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نبود،  َپر  دلیل پرواز خاندان هوشیار 

پریدن باور آنان بود
مرحوم محمدشریف هوشیار یکی از افراد سرشناس، بازرگان خوشنام و 
عالقمند به فرهنگ و عمران و آبادي بوده که براي اولین بار دبیرسـتان 
هوشـیار را در سال 1328در شـهر اوز ساخت در آن زمان فقط شهر الر 
داراي دبیرسـتان صحبت الري بـود و در هیچ کدام از مناطق الرسـتان 

دبیرستان وجود نداشت. 

تیم والیبال نفت اوز در
 لیگ یک استان ماندگار شد

شرایط آسان براي سرمایه گذاري در شهرك صنعتی 

دستگاه تشخیص سرطان در بیمارستان امام رضا(ع) الر
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شهرك صنعتی اوز آماده خدمات

6

با هزینه اي افزون بر 2 میلیارد و 500 میلون ریال

آموزش دانائی با
 سکوت و سختی 
در غدیر چدرو 

4

تیم والیبال بانـوان نفت اوز با قرار گرفتن در مقام پنجم 
مسابقات لیگ دسته یک استان فارس توانست کماکان در 
این مسـابقات به عنـوان نماینده والیبال اوز حضور داشـته 

کمک 100 میلیونیباشد. 
 محمدعلی کمالی به زلزله زدگان 
محمدعلـی کمالـی یکی از نیکـوکاران شـهر اوز جایزه یکصـد میلیون 

تومانی خویش را به زلزله زدگان غرب کشور اهداء کرد. 
وي کـه مبلغ یـک صد میلیون تومان در بانک سـپه شـعبه اوز برنده 
شده بود تمام مبلغ را براي ساخت خانه ایتام در منطقه زلزله زده غرب 

کشور اهدا نمود. 

15
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اختتامیه جام باشگاه هاي کتاب در اوز

با حضور نویسندگان و روزنامه نگاران کشوري 

لباس رخت گشاد 
زنان اوز 

در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد:

همراه با آموزش اولیه رایگان و کارمزد قابل توجه

بیمه سینا، نمایندگی خادم پور 
آدرس: اوز، بلوار امام خمینی، نبش کوچه 17 

تلفن: 52514705-52517240

به تعدادي بازاریاب با فن بیان باال نیازمندیم

آگهی فقدان مدرك تحصیلی 
مـدرك فـارغ التحصیلـی اینجانب شـهرام لطفی فرزند همت به شـماره 
شناسـنامه 688 صـادره از الرسـتان در مقطع کارشناسـی رشـته علوم 
اجتماعی (برنامه ریزي) صادره از واحد دانشـگاهی جهرم مفقود گردیده 
اسـت و فاقد اعتبار می باشـد. از یابنده تقاضا می شـود اصل مدرك را به 
دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد جهرم به نشانی جهرم دانشگاه آزاد اسالمی 

ارسال نماید. 

فاصلـه بین 12 ربیـع االول میالد حضرت رسـول(ص) 
بـه روایت اهل سـنت تـا 17 ربیـع االول میـالد حضرت 
رسـول(ص) به روایت اهل شیعه را هفته وحدت می نامند. 
طبق سـنت رایج در منطقه که منادیان وحدت یعنی آیت 
اهللا آیـت الهی امام جمعه فقید الر، آیت اهللا سـید مجتبی 
موسـوي الري نماینده فقید ولی فقیه در الرسـتان، حاج 
شیخ محمد فقیهی مفتی اهل سنت الرستان و امام جمعه 
فقیـد اوز، حاج عبدالـرزاق ابونجمی مفتـی و امام جمعه 
فقید خنج آن را از گذشـته پایه ریزي کرده اند. همه ساله 
در ابتداي هفته وحدت مراسـم مولود خوانی، سخنرانی و 
جشـن و سرور در شهر اوز و در پایان هفته وحدت مراسم 
ویژه میالد و سخنرانی و جشن و سرور در شهر الر برگزار 

شده و می شود. 
امسـال نیز طبـق تصویب سـتاد برگـزاري و به همت 
مجتمـع علـوم دینـی امام شـافعی اوز و همـکاري حوزه 
مقاومت بسیج، انجمن نواندیشان، یاوران شورا، بخشداري، 
شـهردار، شوراي شهر، هیات امناي مسجد مصلی، انجمن 
خیریـه، اتـاق اصنـاف، اصحـاب رسـانه و مـردم آئیـن 

بزرگداشـت هفته وحدت 
و میـالد رسـول اهللا(ص) 
باشـکوه خاص در مسجد 

مصلی برگزار شد.
آئیـن  ایـن  در   
فراز  آتش  محمدحسـین 
بخشـدار ضمـن تبریـک 
گرامـی  پیامبـر  میـالد 
منادیـان  از  اسـالم(ص) 
آیـات  منطقـه  وحـدت 
موسـوي  الهـی،  آیـت 
بزرگـوار  شـیوخ  و  الري 

موالنا محمد فقیهـی، موالنا عبدالـرزاق ابونجمی و موالنا 
سـیداحمد هاشـمی گالري به نیکی یاد کرد. و از مقامات 
و مسـئوالن و مردم که در این مراسـم حضور داشـتند به 
نمایندگی اهالی اهل سـنت الرسـتان سپاسـگزاري کرد. 
حاج سـید محمدیوسف وخشـوري مدرس مجتمع علوم 
دینـی و رئیـس مرکـز (معهد) مـدارس عالی اهل سـنت 

جنـوب ایـران طی سـخنانی گفـت: تفرقـه انسـان را از 
اسـالمیت و هویت دور می کند. اسالم واقعی یعنی چنگ 
زدن به ریسمان الهی و نزدیک شدن قلوب مسلیمن به هم 
است. حجت االسالم دکتر سید مختار موسوي امام جمعه 
الر نیز اظهار داشت پیوسته دو جبهه و گروه در مقابل هم 
بـوده اند:1-حق 2-باطل خداوند بـه صاحبان حق عنایت 

دارد. گرچـه باطل رفتنی اسـت ولی به سـادگی از میدان 
بیرون نمی رود و پیوسـته می کوشد تا اثر گذار باشد. وي 
از حضـور و وجـود 1/5 میلیارد مسـلمان در دنیا خبر داد 
و گفت بهترین منابع و معادن در دسـت مسـلمین اسـت. 
مـا می توانیم با اتحاد و همدلی بهترین رفاه و همزیسـتی 
را براي مسلمین داشته باشیم. ولی تفرقه باعث مشکالت 

امروزي مسلمین شده است. 
امـام جمعـه الر در پایـان گفت: وحدت بـه معناي این 
نیست که شیعه به مذهب سـنی بگرود و یا بالعکس بلکه 
وحدت یعنی پافشـاري و بزرگنمایی روي نقاط مشـترك 
اسـت. سـخنران بعـدي نماینده مـردم شهرسـتان هاي 
الرسـتان، خنج و گراش در مجلس شوراي اسالمی بود که 
اظهار داشت: که این مراسم یادآور یک نعمت بزرگ یعنی 
وحدت است و باید پیوسته نام و یاد منادیان وحدت را در 

همه جا ابراز کنیم. 
دکتر جمشید جعفرپور گفت: حضور فرقه گمراه داعش 
زیـر پرچـم رسـول اهللا(ص) نتیجه تفرقه اسـت. حضرت 
محمد (ص) که پیامبر مهربانی و رسـول رحمت اسـت زیر 
نامش توسـط گروه داعش جنایـت رخ می دهد. این گروه 
گرچه به ظاهر از بین رفته اند ولی ریشـه آنان قطع نشده 

اسـت و باید بسـیار مواظب بود. دکتر جعفرپور افزود: اگر 
ما در کشورهاي سوریه و عراق جلو داعش را نمی گرفتیم 

می باید در مرزهاي کشورمان شاهد جنایت آنان بودیم. 
وي تاکیـد کرد هیـچ احدي حق نـدارد وحدت منطقه 
را بهـم بزنـد. و مـن به عنـوان نماینـده قانونـی مجلس 
و مـردم اجازه نمی دهـم هیچ کسـی در منطقه خودمان 
وحدت کهنسـال شیعه و سـنی را مخدوش سازد. آخرین 
سخنران جلیل حسنی حقیقی معاون استاندار و فرماندار 
ویژه الرسـتان بـود که ضمـن تبریک به حضـار گفت: ما 
سـالها این سـنت زیبا را اجـرا کردیم که وحـدت آفرین 
هم هسـت امـا نباید از پویایی آن نیز غافل باشـیم دانش 
آموزان و دانشـجویان باید به نتایـج وحدت آگاهی یابند. 
چون وحدت بستر اقتصادي، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی 
را بـراي پیشـرفت فراهم می سـازد. وي از حضـور اهالی 
شهرسـتان هاي گراش و خنج در این مراسم سپاسگزاري 

کرد.
ضمنا در این آئین روحانیون، مولود سـنتی اجرا و گروه 
آناشـید آئین با مدیریت مسـعود فضلی بـه اجراي برنامه 
پرداختند. محمدشریف حسنی و مالک روزافزائی از طالب 

مدرسه عالی احمدیه اوز، مجري و قاري قرآن بودند. 

هفته وحدت و میالد با سعادت پیامبر گرامی اسالم(ص) مبارك باد 

آغاز هفته وحدت و میالد رسول اهللا (ص) را گرامی داشتند
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کاروان وحدت شیعه و سنی از الرستان، خنج، گراش و اوز
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پسین اوز چشم بیدار مردم است 

علی تیرزن

هر دم از این باغ بري می رسد

بهرام رفیعی

پسین آمده است تا بماند

همیاري شما ماندگاري ما

پروانه پدرام

اولین شماره پسین اوز رونمائی شد

 بـا پسیـن اوزپسیـن اوز 
همـراه و همـدل

 باشید

پسیـن اوزپسیـن اوز
همـراه و همـدل

باشید

نقـش مطبوعات محلی در ارتقاء پیشـرفت هر جامعه واضح 
و مشـخص است. دسـت اندرکاران عصر اوز پس از هفده سال 
کار مسـتمر و خالق گونه توانسته نقش یک نشریه را در جامعه 

پویاي اوز به خوبی نمایان سازند. 
ما دسـت اندرکاران که بـه قول یکی از مسـئوالن، عده اي 
انسـانهاي عاقل گردهم آمده اند، می توانیـم در ترقی و تعالی 
فرهنـگ ایـن منطقه اثر گذار باشـیم. حاال پسـین اوز و روش 
عصـر اوز را ادامـه داده ولـی فـرم و محتوا تغییـرات جدیدي 
بوجود آورده که نقش نشـریات محلی را در روند ارتقاء فکري و 

فرهنگی مردم بهتر و بیشتر نمایان سازد. 
مـردم ایـن دیـار از دیربـاز بـه مطبوعـات عالقمنـد بوده 
و هسـتند. شـما نـام دکتـر مصطفـی مصبـاح زاده اوزي را 
شـنیده اید. وي به اتفاق عبدالرحمن فرامرزي توانست در سال 
1321 شمسـی روزنامه کیهان را در ایران پایه گذاري کند. این 
نشـان از عالقمنـدي و توانائی مردم این دیار به نشـریه و قلم 
است. استاد ارجمندمان سردار نوروزي که خود از پیشکسوتان 
عرصه روزنامه نگاري است با قلم توانایش شرحی در شماره اول 
پسین اوز دارد که جق مطلب را آنچنان ادا کرده است که جایی 

براي تشریح دگرباره نیست. 
به هرحال پسـین اوز با شوراي سرپرستی جدید می خواهد، 
در راسـتاي همان شـعارهاي قبلی یعنی خودبـاوري و این که 
آئینه تمام نماي افکار عمومی باشـد حرکت کرده و در توسـعه 
آن کوشا باشد و این موضوع عملی نمی شود مگر با حمایت شما 

خوانندگان و مسئوالن عزیز. 
بنابرایـن همانطـور کـه می دانید نشـریات منبـع درآمدي 
نداشـته و فقط حمایت شـما عزیزان می تواند ما را در این راه 
پرفراز و نشـیب یاري نماید و با کمک و حمایت شـما خیرین و 

نیکوکاران مانند گذشته این راه را هموارتر سازید. 

پسـین بود و دلم تنگ معموال آدم ها در پسین ها و غروب ها 
دل تنگ می شوند چون پسین بوي پایان می دهد. بر خالف صبح 
که از سرزندگی و نشاط خبر می دهد، اما پسین خبر از دل گیري 
و غم می دهد. اما فلسفه غم در ادبیات غصه نیست، دور نیست، 
نداشـتن مال و فرزند و خانه و دکوراسیون خانه و ماشین نیست. 

غم است غمی که مساوي عشق است. 
غمت در نهانخانه دل نشیند 

به نازي که لیلی به محمل نشیند
اگر اینجا غم را برداري و به جایش عشـق بگذارید، عشقت در 
نهان خانه دل نشـیند. من هم با این غم مسـاوي عشق به سراغ 
پسـین در دفتر روزنامه فروشـی رفتم اما تمام شده بود. با آقاي 
خضري تماس گرفتم پسـین تمام شده اسـت، مگر تیراژ چندتا 
بوده است؟ گفتند حدود هزارتا گفتم درود بر شما که هزار نسخه 

تمام شده و باید نمره قبولی عالی داد. 
مقایسـه اي کردم با ژاپن 127 میلیونـی جمعیت که امیدوارم 
قیـاس مع الفارق نباشـد که تیـراژ یکی از روزنامـه هاي آن 20 
میلیون نسـخه اسـت و ایران 75 میلیونی خودمان که تیراژ 200 
روزنامه روي هم یک میلیون نسـخه می باشـد. میانگین گرفتم 
دیـدم در اولی 15 درصد و در دومی یک درصد گفتم خدایا میان 

ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان هست.
 با این ذهنیت به سراغ تیراژ نشریه محلی شهر و دیار پاکمان 
اوز، پسین و پیام اوز رفتم که اگر تیراژ دو نشریه دوهزار بگیریم 
براسـاس جمعیت منطقه کـه 45 هزار نفر می باشـد میانگین 4 
درصد خواهیم داشت، که اینجانب یک نمره قبولی دیگر خواهیم 

گرفت. چون از میانگین کشوري باالتر هستیم. 
البتـه بدون در نظـر گرفتن فصل نامه با پیام دانش دانشـگاه 
آزاد و نشـریه فیشـور که اگر اضاف نماییم حتمـا میانگین باالتر 
ي خواهیم داشـت. اما این یک روي سکه است. روي دیگر سکه 
هم باید نگاه کرد که باالخره نشریه را از خود آقاي خضري گرفتم 

و وراندازي کردم. 
بـا صفحه 2 پسـین اوز همراه و همدل شـدم. چرا پسـین که 
نامی اسـت برازنده، به تاثیرگذاري نشـریات محلی اندیشـیدم 
و خوشـحال شـدم که هر دم از این باغ بري می رسـد، که البته 
این شـعر در خیلی از جاها به طعنه و نیش و کنایه اسـتفاده می 
کننـد. بهتـر بود که می گفتند خوشـحالیم که در این باغ بسـی 
گل بشـکفت و در بقیه صفحات نشریه گزارش و خبر بود و کمتر 
تحلیل که اگر این نبودن تحلیل از معایب و نقایص همه نشـریات 

محلی بدانیم سخنی گزاف و بیهوده نگفته ایم. 
امیدواریم روزي برسـد که هـر روي دادي در منطقه به دور از 
تعصب و جانبداري بتوانیم تحلیل نماییم. هیچ کس و هیچ نهادي 
مصـون از نقد ندانیم. می توانیم از نشـریات ملـی و میهنی الگو 
بگیریم و صفحه اي را تحت عنوان آیینه هفته یا ماه به اختصاص 
دهیـم و به تجزیـه و تحلیل آن ماه و یا هفتـه بپردازیم که البته 

کاري است بسی سترگ و مشکل که،
مشکلی نیست که آسان نشود

مرد باید پریشان و هراسان نشود

جنبش اول که قلم برگرفت 
حرف نخستین زسخن درگرفت
پسـین اوز از نسـل 17 ساله عصري می باشـد که قرار است 
آغازگـر دومیـن دور ثبت اسـناد مکتوب باشـد. عصـر اوز که 
آمـد خوشـحال بودم که تاریخ شـهرم در محـدوده کتاب هاي 
ارزشـمندي چون «تاریخ دلگشاي اوز» نمی ماند و نویسندگانی 
خواهند آمد که هر چند مورخ نیسـتند اما تاریخ و شـرح حال 
شـهر و دیار مردم خویش را آن طور که هسـت می نگارند و آن 
طور که هسـت حفظ و به آیندگان منتقل می کنند (یادگاري که 

درین گنبد دوار بماند).
دیگـر دغدغه اي بـراي ابهام در اوضاع و وقایـع روز نداریم 
چـرا که دنیـاي مجازي هم به یاري رسـانه هـاي مکتوب آمده 
اسـت و پوشش اخبار در هر دو عرصه ادامه و بازتاب دارد. یکی 
مـی آید و می رود و فقط با رسـانه هاي مجازي قابل دسـترس 
است و دیگري هر مکان و هر زمان بدون نیاز به کلید و صرفنظر 
از شـارژ باطري و قطع و وصلی برق در دسترس و آماده مطالعه 
است. هر چند، هستند کسانی که هنوز لذت خواندن و ورق زدن 
کاغذ و استشمام بوي خاص چاپ را با هیچ ابزار و دستگاهی جا 

به جا نمی کنند.
پسـین هم آمده اسـت که بماند، سـند مکتوبی کـه نیاز به 
پشـتیبانی همه دارد چون این سند و هویت همه ماست و آنچه 
از ماست برماسـت... باید قدر داشته هایمان را بدانیم. فرهنگی 
بـودن ما نه از داشـتن تجمـالت آن چنانی کـه از هزینه کردن 
براي داشـته هایمان اسـت هزینه اي که نه با آن می شـود چیز 
زیادي براي سـیر کردن خـود خرید و نه کاالي درخور و ماندنی 
تهیـه کرد. و البته، هر چیزي که با این قیمت تهیه کنید زمان و 
دوره اي دارد کـه یـا بـه فنا مـی رود یا بـه فراموشـی و غیره 
سـپرده می شود، اما پسین اوز مانند همه نشریاتی که آمده اند 
و هسـتند و یا رفته اند تا سـال هاي سال سینه به سینه و ورق 
به ورق بازگو و خوانده می شـود و هیچ گاه به فراموشی سپرده 

نخواهد شد.
اول اندیشه پسین شمار 

هم سخنست این سخن اینجا بدار
انـد و اوراق آمـده  ایـن   آدم هـاي زیـادي در البـه الي 
 رفته اند... نگاشـته اند و سـروده اند... به نقل از گذشتگان و پا 
به سـن گذشـته ها نوشـته اند و تاریخ و میـراث فرهنگی مان 
را جـان و روح تـازه داده انـد. می خواهند همان طـور که ما به 
گذشـتگان مان مـی بالیم، آیندگان نیز به مـا افتخار کنند و در 
هر کالم و انجمن و محفلی یادشـان یاد عملکـرد و افکار امروز 
ما باشـد. چـرا که نگذاشـتیم وقفه اي در گذشـته مـان ایجاد 
شـود و حـال را بـراي روزهایی کـه امیدبخـش و تحقق بخش 

خواسته هاست پر از واژه هاي ناگفته کردند.
پسین با تغییراتی در طرح و قلم آمده است تا نوید نوآوري و 
یکنواخت نبودن را بدهد، تا عصري جدید را با پسین ادامه دهد 

و آن باشد که خوانندگان باذوق می خواهند.
تا سخن است از سخن آوازه باد (نظامی گنجوي)

پسین هاي تان پر از تیتر تحقق خواسته ها  

محمد صدیق پیرزاد

طی آئین ویژه اي و با حضور گروهی از مردم و مســئوالن و دکتر افســانه شعبان نژاد شاعر و نویسنده 
کودك و نوجوان از نشریه پسین اوز رونمائی شد. 

در این آئین که در بامداد روز سه شنبه 16 آبان ماه 96 در تاالر مجتمع آفرینش برگزار شد مدیر مسئول 
پسین اوز ضمن معرفی سابقه عصر اوز و تغییر فرم و محتوا و مدیر مسئولی آن اظهار داشت: منبعد پسین 
اوز با شـکل و تغییراتی براي مردم وفادار منطقه منتشر می شود. پس از آن اولین شماره پسین اوز توسط 
دکتر افسانه شـعبان نژاد، بخشدار، رئیس آموزش و پرورش، فرمانده حوزه مقاومت بسیج، اعضاي شوراي 
اسالمی شهر اوز، مدیر مدرسه علوم دینی، مدرس علوم دینی، رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی، نمایندگان 
دانشگاه آزاد، معاونین آموزش و پرورش، رئیس ورزش و جوانان، عضو شوراي استان و گروهی از معتمدان 

و اولیاء دانش آموزان و کارکنان پسین اوز رونمائی شد. 
در این آئین ابتدا احمد خضري به معرفی افسانه شعبان نژاد پرداخت و گفت: وي بیش از 400 جلد کتاب 
در زمینه هاي داستان، شعر و نمایش به چاپ رسانده است. این نویسنده با نوشتن دعوت نامه اي از سوي 
دانش آموزان مجتمع آفرینش و دبسـتان زارع به اوز آمده است که از دیروز در این مجتمع، دانشگاه آزاد، 
موزه مردم شناسی و سراي زرنگار باعث شادي و یادآوري فرهنگ کتاب و کتابخوانی شده است و از امروز 

نیز مهمان بچه هاي آموزشگاه زارع است.  
پس از آن دکتر شعبان نژاد ضمن سپاس از مسئوالن که در بامداد در این مکان گردهم آمده اند گفت: من از روز اول که وارد فرودگاه الر شدم، حس کردم که به شهري می روم که داراي مردمی نیک اندیش و 
فرهنگ دوست هسـتند. و زمانی که وارد مجتمع شدم و استقبال اولیاء دانش 
آموزان، مردم و مسئوالن را دیدم فهمیدم که اینجا مردم اهل فرهنگ هستند 
و مردم اوز فرهنگی می باشـند. وي اظهار خوشـحالی کـرد که در جمع مردم 

فرهنگ پرور اوز است. 
شـیخ صالح انصاري مدیر مدرسـه علوم دینی نیز با اشاره به مقوله فرهنگ 
گفت: توجه به علم و دانش یک موضوع ذاتی اسـت، که دین آن را صیقل داده 
و هدایت می کند. در حال حاضر آمریکا و روسیه در علم و فن آوري پیشرفته 
هسـتند. ولی چون دین آن را هدایت نکرده است دچار مشکالت هستند ولی 
ما اگر به علم و دانش دست یافتیم در اثر هدایت دین اسالم، کاربرد صحیح هم 
به آن می دهیم. وي از حضور دکتر شـعبان نژاد سپاسـگزاري کرد و گفت: کار 
زیباي بچه هاي آفرینش ابتکاري در خور توجه اسـت و باید ادامه یابد. پس از 

آن مدعوین با صبحانه پذیرایی شدند. 

در مقاله«از اوز نوین تا پسین اوز» مندرج در شماره 
قبل چند مورد به شرح زیر اصالح می شود. 

1 -نشـریه پیـام خاتـم ارگان داخلـی بیمارسـتان 
امیـدوار اوز ماهنامـه نبـوده بلکه به صـورت فصلنامه 
با سـردبیري ابراهیم احمدي از سـال 79 تا پایان سال 

1382 منتشر شده است. 
2 -تاریخ انتشـار جزوه ورزشـی که سال 1372 قید 

شده بود به سال 1364 اصالح می گردد. 
3 -در بنـد 5 ایـن مقالـه اسـامی خانم ها فرشـته 
سـلمانپور و فائـزه اورنـگ بـه جمع اسـامی شـوراي 

سرپرستی اضافه می شود. 
4 -در پاراگـراف آخـر همیـن بند الزم بـه توضیح 
اسـت که آقاي ابراهیـم احمدي معاون سـردبیر عصر 
اوز با تصویب شـوراي سرپرسـتی و معرفی سردبیر به 
مدیر مسـئول از خرداد 94 تا اردیبهشـت 95 با حکم 
مدیر مسـئول به عنوان سـردبیر و با تصویب شـوراي 
سرپرستی به عنوان مسئول شوراي سرپرستی مشغول 

فعالیت بوده است. 
5 - نشـریه پیـام اوز داراي مجوز هفتگی اسـت که 

فعًال به صورت ماهانه چاپ می شود. 

تصحیح و پوزش

 وجود و نقش مهم و تاثیر گذار نشـریات در همه جوامع در 
ابعاد مختلف سیاسـی، اجتماعی و فرهنگی در ادوار گذشـته 
به تکرار دیده شـده اسـت کـه این خود نشـان از تاثیر مثبت 
مطبوعـات در جامعـه به عنوان رکـن چهارم دموکراسـی در 

آگاهی بخشی به مردم است. 
پس به درسـتی مطبوعات می توانند نقش انکار ناپذیري در 
تحوالت جامعه داشـته باشـند و چنانچه در بسـتر واقعیت ها 
گام بردارند می توانند مسـیر توسـعه، رشد و اعتالي فرهنگ 
جامعه را هموار سـازند و با انتشار مستمر خود و با نگاهی واقع 
بینانه،  مردم و جامعه را به سـوي تعالی سـوق دهند و در روند 
موفقیت هاي جامعه تاثیر گذار باشند که این تاثیرگذاري تنها 

منحصر به روزنامه ها و مطبوعات ملی و کشوري نیست.
 بلکه نشـریات محلی که شـاخه اي از نشـریات کشوري به 
حسـاب می آیند هم می توانند فرهنگ جوامع حوزه انتشـار 
خود را تحت تاثیر قرار دهند چرا که این نشریات می توانند با 
نگاهی محلی و بومی به مسـائل پیرامونی و منطقه اي خود در 
بسـیاري از تحوالت جامعه تاثیر گذار باشـند و نقش مثبتی را 
در حـوزه جغرافیایی خود ایفا نمایند. آنچنان که روزنامه هاي: 
خبر جنوب، عصر مردم، افسـانه، سبحان و نیم نگاه در گستره 
جغرافیاي استان و نشریات در حال انتشاري در الرستان چون: 
میالد الرستان، عصر اوز، عصر الرستان، بشارت ویژه الرستان  
و پیـام اوز و مجله با پیام دانـش اوز تاثیرات مثبتی در جامعه 
داشـته اند و هر یک با داشتن مخاطبان خود سهم ارزشمندي 

در اطالع رسانی و تحوالت جامعه خود دارند. 
در فضاي  نشـریات در حال انتشـار الرسـتان، عصر اوز به 
عنوان یکی از باسـابقه ترین نشـریات محلی که نزدیک به 17 
سـال انتشـار مداوم را در کارنامه مطبوعاتی خود دارد همواره 
کوشیده است با رسالت مطبوعاتی خویش منشاء اثرات مثبتی 
در جامعـه خود باشـد و با رویکـرد وحـدت و امیدآفرینی در 
جامعـه و انعکاس اخبار و رویدادهاي محلی سـهمی در اطالع 
رسـانی و گفتمان اجتماعی داشته است و ضمن آگاهی بخشی 
عمومـی تالش نموده اسـت در حد تـوان به بیـان مطالبات و 
نیازهاي مردمی و شناسـاندن توانمندي هـاي منطقه، معرفی 
استعدادها و ایده ها، بیان اندیشه هاي خالق محلی و به وجود 

مشکالت و نارسایی ها و...... بپردازد. 
و اینـک کـه نشـریه عصـر اوز متوقـف و جاي خـود را به 
پسـین اوز داده اسـت این نشـریه خواهد کوشـید در امتداد 
همـان عصـر اوز و با همان خط مشـی اما با اندیشـه ها و قلم 
هاي نوین اسـتمرار داشته باشد و به رسـالت خطیر خود علی 
رغم کاسـتی ها با همه توان پایبند بماند و تالش نماید بازتاب 
دهنـده رویدادهاي محلی و منطقه اي باشـد و در این روزگار 
جهانی شـدن ارتباطات خواهد کوشـید رویدادهـاي محلی و 
منطقه اي را مکتوب و آن را از منظر نوشـتاري اطالع رسـانی 
نمـوده و نیازهـاي مخاطبان خـود را در قالب احیاء سـنت ها 
و آداب و رسـوم، گـزارش هـا،  نقدها و تحلیل هاي مناسـب 
منطقه اي  به رشـته تحریـر درآورده و آنها را در صفحه تاریخ 
این سـرزمین ماندگار نماید. پس پسـین اوز بـا این نیت آمده 
است تا با دوري از هر نوع ساختار سیاسی، در جامعه امروز اوز 
و منطقه همچون عصر اوز تاثیرگذار باشـد و در مسیر استمرار 
انتشار خود تا تحقق مطالبات به حق منطقه زبان گویا و با رصد 
تحوالت اجتماعی جامعه چشم بیدار مردم باشد و با ایجاد روح 
همبستگی، امید و نشاط زمینه وحدت بیش از پیش و انسجام 

و یکپارچگی مردم منطقه را فراهم آورد. 
امید اسـت همگان از مردم گرفته تا مسئوالن به نقش مهم 
و تاثیر گذار نشـریات محلی واقف باشـند و آنهـا را در عرصه 
کنونی کـه نیازمند حمایـت و کمک هاي همه جانبه هسـتند 
تنهـا نگذارنـد و به آنها اهمیـت و بها داده و از سـبد حمایتی 
خـود برخوردار نمایند چرا که نشـریات محلی بـازوي پرتوان  
بالندگی، نشاط و توسعه فرهنگ بوده و عنصر دانایی و توانایی 

اجتماعی در جامعه به حساب می آیند.
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مشکالت و مسائل بررسی
الرستان روستاهاي و شهرها

الرســتان، ویژه فرماندار اســتانداري فارس، عمرانی معاون حضور با
مورد الرستان مشکالت منطقه و مسائل اسالمی، و شوراهاي شهرداران

گرفت. قرار بررسی
ویژه فرمانـداري و اسـتانداري عمومـی معاونـت روابط گـزارش بـه
معاون رحیمـی اهللا عنایـت مهندس حضـور با نشسـتی الرسـتان، در
الرستان، مهندس ویژه فرماندار حسنی جلیل فارس، استانداري عمرانی
فارس، استان ترافیک شـوراي دبیر و نقل و حمل میرزایی مدیر محمود
اسـدپور آرش الرسـتان، شهرسـازي و راه کل مدیر فرد باقري مهندس

معاون برنامه پور علی اصغر علی شهرسـتان، عمرانی معین کارشـناس
شوراهاي و شـهرداران  الرسـتان، ویژه فرمانداري امور عمرانی و ریزي
فرمانداري در محل بزرگ الرستان مشـکالت منطقه و مسائل اسـالمی،

گرفت. بررسی قرار مورد
بیان با در سـخنانی الرستان ویژه فرماندار حسـنی نشسـت در این
6 داراي که اسـت فارس استان شهرستان الرسـتان وسـیعترین اینکه
معاون از شهرستان، گسـتردگی به توجه با باشـد و شـهر می 8 بخش و
ویژه داشته منطقه توجه این به که خواسـت فارس اسـتانداري عمرانی

باشند.
الرستان هاي بخش شهرها و اسالمی شوراهاي و شـهرداران ادامه در
کردند حوزه عمرانی مطرح را در و روستاها مشکالت شهرها و مسائل نیز

شدند. مشکالت این رفع خواستار و
الرستان- الرستان-جهرم، باند دوم روستایی، اتمام هاي ارتقاء جاده
گازرسانی –المرد، الرستان و بستک الرسـتان- راه اصلی ، بندرعباس
بعضی در همراه دهی تلفـن آنتن عدم تابعـه، و روسـتاهاي ها بخش به
تامین شهرها و در سـیل از ناشـی سـطحی هاي آب هدایت ، مناطق از
این در شـده مطرح موارد اهم از ها دهیاري و ها شـهرداري اعتبار براي

نشست بود.
داد مساعد قول نیز فارس استانداري عمرانی معاون رحیمی مهندس
فرماندار، شده توسط هاي مطرح و درخواست موارد، مشـکالت تمامی تا

نماید. پیگیري را اسالمی شوراهاي و شهرداران

استان شوراي جلسه اولین
نماینده الرستان شرکت راستگو با

دکتر باحضور فارس اســتان شوراي رئیســه هیات جلســه انتخابات
اســتانداري فارس، شــوراهاي و امور شــهري مدیــرکل دفتر لقمانــی
عالی مشاور تقیه مهندس اســتان، شوراهاي امور دکترکهندل مســئول
شد. تشکیل استانداري محل در استانی دیگرمسئوالن و استان شوراي

شـوراي استان در محل اي جلسـه رسـمی جلسـه تشـکیل از قبل

به را دقایقـی شـوراي اسـتان اعضاي آن طی کـه برگزار شـد، فـارس
کردند بیان را پیشـنهادات خویـش و نظرات و پرداختند خـود معرفـی
کرد نکاتی اشـاره به خود معرفـی ضمن راسـتگو جعفر جلسـه این در
که هستند مراجعی از اسـتانها عالی و شـوراهاي اسـتان اینکه از جمله
قانونگذاري و در و دهند پوشش شورا ها را خالهاي در مواردي توانند می
این موارد مدیریت واحد جمله از باشند گذار اجراي قوانین شوراها تاثیر
شوراهاي فعالیتهاي با ارتباط در و شود پیگیري مانده مغفول که شهري

گیرد. انجام بهتري رسانی اطالع فرادست
شـرح به هیات رئیسـه شهرسـتان، اعضا 29 بین از راي گیري بعد از

شدند: انتخاب زیر
مرودشت شهرستان رئیس شوراي استان از خرمی -علی 1 

بوانات شهرستان از رئیس شوراي استان نائب قاسمی -عباس 2
ریز شهرستان نی از اول منشی هاشمی بنی -سید مجتبی 3

اقلید شهرستان از منشی دوم تن -جابرروئین 4
خرمبید شهرستان سخنگو از -اکبررحیمی 5
استانها: عالی جهت شوراي شده انتخاب افراد

شیراز شهرستان از استان عالی شوراي موسوي عبدالرزاق
کازرون شهرستان از استان عالی شوراي مهرورز محمدامین

ارسنجان شهرستان از استان عالی شوراي قاسمی علی
مقرر موعد از جلسـه زودتر اولین تاریخ که اسـت اسـت ذکر به الزم
در شـرکت جهت الزم را آمادگی نمایندگان از بعضی و بود شـده برگزار
هیات رئیسی نامزد نائب الرستان از راستگو جعفر و نداشـتند انتخابات

بود. رئیسه

مجمع هماهنگی گردهمایی
الرستان سالمت تامین

و بهداشت وزارت ســالمت تامین اداره ریئس اشــرافی دکتر باحضور
اوز، الر، مناطق الرســتان و خیرین درمان و بهداشت مســئولین درمان،
امام بیمارستان حضرت عمادده درســالن اجتماعات و خور بیرم، خنج،

گردید. برگزار الر رضا(ع)

ایجاد از آمـاري الرسـتان پزشـکی ابتـدا رئیـس دانشـکده علـوم
32 اورژانـس، پایـگاه 15 شـامل درمانـی و  بهداشـتی فضاهـاي
سـاخته مشـارکت خیریـن کـه بـا بیمارسـتان 5 بهداشـتی و مرکـز
همـت ویژه مراکز ایـن و بازسـازي در تجهیز نیـز حـال به و تـا شـده
از اشـرافی دکتر هسـتیم. سپاسـگزار خیرین از گفت: مـا داشـته انـد
وزارت ابتداي از خیرین سالمت مجمع در قالب کمک خیرین ساماندهی
مراکز و االن هئیت امنا بیمارسـتانها گفت: و راند سـخن هاشـمی دکتر
تخصصی انجمن هاي تاسـیس به خود کوشـش با توانند می بهداشـتی
به عهده گیرند. را مراکز این از بخشی اداره، و تجهیز مدیریت ساخت و
زده زلزله مناطق بهداشتی مراکز خرابی آمار اشـرافی دکتر ادامه در
درمانی 190 مرکز درصـدي که: تخریب صد اعالم کـرد این شـرح را به
الرستان مردم از مناطق این در بیمارستان دو بازسازي براي ایم. داشته
واحد درمانی سه سـاخت پایان محتاجی تقبل در طلبیم. می اسـتمداد
هر شد اعالم و داد خبر منطقه این نام به الرستان خیرین توسـط مجمع
شهر ستان و خود نام به مراکز این ساخت تقبل بخواهد که و هرکس کجا

پذیرد. می صورت گذاري نام باشد خود
غذایی مواد نمایشگاه

زدگان زلزله به کمک براي

و شهر اســالمی شــوراي همکاري با و شــافعی دینی مجتمع علوم
در غذایی مواد نمایشگاه فروش اندازي راه اقدام به پرورش و آموزش
براي نمایشگاه این از حاصله منافع تمامی که نمود بدري مدرسه سالن

میشود. هزینه کرمانشاه در زده زلزله هموطنان
چند این مردم شد. افتتاح مسـئولین مردم و حضور با نمایشـگاه این
خود را که غذایـی مواد همه اقـالم مصرفی بود دایر نمایشـگاه روز کـه
این با تا کردنـد خریداري نمایشـگاه از را داشـت نمایشـگاه وجـود در
انجام کرمانشـاه زلزله زده هموطنان به بیشـتر و بهتر کمک بتوانند کار

دهند.
مراسم در فرهنگی امام شافعی دینی انصاري مدیر مجتمع صالح شیخ
100 جایزه برنده که علی کمالی  محمد مواد غذایی گفت: نمایشگاه افتتاح
مبلغ این تمام با بزرگان مشورت از پس شده بانک سپه از تومانی میلیون
اسـت. داد اختصاص زدگان زلزله منطقه در ایتام منازل را براي سـاخت
و پرورش آمـوزش و رئیس رضائی منصـوري، محمدرضـا شـیخ عبداله
و زلزله زدگان کمک به رابطه با در بخشـدار نیز فراز آتش محمدحسین

کردند. اوز صحبت بخش و ایران ملت بزرگ از تقدیر
مدت سـه  به عصر و و صبح 96 ماه آبان 30 مورخه نمایشـگاه از این

بود. دایر روز

سپاس اوز سپاس، ایران
کمک ستاد اولیه ساعات همان کشور، از غرب در زلزله وقوع پی در

شد. تشکیل اوز بخشداري در زدگان زلزله به
به زلزله کمک آوري پایگاه جمع سـه شـد که جلسـه مقرر این در
توانست فعالیت با سـتاد این گردد. مستقر شهر نقطه سـه در زدگان
و نماید. ارسـال غرب به و آوري جمع را غرنقدي و نقدي کمـک هاي
شد کرمانشاه ارسال احمر به هالل و اوقاف ادارات توسط کمک اولین
و اصناف اتاق خیریه، سپاه، انجمن توسط مردم نیز بعدي هاي کمک و

شد. ارسال بخش روستاهاي

اوزي نیکوکار
زلزله زدگان کرد تقدیم جایزه بانکی را

از یکــی کمالــی محمدعلــی 
یکصد جایزه اوز شــهر نیکــوکاران
به زلزله را خویش میلیون تومانی

کرد. اهداء کشور غرب زدگان
میلیون صـد یک مبلغ وي کـه
اوز شـعبه سـپه بانک در تومـان
را تمـام مبلـغ بـود شـده برنـده
منطقه ایتام در سـاخت خانه براي
نمود. اهدا کشـور غرب زده زلزله
مورد وي اقدام خداپسـندانه ایـن
در گرفت و همگان قـرار تحسـین
جمهوري سـیماي سراسري اخبار

شد. منعکس نیز ایران اسالمی

زدگان زلزله به محلچه مردم  کمک
زدگان زلزله به مردمـی ادامه کمک هاي در بـه گزارش پسـین اوز
فیشور دهستان محلچه، اهالی روسـتاي سـوي کرمانشاه، از اسـتان
و یک نقد وجه ریال میلیون 500 مبلغ الرسـتان شهرستان بخش اوز
کشور ارسال غرب منطقه به بخاري و پتو برنج، شامل کامیون اجناس

شد.

اوز در شهدا قبور افشانى عطر
مراسم  اوز بســیج مقاومت از خوزه نقل وبه اوز پســین گزارش به
شنبه همزمان پنج روز دوم آذر شهدا قبور مطهر و عطرافشــانی گلباران
مطهرشهداي قبور و شهداي اوز درگلزار عصر ساعت 16 در کشور سراسر با

شد. برگزار گمنام

حضور نیز معظم روحانیت و بخشدار بسیجیان، بر عالوه مراسم این در
هفته تبریک ضمن کوتاهی بیان در اوز سـپاه بسـیج فرمانده داشـتند
و دانشجویان، مسولین دیگر و بسیجی عزیران حضور تشکر از و بسـیج
و شدند جامعه امنیت و آرامش خود باعث نثارجان با شهدا داشت: اظهار
مقاومت و ایستادگی اسالمی با مجاهدت امت با مقاومت رزمندگان امروز
داعش نابودي باعث سلیمانی قاسم حاج اسالم فرماندهی سرداربزرگ با
شهدا کمتر یادمان و آورى یاد افزود: رضوى حسین سید شـدند. سروان

نیست. شهادت از
عطر افشانی گمنام شهداي و اوز عزیز شهداي مطهر قبور درپایان هم

شدند. گلباران و

دیدار رئیس شورا
بودجه معاون سازمان برنامه و با

اوز،  اســالمى شهر شــوراى رئیس از نقل به اوز، و پســین گزارش به
و بودجه معاون برنامه با دیدار در شهر و نیازمندیهاى مشکالت مسائل،
مورد و مطرح شیراز در فارس اســتان ریزى برنامه و مدیریت ســازمان

گرفت. قرار بررسى
هاى سـاخت سـالن اولویت فریبـا صالحـى دربـاره ایـن دیـدار در
مرکزى آزمایشگاه بازسازى آب، مخزن سـاخت بانوان، والیبال ورزشـى

نمود. درخواست اعتبار و کرده صحبت به تفصیل پژوهشسرا و
هاى رئیس از پیگیرى سپاس ضمن دیدار در این مهندس سلحشورى
در تحصیلکرده و عالقمند که یک بانوى خوشحالم گفت: من اوز شوراى
شهر مسائل پیگیر مجدانه و داشته قرار اوز فرهنگى شهر شـوراى راس
روساى به را شده مطرح موارد بررسى و رسیدگى دستور وى اسـت. اوز
تقاضا تثبیت ادامه صالحى براى در کرد، زیر بنائى صادر و فرهنگى گروه
و ورزشـى امور اعتبار تامین مورد در دادور خانم با ترتیب به و پیگیرى
اجراى خواسـتار و مالقات آب اوز اعتبارات مخزن مورد در احمدى آقاى

در هرمورد شـد، که ریزى برنامه و مدیریت سـازمان معاون دسـتورات
قرار گرفت. کار دستور رسیدگى بیشتر در براى و تقاضا ثبت

فعالیت زنان کاریان
زدگان زلزله به کمک در

خود  به محــل را نســوان این شــهر باســتانی که نیمی از جمعیت
در ایران ســوز ودل و نجیب شــریف ملت با گام اند. هم داده اختصاص
خودجوش و شوق با شور و کهن کاریان هم پاي مردان و میهن سراســر
غرب عزیز زلزله ده براي هموطنان آوري کمک جمع در امر کوشیدند که

داشته باشند. انگیز تحسین بر اثرگذار و نقشی سهم و کشور
خانواده ها با تشویق ابتدا سلیقه و ذوق خوش شـرافتمند و زنان این
ضمن غذایی خام گوناگون مـواد خرید با و سـپس آوري جمع مبالغی را
دارالتحفیظ در هم کمک به پز و پخت تسـهیالت و امکانات کردن فراهم
و که استعداد نمودن معین سعی روز یک و در آمدن کهن گردهم کاریان
نمایش درآورده غذاها به انواع طبخ امر در را و هنرنمائی خویش خالقیت
خانواده براي نقـدي تومان کمک حـدود4 میلیون درجا آن فروش بـا و
حسـاب و به آوري جمع کرمانشـاه اسـتان داغدیده زده و هاي مصیبت
با هم زمـان همراه که کنند واریز کاریان گـروپ خیریه سـبز صنـدوق
برده بالغ روستاکه این مردان توسط شـده آوري جمع نقدي هاي کمک
خیریه موسسات مسئولین و مجریان نظارت با شود می تومان میلیون ها
و خدا شود. درود هزینه زدگان زلزله براي کرمانشاه و احسان شیراز مهر

کهن کاریان نوع دوست و اندیش آزاد این شیرزنان بر خدا رسول

زدگان زلزله به اوز خیریه انجمن کمک
به را ســومین محموله اوز خیریه انجمــن اوز، پســین گزارش به
اختالف، حل شوراي و رئیس عضو شوراي شهر محبی محمود همراهی
منطقه اتــاق اصناف به کارمند نورانی و منصور جنیدي عبدالرحمــن
کاال قلم 37 شامل ها کمک این نمود. ارسال غرب کشــور زده زلزله

شد. تحویل احسان خیریه انجمن به کرمانشاه در که بود
و شهر شامل اوز بخش از مردمی هاي کمک سیل که اسـت گفتنی
و امور اوقاف اداره را محموله اولین و و دارد ادامه و شده روستا انجام
معدنی آب کامیون چهار قالب در زلزله وقوع از پـس بالفاصله خیریه
دو در اوز احمـر هالل جمعیت توسـط محموله و دومین ارسـال کـرد

شد. ارسال نوبت

از قدردانی
در دبی اوز آزاد دانشگاه زحمات رئیس

عبدالعزیز دعوت به پیرزاد ساســان از نقل به اوز و پســین گزارش به
ضیافت دبی، دفتر آزاد دانشــگاه اعضــاي فعال هیات امناي ملکی از

شد. برگزار دبی اوز در آزاد رئیس دانشگاه افتخار به شامی
هیات و اعضاي از خیریـن جمعی این جلسـه در گزارش بـر پایه این
هاي فعالیت زحمات و از و داشتند شرکت دبی دفتر دانشگاه آزاد امناي

شد. قدردانی خضري عبدالعزیز

هاي هـاي اوزي فعالیت از متعددي مـوارد ضیافت این همچنیـن در
محترم نیکـوکاران و گردید یادآوري هاي مختلـف، زمینه در نیکـوکار
امور در نـژاد که فقیهی منصور فقیهی و عبدالقـادر آقایان شـیخ یعنی

عمل آمد. به قدردانی در غیاب خودشان هستند فعال خیریه عمران و

بهداشت خانه 3 سالمت خیرین مجمع
سازند می زلزله زده مناطق در

خیرین سالمت مجمع توسط بهداشت خانه 3 ساخت تصویب تقبل
کشور غرب براي مناطق زلزله زده الرستان

هزینه الرســتان ســالمت خیرین مجمع خیرخواهانه طــی اقدامی
زده غرب زلزله منطقه بهداشت آسیب دیده در خانه باب ســاخت سه

شد. متقبل را

خدمات پزشـکی و علـوم دانشـکده عمومی روابـط گـزارش بـه
اجتماعی مشارکتهاي فزونی مدیر الرسـتان، مریم درمانی بهداشتی
در بهداشـت وزارت آمار دریافت از پس گفت: باره این در دانشـکده
غرب کشور، جلسه درمانی در بهداشتی آسیب مراکز زمینه تخریب و

گردید. تشکیل شهرستان سالمت خیرین مجمع العاده فوق
مقرر شد  آمار، این اساس عمق فاجعه بر بررسی از پس  وي افزود:
خیرین همت با را بهداشت سه خانه سـاخت خیریه هزینه مجمع این

نماید. زده تقبل زلزله در مناطق الرستانی
خوراکی، دارویـی، اقـالم ارسـال از پس اقدام این اسـت گفتنـی
دانشکده اعزامی تیم همراه به گذشته روز که و بهداشـتی گرمایشی
دومین عنوان به شده بود، ارسال کرمانشاه رئوفی، به دکتر ریاست به

گردد. می محسوب عزیز هموطنان آالم کاهش زمینه در گام

اوز اصناف میلیونی 21 کمک
زدگان زلزله  به

ادامه در اوز، اتاق اصناف از رئیس نقل و به اوز، به گزارش پســین
نیز اوز اصناف کرمانشــاه، زدگان اســتان زلزله به مردمی هاي کمک
زلزله مردمی براي ســتاد جمع آوري کمک هاي جلســه در تعهد طبق
کمک تومان هزار 160 میلیون و 21 جمعا مبلغ بخشــداري در زدگان
زده مناطق زلزله به تا تحویل بخشداري اوز به را و غیرنقدي نقدي هاي

شود. ارسال کرمانشاه ذهاب سرپل
به کمک ها تمایل داشتند اصناف بیشـتر گفت: نژاد معصوم عبداله
اقالم و بچه پوشک بخاري، پتو، شیرخشک، شامل و غیرنقدي صورت
اقدام این در اوز اصناف از همکاري تمام وي باشد. غیرغذایی و غذایی

کرد. سپاسگزاري انسانی

اوز اصناف پیشکسوتان از قدردانی
به اوز اصنــاف رئیس اتاق از نقــل به و اوز، پســین گــزارش بــه
اتاق معدن و صنعت ادارات بســیج، هفته گرامیداشــت مناســبت
اوز و الر شــهرهاي اصنــاف 
با الرســتان اصناف بســیجیان و
اوز شــهر اصناف پیشکســوتان

کردند. گفتگو و دیدار
افزود: نـژاد معصـوم عبدالـه
به نامـی محمدطیـب حـاج بـا
یادمـان پدر مرحومشـان پـاس
احمد و محمدیوسـف نامی حاج
یادمـان پـاس بـه  صمدانـی
اصناف پیشکسـوتان از دو هـر صمدانی علی حـاج پدرمرحومشـان
دختر مرحومشـان پاس یادمان بـه نامدار و عبدالغفـور الرسـتان در
و کرد دریافت اتاق اصناف از را کسب پروانه که اولین نامدار خیرالنساء
شد. گفتگو و دیدار اوز پیشکسوتان فعلی شهر از خضري خالد حاج

آمد حقشناس رفت افتخار
و به  پســین اوز گزارش  بــه
عمومــی اداره روابــط از نقــل
الرســتان شهرســازي و راه کل
راه کل که در اداره زنی نخستین
را مدیریتی سمت شهرسازي و
مدیریت آورد در بخش دست به

است. ساختمان و مسکن
محیا  این گـزارش پایـه  بـر
سوي حکمی از شناس طی حق
فرد باقري مهندس محمدرضـا
بـه شهرسـازي و راه مدیـرکل
کار به شروع و منصوب ساختمان و مسکن مدیریت سرپرست سـمت
افتخار اصغر علی ساله چندین تالش از شهرسازي مدیرکل راه و کرد.

قدردانی کرد. کل اداره ساختمان و مدیر مسکن
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صمدانی االسالم حجت
شتافت دیار باقی الرستان به روحانیون از

الرستان،  روحانیون صمدانی از سید عبدالمحسن حاج االسالم حجت
گفت. وداع را فانی دار

صمدانی اهل  االسالم حجت
در سالها که بود مهر شهرسـتان
راه و در داشت شهر الر سکونت
بر می و همدلی گام حفظ وحدت
مرحوم، آن وصیت طبق داشت.
سید حاج االسالم حجت جسـد
به مهري صمدانی عبدالمحسـن
در و انتقال مهر شهر وي زادگاه

شد. سپرده خاك به آنجا
ترویج  راه در بود که و اجتماعی ساده زیسـت متواضع، فـردي وي
فعال الرستان با روحانیون همگام و وحدت همراه و اسـالم مبین دین
سـبز اوز در روحانیون بین در وي جاي وحدت هفته در امسـال بـود.

بود.

الرستان مشکالت و مسائل طرح
معاون عمرانی استاندار  با

رحیمی معاونت دکتر حضور با الرسـتان فرمانداري اي در جلسـه
عمرانی معاون ویژه الرسـتان، حسـنی فرماندار اسـتانداري، عمرانی
شهرسـازي، و راه کل مدیر فـر باقري علیپور، مهنـدس فرمانـداري
اعضاي استان، شوراي عضو راستگو شهرستان، شوراي رئیس مقیمی
برگزار مسولین و شهرداران و شـوراها از و جمعی شهرستان شـوراي

شد.
بابت از دکتـر رحیمی فرماندار ضمن تشـکر ابتدا جلسـه ایـن در
سپس و شد به منطقه ویژه توجه خواستار از منطقه حمایت هایشـان
مطرح را منطقه و مشـکالت مسائل از حضار در جلسـه خواسـت که

نمایند.
مسـولین دکتر برخی از پاسـخ و توضیح و مشـکالت طرح پس از
به پاسخ از و بعد خوشـحالی از حضور در جلسـه اظهار رحیمی ضمن

اشاره کرد. زیر نکات به ها برخی درخواست
خدمات و دارم اشراف و را می شناسم استان شهرهاي و روستاها -
40 در باال بوده شدت به روستاها در خصوص به اسالمی نظام جمهوري
بزرگی کارهاي اکنون هم و شده زیادي بنایی کارهاي زیر گذشته سال
داریم فاصله مطلوب حد تا البته است خوردن رقم حال در اسـتان در

رسید. به آن تا کرد تالش باید ولی
رونق گفت با مستقیم آن رابطه و جاده ها در اهمیت -

براي نه فقط هاست شـهر ایستایی رفع براي 5 ماده کمیسـیون -
درآمد کسب

شد. اشاره کارهاي مشارکتی و سرمایه گذاري اهمیت به -
مرکز دوره هر در که است اینگونه شهرداریها و شوراها از انتظار -
پروژه 1 حداقل بخش مراکز در و شـاخص 2 پروژه شهرسـتان حداقل

برسد. سرانجام به شاخص

الرستان و شهرستان و اوز شهر شوراي عضو راستگو جعفر ادامه در
کرد. مطرح را مشکالت منطقه از مورد فارس 4 استان

از برخی در موبایـل خطـوط مشـکل رفع و پیگیـري خواسـتار -
شد. اوز بخش روستاهاي

جویم به اوز جـاده جدي به رسـیدگی و سـطح اسـتاندارد ارتقا -
بنارویه و

و راه کل مدیـر مهنـدس باقري فـرد تشـکر از ضمـن راسـتگو -
گراش به اوز کل در جاده اداره ایـن خدمات با شهرسـازي در ارتبـاط

گردید. آن تسریع خواستار
مناسـب آب مخزن نبودن شـهر اوز و در آب -بـا توجـه به کمبود

شد. مسولین همکاري و موضوع این گیري پی خواستار
شـوراي رئیس مقیمی و حسـنی فرمانـدار ایـن مـوارد طـرح در
و ها تائید درخواسـت و ضمن کـرده همراهی را راسـتگو شهرسـتان

شدند. رفع این مشکالت خواستار
فرد باقري مهندس رحیمی و دکتر شـده مطرح موارد با ارتباط در

دادند. توضیحاتی
زیادي کارهاي بودجه کمبود توجه به گفت: بـا فرد باقري مهندس
به جویم اوز جاده با ارتباط در و اسـت انجام حال در و یا گرفته انجام
حدود روکش سعی در و است سازي ایمن حال در این جاده بنارویه و

نشده. قطعی هنوز که باشد می جاده از کیلومتر 8
زمان دیگر روز الـی 40 30 گراش حـدود اوز جـاده ارتبـاط بـا در
کشی خط سازي و ایمن و برسـد اتمام به آسـفالت آن می برد که کار

خواهد شد. شروع آن از جاده بعد
مشـکل و مخابرات موضوع گفت: توضیحاتی ضمن رحیمـی دکتر
ارتباط در و کرد پیگیري خواهند حتمًا اوز را بخش روستاهاي موبایل
گفت درست برداري شوراها در بهره توصیه به نقش ضمن آب تامین با

شد. خواهد پیگیري زمینه این در دولتی هاي کمک

اوز: بخش اداري شوراي توسط

الرستان ندامتگاه از  بازدید
گروهی اوز، پسین گزارش به
اوز اعضاي شوراي اداري بخش از
ندامتگاه از بخشــدار به ریاست
برکه منطقه در الرســتان واقــع

کردند. بازدید اوز شهر شکسته
ندامتگاه  بازدید رئیس این  در
است بار اولین براي داشت: اظهار
به مسـئولین اداري از که یکـی
و مالقات تقاضاي دوستان اتفاق
از نشان این و است کرده بازدید
است. اوز همکاري بخش و تعهد
و حفظ در ما افزود: بهزادي جواد

نفر که سی داریم خدمتگزاري وظیفه فرهنگی امور بویژه و اولیه امکانات و وسایل تهیه و (زندانی) نگهداري مددجو
زندان که کرد اضافه وي دهند. احسـن انجام می نحو مهم را به این روزي شـبانه صورت به ندامتگاه این از کارکنان
تفریحی، تلویزیون، و فرهنگی ورزش، امور مدرسه، بهداري، فروشگاه، در آن که است کوچک شهر (ندامتگاه) یک

کنیم. می رعایت (زندانی) را مددجو یک شهروندي حق رعایت و وجود دارد. و... کتابخانه
بوده جویم و بیرم المـرد، مهر، گراش، خنج، الرسـتان، قضائی حوزه 7 زندانیان از کـه به این اشـاره با بهـزداي
فرهنگ هاي مختلف و سالیق داراي بنابراین حضور داشته باشند. اینجا در کشور سراسـر از اسـت زندانی و ممکن

بندي می کنیم. طبقه آنان را سن، و و جنایت جرم هستند. که براساس
که بود فرهنگی و رفاهی امکانات فاقد و کوچک الر بسیار قدیم زندان گفت: از سخنانش در بخشی زندان رئیس
مشکالت داراي هم باز ولی شد. ریال ساخته میلیارد 13 بر افزون اي هزینه اوز با حوزه در مدرن و جدید زندان این
از مالقات که براي اسـت زندانیان هاي خانواده براي مکانی یا اسـتراحتگاه وجود عدم ترین آنها مهم که می باشـد
این زمینه کمک در خیرین با مسـئوالن طلبد می که اسـت الزم بان حداقل سـایه آیند و می اینجا به مختلف نقاط
و منطقه هاي شهرداري طلبد می اسـت که زندان جاده اصلی به از مناسـب جاده وجود عدم موضوع دومین کنند.

زمینه اقدام نمایند. این در الرستان شهرسازي و راه کل ادراه
راه همراهان، و اصناف و جوانان، اتاق ارشاد، ورزش و و پرورش، فرهنگ روساي آموزش بخشـدار، دیدار این در
خبرنگاران، و عکاسان اوز، پیام و پسین مسئوالن انتظامی، و نظامی فرماندهان نیروهاي احمر، هالل شهرسازي، و
بندهاي که از داشتند حضور اوز شهر از بخشداري بانوان کمیسیون و استان و اوز شـهر شـوراي اعضاي کتابداران،

ارائه دادند. همکاري براي مساعد قول کدام هر و بازدید زندان و امکانات مختلف

شد انجمن خیریه آفتاب فیشور افتتاح دفتر
اوز، ادارات مسئولین بخشدار و حضور با 96 ماه آبان 29 دوشنبه آفتاب فیشور خیریه انجمن دفتر
در محله فیشور مردم معتمدین و و دهیاران روستاها شوراها و اوز، و بســتک، خنج خیریه هاي انجمن

شد. فیشور افتتاح آفتاب
وابسـتگی گونه هیچ و بدون اندیش خیـر افراد از تعدادي متشـکل آفتاب فیشـور خیریه انجمـن
شعار با فیشور دهستان و بررسـی نیازهاي و عمران هدف آبادي با صرفا و قومیتی و سیاسـی، عقیدتی
شایان، حاج احمد از: انجمن عبارتند رئیسه این اعضاي هیات تاسیس شد. سـازندگی و اتحاد همدلی،
آزاد، محمدي عزیز حاج آزاد، محمدي حسین محمدي، یوسف حاج عبادي، اله نعمت عبادي، اسفندیار
شـاپور و رحیمی علی غالم احمدي، اله رحمت مهنـدس نیا، حسـین عزیز بهرام محمدي آزاد، دکتـر
عضو هیات خیرین و محمدي نژاد
افتتاحیه جلسه در که فعال امناي
خالد از: عبارتند نداشتند حضور
شاکر فرید محمدي آزاد، رحیمی،
ارجمند، الـه نیا، رحمت حسـین
خیرین تعدادي از رفیعی و حسن
خیریه انجمن است شده تشکیل
و بخشداري فرمانداري، از آفتاب
در ها و مسـئولین  سـایر انجمن
انتظار انجمن این اهداف پیشبرد

را دارند. کمک
اعضاي از غالمعلـی رحیمـی
اعتبـاري گفـت: تامیـن انجمـن
و… توسط ها خیابان بهسازي ها و کوچه آسفالت آب، شبکه لوله براي ترمیم تومان میلیون معادل 800

است. گرفته انجام انجمن این
و است شهر حقیقت در اعالم داشـت: فیشور مراسم این در بخشـدار اوز فراز آتش محمد حسـین
خواستار تکمیل بانک اطالعاتی، وي است. فعالیت مردم و تفکرات فیشـور محصول جمله از شـهر هر
هاي آسیب شناسـایی و تهدیدها ها و فرصت شـناخت جمعیت سـاکن، کمبودها، و امکانات شـناخت

شد. مردم و بین مسئولین یکدیگر با بر تعامل تاکید و اجتماعی
آتش شد. قرائت آزاد محمدي امین توسـط محمد قرآن و بود مجري زمانی حسـین مراسـم: این در
جمعه، از امام نمایندگی به حقیقت بنیامین اوز، شوراي اسالمی رئیس فریبا صالحی اوز، بخشـدار فراز
رضوي آفتاب، انجمن اعضاي از محمدي رحیمی و غالمعلی شورا، از اعضاي یکی سـلیمانی محمد علی
ابراهیم و بستک خیریه انجمن رئیس صالحی الرسـتان، طبیعی منابع رئیس رضایی اوز، سـپاه فرمانده

پرداختند. سخن ایراد به مختصر طور به کدام هر اوز خیریه انجمن اعضاي از احمدي
افتتاح شد. مسئولین توسط پشور آفتاب شورایاري شوراي دفتر در پایان

جویم اهل شیبانی
کمارج و کنارتخته شهردار

بخش مرکز شهردار سمت به شیبانی خشایار اوز، پسین گزارش به
کرد. کار به شروع و منصوب کازرون شهرستان کمارج و کنارتخته

بوده  جویم شـیبانی اهل  خشـایار
ماننـد: مشـاغلی وي کارنامـه در و
رئیس جویـم، شـهر شـوراي رئیس
مسئول الرستان، شهرسـتان شوراي
آزاد دانشگاه سرپرسـت و راهاندازي
دانشـگاه اندازي راه مسـئول جویم،
مـدرس فـارس، هنـر و فرهنـگ
معماري دانشگاه گروه دانشگاه، مدیر
میراث پایگاه مدیـر نور شـیراز، پیام
مشـاور الر، تاریخی شـهر فرهنگـی

میشود. فارس دیده استان میراث فرهنگی مدیرکل

کرد پیگیرى آب را ساخت مخزن شهر شوراى
به اوز شهر شوراى اسالمى رئیس از نقل به اوز و گزارش پســین به
اى جلسه مشکالت آب، طرف شدن بر مخزن و ساخت پیگیرى منظور

شد. برگزار شیراز آبفاى در
نماینده و راستگو عضو صالحى رئیس، جعفر که فریبا جلسه این در
و اوز آبفاى رئیس عطوفت نگیر جها و فارس استان در شوراى الرستان
راستگو صالحى، داشتند، حضور فار س آبفاى مهندسان و کارشناسان
ساخت بر و کردند. تشریح را شهر آب مشـکالت و وضعیت عطوفت و

شد. هاى فرسوده تاکید نوسازى لوله جدید وتعویض و منبع

به مجهز الر (ع) رضا امام بیمارستان
سرطان تشخیص دستگاه

عمومی روابط گـزارش به
دانشـکده درمـان معاونـت
الرسـتان، پزشـکی علـوم
آرشیتکت پیشـرفته دستگاه
میلیارد دو بالغ بـر اعتباري با
از ریـال میلیـون پانصـد و
و با دانشـکده اعتبارات محل
و خریداري خیریـن همـکاري
امام بیمارستان آزمایشگاه در

شد. اندازي راه الر رضا(ع)
ابتـداي از اسـت گفتنـی
انـدازي راه  بـا  شـهریورماه 
انواع پیشـرفته، دسـتگاه ایـن
سـرطانی هورمونی،  آزمایشـات 
اندازه عفونی، مارکرهـا)، (تومور
پیشـرفته ... با انسـولین و گیري

آمادگی الزم بیمارستان بوده و انجام قابل (ع) رضا امام درمانی آموزشـی مرکز در آزمایشـگاهی هاي روش ترین
دارد. را اهالی الرستان خدمات به ارائه جهت

هاي بیمارستان تجهیزات پزشـکی در کیفی و کمی افزایش با امیدوار اسـت درمان معاونت گزارش این بر پایه
فرآیندهاي پزشکی در حوزه تجهیزات اعتماد قابل و صحیح کارکرد ارتباط مسـتقیم به توجه با و دانشـکده تابعه

شود. افزوده مراکز درمانی از مردم رضایتمندي میزان بر بیمار، سالمت با درمانی فرآیندهاي و تشخیصی

در اوز متر باران 23/5 میلی
و پنجشنبه چهارشنبه روزهاي در که اوز شهر در پائیزي اولین باران در

نازل شد.  میلی متر باران 23/5 روي داد جمعًا 96 2 آذر 1 و
مهر مسکن دیجیتال سنجی باران پایگاه مسـئول شفائی اردشـیر
باران در دیجیتـال دسـتگاه به اسـتناد گفت: مورد این در شـهر اوز
23/5 جمعا و متـر میلی 21/2 دوم روز در و متـر 2/3میلـی روز اول

است. شده ثبت باران متر میلی

بیمار هاي هزینه درصدي 50 کاهش
 

علوم عمومی دانشکده روابط از نقل به و پســین اوز، به گزارش
در مراقبت واحدهاي الرستان، درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی
راه اندازي دانشکده پوشش تحت دولتی هاي بیمارســتان در منزل

است. شده
رابطه ایـن در دانشـکده درمان معاونت مدیر دفتـر پرسـتاري
تابعه بیمارسـتانهاي در مسـتقر منزل در مراقبت واحدهاي گفـت:
یا دهنده ارائه که منطقه خود خصوصی محدوده مراکز شناسـائی با
به نسبت هستند منزل در درمانی و بهداشتی خدمات ارائه متقاضی

می کنند. اقدام آنها با همکاري انعقاد قرارداد
قرارداد معرفی کرده بـه مراکز طرف را نیازمندان یا بیماران آن از پس افزود: شـریفی الري فضیلـت
خواهند نظارت خصوصی بخش توسط طرح اجراي حسن بر بیمارستان در مسـتقر واحدهاي ادامه و در
خدمـات را ارائه که این خصوصی مراکز منزل بـا مراقبت در واحدهـاي بین که بـا هماهنگی داشـت و
متخصص نیروي مراقبت تحت منـزل به بازگشـت ترخیص و بیماران پس از آید. عمل می به مـی دهند

پزشک هستند. نظارت پرستاري و
خواهد داشت خوبی نتایج طرح، این اجراي که داشت اظهار طرح این خروجی مورد در الري شریفی
میزان هزینه هاي بیمار به 2-کاهش بیمارسـتان در بسـتري روزهاي و بیماري عود تعداد که:1-کاهش

به بیماران. بیشتر هاي بیمارستانی 4-امکان پاسخگویی اشغال تخت 3-کاهش 50 درصد حداقل
ارائه مشاوره و مراکز تاسیس براي شرایط واجد پرستاران از دانشکده پرسـتاري دفتر مدیر پایان در

دعوت کرد. خدمات پرستاري

شاهد حضور اوز نور مرکز پیام اعتصامی دانشگاه تاالر پروین
دوشنبه در فرهنگ به عالقمندان و مسـئوالن مردم، از گروهی

بود. 96/8/22 مورخه شب
محلی گویش و شـعر با مختاري آیدا ابتدا نشسـت فرهنگی، ایـن در
بازگو فارسـی را به آن منوچهري گفت که سـتاره مقدم خیر حضـار بـه
درباره آفرینش مجتمع اول کالس آموز دانش زمانی رومیصا سپس کرد.
بخشدار گرفت. قرار توجه مورد بسـیار که نمود صحبت فرهنگ و کتاب
و فرهنگ حوزه در مسئوالن را و مردم حضور که بعدي بود سخنران اوز
رئیس و نائب ارشاد اسالمی و فرهنگ اداره حضور رئیس از و ستود ادب

کرد. سپاسگزاري آباده شهر اسالمی شوراي
فرهنگ در ترویج مردم عموم شرکت افزود آتش فراز محمدحسـین
الزهرا سالن در عمومی در جلسـه است و چشـمگیر کتابخوانی و کتاب
طرح که دادند ارائه را خویـش هاي و طرح ایده کننـدگان (س) شـرکت
اي هفته حداقل کتابخانه ها در خانواده و حضور مسـئوالن نیز، اینجانب
و هدیه باشند تشویق داشته بیشـتر حضور افرادیکه و باشـد می روز 2

گرفت. خواهند
در را کتابخوانی و کتاب جایگاه شـافعی امام دینی علوم مدیر مجتمع

پذیرفته کتاب نخواندن براي خداوند عذري نزد و گفت داد توضیح قرآن
52 سوره و شورا سوره 48 آیات به اشاره با انصاري صالح شـیخ نیست.
(ص) مصطفی محمد حضـرت روش و مرام کرد پیروان عنکبوت تاکیـد
فرهنگ اداره رئیس بعدي سخنران باشـند. کتاب بی نیاز به توانند نمی
کرد تشـریح شـهر اوز را فرهنگی سـابقه که بود اوز ارشـاد اسـالمی و

که اصغر مفید اسـت بسـیار حرکتی کتاب پایتختی جشـنواره گفـت و
بسیار اقدامی و اند وزارت شـروع کرده در همکارانشـان سـیدآبادي و
پایتختی موضوع در بیان اینکه با هاشـمی است. فروغ سـتودنی و زیبا
بیشتر کشور در اوز تا شهر اند کرده سـعی و همه مشـارکت کرده کتاب

شود. شناخته
کارگروه دبیـر عنـوان به احمـدي ابراهیـم
به محور حول سـه اوز کتـاب پایتخـت نامـزد
اهالی مشـارکت از ابتـدا و پرداخـت صحبـت
مسـائلی که در ها به ویژه زمینـه اوز در همـه
اوز در گفت و شـود سـخن راند نیاز احسـاس
در که فعالیتند بسیاري مشـغول نویسـندگان
و برد نام محمدرفیـع ضیائی از باید آنـان راس
کتاب چاپ از اوز نور پیام دانشگاه امناي هیات
به این کتاب اول چاپ و است حمایت کرده وي

است. رسیده اتمام
در مـردم گسـترده مشـارکت از احمـدي
نانوائی، مـدارس، مسـاجد، در کتاب موضـوع

برد نام شهر سطح و ها خانواده و دانشـگاه درمانی و بهداشـتی و اماکن
به مردم از توجه نشـان را دانش پیام با و پیام پسـین، وجود نشـریات و

دانست. ادب و فرهنگ
اسالمی اظهار ارشاد و فرهنگی وزارت فرهنگ مطالعات دفتر مدیرکل
ادیان تاکیدات به رغم اما واال دارد. جایگاهی کتاب ادیان دنیا در داشت
ماست. ضرر به این و اسـت پائین مطالعه که سـرانه می بینیم بر مطالعه
فرهنگ فعال باشـد. امر در که ماند می پایدار دنیا شـهري در وي گفت:
کتاب پایتخت طرح دارد. فرهنگی هویت اوز افزود سیدآبادي اصغر علی
وي مهم نیسـت. شـدن برنده وگرنه اسـت فرهنگی هویت احیاي براي
در کتاب و فرهنگ موضوع چون اوز برنده شده اسـت. شـهر اضافه کرد

خورد. چشم می نقاط به همه
به کتاب کارگـروه پایتخت هاي فعالیت از کلیـپ چند ایـن آئیـن در
کتابخانه جوانان اعضا و آفرینش مجتمع آمـوزان دانش و درآمد نمایش
خوبی به که بود برنامه مجري کریما سـیاوش هنرنمائی پرداختند. به بانو

گرفت. تشویق قرار و مورد کرد اجرا
ساعت مراسم در شـد و اهدا سـیدآبادي جلد کتاب به چند در پایان

یافت. پایان دقیقه 30 و 21

کتاب پایتختی اجرائی نامزدي و فرهنگ بر دوستداران تاکید
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کودکان و آشــناي دیر و آشنا نام نژاد شــاعر شعبان افســانه حضور با
و اوز زارع پسرانه دبســتان دعوت به که زمین ایران دیروز و نوجوانان امروز
روز دانش بهانه به مراسمی داشتند حضور اوز در آفرینش مجتمع آموزشی
دبستان پسرانه اوز توسط راستگو شهید فرهنگی الزهرا کانون در سالن آموز

گردید. برگزار زارع
بخشدار و اعم از شـهر ومعتمدین مسـئولین با حضور که مراسـم این در
نونهاالن و آموزان دانش اولیاي و پرورش و آموزش شوراومسـئولین اعضاي
آموز دانش توسـط مجید اهللا کالم از آیاتی تالوت از گردید پس برگزار عزیز
آموز دانش ایران توسط اسالمی جمهوري سرود مقدس عبدالرحمن رحیمی
در سـالن تر تمام چه هر زیبایی به فلوت با پور قنبري محمد امیـر هنرمنـد

شد. انداز طنین
پشـت زارع دبسـتان آموزگاران از جلیلی احمـد برنامه مجـري سـپس
به خوشامد عرض با قرائت شعري از دکتر شعبان نژاد و گرفت و قرار تریبون

گردید. آغاز رسمی صورت به برنامه عزیز مهمانان
خوشامد و تشکر ضمن قرار گرفتند و پشت تریبون مهمان سخنران عنوان به اوز منطقه پرورش آموزش و معاونت پرورشی اداره حسنی شاه محمد
چه هر که امیدواري کردند ابراز و گفتند سـخن کشـور مطالعه را در پایین سـرانه میزان از زبان کودکانه پرداختند و با خوانی شـعر به گویی به حضار

نهادینه گردد. جدید ما نسل در خوانی کتاب کتاب و بیشتر فرهنگ
کردند. اجرا زیبایی به رو شعبان نژاد خانم از شعري و آمدند سن اول روي پایه آموزان دانش ادامه در

قرار حضار و مورد تشـویق شـد اجرا ششـم تا اول پایه از مدرسـه آموزان تمامی دانش بگو بود که توسـط نه همگانی سـرود برنامه بعدي اجراي
گرفت.

زندگی و سوابق تالیفات و آموزان از دانش و برنامه مجري با پاسخ و پرسخ صورت به و گرفتند قرار تریبون نژاد پشت شـعبان خانم در قسـمت بعد
و ... سخن گفتند. شخصی

سالن صورت در حاضر توسط مسئولین که بود برنامه هاي قسمت از دیگر یکی سالمت مدرسـه سفیران نامه سـوگند اداي ابالغیه و مراسـم اهداي
بود. آموزان دانش تمامی یادبود به رسم طرف مدرسه به از اي و اهداي هدیه پذیرایی برنامه نیز بخش پایان و پذیرفت

مدیریت تیرنگ به دعوت را ناهار پیام نور سالن دانشـگاه در و اعضاي انجمن آموزگاران شـهر و مسـئولین و نژاد شـعبان دکتر اتمام برنامه از پس
صرف کردند. دبستان زارع

دستی صنایع هنر و نمایشگاه
اوز کتابخانه عمومی اندیشه در

دستی صنایع و هنر نمایشگاه کتابخوانی و کتاب هفته به مناســبت
حضور با فرهنگ این اندیشــه اوز در جهت گسترش عمومی در کتابخانه

شد. افتتاح مسئولین
میز 24 با کـه  دسـتی صنایع مجزا موضوع شـامل دو نماشـگاه این
دست آالت روي سفال، زیور کوبی نقطه دسـتی، صنایع بافتنی، شـامل:
عثمان و دوزي جواهر سـاز، سـر دسـت گل گندم، سـاقه سـاز، معرق
و دوزي ملیله آشپزخانه، سرویس انواع سـازي، چرم دوزي، نمد دوزي،
و الر شـهرهاي از و... برش لیزر،  دکوري، حکاکی و مصنوعات کوعینگ،

شده بود. گذاشته نمایش به و کار دست هنر با اطراف و روستاهاي اوز
نقاشی، شامل: و نمایشگاهی کتاب به اهمیت توجه با هنر نمایشـگاه
و کاردسـتی عکاسـی و ویترا، خوشنویسـی، سـازي، تصویر گرافیک،
(نقاشی، رشته هنر کنندگان و شرکت عمومی کودکان کتابخانه نقاشـی
و بر کتاب تاثیري چـه مجازي دنیاي آثار موضوع )بـا ویترا... و طراحـی

است. آمده در نمایش به است گذاشته کتابخوانی

بخش روستاهاي و اوز الر، شهرهاي مشارکت هنرمندان با نمایشـگاه
صنایع و کتاب دوسـت داران میزبان کتابخوانـی و کتـاب هفتـه اوز در

دستی بود.

هنري نمایشگاه در
 دوست من کتاب 

به نوجوان و شاعر و نویســنده کودك نژاد شــعبان افســانه دکتر
زرنگار سراي در واقع فرهنگ خانه هنري نمایشگاه در همراهان اتفاق
اســالمی ارشــاد و اداره فرهنگ رئیس بازدید که این یافت. در حضور
کودکان از آثار هنري حضور داشــتند، نیز اوز پســین مدیر مســئول و
و مدارس اوز و بیدشهر و کهنه اوز، هاي کودکســتان آموزان دانش و
نقاشی، برجسته، تابلو هاي رشته در اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان

شد. بازدید طراحی و کاري آیینه
فروغ و آیدا مختـاري قنائی، عبداله و پیشـداد ادامـه مهـرداد در
و شـعر خوانی شـاهنامه نوازندگی، خوانندگی، به ترتیب به هاشـمی
کرد. قرائت نژاد را شعبان از زیبا شعري منوچهري پرداخته و خوانی

جدید از 7 کتاب رونمایی
الرستان شهرستان در

در جدید کتاب 7 از الرستان، ویژه فرماندار و با حضورمعاون استاندار
شد. رونمایی الرستان شهرستان

ویژه الرستان، فرمانداري و استانداري معاونت عمومی گزارش روابط به
حسنی جلیل حضور با مراسمی در و کتابخوانی و کتاب هفته بمناسـبت
سیاسی معاون راسخی مسعود الرستان، ویژه فرماندار و معاون استاندار
حوزه معاون موسـوي والمسـلمین االسـالم حجت حضرت فرمانداري،
معتمدیان مهدي محمد مرکزي، بخشدار ثمري الرستان،ماشـااهللا علمیه
حجت حضرت شهرستان، عمومی هاي کتابخانه رییس و کل اداره معاون
و جمعـه الر،عبداله محبی دفتـر امام از فاطمیان والمسـلمین االسـالم
از جمعی و شـوراي اسالمی شـهر الر عضو رییس و جهاندیده عشـرت
7 از ها، انجمن کتابخانه اعضـا ،کتابداران، فعاالن فرهنگی و مسـئولین

شد. رونمایی الرستانی نویسندگان آثار از جدید کتاب
مرحوم دارا بدر  از اشـعار اي مجموعه فروغ بدر شـامل ها کتاب این
اثر پرواز پر و کاغذي هاي شـکوفه ، االسالمی سـید جعفر شیخ خط به
با محمد حامد زارع گفتگوي ، صادقی مریم اثر ، متفکرانه کلثـوم قائدي
اثر کودکانه رویاهاي و ها کوتوله جشـن ، حامد زارع اثر دینانی ابراهیم

شریفی بود. ناظم شیخ
کل و معـاون اداره معتمدیـان مهـدي محمد مراسـم آییـن ایـن در
پنجمین و بیسـت اینکه بیان با الرسـتان عمومی هاي کتابخانه رییـس
با آینده روشـن  شـعار با امسـال و کتابدار کتاب،کتابخوان هفته دوره
عمومی هاي کتابخانه اداره افزود: شـد، خواهد برگزار خانواده کتابخوان
هاي از دستگاه یکی عنوان به گذشـته سنوات همچون شهرسـتان این
ي برنامه 100 از بیـش برگزاري به اقدام کتـاب در حوزه بویژه فرهنگـی

می نماید. هفته در این متنوعی فرهنگی و
شهرسـتان عمومی هاي کتابخانه اداره افـزود: در پایـان معتمدیـان
الرستانی کتابخوانی ازنویسـندگان و فرهنگ کتاب راسـتاي ترویج در

نماید. می حمایت

دانشجویان مقاالت پذیرش
اوز شرافت بهداشت دانشکده

فرهنگی  روابط عمومی مدیریت از نقل و به گزارش پســین اوز به
در اوز شرافت بهداشــت دانشکده دانشجویان مقاالت دانشــجویی،
پذیرفته کودکان بیماریهــاي المللی بین همایش نهمین و بیســت

شد.
کودکان  بیماریهاي بین المللی همایش سـاالنه گزارش این پایه  بر
در و شـد برگزار تهران کودکان در مرکز طبی به میزبانی بیمارسـتان
فاطمه رهنمـا، سـارا اسـامی: به دانشـکده دانشـجویان همایش این
دکتر سرپرسـتی و زهرا شـامحمدي به اسـدیار مرجانه نیک اندیش،
مقاالت به ارائه بهداشـت دانشکده پژوهشـی معاون زارع محمدرضا

پرداختند. خویش

الرستانی معماران مقاالت پذیرش
دبی کنفرانس در

معماري  کنفرانس بین المللی دوره پسین اوز سومین گزارش  به
شد. برگزار دبی شهر در شهرسازي و

کارشـناس  صداقت اهللا از حبیب دو مقاله بخـش ارائه مقـاالت  در
گرایش معمـاري دکتـراي بامداد علـی و معمـاري مهندسـی ارشـد
واحد اسالمی آزاد دانشـگاه علمی هیئت عضو تاریخی و ابنیه مرمت
تحصیلکرده معمار این دو مقاالت داوري پس از و شد ارائه الرسـتان،

گردید. برگزیده شده ارائه مقاله 200 بین از الرستانی
زیسـت  هاي آشـفتگی و ها بحران به بیشـتر کنفرانـس ایـن در
با همگامی معماري راسـتاي در این مقاالت و بود شـده توجه محیطی

زیست داشته است. ها سعی در حفظ محیط رشته سایر هنرها و

آموزي دانش سراي پژوهش امناء هیات جلسه اولین
در  16 راس ساعت ماه 96 آبان روز یکشنبه 14 بدري اوز

شد. تشکیل پرورش و آموزش رئیس دفتر محل
تشکر  ضمن امناء رضایی رییس هیات محمدرضا  ابتدا
اشاره آموزشی پژوهشی و هاي به شاخص اعضا حضور از
به بخشـیدن رونق عزم راسـخ ما و کردند وگفتند اعتقاد
از پژوهش جدي حمایت و پژوهشـی و هاي علمی برنامه

است. سرا
گزارشی  پژوهشسرا مدیر صدیقی ایراندخت سـپس
که خوبی جایـگاه و پژوهشـی هاي برنامه و کار رونـد از
بدسـت اسـتان در اخیر اوز در یکسـال سـراي پژوهش
محمد حسین در ادامه رساندند، استحضار اعضا آورده به
پیشـنهاداتی امنا، هیات عضو و اوز بخشـدار فراز آتـش

ارائه نمودند. پژوهشی هاي رونق برنامه جهت
اهللا هدایت شـهردار، کرامتی مسـعود آقایان پایان در

دادند. پژوهشسرا اهداف پیشبرد جهت در مساعدت و همکاري امنا قول هیات اعضاء دیگر از صالحی فریبا و پیرزاد صدیق نامی،
مسافرت بودند. در مولوي خانم و محمودي محمد امنا هیات اعضاي نفر از دو

نامزد فیشـور روسـتاهاي کریشـکی و
کتاب دوستدار روستاي

اسالمی ارشاد و فرهنگ مدیرکل از نقل به و اوز گزارش پســین به
عنوان براي کسب استان و روستاي شهر چندین فارس امسال استان
ریزي کتاب برنامه دوستدار عشایر و روســتاها و ایران پایتختی کتاب

اند. انجام داده مدونی
پرونده دوره گذشته با دو شهر شیراز در بهزاد مریدي افزود: دکتر
عنوان آسـتانه کسـب تا و گذاشـت جشـنواره به این قدم ابتـکاري

رفت. پیش کتاب پایتختی
پس از و گرفت قرار ویژه تقدیر مورد گذشـته سـال نیز اوز شـهر
امسـال که کرد اضافه مریدي دکتر ایسـتاد. در جایگاه دوم بوشـهر
و آباده و اوز ممسـنی، رسـتم، ارسـنجان، داراب، شـهرهاي صـدرا،
داراب، ریـز، الیزنگان نورآباد، خواجه جمالی نی روسـتاهاي فهلیـان
فیشور و کریشـکی شـیراز و زینان خان و ظفرآباد زاده، بوانات، امام
خود را مختلف هاي دسـتگاه و مردم نهادها، با حمایت الرسـتان اوز

اند. کرده دوستدار کتاب روستاي و یا نامزد پایتختی

شد امناء هیات داراي بدري پژوهشسراي

سفیران سالمت عنوان به زارع دبستان آموزان دانش سوگند نامه

توسط اوز زرنگار ســراي در واقع فرهنگ خانه در کتاب پایتخت نامزدي دبیرخانه
و ارشــاد فرهنگ وزارت مدیرکل دفتــر مطالعات فرهنگی ســیدآبادي اصغر علی

شد. افتتاح اسالمی
در اوز مردم مختلـف اقشـار مشـارکت گفت: این دبیرخانه آئیـن افتتاح در وي
اوز اسالمی و ارشـاد فرهنگ اداره رئیس هاشـمی فروغ اسـت. سـتودنی فرهنگ
کتاب پایتختی عنـوان تحصیل ما هدف گفت: سـیدآبادي حضور از ضمن سـپاس
مطالعه فرهنگ ترویج است. مطرح اوز دوست فرهنگ مردم و ما براي آنچه نیست،
من اظهار داشت اوز نیز نویسنده شـاعر و پور ابراهیم فرهاد اسـت. کتاب انس با و
ام بسیاري روبرو شده فرهنگی رویدادهاي و اتفاقات با سـفر این در که خوشـحالم
واقعًا و کتاب فرهنگ در مقوله هم آن کتابخانه ادارات و در مدارس، جوش و جنـب
ثمر به که زحمات دوستان کرد امیدواري اظهار شهر نیز اسالمی شوراي رئیس نائب عسکري مهران یاد کرد. نیکی به سیدآبادي از وي دارد. جاي تامل

کرد. سپاسگزاري اوز فرهنگی در مدیرکل مطالعات حضور از وي اوز شود. نصیب پایتختی امسال عنوان و بنشیند
خیریه امور و اوقاف اداره رئیس چین خوشه حسین محمد
اعالم فرهنگ امـور کمک به براي اداره را ایـن آمادگی نیـز
تا کنون اوقاف اداره راسـتاي وظایف در داشـت اظهار و کرد
فراز آتش ارائه کرده اسـت. محمدحسین را الزم همکاري نیز
اوز بخش در گرچه داشت اظهار کوتاهی سخنان طی بخشدار
هواي و حال امروزها ولی است مطرح فرهنگی امور روزه همه
چرخد. می فرهنگ و شاعر نویسنده، کتاب، محور حول شهر
اجراي با همـکاري براي نیز خیریه انجمن محبـی از محمـود
بلقیس برنامه انتهاي در کـرد. آمادگی اعالم کتاب پایتختـی
پارچه اي کتابی باف خوس هنرمند بانوان از یکی نجم الدینی
بافته جیر، زري، اطلس هاي پارچه با 24 صفحه که بر مشتمل
موزه بود به کـرده ابزارهاي محلی تزئین و سـایر خوس بـا و

گرفت. قرار توجه مورد بسیار که نمود اهدا شناسی مردم

کتاب پایتخت نامزدي دبیرخانه افتتاح

مالئی فهیمه تخصصی کتابخانه افتتاح
شناسی مردم  موزه

ســید اصغر علی حضور روز آخرین بامداد در اوز، گزارش پســین به
ارشــاد و فرهنگ وزارت فرهنگی مطالعــات مدیرکل دفتــر آبــادي
شرقی قسمت َدري» تخصصی این موزه در« ســه کتابخانه اســالمی
موزه مدیر داخلی فهیمه مالئی ناکام یادمان جوان به ســوداگر خانه

شد. شناسی افتتاح مردم
ارائه را موزه درباره اجمالی گزارش شناسـی، مدیر موزه مردم ابتدا
و فرهنگ و تاریخی هاي زمینه فهیمـه در کتابخانه وگفـت: امروز داد

مساعدت کرد. تقاضاي مدیرکل از و شود. می افتتاح رسوم، آداب و
کتاب کافه موزه داراي این داشت: اظهار در پایان بازرگانی شـریف
اعالم را موزه کتابخوانـی در و کتاب هفته برنامـه وي  باشـد. می نیز
گوئی می قصه برنامه بـه کهنسـاالن در این و گفت:بسـیاري از کرد
اوز فرهنگی به پایداري هویـت برنامـه این که: گفـت وي پردازنـد.

کند. می کمک
به آفرینش مجتمع پنجم و دوم هاي آموزان کالس دانش آن پس از
قصه چهار محلی گویش به که جنیدي حلیمه و هرمی رابعه هاي قصه
سـیدآبادي، اصغر و علی داده کردند.  گوش ها نقل بچه براي را کوتاه
فراز بخشدار، شـهردار، آتش کراماتی مسـعود انصاري و صالح شـیخ

رئیس شیبانی عرب اکبر علی و شورا رئیس نائب یونسی محمدمهدي
و فولکور گفتند و سـتوده را ابتکار این آباده شهرستان ارشـاد اداره
شهر باشد هر اجتماعی رفتار نمایانگر آداب و تواند می فرهنگ مردم

موثر است. نیز کتابخوانی در فرهنگ و
لباس با نیز خضري مدرسـه آموز دانش مختاري آیدا در ایـن آئین
محلی شـامل: صبحانه مهمانـان و پرداخـت خوانی شـعر محلـی به
توسـط زمان همان در و...که و تخم مرغ باللوط حلوا، نخود، باالتـاوه،
را خوبی روز و کرده صرف بود شـده تهیه در موزه هنرمند اوز بانـوان

جاي گذاشتند. به عامه تاریخ فرهنگ در

اوز در مطالعات دفتر مدیرکل
مدیرکل دفتر مطالعات سیدآبادي اصغر علی گزارش پسین اوز، به
از 96 پس آبان 22 مورخه اسالمی در ارشاد و فرهنگ وزارت فرهنگی
گروهی جمع و در شد، اوز وارد فرماندار با کوتاه مالقات و الر ورود به
عالقمندان و کتاب نامزدي پایتخت و کارگروه اداراي شوراي اعضاي از

شرکت نمود. بخشداري فرهنگی در
مطبوعاتی فرهنگـی و معـاون بخش امید مهـدي جلسـه این در
بخشدار داشت. حضور فارس نیز ارشـاد اسـالمی کل فرهنگ و اداره
اوز بخش توانمندي هاي معرفی اوز به ارشـاد و فرهنگ اداره و رئیس
ابتداي همان از داشتند که اظهار سـیدآبادي و بخش امید پرداختند.

شدیم. کتاب با مردم انس متوجه اوز به ورود
صفیه حاجیه کتابخانه آفرینش، مجتمع خالقیت، موسسـه از آنان
کتاب، میدان اوز، پسین دفتر بانو، کتابخانه کرانی، آموزشگاه خضري،
و خانه اندیشـه اوز کتابخانه زرنـگار، سـراي برکه، نمایشـگاه یازده

بازدید کردند. فیشور و کتابخانه فرهنگ
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سرمایهگذاري براي آسان شرایط
اوز صنعتی شهرك در

الرستان رئیس شهرك هاي صنعتی از به نقل پسین اوز و گزارش به
زمین مربع متر ازاء هر بــه صنعتی اوز شــهرك در زمین براي واگذاري

میشود. ویژه اخذ شرایط تومان با هزار 47
به واگذاري بهاي زمین 5 درصد که فقط فر افزود: پیمان محمدرضـا
گرفته چک متقاضی قسـط بندي و از بقیه و میشـود نقد اخذ صورت

شود. می
و  موقع به صورت سـاخت در اظهار داشـت که فر همچنین پیمـان
عنوان به شده هاي اخذ درصد چک توسط متقاضی 80 اشـتغال ایجاد
در شهرك زمین متر مربع هر قیمت وي می شود. داده تشـویق عودت
ابتدا مقررات طبق گفت و کرد ذکر تومان 700 و هزار 67 را صنعتی الر
شود ماهه قسـط بندي می 42 مبلغ بقیه و نقد زمین را بهاي درصد 10
70 بهره برداري برسد به سال دو از پس ارائه شـده طرح که صورتی در

عودت می شود. درصد چک ها

فروش براي عطاریها مجوز
شکل تغییر بدون داروئی گیاهان

غذا و عمومــی معاونت روابط از نقل به و اوز پســین گزارش بــه
عطارها آموزشی توجیهی جلسه الرستان، پزشکی علوم دانشــکده دارو
مخدر مواد دارو، بر مدیر نظارت حضور داروئی با گیاهان فروشندگان و
و بهداشــتی و غذائی، آشــامیدنی بر مواد مدیر نظارت و مکمل ها و
دارو دانشــکده غذا و معاونت کنفرانس در تاالر دارو و غذا معاونــت

شد. برگزار پزشکی علوم
فروش به مجـاز فقط عطاریها اینکـه بر تاکیـد با همایـش ایـن در
عرضه و ساخت که اعالم شد هستند شکل تغییر بدون گیاهان داروئی
عرضه با و باشد نمی مجاز عطاریها در قطره و کپسـول، شـربت قرص،
عطاري در بهداشتی و آرایشی لوازم ها مکمل و داروئی اقالم کنندگان

شد. خواهد برخورد مقررات طبق ها

دام نژاد آموزشی  اصالح کارگاه
برگزاري از دامی تولیدات و بهبود اداره کارشناس فرد رحیمی ســاغر

داد. خبر الرستان در سیمنتال نژاد گاو معرفی کالس آموزشی
میرزاوندي ساره الرستان، جهادکشاورزي روابط عمومی گزارش به
باهدف معرفی که ترویجی – آموزشی کارگاه این گفت: خبر بابیان این

برگزارگردید. جلسات این معاونت در محل سالن سیمنتال نژاد گاو
کارشـناس مقدسـی علیرضـا آموزشـی کارگاه درایـن افـزود وي
خصوصیات ذکر به نژاد سیمنتال گاو با معرفی اسـتان دام نژاد اصالح
آسمانی نزوالت در شـرایط کاهش حال حاضر و در پرداختند، نژاد این
بتوانند که ازنژاد گاوهایی اسـتفاده دما افزایش و علوفه تولید و کمبود
مقدار کنسـانتره مصرف و کاهش کم ارزش هاي علوفه از با اسـتفاده
سیمنتال دارد.گاو بسـیاراهمیت تولیدنماید گوشـت شـیرو بیشتري
محسوب دومنظوره نژادي باشد و کشورسـوئیس می آن خاستگاه که

محیط و با زیاد پذیري تطابق جمله از خصوصیاتی به باتوجه شـود می
هاي نگهداري (درمانی هزینه بودن پایین هوایی مختلف، آب و شرایط
مقاوم اسـپرم، مناسـب وگیرایی العاده فوق باروري و...)، اي وتغذیبـه
شـیر، پروتیین و چربی افزایش هاي گوارشـی، دربرابربیماري بـودن
تبدیل ضریب گوشت)، تولید و پرواربندي (مناسـب خوب رشدروزانه
در پرورش جهـت مطلوب عنـوان نژادي به ... و عالی وبـازده غذایـی
در مقدسـی توضیحاتی علیرضا همچنین باشـد. می گرمسـیر مناطق
به پایان و در کردند بیـان نژاد این گاو اصالح و گیـري بادورگ رابطـه

پاسخ دادند. سواالت دامداران

بسیجیان اجتماع
مقاومت شکوه عنوان تحت

سپاه بسیج مقاومت ازسوى حوزه آذر 96 پنجم بکشــنبه شامگاه
، بسیجیان معتمدان از گروهى حضور با اوز اسالمى پاســداران انقالب
اوز سپاه (ع) بیت اهل بسیجیان در مســجد اجتماع بزرگ ومســئوالن

شد. برگزار
در کنندگان شـرکت وسـپاس از معرفى ضمن اوز سـپاه فرمانـده
وخاطره یاد اسـت والزم خداست مخلص لشـکر بسیج گفت ؛ جلسـه
یاسر سید االسالم حجت ، بداریم گرامى را حرم مدافعان بویژه شـهدا
اهل سرپل عبدى ایمان شهید خاطره اى از قم علمیه حوزه موسوى از
کشـید تصویر به را ایمان او کرد وگفت ؛ بیان خاص آهنگى با را ذهاب
انصارى شیخ صالح ، قرآن با وعشق قرآن با انس بسیجى یعنى وافزود
در این پرداخت شهدا جاودانگى رمز به اوز احمدیه عالى مدیر مدرسه
بسیج وجایگاه کرامت انسـانى باره در رجبى نیز االسـالم حجت آئین
پیروزي پایان در کرد. صحبت بسیج واالي جایگاه درباره و راند سخن

شد. گرامی داشته سلیمانی قاسم سردار به فرماندهی مقاومت

اشتغال بخش اوز و توسعه دفتر کار گروه
راه اندازي شد

کارگروه الرســتان، دفتر ویژه فرمانــدار و معاون اســتاندار حضور با
شد. اندازي راه اوز بخش اشتغال و توسعه

ویژه فرمانـداري و اسـتانداري عمومـی معاونـت روابـط گـزارش به
و اسـتاندار معـاون حسـنی حضـور جلیـل بـا مراسـمی در الرسـتان؛

امور و ریزي برنامه پور معـاون علی علی اصغر فرمانـدار ویژه الرسـتان،
محمد اوز، جمعه زاده امـام فرمانداري، شـیخ عبدالعزیز قاضی عمرانـی
دفتر بخش، و مسئولین شهرستان از جمعی بخشدار و فراز آتش حسـین

گردید. اندازي راه اوز بخش اشتغال و توسعه گروه کار
سخنانی اظهار در اوز بخشدار فراز آتش حسین محمد مراسـم این در
کند می کمک کارآفرینی، هاي ارائه مشاوره و دفتر این اندازي راه داشت:
محل در و افراد شده شناسایی بهتر اشـتغال در حوزه بخش ظرفیت هاي

کارگیري شوند. مناسب به
کشـور دولتمردان امروز دغدغـه مهمترین کـرد: آتـش فراز تصریح
حال در همه مسئوالن است و سرمایه گذاري و حمایت از اشتغال موضوع
ایجاد می رود با امید داد: هسـتند.وي ادامه این دغدغه رفع براي تالش

بیکاري برداریم. نرخ کاهش راستاي در بلندي قدم دفتر بتوانیم این
اوز بخشداري محل در اشـتغال توسعه و گروه کار دفتر اسـت گفتنی

دارد. قرار

صنعت اقتصاد و در اوز بخش توانمندي هاي
اسالمی دانشگاه آزاد سعدي شیخ تاالر در اي جلسه اوز اقتصادي بخش ویژه مســائل با رابطه در با مردم همگام گروه مجازي ســوي از پیش چندي

بود. تحسین قابل خوب و حرکتی شد. که برگزار اوز مرکز
و اشتغال توسعه این رابطه گروه در امور باشند. پیگیر گروه اعضاي یا و اعالم مسئوالن به کتبًا آن را خروجی و یافته ادامه جلسات این طلبد که می
وجود به اوز بخش اقتصادي انداز چشم در بسیاري امیدواري که اند کرده سفر نیز روستاها به حتی و نموده جلسات تشکیل به اقدام بخشداري در نیز
برنامه ریزي اقتصادي براي بود، را خواهد و بوده هم شدن شهرستان مسـتعد که اوز بخش قوت نقاط اسـت که الزم ها حرکت این ادامه براي آورد. می

برسانیم: محترم خوانندگان نظر به
اقلیم و جغرافیا الف:

دشت در بعضی موارد است. شده واقع جنوبی زاگرس دنباله کوه هاي از کوه رشته دشتی بین دو در وسعت مربع کیلومتر هزار با حدود 2 اوز بخش
این از اراضی درصد 50 حدود که بلندي و پسـتی بدون هموار، هاي

باشند. می درصد 10 از کمتر شیبی داراي بخش
موقعیت از برداري نقشـه و نگاري مکان یعنی توپوگرافی نظر از
تاسیسـات ایجاد براي اوز، بخش اراضی اي ناحیه و محلی طبیعـی،
اسـت. مناسـب بسـیار مختلف هاي هزینه تبع کاهش به و مختلف
سـیمان کـه تصمیم به سـاخت کارخانه زمانی دارم یـاد به حتـی

شد. داده تشخیص مناسب بسیار دشت قالت بود مطرح الرستان
زیر دماهاي از و بـدور معتـدل هاي زمسـتان بخـش اوز داراي
خدمات و کشاورزي و صنعت توسعه در موثر یخبندان و صفردرجه
شـرایط در محدوده کشـاورزي به دلیل تواند می این بخش اسـت.
متوسط دماي طور به چون باشد موفق کشت هاي فصل مسـاعد در

است. سانتی گراد درجه 22 حدود این بخش ساالنه
گفت توان می جمله یک و در داراست جغرافیائی موقعیت نظر را از ممتازي مناسب و موقعیت و است شده واقع خلیج فارس پسکرانه در اوز بخش

است. استان فارس فارس و خلیج بین سواحل بخش پلی این که
... دارد ادامه

فرماندار ویژه الرستان:

بخش اوز در ها پتانسیل و ها وجود ظرفیت
گذاري سرمایه  براي

ویژه فرمانــداري و اســتانداري معاونت عمومی روابــط گزارش بــه
بخش گذاري سرمایه و گروه اشتغال جلسۀ کار در حسنی جلیل الرســتان،
داشته خروجی و بازخورد حتمًا بایستی جلسات گونه این داشت: اظهار اوز
بایستی لذا شود. گرفته حرف حد در اي جلسه که نباشد این فقط و باشد

اجرایی گردد. و عملیاتی کمال و تمام جلسات مصوبات اینگونه
فرمانداري محـل در شهرسـتان مرکز در خوشـبختانه هم افزود: وي
اتاق اوز بخش در مرکـز هم و سـرمایه گـذاران حمایت از جذب و مرکـز
سرمایه که است گردیده اندازي راه گذاري سـرمایه اشـتغال و گروه کار

نمایند. استفاده آمده بوجود ظرفیت این از بتوانند گذاران

به بایستی نخواهیم، چه و چه بخواهیم ما گفت: الرستان ویژه فرماندار
نیست. هم این راهی غیر از و برویم گذاري بخش خصوصی سرمایه سمت
خواهیم می اگر آیا و بشـوند به کار ما مشـغول اگر بناسـت که فرزندان
سرمایه بایسـتی شـود، ایجاد رونقی در آن ما تابعه روسـتاهاي شـهر و

کنند. پیدا و اشتغال ورود بحث تولید و به بیایند گذاران
همه  گفت: خارجـی و گـذاران داخلی سـرمایه تمامی به خطـاب وي
براي و کنید گذاري منطقه سرمایه اشتغال در تولید و ایجاد براي و بیایید
تمامی این خصوص در و نمایید همت و رشد شهرسـتان تالش و توسـعه
کامل دارند گذاري آمادگی سرمایه از حمایت نیز براي شهرسـتان ادارات
برنامه دیگر از شهرسـتان در گذاري امر سـرمایه براي حاضرم نیز بنده و
چون بروم، هم اسـتان مرکز تا گذاران سـرمایه با و خود بزنم کاري هاي
فرزندان و مردم ضروریات از این است و اولویت در اشتغال و تولید بحث

می شود. منطقه توسعه و رشد باعث هم ماست و
نیروهاي  اوز داراي بخـش با بیـان اینکـه الرسـتان ویـژه فرمانـدار
مسئولیت احساس که هسـتند کسانی و جو مشـارکت توانمند، انسـانی
سال و امسال به منحصر نبایستی اشـتغال و تولید بحث کنند،افزود: می
تولید به بحث نسبت را خود توجه سالها همه بایسـتی بلکه باشد آینده

نماییم. معطوف اشتغال و
مسـائل سـرمایه گذاران از تولیدکنندگان و تعدادي نیز این از پیـش
که مشکالت شدند این رفع خواسـتار و کردند را مطرح مشـکالت خود و

کردند. ارائه را مقتضی پاسخ ذیربط ادارات روساي

گذاري سرمایه براي تومان میلیارد هزار 20
هاي ســاخت زیر تمامی
نواحی و ها شــهرك در الزم
امر بــراي الرســتان صنعتی
فراهــم گــذاري ســرمایه

است.
ریـزي برنامـه معـاون
ویژه فرمانـداري عمرانـی و
براي گفت:دولـت الرسـتان
مبلغ گـذاري سـرمایه امـر

سرمایه  لذا نظر گرفته است، در کشور کل میلیارد تومان براي هزار 20 
کنند. این فرصت استفاده از گذاران

ویژه فرمانـداري و اسـتانداري معاونت عمومـی گـزارش روابط به
فرمانداري و عمرانی ریزي معاون برنامه پور اصغر علی علی الرسـتان؛
در اوز و اشـتغال بخـش توسـعه کارگروه در جلسـه ویـژه الرسـتان
سرمایه گذاري از حمایت و جذب دفتر اقدامات داشت: سخنانی اظهار
هاي سرمایه اولویت و اعالم گذاران سـرمایه به مشـاوره ارائه قالب در
حمایتی راستا بسته این در که باشد می شهرسـتانی و استانی گذاري
سـرمایه گذران هاي اولویت اسـتخراج در چارچوب گذاري سـرمایه
شهرستان باتوجه بهمزیتها،ظرفیتهاوپتانسیلهاي منطقهو همچنین
به به زودي و تدویـن حوزه در این اجرایی هاي دسـتگاه هاي مشـوق

گردد. می ارائه اجرایی هاي دستگاه و بخشداران
معظم  رهبر راستاي فرمایشات در امید و دولت تدبیر داد: ادامه  وي
و مقاومتی، اشتغال اقتصاد سال عنوان به 1396 سـال در اعالم انقالب
میلیارد هزار 20 مبلغ گذاران، سـرمایه به ارائه تسـهیالت براي تولید،
است در نظر گرفته کشـور کل براي گذاري سـرمایه امر تومان جهت
، نیمه گردش در سـرمایه نیازمند به هاي  طرح تسـهیالت براي و این
ایجادي هاي طـرح و موجود بنـگاه هاي توسـعه اي هاي طرح فعـال،
شـامل کم و بسـیار سـود با و یابد می اختصاص (طـرح هـاي جدید)

باشد. می یارانه
تصریح الرسـتان فرمانداري ویژه عمرانـی و ریـزي برنامه معـاون
تجارت، صادرات، ملـت، رفاه، سـپه، ملی، کار بانکهاي براي این کـرد:
دهنده تسهیالت ارائه و دولت رابط بعنوان تعاون، توسعه کشـاورزي و

اند. گرفته نظر در
اوز بخشدار آتش فراز نشست محمد حسـین در این اسـت گفتنی
و تجارت، صنعت، معدن اجتماعی، رفاه و کار و رؤسـاي ادارات تعاون،
ملی، امـام (ره)، بانک امـداد کمیته اي، حرفـه و فنی مرکـز آمـوزش
سـخن ایراد به هم طبیعی و منابع اجتماعی تأمیـن کشـاورزي، جهاد

پرداختند.

الري انصاري
کیش آزاد منطقه عامل مدیر

تجاري آزاد عالی مناطق شــوراي تصویب با پســین اوز گزارش به
کیش آزاد منطقه مدیرعامل عنوان به الري» انصاري ابراهیم «محمد

منصوب شد.
اوز، بخشـداري الري، دکتـر محمدابراهیـم انصـاري کارنامـه در
ثبت سازمان و رئیس کشـور معاون وزیر بوشـهر، و فارس اسـتانداري

شود. می دیده کشور احوال
بود کیش آزاد منطقه اصغر مونسـان» مدیرعامل «علی این از پیش
میراث سـازمان رئیس جمهوري و رئیـس سـمت معاون در اکنون که

است. فعالیت مشغول گردشگري و فرهنگی

اوز شهر شوراى اعضاى رئیس شوراى استان با و عالى مشاور دیدار
اوز شهر اسالمى شــوراى دفتر در حضور با خرمى و تقیه آقایان

کردند. شرکت شورا اعضاى جلسه در
مشاور  گفت: تقیه خبر این اعالم با اوز اسالمى رئیس شـوراى
اجتماعى، هاى برنامه پیشـبرد سـریع بر اسـتان عالی شـوراي
رفاهى آموزشـى و و عمرانى و بهداشـتى، فرهنگـى اقتصـادى،
به فقـط منحصر شـورا فعالیت وگفت: تاکید کرد شـورا توسـط
نیز وغیره در امور فرهنگـى بایـد بلکه عمرانی نیسـت کارهـاي

کرد. فعالیت
خرمى  گفت. پاسـخ اوز اعضاي شـوراي هاى پرسـش وي به
در حضورش از خرسندى اظهار ضمن نیز شـوراى اسـتان رئیس
باید امور انجام بـراى و بوده مردم نمایندگان شـوراها اوز گفـت:
شورا اعضاى نفس به تقویت اعتماد وى بر باشد. نظر مد قانون ُمر

بود. استفاده قابل بسیار مطلوب و جلسه این گفت پایان در صالحى فریبا کنید. تقویت خود در را باورى باید روحیه خود وگفت: تاکید کرد

اوز در اعتیاد» دانشآموزان به انسانی «نه زنجیره تشکیل
مخدر و مواد با هفته مبارزه مناسبت به اعتیاد» به «نه انسانی زنجیره مراسم اوز وپرورش آموزش عمومی روابط از به نقل و اوز پسین به گزارش

شد. برگزار مصلی اوز مسجد معلم روبروي محل خیابان در 11 تا ساعت 10 از آبان ماه 24 اجتماعی چهارشنبه هاي آسیب
به مقدم ضمن خیر پرورش اوز و آموزش اداره تربیت بدنی پرورشی و معاون
با اعتیاد به نه اجراي طرح در آموزان دانش مدعوین گفت: و کنندگان شرکت

اجراي انسان به زندگی و سالمت و حمایت از بشردوستانه ارزش هاي تکریم هدف
برپایی قالب در افزود: شاحسنی محمد اند. پرداخته فرهنگی متنوع هاي برنامه
اعتیاد نزدیک کنیم، «احتیاط شعار با پیشگیرانه رویکرد با انسانی، رنجیره هاي

خاهند رفت. بالي خانمان سوز این با مبارزه به است»
اول بهروزیان،  متوسـطه احمدپور، مدارس دانش آمـوزان حضور با مراسـم این
و زارع و زاده نژاد، شمسی قادري افسر وآموزشـگاه هنرستان نژاد، دبیرسـتان ثریا
آموزشگاه توسط بگو« «نه سرود اجراي با مسئولین سایر و وپرورش آموزش کارکنان

برگزار گردید. احمدپور آموز دانش کریما توسط نامه میثاق و قرائت زارع

اوز در تربیت درس عمومی هاي مهارت و سازي توانمند دوره
دوره اوز منطقه پرورش و آمــوزش اداره عمومی روابط از نقل به اوز و پســین گزارش بــه
معلمان و مدیران ویــژه بدنی تربیت درس عمومی هاي مهارت توانمندســازي و اموزشــی
برگزار اوز راستگو فرهنگی شــهید کانون الزهرا(س) ســالن محل آموزگاران در و بدنی تربیت

شد.
اسـت دروسـی مهمترین از یکی بدنی تربیت درس گفت: اوز پرورش و آموزش اداره رئیس

کند. فراهم می دانش آموز براي دروس بقیه را در زمینه یادگیري که
و رشد براي پرنشاط امن و محیطی ایجاد را ها دوره این از برگزاري هدف رضائی محمدرضا
و کارشناس پرورشی همکاران، معاونت شما تالش با بحمداهللا افزود: و کرد بیان آموز دانش نمو
اسـت اسـتان زبانزد در وپرورش آموزش بدنی اداره تربیت جایگاه بدنی تربیت و پویاي فعال

باشیم. مراحل سایر در پیشرفت شاهد ها دوره این برگزاري با که امیدواریم
بدنی تربیت جایگاه به اشـاره با نیز اداره بدنی تربیت و پرورشـی معاونت محمدشاحسـنی

خواهد درپی را جامعه سـالمت تامین جامعه و سـاز پیشـرفت زمینه ورزش امر به اهمیت و توانمندسـازي داشـت: دوره اظهار اوز پرورش و آموزش
داشت.

و سازي ایمن به نسبت تا خواست مدیران از ورزشی تجهیزات ایمنی و آموزشی فضاي سازي ایمن تاکیدبر با بدنی تربیت کارشناس مساح محبوبه
نمایند. اقدام آموزان دانش براي شاداب و امن محیط ایجاد
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ماهه برکه
و زیبا بسیار که خیابان معلم اواسط واقع در سـمت چپ ماهه برکه
و قطر متر سه برکه این آرمیده است. عمق کوچه در آسـفالت خموش

است. سه متر نیز آن
کهنساالن محل است. شـده ساخته گچ و و ساروج سـنگ از برکه
سرگذشـت ماهه داراي برکه می داننـد. قبل سـال را 150 آن قدمـت
و مطالعه کرد. مراجعه کهـن جلوه هاي کتاب به باید کـه اسـت جالبی
حفظ را آن و جلوگیري تخریـب آن از جالب ابتکار اهالـی آن محله با
آنچه ولی نیست مشخص برکه سازنده این کنند. می و حراسـت کرده

داشته است. نام «ماهه» برکه صاحب که است این شنیده ایم

سوداگر  خانه
سابقه اهل با و خوشـنام از تجار یکی سـعید سوداگر محمد رئیس
اواخر دوران بـود در به تجارت مشـغول در بمبئی هندوسـتان اوز که
که منزل کرد باب یک ساخت پهلوي اقدام به سلطنت اوائل قاجاریه و

آمده اند. آن از شیراز به اوز و معمار بنا
الگو  با و جنوبی خشک و گرم مناطق معماري اصول طبق خانه  این
خانه است. ساخته شده و قوام شـیرازي الملوك زینت خانه برداري از
که طی شماره است شناسـی مردم موزه اختیار در اکنون هم سـوداگر
رسیده ثبت به ایران ملی آثار فهرست در 1384/5/19 مورخه 12742

است.                                                          جلوه هاي کهن

« اوز گشاد «رخت
رسید ملی ثبت   به

باالخره مردم شناسی اوز ، موزه مســئولین مستمر پیگیري هاي با
به ثبت ایــران ناملموس، آثــار فهرســت در رخت گشــاد اوز لباس

رسید.
همه هنرمندان تبریک به ضمن
لباس تولیدکنندگان و باف خوس
فرهنـگ همشـهریان و محلـی
آثار سایر امیدواریم اوز، دوسـت
بیشـتر توجه مورد اوز و تولیدات
قرار منطقـه مـردم مسـئولین و

گیرد.
لباس دربیـن گشـاد» «رخـت
جایگاه از ایران مختلف اقوام هاي
لباس این است. برخوردار اي ویژه
جمله از مختلـف مـوزه هـاي در
و کرمان» خـان گنجعلی «حمـام
و شـیراز» صالحی تاریخی «خانه
ایران» و فرهنک عروسـک «موزه
چندین محل دیگر نصب گردیده و

است. اماکن قرار گرفته این مورد توجه بازدیدکنندگان که است
شـاد بودن آن، بسـیار زیبا و رنگ ترکیب خاطر به اوز محلی لباس

سنتی ایران است. هاي بین لباس در کامال متفاوت لباسی
مورد عروسی در مراسم همواره فاخر لباس که این است ذکر به الزم
گیرد. می قرار عروس شخص خصوصا و داماد و عروس اقوام استفاده

فقیهی نژاد احمد اصالت خانه
شود می ماندگار

احمد مرحومش پدر منزل نژاد فقیهی منصور اوز، پسین گزارش به
می کند. و مرمت تعمیر اصلی ساختار حفظ را با فقیهی نژاد

به  شود. می محسوب اوز شهر قدیمی هاي خانه از یکی که خانه  این
برابر شده است که ساخته گرا درون یعنی خشک مناطق گرم و سبک
وسط خانه قرار دارد. سرا» گویش اوز«من به یا این الگو حیاط منزل با
خانه این خورد. می چشم به وابسته هاي سازه و ها اتاق آن اطراف در
تعمیر با است. و خشک گرم نواحی در ایران معماري سنتی از اي نمونه
هاي و اصالت خانه حفظ به حقیقت در گذشته به سبک بازسازي آن و

می شود. شایان کمک قدیمی اوز
که انتظار می رود نژاد فقیهی منصـور اقدامات فرهنگی به توجه بـا
فرهنگ گسترش و حفظ براي نیز خانه این بازسازي، و تعمیرات از پس

اهللا شاء ان استفاده قرار گیرد. مورد بومی

هنرهاي سنتی انجمن دومین جلسه
شد برگزار فارس

ســنتی هنرهاي انجمن جلســه دومین  96 ماه آبان  29 دوشــنبه
استان گردشــگري و دســتی صنایع کل معاونت اداره محل فارس در

شد. برگزار
هنرهاي سـنتی نمایندگان از نفـر 29 حضور کـه با جلسـه این در
رئیس طهماسـبی ملیحه ابتدا شـد. برگزار فارس اسـتان شـهرهاي
نمایندگان بـه گویی اسـتان ضمن خوش آمد سـنتی هنرهاي انجمن
چندماه گذشـته در انجمن عملکرد ایـن و بررسـی به ها شهرسـتان
نمایندگان دادند. پاسـخ نمایندگان هاي پرسش به سـپس و پرداخته
همراه کتبی بصورت را خود گذشته ماه چند فعالیت نیز ها شهرسـتان

دادند. انجمن تحویل دي سی با
صنایع  معاون زاهدیـان علی حیدر مهنـدس برنامه ادامـه ایـن در
خود هاي ادامه صحبـت در گویـی آمد خـوش ضمن دسـتی اسـتان
یک خـودش تنهایی مـی تواند بـه دسـتی صنایع که ابـراز کردنـد
جذب را و داخلی هاي خارجی توریسـت که باشـد گردشـگري جاذبه
شهر آن و سوغات گردشـگري هاي جاذبه براي کند. یا اسـتانی شهر
راسـتاي هدف، باید در تولیدات ما از ابتدا کنیم. حس سـازي فرهنگ
بازارهاي کنم در تولید می دارم من که اثري آیا این محور که و تقاضـا

نه؟ یا داشت خواهد فروش خارجی و داخلی
در مناطق دسـتی صنایـع در زایـی اشـتغال و توسـعه همچنیـن
هاي برنامه از یکـی را هنرمند پیشکسـوتان شناسـایی روسـتایی و
دورترین کـه از گرفته صـورت باید حرکتی اعالم کردند کـه انجمـن
و کرده شناسـایی را ماندند گمنام که هنرمندانی اسـتان روسـتاهاي
معرفی استان به سـپس و آنها را فراهم براي فعالیت مناسـبی بسـتر
را روستایی ) دسـتی صنایع هاي (یارانه تکاپو همچنین طرح و گردند

اندازي گردد. راه و مجددا احیاء

دیگر از هـم خارجی و داخلی بـازار در زایی هم اشـتغال به توجـه
برشمردند. انجمن هاي برنامه

میراث اداره ارگان مهـم یعنی دو با وجود که اضافـه کرد زاهدیـان
می تواند صنایع دستی اسالمی، ارشـاد و فرهنگ اداره کل فرهنگی و
این حمایت از خود برداشـته و تعالی رشـد و مثبتی را براي هاي گام

ببرد. را کافی بهره دونهاد
نیز رونمایی هنرهاي سنتی استان سـایت انجمن از برنامه ادامه در
فاطمه اوز هنرهاي سـنتی نماینـده انجمن باشـد بذکر می الزم شـد.

حضور داشت. جلسه این در رضایی نیز

اوز شناسی در موزه مردم گوئی قصه  طرح
در و کتابدار و کتابخوانــی و کتاب هفته مناســبت بزرگداشــت به
براي روز 5 به مــدت (کاته) گوئی آئین قصــه کتاب ترویج راســتاي

شد. اجرا شناسی مردم موزه در اوزي گویش به نوجوانان و کودکان
آموزان دانـش اوز شناسـی مردم موزه روابـط عمومی گـزارش به
گالر، کتابخوان باشگاه اعضاء پیما(1)، زمین کرانی، ماه و مهر دبسـتان
پیما زمین آموزشگاه خضري، پسرانه آموزشگاه شـناس، دبستان حق
مکتب آفرینش، کتابخانه اندیشـه، خانه خواهران، مجتمع مکتب ،(2)
موسسه و ساره سعادت کودکستان نونهاالن دارالسـالم پسـران، خانه
پاي نونهاالن و دانش آمـوزان و داشـته طرح شـرکت این خالقیت در
شـیرین قصه هاي بـه نشسـته و ها) (مادربـزرگ گـو قصه صحبـت
نگهداري و در حفـظ این روش کـه دادند فـرا می (کاته) گوش آنـان
نیاکان زندگی از اي گوشه کننده بازگو واقع در که قدیم هاي داسـتان

می کند. ماست کمک

اوز شناسی مردم موزه مسئوالن دیدار
شهر شوراي و شهردار با

 
هیئت امنا، شوراي شــامل اوز شناسی مردم موزه مســئوالن و از یاران ســی تن از بیش
با ماه آبان 20 روز شــنبه تال در شپ و گروه موسیقی و دســتی صنایع نویســندگان، کمیته

داشتند. اي صمیمانه دیدار شهر شوراي اعضاي همه و شهردار، کراماتی، مسعود
بزرگ مجموعه که داشت بیان حضار به مقدم خیر ضمن شورا، رئیس صالحی، فریبا ابتدا در
مجموعه کارهاي این و همواره کنند می فراوان تالش اوز در شـهر شناسـی مردم موزه و فعال

نماید. می رصد را فرهنگی
خیر هم ضمن عسکري مهران و زاده رحمان فرهاد محبی، محمود راستگو، آن جعفر از پس

داشتند. بیان را خود نظر مورد مطالب مقدم
از مسئوالن انتخاب این مناسـبت به تبریک عرض ضمن موزه، مسـئول شـریف بازرگانی،

نمود. موفقیت آنان آرزوي براي مردم، طرف
است مختلف هاي مجموعه زیر داراي که اوز شناسی مردم موزه مجموعه معرفی ضمن وي

کرد. بیان را مجموعه این فعالیت از اي خالصه
است: بدین قرار شد دیدار مطرح این که در مسائلی

بودجه تأمین لزوم و اوز باسـتانی آثار نگهداري و حفظ جهت شـورا و شـهردار از تقاضا -1
صنایع نمایندگی میراث فرهنگی، مجوز گرفتن جهت مکاتبات 2- انجام مجدد امر این جهت
گردشـگري فارس تقویم در اوز» «روز درج جهـت پیگیري -3 اوز گردشـگري در و دسـتی
تأمین  اوز 5- شناسی موزه مردم و سـوداگر تاریخی اطراف خانه در آسـفالت رویه انجام -4

کرامتی ساباط سریع تر چه مرمت هر براي اعتبار
را خود نظر مورد مطالب نیز سـعیدي ریحانه و غیاثی قدریه بازرگانی، هاي صحبت از پس

داشتند. بیان موزه اوز خواسته هاي راستاي در
آسـفالت امر را در همکاري موزه، قول یاران حضور خوشـحالی از ابراز ضمن نیز کراماتـی
اعتبار تأمین که در اسرع وقت داد نیز قول سـاباط کرامتی مورد در داد. سـوداگر خانه اطراف

مرمت شود. تاریخی مکان این تر سریع هرچه گردد تا
وقت اسرع در فارس گردشـگري تقویم در اوز» «روز درج مورد در نمود اعالم زاده رحمان
میراث فرهنکی نمایندگی مورد در نیز محبی شـد. انجام خواهد شـورا از طرف الزم پیگیري

شود. می الزم انجام پیگیري شورا طرف از مجددا که نمود اعالم
ها پیگیري و مکاتبات تمام مستندات، خواسـت کرد در موزه مسئوالن از نیز رییس شـورا
امر این پیگیر شـورا تا دهند قرار شـورا اختیار در فرهنگی میراث مورد ایجاد نمایندگی را در

باشد.
آداب و باستانی و آثار نگهداري و حفظ که براي نمودند آمادگی اعالم حضار همه پایان، در
مخلصانه همکاري اعالم موزه مسئوالن و همه مسائل باشند یکدیگر پیگیر کنار در اوز، رسوم

داشتند. اعالم شهر مسئوالن و شورا مجموعه شهرداري، را با خود
اوز شناسی مردم موزه عمومی روابط

خیرخونه
غیره به و بیمارسـتان درمانگاه، مدارس، ها، خیابان مشـهور اسـت. خیرین شـهر به دیرباز از اوز
خیرین شهر آید، می پس نام اوز در نامی که اما مشهورترین ساخته شده است. اوز در خیرین دست

مدرسه ساز است.
ایفا بسـزایی نقش عمرانـی اوز، خیرین پروژهاي تمامـی در گفت: تـوان می بی اغراق چنـد هـر
نوشته این در خواهم می آنچه که اما می رسد. سرانجام به خیرین سایه در در اوز نیز کارهاي فرهنگی از بسیاري کنند. می
پسندیده رسم چنین اوز از جا غیر هیچ در گفت: بتوان جرأت به شاید است. خیرخونه به اسم قدیمی رسمی بپردازم، آن به

وجود ندارد. اي
درب عروس در آستانه خانواده شود، وارد خانه بخت به خواهد نوعروس می وقتی که اسـت شکل این به خیرخونه رسـم

خونه؟؟؟ خیر کند: می پرسش داماد از خانواده عروس کنند. ممانعت می خانه به عروس ورود از داماد خانه
دهد شریک می انجام که ثواب خیراتی در را چقدر زنش مرد و کند خیر انفاق و شوهر از مال دارد اختیار چقدر منظور زن
نصف همچنین، در و خیرات کند دارد خانه در که نصف مالی دارد زن اجازه یعنی، نصف. بگوید: پاسخ باید در کند. داماد می
آن که منشاء گذارد.رسمی می پا بخت خانه به داماد، عروس در خانه خیرات اجازه گرفتن از پس است. مرد شریک خیرات

باشد. همراه خیرات و خیر با اوز نام شد باعث که نیکو سرشتی دانست. اوز مردم خیراندیش طبع توان می را

عروس زانوي روي دستمال
در قدیم هاي آن زمان در پرمون: قدرا
براي سـفید تور لباس امروزه، ماننـد اوز،
مراسـم عروسـی همه در و نبود عـروس
اوز (رخت گشـاد) ها لباس محلی عروس

پوشیدند. می را
هم می نشستند  دور  دختران دم بخت
براي روز همدیگر و راهنمایـی کمک بـا و
دسـتمال مربع جفت یک شـان عروسـی
هاي طـرح و هـا نقش بـا و تهیـه شـکل
مراسم براي را کردند و آن می دوزي گلدوزي و پولک زیبا بسیار

بود. الزم و رسم چون داشتند می نگه شان عروسی
و  مو زدن، آراستن حنا از بعد عروسی، مراسـم آخر روز عصر
بر روي اوز، زیباي لباس محلی بسیار پوشـاندن و عروس صورت
بود شده مخمل پوشـیده رنگ سـبز جانمازي با فلزي که صندلی

دو آن روي بر را دسـتانش عروس و دادند می زانویش قرار بر روي را قبل از شـده آماده دسـتمال جفت آن نشسـت، می
بودند براي تبریک آمده عروسی که به جشن شده دعوت دختران و زنان تا آرام می نشست و ساکت و داد دستمال قرار می

بیایند. او نزد به

نژاد کمال فاطمه

شیراز کتاب نمایشگاه در شناسی مردم موزه
صنایع و نشریه کتاب، قالب اوز را در شهر ادب و فرهنگ موزه یاران شناسی با همکاري مردم موزه رضائی: فاطمه

آوردند. در نمایش به شیراز نمایشگاه در دستی
غرفه به فارس اسالمی و ارشاد فرهنگ مدیرکل مریدي و ارشاد وزارت معاون تبادار استاندار، نمایشگاه افتتاح در

مجتمع آموز دانش زمانی رومیصـا و آمده اوز
مدرسـه آموز دانش مختاري آیدا و آفرینـش

پرداختند. خوشامدگوئی به خضري
اداره رئیس هاشمی همت با نمایشـگاه این
مدیر موزه بازرگانی اسالمی، ارشاد و فرهنگ
کمیته اعضـاي موزه، یـاران شناسـی، مردم
و مورد شـده برپا در شـیراز دسـتی صنایـع
مقیم ویـژه همشـهریان به عمـوم اسـتقبال

شیراز قرار گرفت.

شناسی مردم موزه در نگاران روزنامه و نویسندگان
و کودك شـاعر حوزه و نویسـنده نگار، روزنامه الوندي اله عزت و خوشـکار شـادي رضایی: فاطمه
بسیج، هاشمی مقاومت حوزه فرمانده رضوي بخشـدار، فراز آتش به اتفاق شنبه روز سـه صبح نوجوان
ابراهیم پور پایتخت کتاب، اجرائی نامزدي کارگروه دبیر اسـالمی، احمدي ارشـاد و فرهنگ اداره رئیس
هاي مختلف بخش از هاشمی، مهشید خضري، عارفه بخشی زاده، براهیمی، رضائی، موزه: و یاران شاعر

و شناسـی بازدید موزه مـردم
مـوزه مردم که داشـتند اظهار
شناسی تاریخ زنده رفتار مردم
افزودند که و اسـت دیـار ایـن
مسرور و بسـیار موزه دیدن از

دارند. رضایت
صبحانه به صرف آنان سپس
بانوان دسـت پخـت اوز محلی

پرداختند. شناسی مردم موزه

رنگ  به مقاله در این که دارد وجود اعتقاداتی و باورها خصوصًا اوز بخش و الرستان عمومًا در منطقه
شود. می مختصر اشاره

متضاد  پیامهاي داراي سـفید رنگ مثال به طور اسـت مختلفی پیامهاي داراي مردم زندگی در رنگ

دانند. می عوام و مورد پذیرش مطلوب شایسـته، را سـفید زنان رنگ و مردان پوشـش جمله مختلف از موارد اسـت در
خارج خود در وقت به گذراندن مجبور مردان که ویژه بنابراین مردم به طاقتفرسـا بوده و گرم منطقه بسـیار هواي چون
سفید در پیراهن، شلوار پوشش گرما، بیشـتر از جذب عدم دلیل به اند خورشـید بوده نور شـدید در زیر بعضًا و منزل از

اند. کرده می استفاده غیره و
بیرون  سفید کفن با و رفته شوهر خانه به سـبز و یا با لباس سـفید باید زنان که معتقد بودند زنان نیز دیگر از سـوي
به مجبور غروب هنگام در کسـی اگر عنوان نمونه به اند. ندانسـته یمن خوش را رنگ سـفید موارد بعضی در آینـد امـا
همراه بزداید حتمًا را رنگ سفید اینکه براي میشـد. بستگان و همسایه خانه دوستی، به یا شیر ماسـت اي کاسـه بردن

کرد. می همراه سبزي برگ کاسه، آن
غروب  هنگام به دیگر سوي از می داده است. مقبولیت خنکی، تمیزي، اوز گرچه معناي منطقه در سفید رنگ  بنابراین
نیز آن متضاد شود بعضًا می سفید رنگ صحبت از ترجیح میدادند. همیشه وقتی را سـبز رنگ و ندانسـته مقبول آن را
قبول غصه و عزاداري از اي نشانه عنوان به مشکی رنگ اوز بخش در اسـت. سـیاه یا مشـکی رنگ گردد و آن می مطرح
مورد البته در است. می شده استفاده دیگر جاهاي یا در پوشش و مشـکی (سـیاه) رنگ کمتر از قدیم در اصوالً ندارند و
یا مشـکی رنگ اینکه به توجه با منطقه و در هوا حد از بیش دماي به دلیل اسـت سـفید رنگ برعکس موضوع پوشـش
کرده اند. اما نمی استفاده مشکی رنگ از منطقه مردم که است طبیعی کند می نگهداري و جذب به شـدت را گرما سـیاه
سرور نشانه آن را و کرده استفاده سـبز رنگ ها، شادي ها، مردم از عروسی همه در است. سـبز رنگ رنگ منطقه، شـاه

دانند.  و شادابی می و خوشحالی
زرد رنگ پوشـیدن فیشـور در منطقه چون اسـت اندوه غم و نشـانه بنفش و زرد که رنگ معتقدند مردم از اي عده
در و کردند می اسـتفاده (سـرخ) قرمز رنگ از کمتر در قدیم منطقه مردم دانند* می انـدوه و ناراحتی نشـانه بنفـش و
رنگ بیشترین و بهترین و نشود استفاده رنگ قرمز شده است از سعی می غیره و پنجره و در و سـاختمان نقاشـی هاي

اند. دانسته می آبی و سبز رنگ را
شهپر ساره دکتر تالیف الرستان منطقه مردم عامه *فرهنگ

مردم در زندگی رنگ نقش

پرمون قدرا
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بیائید همصدا  به کیسه پالستیکی
 «نه» بگوئیم

طیبه هاشمی یکی از اعضاي گروه دوستان 
دبیرستان هوشیار اوز درباره این حرکت جالب 
می گوید: این کار توسـط بانـوان گروه 18 نفره 
شـامل: طیبه هاشـمی، شـهنار فتحـی، حفصه 
ابراهیـم پور، قدریـه بهروزیان، قدریـه جانفدا، 
رقیه اسـفندنیا، فریـده رحمن زاده، شایسـته 
زمـان زاده، فرینـاز محمودي، فرشـته حیدري، 
زیبا پاسـالر، مرضیه یزدانی، فرح قریشی، آزاده 
ضیایی، ریحانه رهنما، قدریه دادسـتان، قدریه 
عسـکري نژاد و هما پیمانی از دوسـتان و دانش 
آموختگان دبیرستان هوشیار آن زمان که اکنون 
هر کدام در گوشـه اي از این جهان هستند مثال 
(آلمان، آمریکا، دبی، شـیراز، بندرعباس و اوز) 
کمپین به کیسـه پالستیکی «نه» گفتن و کیسه 
پارچـه اي براي خرید نـان از نانوایی راه اندازي 

شده است. 
هدف از این کار، فرهنگ سازي عمومی و اخذ 
تصمیمات موثر و کاربردي در جهت حفظ محیط 
زیسـت و حرکت جدي از سـو همه شـهروندان 
براي استفاده کمتر از کیسه پالستیکی است که 
هر جا و هر زمان یک «نه» بزرگی به پالسـتیک 

بگوئیم. 
یک ماه پیش از تلویزیون برنامه اي پخش می 
شـد که استفاده از کیسه هاي پارچه اي به جاي 
کیسـه هاي نایلونی توصیه می شد. این ایده در 

ذهنم رسـید که با دوسـتان و دانـش آموختگان 
دبیرسـتان هوشـیار که یک گروه مجازي تشکیل 
داده و بعد از سـال ها همدیگر را پیدا کرده بودیم 
کمپین « نه گفتن به کیسه پالستیکی» و جایگزین 
کردن کیسـه پارچه اي به جاي پالسـتیکی براي 
خریـد نـان از نانوایی هـا را مطرح کـردم که راه 

اندازي کنیم و باالخره با این نظر موافقت شد. 
رقیه اسفندنیا: چون در فروشگاه ها کیسه هاي 
نایلونی مصرف زیادي دارند، تقریبًا این کیسه هاي 
نایلونی ابزار دسـت فروشنده ها هستند و همه ما 
درباره عمر طوالنی اي که در طبیعت دارند شنیده 
ایم که تا پنج نسـل بعد هنـوز از بین نرفته و باقی 
می مانند و با اجراي این طرح از نانوایی ها شـروع 
کردیـم تا اقًال با اجـراي آن در هر محله کمکی به 

محیط زیست کرده باشیم. 
شـهنار فتحی: با دوخت کیسه هاي نخی شبیه 
به کیسه هاي پالستیکی دسته دار این کیسه ها را 
رایگان در اختیار مشتري ها گذاشتیم. این کیسه 
ها همان کارکرد کیسـه هاي نایلونی را دارند پس 
باید رایگان باشند تا مشتري براي استفاده از آنها 

ترغیب شود. 
حفصـه ابراهیم پور: اگـر همه مشـتري ها به 
سـمت اسـتفاده از کیسـه هاي دائمـی پارچه اي 
برونـد و ایـن عادت را داشـته باشـند کـه در هر 
بـار خرید کیسـه پارچه اي را همـراه ببرند، دیگر 

مغازه دار هزینه اي براي خرید کیسه نمی پردازد. 
واکنشـی  امیدواریم مردم  بهروزیـان:  قدریه 
نسـبت به ایـن ایده ما نشـان دهنـد و از این کار 
اسـتقبال کنند شاید از همان روز اول، البته بعضی 
ها تعجب کنند، بعضی ها باور نکنند که کیسه هاي 
پارچـه اي رایگان اسـت اما کم کم برایشـان این 

موضوع جا می افتد. 
فریده رحمان زاده: مـن فکر می کنم این کار 
هم به نفع خود ما اسـت و هم به نفع محیط زیست 
شـهرمان. البته اگـر همه ما چه مشـتري ها و چه 
مغازه دارها، سـعی کنیم به نوبه خودمان یک قدم 
کوچک براي حفظ محیط زیسـت برداریم، اوضاع 

بهتر می شود. 
قدریه جانفدا: تعدادي از مشـتري ها به نوشته 
روي کیسـه هـا دقت می کنند بعضـی ها هم اصًال 
این پیام ها را نمی بینند. جنس شـان را می خرند 
و بـا عجله از مغازه بیرون می روند. فقط با چشـم 
دل مـی تـوان آن را دیـد و هدف اصلـی کمک به 

همنوعان است. 
فعالیـت هـاي خـود جوش گـروه هـاي محیط 
زیسـت راه را براي بازگشایی چشـم همنوعانمان 
هموار کـرده اسـت، امیدواریم ایـن حرکت هایی 
کـه اغلب منشـا تحـوالت مثبتی بـوده کمکی به 

همنوعان باشد. 

بـه کـدامین گـناه،
 کـدام راه رفته

 اشتباه؟
حتما این روزها خبرهاي تاسف بار از قتل هاي دلخراش کودکان سرزمینمان را در صفحات مجازي 
و غیره دیده و شنیده اید. آتنا اصالنی کودك 7 ساله، بنیتاي 8 ماهه، ستایش، پارسا و این روزها هم 

خبرداغ قتل پسر بچه 2 ساله به نام اهورا در گیالن که به دست ناپدري اش به قتل رسیده. 
واقعا کدام راه را اشتباه رفته ایم که کارمان به اینجا کشید؟؟؟

حواشـی دردناك دنیا، خیلی زیاد شـده ... و من با هر کدام، روزها و ساعت ها و دقایقم اشک می 
ریزم. دلم به حال انسانیتی که رو به انقراض است می سوزد ... می دانم دستان من به ریشه هاي این 

ظلم و فساد نخواهد رسید ولی چرا هیچکس کاري نمی کند؟ 
جوانان درس خواندند و دانشـگاه رفتند اما چه سـود، همه چیز بدتر شـده. تصادفات رانندگی بیشـتر شـده، فواصل 
طبقاتی بیشـتر شـده، هدر دادن انرژي بیشتر شده، آلودگی هوا بیشتر شده، پرونده هاي دادگستري بیشتر شده، تعداد 

زندانیان بیشتر شده، مهاجرت نخبگان بیشتر شده و ...
خواهش من از معلمان عزیز و اساتید گرانقدر این است که دست از درس دادن صرف بردارند چون آموزش کودکان ما 
سـاده اسـت، این کشور دچار کمبود مفرط آدم هاي توانمند شـده، لطفا به کودکان ما در کنار آموزش درس، مهارت هاي 
زندگی کردن را یاد بدهید. با آنها گفتگو کردن، خالقیت، مدارا، صبر، گذشـت، دوسـتی با طبیعت، عذرخواهی، دوسـت 

داشتن، لذت بردن، شاد بودن، آواز خواندن، راست گفتن و راست بودن را بیاموزید. 
باور کنید اگر بچه هاي ما ندانند که حاصل ضرب 114 در 114 چه می شـود، با اینکه ندانند با پاي چپ وارد دستشـویی 
شـوند یا پاي راسـت؟ هیچ چیزي با خلقت کم نمی شود اما اگر آنها زندگی کردن بلد نباشند به خودشان و دیگران حتمًا 

آسیب خواهند زد. 
ترس از انتقاد کردن را به جان آنها نیاندازند که زبانشـان لکنت بگیرد. بگذارید خودشـان باشند و از حال، ریاکاري را 
در آنها نهادینه نکنید. خدایی کنید نه ناخدایی تا شاید خدا به ما و کودکانمان رحم کند و خوب تربیت شوند تا دیگر در 

آینده شاهد این همه ظلم و ستم نباشیم. 
 – معاون مجتمع آفرینش

دنیاهاي متفاوت (2)
در اولین شـماره پسین اوز اولین قسمت دنیاهاي متفاوت را براي چاپ 
ارسـال کردم که در سـایت پیام دانش نیز گذاشته شد اما با استقبال کمی 
روبرو شـد از این نظـر که بر خالف مقاله هایی که تا کنون در سـایت قرار 
گرفتـه فقـط یک اظهار نظـر زیر آن دیده شـد که آن هم نوشـته بود در 

مقایسه با مقاله هاي قبلی ام هیچ گونه جذابیتی نداشت.
سـالها قبل وقتـی خاطرات یـک تبعیـدي از عزیز نسـین طنز نویس 
ترکیـه اي می خواندم نوشـته بود وقتـی در اتاق مهمان خانـه بدون پول 
به سـختی مـی گذراندم و از قضا یک سـردبیر روزنامه کـه برضد عقایدم 
مطلـب چاپ می کرد به مالقاتم آمد و مبلغی در پاکت به عنوان هدیه روي 
میزم گذاشت آرزو داشـتم به جاي خاطرات در حال نوشتن رمان بودم که 
می گفتم  قهرمان داستان پاکت پول را به صورتش پرت کرد و در را محکم 

پشـت سرش بست، اما افسوس که من صبر نداشتم 
بـرود و پولها را بشـمارم ببینم چند اسـت و اولین 
کاري کـه کـردم این بود که براي اتاق سـردم زغال 

سفارش دادم!
شاید نوشتن خاطرات آنقدر که براي خودم داراي 
احساس و هیجان است براي دیگران بی روح باشد. 
آخر دیگر داستان آن زمان که دانش آموز با ضربات 
خط کش اسـتقبال می شـد  بوي کهنگی می دهد و 
چنان زمان متفاوت گشته که حتی عبرتی نیز در آن 
خاطرات نهفته نیست، پس بدیهی است مقاله هایی 
راجع به مسائل مطرح جامعه امروز جذابتر باشد.  در 
دو راهی تصمیم گیري بودم که قسـمت هاي بعدي 
این مجموعه را بنویسـم یا خیرکه در نهایت ترجیح 
دادم دومین قسمت را به عنوان آخرین قسمت ارائه 
دهم تا الاقل دلیل بد قولیم در سریال قرار دادن این 
موضوع را توضیح داده باشم. آنچه می نویسم رمان 

نیست تجربه چیزي است بنام قسمتی از زندگی که لزوما جذاب و یا بدون 
کاسـتی نخواهد بود همچون دیگر خاطرات گاه تلخ و گاه شیرین  گاه پر از 

نکات آموزنده وگاه بی فایده براي دنیاي امروزي است .
یکـی از خاطراتی که از دنیـاي متفاوت در ذهـن دارم متعلق به زمانی 
اسـت کـه در یک کشـور اروپایـی منتظر تصحیـح  برگه هـاي  امتحانی 
فیزیـک مان بودیـم. از قضا خودم و یک خانم شـیرازي تنهـا ایرانی هاي 
کالس بودیم که فیزیکمان خیلی ضعیف بود و انتظاربیشـتر از  نمره هفت 
و هشـت از بیست را نداشتیم. در این اوضاع به ما خبر دادند دبیر مربوطه 
به علت بیماري بسـتري اسـت و تمـام برگه ها را به برادرش که پرفسـور 

معروف ریاضی در دانشـگاه لولئو است سـپرده و ما براي فهمیدن نتیجه 
باید مسـتقیما با شماره موبایل ایشـان که در اختیارمان  گذاشتند تماس 
بگیریم. دوست شیرازي ام با لهجه شیرین شان گفت حاال بر گه هاي ما با 
آن ریخت جواب براي زشتی تحویل پرفسور دادند با چه رویی زنگ بزنیم 

خودمان را معرفی کنیم!
وقتی خودم را پشـت خط معرفی کردم با صداي جا افتاده و محترمانه 
اي پاسخ شنیدم بله نام شما را که بسیار با هوش هستید پیدا کردم و االن 

جلو خودم دارم؟ !
اول فکر کردم اشتباه شده پس مجدداً نامم را تکرار کردم.

جواب شنیدم درست است خانم نوشادي از نظر من که پرفسور ریاضی 
هستم و سالها در این زمینه کار کردم شما بسیار باهوش هستید زیرا اگر 
کسـی بتواند از شش مسئله سر در بیاورد و درست حل کند دلیلی ندارد 
نتواند دیگر مسـئله ها را درك کند فقط الزم اسـت این کالس را یک بار 

دیگر تجربه کند!

وقتی گوشـی را گذاشـتم فاصله دنیاي خودمان را بـا این دنیاي افکار 
متفاوت احسـاس کردم. در این هنگام دوسـتم با مـن تماس گرفت چون 
زبـان خارجـی اش ضعیف تر از من بود گفت زنـگ زدم نمی دانم چی می 

گفت درست متوجه نشدم؟ جواب دادم هیچی گفته ردي!
گفت آخه خیلی حرف زد اسم دوکتی یعنی با هوش هم برد!

گفتم اسم هر چی برد ردي یک بار دیگه جون بکن!
حاال که سـالها می گذرد می فهمم آدم که به سـن چهل پنجاه سالگی  

می رسد واقعا مهم نیست دیپلمش را در…
نوشاده نوشادى

 24 آبـان 96 به همت تشـکل کمپیـن بیائید همصدا به کیسـه پالسـتیکی «نه» بگوئیم، بـا دوخت حدود
 800 کیسه نان با طرح و عالمت و نشانه مخصوص توسط دوستان دبیرستان هوشیار طراحی و با استقرار در 

نانوایی هاي سطح شهر اوز به شهروندان با گذاشتن نان ها در کیسه ها تحویل داده شد. 

گزارشگران: حمیرا نامدار و مریم سمیعی

علل و عوامل ناهنجاري در اجتماع
بـراي ازبین بردن ناهنجاري ها در اجتماع باید علل و انگیزه هاي ایجاد آنها را بررسـی و شناسـایی کرد.  پنج 

نمونه از این عوامل :
1 -  بد اخالقی: انسـان بداخالق در اجتماع با اخالقی که دارد هر لحظه باعث ایجاد مشـکالت و گرفتاري می 

شود.
2 –  بدسرشـتی: انسان بد سرشـت به هیچ کس اعتماد نمی کند و خوش گمان 

نیست و همه کس را مانند خود می پندارد .
3 -  خشم و کینه توزي:  اینچنین رفتاري خود کلید هر بدي در اجتماع است.

4 -  حسد: انسان حسود هیچ وقت خیر خواه کسی نیست .
5 -  تکبر و عقده حقارت: انسـان متکبر به هیچ کس اهمیت نمی دهد و همه را 
کوچک می شـمارد و همچنین انسـان عقده اي به همه زور می گوید چون در خود 

حقا رتی می بیند و احساس خود کمی بینی دارد.
همه این عوامل به نوع خود باعث بوجود آمدن ناهنجاري در اجتماع می شوند که 

باید ریشه یابی نمود و در رفع آن کوشید.

طیبه هاشمی

کتاب نقــش علوم و تربیت از منظــر قرآن (تربیت 
با علوم) نوشــته فریبا قادري از سوي موسسه فرهنگی 

هنري انتشاراتی مهرتابان تهران چاپ و منتشر شد. 
این کتاب در قطع رقعی با جلد سـلفون مقوائی رنگی 
در شـمارگان یـک هزار نسـخه در 88 صفحـه با بهاي 
4 هـزار و 200 تومان چاپ و در اختیـار عالقمندان قرار 
گرفته است. کتاب « نقش علوم و تربیت از منظر قرآن» 
داراي یـک پیشـگفتار و یک مقدمه اسـت و مطالب آن 
شـامل شیمی و قرآن، فیزیک و قرآن، زیست شناسی و 
قرآن، مراحل شـکل گیري جنین از منظر قرآن، فلسفه 
احـکام و حدیث، چهل گناه زبـان، درس هائی که دانش 
آمـوزان پس از آموزش مطالب علمی درس علوم تجربی 

می آموزند، نتیجه گیري و منابع و ماخذ است. 
به اعتقاد فریبا قادري نویسنده کتاب، نقاط تولید دانش، نقاط تالقی رشته هاي مختلف علمی 
اسـت و آموزش علوم نیز نقطه ي تالقی علوم تربیتی و علوم پایه است. وي آموزش علوم را یک 
علـم کامًال کاربردي می داند. فریبا قادري نویسـنده کتاب که در حـال حاضر دبیر علوم تجربی 
مدارس تیزهوشـان الر و مجتمع آموزشـی آفرینش اوز اسـت، یکی از دبیران باسابقه آموزش و 
پرورش اوز بوده است که هم اکنون نیز با توانائی و سواد علمی باال به تدریس مشغول است. کتاب 

نقش علوم و تربیت از منظر قرآن در کتابخانه پسین اوز براي مطالعه عموم موجود است. 

مریم تارتاران
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خالصـه  درج  پـی  در 
گزارش تحقیـق با عنوان 
گـذري بـه بررسـی علل 
موفقیت تحصیلی دختران 
ممتاز مقطع راهنمایی اوز 
در شماره قبل و استقبال 
خواننـدگان بر آن شـدم 
که چند گـزارش از تحقیق 
هـاي انجام شـده در آن زمـان که بـه وزارت 
متبوع هم ارسـال و از آنان بابت صاحب امتیاز 
تالیف هم شـدم براي اطالع بیشتر دوستداران 
پژوهش بنگارم. قبال از حسـن نظر خوانندگان 

سپاسگزاري می کنم. 
تحقیق «برداشت هاي مذهبی دانش آموزان 
مقطع راهنمایی دختـران اوز» یکی از پژوهش 
هایی بود که بسـیار مورد توجه قرار گرفت که 
مطالعـه آن در حال حاضر نیز می تواند ما را در 
بسـیاري از موارد و مسائل یاري دهد. در اینجا 
الزم اسـت از همکاران خوبم در سـالهاي دهه 
هشـتاد بویژه معاونان و مربی پرورشی و دانش 
آموزان عزیز مدرسـه راهنمایـی احمدیان که 
امروزهـا اکثـراً زنان خانه دار موفقی هسـتند، 

سپاسگزاري کنم. 
1 -اهـداف پژوهـش: شـناخت چگونگی 
افکار و برداشـت هـاي دینـی نوجوانان دختر 
سـنین 12 تا 16 سـال و تعیین تفاوت اطالعات 
دانش آموزان شهرهاي مختلف آشنایی با نقاط 
قـوت و ضعف تفکرات دینـی نوجوانان و بطور 
کلی آشـنائی با اطالعات مذهبی و گرایش هاي 

دینی نوجوانان دختر در شهر اوز. 
2 -جامعـه آماري تمـام دانـش آموزان 

زندگی زیباست اي زیبا پسند 
زیبه اندیشان به زیبایی رسند 
انسان هاي قرن حاضر با وجود اینکه بسیار از مثبت 
اندیشی و فوائد آن شنیده اند ولی باز در اکثر کارهاي 
روزمه خود منفـی نگري را جایگزین نگرش مثبت می 

کند. 
مثبت اندیشـی شیوه اي از فکر کردن است که فرد 
قادر می باشـد نسبت به رفتار و احساس و عالقه هاي 
خود و دیگران برداشـت مناسب داشته باشد و با حفظ 
آرامش و خونسردي بهترین و عاقالنه ترین تصمیم ها 

را بگیرد. 
بدبینـی به دنیا و وقایع، خرافه گویی، افراط گرایی، 
عدم اعتیاد و شـکاکی از عوامل منفی گرایی می تواند 

باشد. 
اکثر افکار انسـان دست خود افراد است و با تمرین 
و تفکر می تواند به کالبد سرد و بی روح زندگی، جانی 
دوبـاره بخشـد، خوبی ها را ، وقایع مثبت را به سـمت 
انسـان ها روانه کند، دوسـتی ها را محکم تر و روابط 

را پایدارتر کند. 
معمـوالً افـراد موفـق یکـی از رازهـاي موفقیـت 
و خوشـبختی خـود را مثبت اندیشـی و افکار مالیم و 

انعطاف پذیر می دانند. 
انسـان هاي مثبت نگر معموال نیمـه پر لیوان را می 
بینند، تاکید بر رفتارهاي خوب و نقاط قوت خود دارند 
و وقایع زندگی خود با طرز بسیار ساده و با دید مثبت 

برخورد کند. 
تفکر مثبت به این معنا نیسـت که از وقایع و اتفاقات 
ناخوشـایند بی اطـالع باشـم، معناي انکار مشـکالت 
و بدیهـا نیسـت بلکه توجه نکـردن زیاد به آنهاسـت. 
بـه معنـی برخورد مثبـت تـر و عاالقانه تر بـا حوادث 

ناخوشایند زندگی ماست. 
منفـی نگري مـی تواند به عنـوان یک بیمـاري نیز 
قلمـداد شـود که فـرد به هیـچ عنـوان نتوانـد تحت 
هیچ شـرایطی به قایـع با دید زیبا نگاه کند، مسـلما با 
تغییرنگرش می توان خیلی از نشـرها را در مسیر خود 
حل کرد و زندگی خود را با نشـاط تر و امیدوارتر کرد و 
رفتارهاي ناشایست دیگران با دیدي مثبت تر و منطقی 

تر دید. 
مسـلمًا مشـکالت چنین افرادي نمی توانـد از پاي 
درآورد، چنیـن افرادي با دیدي مثبت و زیبا مشـکالت 

را بـه فرصت ها تبدیل می کنند و هیچ نشـري را براي 
خود تصـور نمی کنند، خوش برخورد بـه معناي واقعی 
خوشـبخت هسـتند و با مثبت اندیشـی دیگران را هم 
تحـت تاثیر قـرار می دهنـد و در آن انگیـزه و روحیه 
مثبـت ایجاد می کنند و خود در زندگی با آرامش نظاره 

گر زیبایی هاي خداوندي هستند. 
پـس باید به فرزندانمـان زیبا زیسـتن و مثبت فکر 
کردن آموخت تا در زندگـی به موفقیت و کامیابی هاي 

بزرگ دست یافت. 
با افکار زیبا زندگی کن، چون زندگی به اندازه 

افکار تو زیباست. 

با افکار زیبا 
            زندگی کن 

چشم نظر یا چشم شور
از قدیـم االیام درباره چشـم شــور و چشـم زخم، اعتـقـادات خاصی 
وجـود داشـته و هنور  هم بعضی  بر این باورند که چشـم شور، چشمی که 
از روي حسادت و می تواند زندگی انسان را به خاکستر تبدیل کند. معموال 
براي دفع آن از دعا و عبارت هاي از چشم بد دور و ماشاء ا... را به کار می برند، همچنین براي 
داماد و عروس یا کسـی که خانه جدید خریده یا ساخته، گوسفند قربانی کرده و اسپند دود 

می کنند. چرا که بعضی معتقدند این کارها آنان را از خطرات و چشم بد دور می کند.
حاال این باورها در بعضی جاها با شـدت بیشتر در بعضی جاها کمتر است. عده اي هم می 
گویند، در چشـم بعضی از انسـان ها نیروي مرموزي اسـت که می تواند با یک نظر حیوان، 
انسـان، یا هر چیز زیبا و قشـنگ را از پاي در بیاورد. یا اینکه شخصی ناگهان بیمار شود  یا  

بچه اي  به  خاطر شیرین  زبانی در  جایی  مریض  شود، می گویند: چشم خورده است. 
 باز عامه مردم بر این اعتقادند آنهایی که چشم شور دارند به دو دسته اند: عده اي از روي 

حسادت و بخل چشمان شور و گیرایی دارند، عدهاي از روي دوستی و عالقه.
شخصی می گفت: من اگر به چیزي دل ببندم یا خیلی دوستش داشته باشم چشمانم او را 

مورد اذیت و آزار قرار می دهد. حتی به مال و اموال بچه ها و نوه اي خودم.
به طور کلی از نظر عقلی چشـم زدن امر محالی نیسـت، چه اینکه بسیاري از دانشمندان 
امروز معتقدند در بعضی از چشـم ها نیروي مغناطیسـی خاصی است که کارایی زیادي دارد، 

حتی با تمرین می توان آن را پرورش داد. 

لذا نه تنها نباید اصراري در انکار این موضوع داشـت بلکه باید امکان وجود آن را از نظر 
عقل و علم پذیرفت. در روایات اسـالمی نیز تعبیرات مختلفی دیده می شود که وجود چنین 
امري را تایید می کند و دعاهایی را در به همین سـبب اسـت که از دیرباز آیه «و إن یکاد و 

چهار قل» ... و گردنبندي براي دفع چشم زخم و چون تابلویی بر دیوار خانه می زنند.
در روسـتاها و شـهر هاي کوچک که همه همدیگر را می شناسند، افراد شناخته شده اي 
هسـتند که چشمان شورشان معروف است. آن ها به محض وارد شدن در جایی، حیاطی و... 
صاحب خانه از ترس، چندین صلوات می فرستد تا شاید از این طریق از خطرات احتمالی در 

امان باشند چون  اعتقـاد  دارند: با  صلوات  می تواند بال را از خودش دور کنند.  
پاره اي از اعتقادهاي عامیانه در باره ي چشم زخم

*از ته کفش آدم هاي شـور چشـم مقداري گل بر می دارند و به طرف چشـم خوره می 
مالند.

* قطعه هاي بزرگ نمک و یا نعل اسـب را در جلوي سـر در حیاط و یا برستون خانه نصب 
می کردند. 

*مهـره هایی را به گردن بچه یا حیوان آویزان می کنند معتقدند: وقتی شـخصی چشـم 
شـور دارد، به محض دیدن بچه یا حیوان چشـمش به مهره می افتد و آن شخص یا حیوان از 

بال دور می ماند.
*براي شـخصی که چشم خورده است، تخم مرغ را روي سرش می چرخانند دو تا سـکه 
بر می دارند تخم مرغ را در وسط آ ن قرار می دهند. نام هر فرد را که می برند از دو طرف به 
تخم مرغ فشار وارد می کنند. هر کس که چشم زده باشد به محض بردن نام او و فشار دادن 

با سکه تخم مرغ می شکند. 
*اسفند آتش می زند به چشم خورده دود می دهند سپس خاکستر ش را توي خیابان یا 

چهار راه می اندازند  تا رفع بال شود. 
در همه موارد  فوق اعتقاد بر این است که فرد سالمتی اش را به دست می آورند اگر چنین 

نشد پس بیمار چشم نخورده است.

مدرسه راهنمائی دخترانه احمدیان اوز. 
3 -نمونه و شیوه نمونه گیري، 185 نفر از 
دانـش آموزان جامعه فـوق از بین 255 نفر کل 
دانش آموزان به صورت نمونه گیري خوشـه اي 

تصادفی انتخاب شدند. 
4 -ابزار پژوهش: پرسشنامه

 5 -مـدل آمـاري جـدول فراوانـی و 
درصدها(شاخص هاي توصیفی)

 6 -فرضیات پژوهش: الف-نوجوانان دختر 
برداشـت درسـت و صحیح از مفاهیم دینی از 
قبیل توحید، نبوت، معـاد دارند. ب-نوجوانان 
افـراد مذهبـی را داراي شـخصیت بهتـري از 
دیگـران تلقی می کننـد. ج-نوجوانان تمایلی 

به تخطی از فرامین الهی را ندارند. 
7 -خالصه نتایج: 1- نزدیک به 95 درصد 
دانش آموزان خداوند را با صفاتی چون مهربانی 
و بخشـندگی می شناسـند و 5 درصـد بقیه با 
صفـت دانائی و هیچ کس بـه صفاتی که حاکی 
از غضب و خشـم خداوند باشـد اشاره نداشته 
انـد. 2-در ارتباط با هدف خلقت نزدیک به 75 
درصد دانش آموزان بعد خلقت را ایمان به خدا 
و عبـادت او دانسـته انـد و 21 درصـد آنان بر 
شناخت خوب از بد در این دنیا اشاره داشته اند 
و 4 درصد بقیه دانـش آموزان، هدف خلقت را 
مسایلی دانسته اند که اساسا در جهت عبادت 
الهی نیسـت مانند لذت بردن، کمک به مردم و 
همکاري و با هم بـودن و... 3-در ارتباط با روز 
قیامت و رسـتاخیز حدود 70 درصـد از دانش 
آموزان آن را روز رسـیدن به نتایج اعمال خود 
دانسته و 7 درصد از روز قیامت به عنوان روزي 
یاد کرده اند که باید حساب و کتاب پس بدهیم 

و روز سخت و وحشتناکی است و از آن ترسان 
بوده اند و بقیه دانش آموزان پاسخی نداده اند. 
4 -در رابطه با جایگاه خود در بهشـت و جهنم 
حـدود 81 درصد جایگاه خویش را در بهشـت 
مـی دانسـته انـد. 9 درصـد خود را مسـتحق 
جهنم دانسـته و بقیـه یعنی 10 درصـد اظهار 

بی اطالعـی کرده بودند و در مجموع 91 درصد 
خود را مسـتحق رسیدن به جهنم نمی دانسته 
و این موضوع بسیار مهم و ارزشمند بود. 5-در 
ارتبـاط با نبوت اطالعات دانش آموزان بسـیار 
کامـل بود و درباره حضرت محمد(ص)، حضرت 
ابراهیم(ع)، حضرت عیسی(ع) اطالعات کافی 

داشـته به طـوري که 92 درصد آنـان در مورد 
خاتم االنبیاء(ص) حضرت محمد مصطفی(ص)، 
اطالعات کامال صحیحی داشـته اند. 55 درصد 
بچه ها حضرت رسـول(ص) را پیـش از آن که 
پیامبر اسـالم(ص) به عنوان فرسـتاده خداوند 
بداننـد او را مردي امیـن، بزرگـوار، مهربان و 

دانـا معرفی کـرده اند و 97 درصـد از بچه ها، 
پیامبر(ص) را به عنـوان الگوي زندگی قلمداد 
کـرده و او را سـتایش نموده بودنـد. به عبارت 
دیگـر اکثـر دانش آمـوزان به جاي ایـن که با 
حضـرت رسـول اکـرم(ص) صرفا یـک ارتباط 
شـناختی داشته باشـند. نوعی ارتباط حساس 
و عاطفـی برقرار کـرده بودنـد. 6-20درصد از 
دانش آموزان اطالعات دقیق و درسـتی درباره 
رسالت و علت وجودي آن به طور کامل نداشته 
و در عین حال 80 درصد بچه ها وظیفه خود را 
در قبال رسالت تبعیت و اطاعت محض دانسته 
و آن را براي زندگی بشـریت الزم می دانسـته 
اند. 7-تعـدادي از نوجوانان حـدود 21 درصد 
در ایـن پژوهش اظهار داشـته اند کـه در ازاي 
گناهان خود باید مجازات شوند، ولی از آنجائی 
که نسبت به رحمانیت خداوند حسن ظن دارند 
فقط 3 درصد از آنان خود را مورد خشم خداوند 
دانسـته ولی 98 درصد از پاسخ دهندگان توبه 
را بهترین راه حل براي مورد توجه قرار گرفتن 
عطوفت خداوند می دانسـته اند. 8-حدود 26 
درصـد از نوجوانـان درك صحیـح و دقیقی از 
مفهـوم دعـا نداشـتند. 9-در ارتباط بـا افراد 
مذهبی در مدرسـه و جایگاه آنـان در جامعه، 
دانش آموزان توقعات مختلفی از آنان داشـته 
و تلقـی آنان از این افراد بدیـن صورت بود که 
97/5درصـد از دانش آموزان آنـان را افرادي 
محترم و قابل اطمینان و شـاخص دانسته فقط 
1/5 درصـد دانش آمـوزان این افـراد را مورد 
اطمینـان ندانسـته و یک درصد هم پاسـخی 

نداده اند.  

کلثوم غیاثپور

پروین دادستان

سینوزیتحمیرا نامدار
سردرد و تورم آزاردهنده

سـینوس ها به طـور طبیعی پر از هوا هسـتند اما 
وقتی مسـدود و پـر از مایع می شـوند، باکتري ها در 
آنها شروع به رشد می کنند و باعث عفونت می شوند. 

این عفونت سینوزیت نامیده می شود. 
نشانه هاي عفونت سینوسی هنگام سرماخوردگی 
هـم دیده می شـوند و اگر این عالئم بیـش از 10 روز 
طول بکشند، ممکن است سینوزیت داشته باشید. از 

جمله این عالئم می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
آبریزش غلیظ، زرد و بدبو از بینی، احساس فشار 

یا درد در اطراف صورت و چشـم ها، سـردرد (معموال در ناحیه پیشـانی)، انسـداد بینی، احتقان، ترشـح انتهاي حلق، عدم بهبود سرماخوردگی، تب و 
سرفه.

پیشگیري  
 مهم ترین راه پیشـگیري از سـینوزیت، پیشـگیري از سرماخوردگی اسـت. توصیه می شـود قبل از غذا خوردن و خوابیدن و هنگامی که وارد خانه 

می شوید دست هاي خود را بشویید.
 تنفس در هواي تمیز و سالم، دوري از دود سیگار و هواي آلوده و پرهیز از قرار گرفتن در مکان هاي پرازدحام می تواند در پیشگیري از این عفونت 
موثر باشـد. اسـتفاده از هواي مرطوب و مصرف مایعات زیاد به  خصوص مایعات گرم مثل شیر و عسل هم در این فصل از تبدیل شدن سرماخوردگی به 

سینوزیت جلوگیري می کند. 
عالوه براینها فردي که سرماخورده است اگر در معرض سرماي شدید قرار بگیرد ممکن است به سمت سینوزیت پیش برود، پس بهتر است این افراد 

و به خصوص موتورسواران جلوي بینی خود را بپوشانند تا هواي سرد وارد بینی شان نشود.

بیماري هاي شایع در فصل پاییز(2) 
     

     
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.

طیبه نامی

برداشت هاي مذهبی دانش آموزان
 مقطع راهنمایی دختران اوز 
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2 شماره *1396 ماه آذر اول* سال

ایران فیزیک پدر از  یادي
حســابی در محمــود ســید
تهران اســفند 1281 در ســوم
شــهریور 1371 12 و در متولــد
وي اصلی نام درگذشــت. در ژنو
بوده حسابی میرزا محمودخان
معروف پرفسور حسابی به که

است.
سـناتور، فیزیکـدان، وي 
بنیانگـذار و فرهنـگ وزیـر
ایـران در دانشـگاهی فیزیـک
داراي حسـابی پرفسـور بـود.
ادبیـات، لیسـانس تحصیـالت
سـاحتمان، و  راه  مهندسـی
و شناسـی سـتاره ریاضیـات،

از فیزیک دکتراي مهندسـی معدن و برق، مهندسی زیسـت شناسی،
است. شیکاگو و پرینستون سوربن، تهران، دانشگاههاي

سـمت به 1330 آذر 14 در و دارد. لقب ایران فیزیک پـدر علـم وي
وزیر فرهنگ منصوب شد.

در اوز مدرسه تاسیس نخستین
شمسی تاسیس 1307 در سال اوز در شهر نوین مدرســه نخستین

شد.
مکتب  به را فرزندانشان دانش و علم تحصیل براي مردم آن از  قبل
تجارت مشغول هندوستان که در نیز و بعضا بردند می سنتی هاي خانه
می تحصیل به هند انگلیسی زبان مدارس کودکانشـان در طبعا بودند،
حـاج محمدرحیم منزل اوز در نویـن نخسـتین مدرسـه پرداختنـد.
بعد چندي شـد. تاسـیس مختلط صورت به شمسـی 1307 سـال در
ساخت به اقدام و آورده هندوستان از را جدیدي نقشـه بدري برادران
شبانه مدرسه این هیچگاه ولی کردند. روزي مدرن شـبانه آموزشـگاه
علی اصغرخان با حضور بدري دبسـتان 1317 سـال و در نشـد روزي

افتتاح شد. مردم و وقت معارف حکمت وزیر

سالروز آذرماه
ایران فرهنگ پدر درگذشت

شمســی 1323 آذر  29
پدر قبــل  ســال یعنی 73
در کمال ایران فرهنگ جدید

درگذشت. غربت
از  حسـن رشـدیه میرزا
فرهنگی نهضت پیشـگامان
نخسـتین اسـت کـه ایـران
سـبک به مـدارس موسـس
شـناخته ایـران در جدیـد

شود. می
فرهنـگ جدید پـدر او را
حسن میرزا اند. نامیده ایران
در 1230 سـال  در رشـدیه
و گشود به جهان چشم تبریز

گفت. وداع را دارفانی قم در 1323 آذر 18 قولی به یا و 29 در
شـرح  و کشـید زیادي زحمات ایران پرورش و آمـوزش بـراي وي

است. چاپ شده به طور مفصل شماره 219 عصراوز وي در فعالیت

محترمه ریاست دلی خانم کهن سـرکار محترم حضور
الرستان اوز هوشیار دختران دبیرستان

به  نخست از داللت خیر، دعاي و عرض سالم با محترمًا
برادر وسیله به هوشیار دبیرستان تعمیرات به نسبت خیر
بدین و نمـوده تشـکر اید فرموده شـافعی عبداهللا مکرم
جنابعالی پروري انسـانی و فرهنگ شـخصیت از وسـیله
آن بشـري جوامع ترقیات زیـرا نموده تکریـم و تجلیـل
به وجود جامعـه آن زنـان و تربیت ناحیه تعلیـم از هـم

آمده است.
که  دانـم مـی الهـی مشـروعیت در را پیشـامد ایـن
را مزبور دبیرستان ریاست الرسـتانی تحصیلکرده دختر
که دانسـتم مناسـب را موقع بنابراین هسـتند دار عهده
وجود آمدن تاسیسات به وضعیت از وسـیله معظم لها به
و نسل حال آگاهی شـهادت تاریخ و براي اوز در فرهنگی

بنگارم: اینجا در اوز آینده
همسـرم مرحومه با شمسـی هجـري 1325 سـال در
همسـرم روز یک بودیم آمده هوشـیار به شـیراز بلقیس
به محمدشـریف شـما فرمودند: حقیـر ایـن به بلقیـس
اقدامی اوز ولی براي آیید می اسـتان فارس مرکز شـیراز
کاري چه و منظورت چیسـت دانم نمایید. گفتم نمی نمی
سـال قبل صد از یک که فرمودند شـود؟ انجام داده باید
مجزا پسـران و دختران معتبر هـاي خانه مکتـب اوز در
با سـواد صرفا دخترانشـان را کـه داشـته وجـود اوز در
به جا نسـبت در همه که این زمـان ولی در نمودنـد مـی
فقط اوز متاسـفانه شـده توجه بـذل فرهنگ پیشـرفت
و است روستایی کالسه چهار مختلط دبسـتان یک داراي
پسران از و دختران که مدرسه کنید اقدام بایسـتی شما
اوز اقدام نمایید. فرهنگ ترقی به و نسبت مجزا شود هم
روم ولی مـی ایـن کار دنبال مـن چشـم جواب دادم
و هنگامی کردهانـد زندگی شـیراز شـهر که در معلمانی
منزل و فکـر جا اول بروند ده گرمسـیر به کـه بخواهنـد
براي که مادامی تا که حاضر هسـتید شـما آیا می نمایند
منزل خودمان خانه داده شـود در ترتیب منزل و جا آنان
حاضر هستند. فرمودند نمایید؟ پذیرایی آنان و از دهید

عبدالرحیم یزدانی و عبـداهللا مرحومان حجره با رفتم
نیز پیشـنهاد عنـوان نموده آنان را موضوع ایـن کمالـی
مـردي موجه کمالی که نمودند آقـاي را تاییـد بلقیـس
جناب و از فرهنگ اداره بردند تشـریف بود سرشـناس و
عهده به فارس استان فرهنگ وقت ریاسـت مزینی آقاي
مالقات وقت آن روز فرداي صبح سـاعت 9 براي داشـت

بودند. گرفته

با گرمی  شـدیم حضورشـان شـرفیاب که صبح فردا
یزدانی آقایـان خدمت فرمودنـد اظهـار پذیرفت. را مـا
را آنها زیـارت توفیـق دارم ولـی قدیـم کمالـی ارادت و

ام. ننموده حاصل تاکنون
فالنی شـریک آقاي فرمودند پاسـخ کمالی در مرحوم
شرفیاب ایشان بر حسب پیشنهاد که باشـند می یزدانی

عالی میرساند: استحضار به را و موضوع ایم شده
اوز  فرهنگ به توسـعه نسـبت که بـه عرض رسـاندم
خارج در آنهایی که چه اوز مردمان و شـده تاکنون قصور
موضوع از این اوز هسـتند کـه در آنهایی چه و هسـتند
که اخیراً دارم تجـارت دبـی در حقیر و هسـتند نگـران
همسـرم آمده ام شـیراز به اوز و ام خانواده دیدنی براي
اقدام هیچ شیراز آیید می شما که داشـته حقیر اظهار به
مدرسه شـدن مخصوصا مجزا و فرهنگ اوز توسـعه براي
همسـرم پیشـنهاد این که نمیکنید از پسـران دختران
میان در هسـتند ما جامعه بزرگ کمالی و یزدانی وآقایان
اند و اکنون نموده تایید نظریه را این نیز گذاشـتم و آنان
جنابعالی از مـردم و جانب خود از و شـده ایم شـرفیاب
اوز نسـبت به توسـعه فرهنگ که نماییم اسـتمداد مـی
دختران از را پسران مدرسـه مخصوصًا فرمایید و اهتمام
است روستایی کالسـه چهار مختلط دبسـتان اکنون که

فرمایند. مجزا
ایـن موضوع  هـم متوجه خودم من فرمودنـد اظهـار
شـده عرض اقدام مانع از هـا مشـکل وجود ولی هسـتم
می نماییم را تعهـد تامین آن مدرسـه براي جاي ما کردم
را جدیـد دختران سـاختمان مدرسـه فرصت اولین در و
را تحسـین شـما نظریه فرمودند که و نماییم می شـروع
وجود اظهار فرمودند مشـکل دیگري هم بعداً می نمایـم

آنجا در خدمـت بـه حاضر خانـم هـاي معلـم کـه دارد
پاسـخ تا بفرمایید بیان هم آنها کـردم عرض نمی شـوند
عرض کردم اسـت. مذهب اختالف فرمودنـد: آن بدهـم.
سروده چنین شافعی که هستند مذهب شافعی اوز مردم
رافضًا» فلیهذالثقلیـن فان محمد آل حـب رفضًا «لوکان
خدا برابر و مـا در هسـتند روشـنفکر مردم اوز مضافـًا و
رهگذر این از کـه مـی نماییم تعهد جنابعالـی و وجـدان
بلکه آمد نخواهد وجود به معلمین براي نگرانی هیچگونه
موجبات رفع اوز مذهب شافعی مردمان بین در وجود آنها

ابهام فراهم خواهد نمود.
حقیر  این به همسـرم بلقیس که تعهدي طبق وانگهی
باشند مایل خودشـان که هنگامی تا معلمین زن سـپرده
و همچنین نماییم و پذیرایی نگهـداري خودمان خانه در

در نمایم فراهم برایشـان منزل و تـا جا هم مرد معلمیـن
خواهم داد. منزل و جا است بزرگ که خانه خودمان

25 فرمودند تا بود شـهریور 1325 ماه اواسـط آن روز

شما معرفی و به نموده تعیین مرد و شـهریور معلمین زن
25 روز در ببریـد. خود بـه اوز را با آنهـا که نمایـم مـی
شرفیاب به حضورشان فارس اداره فرهنگ در شـهریور
پنج زن و معلم سـه بود صبح 10 ساعت حدود در شـدم
معلمین به معارفه از اتمام و بعد نمودند معرفی مرد معلم
را شـما میهنی و فرهنگی خدمت این قبول گفتم مزبـور
ولی سـخت است دهات در زندگی زیرا نمایم تجلیل می
الجهات جمیع من فارس استان دهات سایر به نسبت اوز
اصفهان دروازه نامـی گاراژ در صبـح فردا و اسـت بهتر
طرف اوز بـه فرزندانم و زن اتفـاق کـه به حاضر باشـید
مطابق که خانـه مادامی تـا هم مـردان نماییم. حرکـت
خودمان خانـه در نمایم برایشـان فراهـم دلخواهشـان
اظهار مهمان خواهنـد بود. همگی و نمود خواهند منـزل

نمودند. رضایت
مرد  معلمین اوز شدیم وارد 10 شب سـاعت حدود در
داالن داخل از آن ورودي درب که پذیرایی بزرگ اتاق در
توالت از که گفتیم ایشـان به و دادیم میشـود منزل باز
خانم نمایند و مان است استفاده خانه که نزدیک مسجد

دادیم. مسکن خانه اندرون اتاق در را ها
محمد  مرحوم و امین دانشـمند مرحوم عمویم محمد
به وقت صبـح اول فردا اوز کدخـداي محمودي یوسـف
نمودم تحسـین عرض آنان به را موضوع دیدنمان آمدند.
خانه در را دختران مدرسه که داشـتند و اظهار فرمودند
تشـکیل بوده مدرسـه قبال محمدرحیم که حاج مرحوم
بدري مرحوم مدرسـه پسـران را در مدرسـه و میدهیم
در بـا هزینه حقیر که گرفتند عهده بـه مذبور آقایـان و
نمودم عرض آنان به نیز و نمایند تجهیز و تعمیرات آنجـا
گفتند بگیرند نظر در مرد معلمین سکونت براي خانه که
تعمیرات قدري ولی است خالی آخوند عبدالسـالم خانه
امروز از گفتم که دارد ها اتاق بودن سـفید لحاظ از بنائی
به مذبور خونه دیدن براي مرد معلمین با و نمایند شروع
هفتم در و تعمیرات آن شد به شروع و از فردا افتادیم راه
و معلمین افتتاح دختران و پسران مدرسه مهر 1325 ماه
و دلگرمی شـروع به تدریس و و ذوق شـوق با برده نـام
اوزي نمودند. خردسال پسران و دختران و تربیت تعلیم

آماده  1325 ماه آبـان ماه دهم معلمین مرد در خانـه
و مکان نمودند نقل به آن خانه مرد شدو معلمین سکونت
و معلمین مراجعه نموده دوبی به آبان 1325 در 20 حقیر
همسـرم داشـتند و سـکونت در خانهمـان کمـاکان زن
آخر سـال تا فرموده بودند زن مذبور معلمین بلقیـس به
بعد اینکه از بعد آنان ولی نماییم زندگی هـم با تحصیلی
که خانه دیگري به همسـرم سـکونت در نزد سـه ماه از
مدت ظرف در زیرا بودند. نمـوده مکان مسـتقل بود نقل
با و بودند شده آشنا مردم اخالق رفتار و طرز به سـه ماه

بودند. شده اوز در ادامه خدمت به حاضر خاطر طیب
شـخصیت  که معرف مهمی نامه مزینی تقدیر مرحوم
مرقوم همسـرم و حقیر این درباره بود آن مرحـوم واالي
مدرسـه گردید معرفی که کیفیت این با و بودند فرمـوده
و بلندنظـري دوسـتی فرهنـگ از برکـت اوز دختـران
آمد وجود به مرحوم همسـرم بلقیس هوشـیار اهتمام و
به که و دختران پسران مدرسه توسـعه موجب بعدها که

گردید. فراهم یافت تکامل دبیرستان مرحله
جدید  سـاختن مدرسـه بـه شـروع 1327 سـال در
نظارت برادر تحت هوشـیار) (دبیرسـتان فعلی دختران
شـریکم سرپرسـتی مرحوم و شـافعی عبداهللا محتـرم

شد. یزدانی عبداهللا
که بود نرسیده اتمام مرحله به مدرسه ساختمان هنوز
و خارج متفقًا و یا اوز در از سـاکنین اعم اوز مردم عموم
اختصاص پسران دبیرستان به که شدند خواستار را مصراً
ایجاد براي وزارت فرهنگ و موافقت دولت و شـود داده
جز اي چـاره که شـود جلب اوز در پسـران دبیرسـتان
شیراز در تهران و نداشـتیم و عموم از خواسـت اطاعت
ایجاد موافقت وزارت فرهنگ فارس و اسـتان فرهنگ از
اثاثیه اینکه بر مشروط نمودیم. تحصیل اوز در دبیرستان

آن در دولت مالی وضع نماییم زیرا تامین خودمان هم آن
فرهنگ طرف از بد بـود. دوم جهانی از جنگ بعـد زمـان
تحصیل کرده شـخصیت که جواهري آقاي فارس اسـتان
در اواخر و اوز انتخـاب به ریاسـت فرهنگ بود مجـرب و
به فرزندش و زن معظـم الـه اتفـاق بـه 1329 شـهریور
شـیراز (چون خانـه خودمـان در را ایشـان و رفتیـم اوز
میمنت و مبارکی به و دادیم مسکن بودیم) شده مسـتقل
وجود که به کار کرد. مشکلی و شروع به دبیرستان افتتاح

فرزندانشـان که هایی خانواده کـه بود این آمـد
براي بودنـد کرده تمـام کالس ششـم ابتدایـی
آقایان می شـدند اعزام امارات به معاش تحصیل
به یزدانی ،محمد شافعی عبداهللا فرزین، یوسـف
می تفهیم آنـان به و رفتند می آنـان هاي خانـه
درس دبیرستان بفرسـتید را فرزندانتان نمودند
یاد هندسه و حساب انگلیسـی، عربی، بخوانند.
و ترقی راه معلومـات آن با داشـتن و میگیرنـد
با و شد خواهد باز برایشـان پیشـرفت بیشتري
شـد که حل هم شـاگرد مشـکل این اقدام آنان
دکتر، تاجر مهنـدس، معلم، زیادي عـده اکنون
هسـتند هوشـیار دبیرسـتان تحصیلکردگان از
هاشـم حاج مانند خیـري شـخصیت هـاي کـه
آقاي و سـاخته دبیرسـتان بعدها که بهروزیـان

بانی که آنان از بسیاري و سـاخته امیدوار که بیمارسـتان
هاي کرده انـد از تحصیل شـده اوز در المنفعه عام خیـر
امر در امارات در که آنهایی و هستند هوشیار دبیرسـتان
تحصیل کرده از دارند جالب ابتکارات و تجارت پیشرفته
تاریخ براي شهادت باشـند. می هوشیار دبیرسـتان هاي
نمایم می بیان را مسـلم حقیقت این اوز مـردم آگاهـی و
دارند اوز گردن فرهنگ حیات به تیمناك حق آقایان کـه
سـال هوشـیار در دبیرسـتان هنگام افتتاح در دوم آنکه
زمین دادم اختصاص انجـام دیگري که خـوب کار 1325
که معتقدم زیرا اوزي بود ورزش نوجوانان براي نیاکانمان
بشري جوامع در روح و تربیت تعلیم موجبات که طور آن
از ورزش جدید انواع وسـیله به تقویت جسم اسـت الزم
و خیر مردمان که ام شنیده که است نیز الزم فوتبال جمله
اند. تبدیل نموده ورزشی استادیوم به را اوز آنجا هنرپرور
پدرمان داشـتیم از ارث مرحوم زمینی آنکه قطعه سـوم
دختران کم مدرسـه که گفتند و اوز نوشـتند مردم چون
شخص و کار است این براي مناسـب مزبور و زمین اسـت
و و حقیر سـاخته را آن اعیانـی خوشـابی نام به خیـري
قربه اوز فرهنگ بـه را زمین آن فرزین خواهـرم صدیقه
هرگاه بشـري جوامع زیرا معتقدیم نمودیم. اهدا اهللا الـی
خوب باشـند علـم و تربیت و تحصیالت داراي زنانشـان 
خواهند جامعه آن زنان و مردان بعداً که فرزندانشان آنان

خواهند شد. بود مترقی
ساختن  به اقدام سـال 1328 که هنگامی ناگفته نماند
یزدانی محمد و شـرکایم عبداهللا و شد در اوز دبیرسـتان
عجمان، شارجه، ابوظبی، دبی، در ساخته اوز در درمانگاه

و مسقط. الخیمه فجیره، راس
مردمان  و بهداشتی نبود موسسات از مدرسـه و اثري
آقاي حاج کردند می زندگی کپر در فالکـت و فقر آنجا با
20 سال از بعد هوشیار دبیرستان محصل هاشم بهروزیان
بعدتر سال چون 20 شد اوز در ساختن دبیرستان به موفق
اي خواستار شدند بود عده مدرن تر بود و شـده سـاخته
عده و دهند اختصـاص پسـرانه دبیرسـتان به آنجا را که
در جواب داشـتند را تقاضا این آمدند کـه دیدنم بـه اي
نمایم که شـخصی اوزي مـی مباهات  که داشـتم اظهـار
از هوشـیار و دبیرسـتان انجام داده مهمی اقـدام چنین
مردم اوز که بود شـده قصد دختران سـاخته به نخسـت
اختصاص پسـران دبیرسـتان به عمومی مصلحت نظـر از
خود در اوز پسـران دبیرسـتان ایجاد موافقت که دادنـد
دبیرستان و ایشـان تبریک می گویم به و گرفتهام فدوي
اوز ساخته دختران کانون فرهنگی منظور به هوشـیار که
منظور اصل به آن نیت و هدف خیر که خوشـبختم شـده

آنان بود باور پریدن نبود، َپر اوز فرهنگ براي هوشیار خاندان دلیل پرواز

همیشه 1357 سال تا و است یافته تحقق و برگشته خود
نموده اند و اهتمام توسعه آن تعمیرات و در با طیب خاطر
خوبی که به هستم متشـکر آقایاري امین محمد معمار از
به بنا هم تلویزیون حتـی اسـت و داده انجام را آن کارها
اهدا هوشیار دخترانه دبیرستان وقت متصدیان پیشنهاد

اند. نموده
باره  در ایـن خودنمائـی از اجتنـاب نظـر از تاکنـون
دختر خدا به خواسـت که اکنون ام ولی اظهـاري ننموده

ریاست مانند جنابعالی به دوست پرور و تحصیلکرده ادب
دارند عهده به را الرستان اوز دخترانه هوشیار دبیرستان
و اوز مردم هم و جنابعالی خود هم که نوشتم را حقایق این
پشتکار و همت و فکر باشند که بر اثر آگاه الرستان مردم
فرهنگ هوشـیار) بلقیس مرحوم اوزي(همسـرم یک زن
مرحوم آن بنیانگذاري برکت از و آمده وجود به اوز جدید

است. یافته مرحله تکامل این اوز تا فرهنگ که است
زیان و تحمیلی که ضـرر جنگ ایـن از بعد متاسـفانه
آن تعمیرات در و اسـت شـده هتل پـارك کارم متوجـه

رفته است. از بین زیرا امکانات قصور شده

و حیات در وکیل که شـافعی برادر مکرم عبداله معهذا
بفروشند دارم اوز در که امالکی از مماتم هستند در وصی
هوشیار اوز دختران دبیرسـتان تعمیرات در جنابعالی و با

نمایند. مساعی تشریک الرستان
گام برداشته تکامل بشري به سوي جوامع زمانی که از
داده انجام همگانـی همکاري با را اجتماعی کارهـاي انـد
از دعوتی که اسـت خواهشـمند جنابعالی از بنابراین اند.
را آنان عمل آوریـد و به مردم و از زن اوز اعـم مردمـان
دبیرستان براي تامین بودجه تعمیرات شـرکت به دعوت
و فرهنگ خیراندیشـی با صفـات کـه بفرماید هوشـیار
اسـتقبال حسـن با دارد وجود آنان نهاد در که دوسـتی
بودجه کافی که شـد خواهید موفق شـد و خواهید روبرو
سال قبل و هشت سی در که دبیرستان براي تعمیرات آن
تحصیل اوز حاضر نسـل مادران و و پدران شـده ساخته
فرمود فراهم خواهید هستند آن موسسـه فرهنگی کرده
و بقا در هستید جنابعالی الرستانی که نژاد از و زنی دیگر

توفیق اهللا فرمود. و من خواهید قیام و اقدام رونق آن

محمدشریف هوشیار و بلقیس از مرحومان یادي
که بوده و آبادي عمران و فرهنگ به عالقمند بازرگان خوشـنام و افراد سرشـناس، یکی از هوشـیار محمدشـریف مرحوم

در هیچ و بود الري صحبت دبیرستان داراي شهر الر فقط زمان آن در ساخت اوز شهر در سال 1328در هوشـیار را دبیرسـتان بار براي اولین
به تاریخ آن از و ساخت را بهروزیان دبیرسـتان 1347 سال در بهروزیان محمدهاشم حاج مرحوم نداشـت. وجود دبیرسـتان الرسـتان مناطق از کدام

بود هوشیار دبیرستان رئیس الر اهل مرضیه کهندلی خانم که سـال تحصیلی 65-66 در اختصاص یافت. دخترانه دبیرسـتان به هوشـیار بعد دبیرسـتان
شود. هوشیار می سوي مرحوم از این نامه تاریخی می فرستند که منجربه نوشتن خدمت آقاي هوشیار تعمیرات دبیرستان درخواستی براي

نوشته هوشیار دبیرسـتان رئیس به خطاب هوشیار محمدشـریف مرحوم توسـط شمسـی 1366 خرداد 22 تاریخ در اسـت که تاریخی سـند یک نامه این
است. زمان اجتماعی آن زندگی و رفتار درباره واقعیتها و حقایق گویاي بسی شود. می

محمدشریف و مرحومان بلقیس خاطره و یاد می شود صمیمانه سپاسگزاري است داده نشریه قرار در اختیار را نامه این که عبدالرحمن قاسمی آقاي از
باد. گرامی هوشیار

همسـرم 1325 در سـال
گفـت: هوشـیار بلقیـس
براي آمدي باید به شیراز که حاال

بکنید. فرهنگی کاري اوز

16 روز صبـح سـاعت 9
بـه اتفاق 1325 شـهریور
مزینی مدیرکل با و یزدانی کمالی
مالقات فارس پرورش و آموزش

کردیم.

که کرد ثابـت بلقیس هوشـیار
و دانش بـه بهاي انسـان

کردار نیکوي اوست.

و در فرهنگ ایثار عشـق و نامه
اوز مدرسه

هوشیار محمدشریف - شیراز

و زن  و مـن شـهریور  26
اتفـاق بـه هایـم بچـه
مرد  معلم 5 و زن معلم 3 

آمدیم. اوز به شیرازي

بدري بدريمحمدسعید محمدعلی حاج

فرهنگ، اداره تاسیس شمسی 1312
الرستان در مستظرفه صنایع و اوقاف

اوقاف و و اداره فرهنگ پیش سال 84 یعنی حدود 1312 در ســال
شد. تاسیس الرستان در مستظرفه صنایع

المرد،  مهر، پارسـیان، بندرلنگه، بستک، هاي جهرم، شهرسـتان
20 زمان آن بودنـد. در فرهنگ....الرسـتان اداره تابـع گـراش خنج،
مدرسه که بود الرسـتان دایر در به سـبک کالسـیک آموزشـی واحد
جهرم و الر از و بعد و نهمین مدرسه کشور بیسـت به عنوان اوز بدري
نمایندگی سال 1328 در شد. محسوب می الرستان آموزشگاه سومین
و به آموزش نمایندگـی این 1350 سـال در و تاسـیس اوز فرهنگ در
نخستین عنوان به محمدصدیق پیرزاد یافت و ارتقاء مسـتقل پرورش

کار شد. به و مشغول و پرورش منصوب آموزش رئیس
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دکتر قدمی یزدي به جاي دکتر صباغی
 

بـه گـزارش پسـین اوز و به نقـل از روابط عمومی دانشـکده علوم 
پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی الرسـتان، طی آیین ویژه اي از 
خدمات دکتر محمد صباغی در سـمت معـاون درمان قدردانی و دکتر 
علی قدمی یزدي به عنوان معاون جدید درمان دانشکده علوم پزشکی 

الرستان معرفی شد.
 در ایـن آییـن دکتر عاطفه رئوفی رئیس دانشـکده اظهار داشـت 
کـه بخش درمـان از اهمیـت و اولویت خاصی در دانشـکده برخوردار 
بـوده و عملکرد دانشـکده در این بخـش را در فضاي بیمارسـتان ها 
و اورژانس مـورد ارزیابی قرار می دهند. دکتر رئوفی ضمن سـپاس از 
دکتر صباغی گفت: وي به عنوان مشـاور اینجانب و مسئول راه اندازي 
شبکه بهداشت و درمان بخش اوز منصوب شده است. رئیس دانشکده 

از قبول مسئولیت دکتر قدمی یزدي نیز سپاسگزاري کرد.

الوندي و خوشکار در پسین اوز 

عزت اله الوندي شـاعر، نویسـنده و روزنامه نگار و شادي خوشکار 
نویسـنده حـوزه کودك و نوجـوان و خبرنگار گـزارش نویس روزنامه 
شـهروند تهران که براي آئین اختتامیه جام باشـگاه هاي کتاب به اوز 
آمده بودند با حضور در دفتر نشـریه پسین اوز اظهار داشتند: تا کنون 
به الرسـتان و شـهر اوز نیامده بودیم و این فرصت مناسبی بود تا ما از 

جنوب فارس دیداري داشته باشیم. 
آنان اظهار داشتند به همکاران در تهران گفتیم در شهر اوز همه جا 
صحبت از کتاب و کتابخوانی اسـت و ما خوشحالیم که به اوز آمده ایم 

یعنی سرزمین ادب و فرهنگ. 
خوشکار در دفتر نشریه پسین اوز با محمدصدیق پیرزاد از اعضاي 

شوراي نویسندگان به مصاحبه پرداخت. 

المپیاد ورزشی در مدارس اوز 

محمدشاحسـنی معاون پرورشـی و تربیت بدنی آموزش و پرورش 
اوز در یک گفتگو اختصاصی به پسـین اوز گفت: دانش آموزان مدارس 
منطقه با حضور گروهی از مسئوالن، اعضاي انجمن هاي اولیا و مربیان، 
معتمـدان، چهارمیـن دوره المپیاد ورزشـی درون آموزشـگاهی را به 

زیبائی انجام داده اند. 
وي افـزود در این آئین هـا، رئیس، معاونان و کارشناسـان آموزش 
و پـرورش اوز طی سـخنانی به فوایـد ورزش و نهادینه شـدن آن در 
خانواده ها اشـاره کرده اند و اوز تنها منطقه اي است که المپیاد در آن 
طبق دسـتورالعمل و شاداب برگزار می شـود. به طور مثال در مجتمع 
آفرینش اسب سواري که مورد عالقه مردم بوده و در اسالم به آن توجه 
شـده است به نمایش درآمد. وي در پایان اظهار داشت آخرین المپیاد 

روز 8 آذر در دبستان غدیر چدرو انجام شده است. 

سیدآبادي در دانشگاه آزاد 

مدیـرکل دفتر مطالعـات فرهنگی وزارت ارشـاد به اتفاق روسـاي 
ادارات فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی آبـاده و اوز و نائب رئیس شـوراي 
اسـالمی شهر آباده و گروهی از هیات اجرائی دانشگاه آزاد و دبیرخانه 

پایتخت کتاب از دانشگاه آزاد اسالمی مرکز اوز بازدید کردند. 
پروانـه پدرام، محسـن مهـرآوران، ناصـر و احمد خضـري درباره 
دانشگاه توضیحات الزم را ارائه دادند. میز مهربانی دانشگاه که توسط 
تعدادي از دانشـجویان مطالعه و اداره می شد و سایر امکانات دانشگاه 

مورد بازدید قرار گرفت. 
علی اصغر سـیدآبادي گفت: آنچـه از اوز به ارمغان می برم فرهنگ 
مشـارکت و کمک هاي مردمی اسـت. وي افزود: به شـهرهاي مختلف 

ایران رفته ام ولی هیج کجا مثل اوز پاي کار فرهنگی نیستند. 

در این بین کسـانی هسـتند که براي پیشرفت فرزندانمان، سـاعت ها زمانشان را 
می گذرانند. کسانی که سختی راه را به جان می خرند و از شهر به روستا می آیند، تا 

دانش آموز روستایی از تحصیل باز نمانند. 
طبق تعریفی که از دوسـتی شـنیده بودیم در منطقه بارزجان مدرسه اي روستایی 
بـا کمترین تجهیـزات وجود دارد و تعـدادي دانش آموز در آن منطقـه در حال درس 
خواندن هستند. مشتاق شدیم که به آنجا برویم و صحبت هایی با معلم و دانش آموزان 

داشته باشیم. 
به طرف بارزجان یا همان برزگو حرکت کردیم. ولی متاسفانه هیچ تابلو و یا عالمتی 
نبـود تـا ما راه مدرسـه را پیدا کنیم. باالخره بعد از کلی گشـت و گـذار و پرس و جو 

مدرسه را پیدا کردیم. 
مدرسه اي کوچک و ساده یک کالسه در کنار مرغداري. در زدیم. صداي بچه اي از 
آن طرف در می آمد که می گفت: خانم معلم در می زنند. معلم در را برایمان باز و خود 

را طیبه نوروزي معرفی و با خوشرویی ما را به داخل مدرسه دعوت کرد. 
وقتی به کالس وارد شـدیم 18 دانش آموز پشـت نیمکت هاي کالس درس نشسته 
بودند. هر کدامشـان یک رنگ لباس بر تن داشتند و خبري از لباس فرم مدرسه نبود. 
این مدرسـه روستائی که غدیر چدرو نام داشـت مانند مدارس شهر مجهز و پیشرفته 
نبود که سـالن هاي ورزشـی، آزمایشگاهی و... داشته باشد. آنها در یک کالس مختلط 
همچـون زمان هاي پدران و مادرانمان که در گذشـته نه چنـدان دور در اوز درس می 
خوانند، مشـغول یـاد گرفتن بودند.  وارد کالس که شـدیم همه با هم سـالم و خوش 

آمدگویی گفتند. 
در نـگاه اول بـاور اینکه هر شـش مقطع در یـک کالس و هم زمـان درس بخوانند 
برایمان کمی قابل هضم نبود به همین خاطر اولین سـوالی که از خانم نوروزي پرسیدم 

این بود که چگونه هم زمان به آنها درس می دهد. 
خانم معلم در جوابمان گفت که بگذارید از اول برایتان بگویم: 

طیبه نوروزي متولد شـهر داراب، داراي مـدرك داوري والیبال درجه 2 و مربیگري 
درجه 2  و معلم نهضتی هسـتم. ده سـال اسـت که در نظام تعلیم و تربیت خدمت می 
کنم  و 5 سـال اسـت که به منطقه اوز آمده ام. سـال اول مدرسـه خضري، سال دوم 
محلچه، سال سوم مرخصی گرفتم و سال چهارم و پنجم به مدرسه غدیر چدرو که در 

سال 1381 تاسیس شده است آمده ام.
شـاگردانم 18 نفر شـامل 4 دختر و 14 پسر هسـتند و در کالس اول 6 دانش آموز، 
کالس دوم 2 دانش آموز، کالس سوم 6 دانش آموز، کالس چهارم 3 دانش آموز و کالس 

ششم 1 دانش آموز را درس می دهم.  
این خانم معلم چند پایه مدرسـه چدرو دربـاره وضعیت خود می گوید: هر روز این 

مسیر را طی می کنم. رفت و آمد هر روزه بسیار سخت است. در آغاز مشکالت زیادي 
با شـرایط جدید داشـتم. مشـکالتی از قبیـل  دوري راه،  کار با دانـش آموزان مقطع 
ابتدایـی، تدریس در چندپایه، تدریس همزمـان همه دروس، کالس  مختلط، هم معلم 
و هـم مدیـر بـودن و ...  تمام این ها در ابتدا برایم سـخت بود ولی کم کم دلبسـتگی 
عجیبـی به دانش آمـوزان و محیط محل خدمتم پیدا کردم. صفـا، صمیمیت، یکرنگی 
و بی آالیشـی بچه ها اثر عمیقی روي من گذاشـت و مجذوب شـغلم شـدم و تدریس 
برایم لذت بخش شـد. البته اگر همراهی همسـرم امیرعباس راسخی نبود تا االن نمی 
توانستم ادامه دهم. یکی از مشکالت تدریس در چندپایه، کمبود وقت است که مجبور 
بـه تلفیقی درس دادن به دانش آموزان می شـوم. در اکثر مواقع بعضی از دروس را به 

صورت تلفیقی با دروس دیگر کار  می کنم.
این بچه ها فرقی با دانش آموزان شـهري ندارنـد، البته وقتی امکانات رفاهی وجود 
داشـته باشد استعدادها بیشتر شکوفا می شود و مشـکل مناطق محروم این است که 
این اسـتعدادها در اثر نبود امکانات بارور نمی شـود. اما یکی دیگـر از دغدغه هاي ما 
معلمان روسـتایی این  اسـت کـه انتظار از معلمان روسـتا به اندازه انتظـار از معلمان 

شهري است.  
االن حـس می کنم ما یک خانواده هسـتیم. حتی براي تمیـز کردن کالس و حیاط همه 
با هم مشـغول می شـویم. دخترها در جارو زدن کمکم می کنند و پسرها کارهاي سنگین 
مثل جابه جا کردن نیمکت هاي کالس را انجام می دهند. و این خود باعث به وجود آمدن 
تعامل بین بچه ها و یاد گرفتن مهارت هاي زندگی شده است و ما علم و زندگی را در کنار 

هم تجربه می کنیم.  
نوروزي دوسـت دارد مدرسه اش به تجهیزاتی با حداقل امکانات مجهز شود. او یکی از 
دغدغـه هایش نبود امکانات براي تدریس بعضی از درس ها اسـت و اي کاش مدرسـه در 
جاي دیگري غیر از کنار مرغداري بود تا بچه ها هر روز از بوي بد مرغداري اذیت نشوند. 
البته ناگفته نماند که امسـال به لطف رضایی رئیس آموزش و پرورش که بسیار برایمان 
زحمت می کشـند و خیرین محترم امسـال کالسـمان از نظر سرمایشـی و گرمایشـی تا 

حدودي بهتر از سال قبل بود. 
معلم غدیر چدرو می گوید: چون فاصله مدرسـه تا خانه دانش آموزان از هم دور اسـت 
بعضـی ها مجبوراً روزانه مسـافت چنـد کیلومتري را طی کنند و بایـد صبح زود از خواب 
بیدار شـوند و حرکت کنند. عالوه بر این گاهی مشـکالتی چون بارش باران و حیواناتی که 

در بیابان است برایشان دارد. 
در حین گفتگو با خانم معلم پسـر بچه کوچکش به همراه پدرش وارد کالس می شوند. 
به این فکر می کنیم که رفت و آمد معلمان خانم به روستاهاي دورافتاده و مشکالت ناشی 

از آن گاها عالوه بر خود شخص معلم، گریبان خانواده اش را نیز می گیرد.
این نکته هم باید مدنظرمان باشد که معلمان خانم عالوه بر وظیفه درس دادن، در منزل 
هم باید نقش همسر و مادر را نیز ایفا کنند. چرا که خود آمده اند تا راه روشنی براي بقیه 

بسازند. 
با خود می گوییم اگر این معلمان با داشـتن همچین مشـکالتی به روستاهاي دورافتاده 

نروند پس حق آن بچه ها از تحصیل چه می شود؟
هرچند همه معلمان سرزمین ما با ورود به کالس مشکالت را پشت درب جا می گذارند. 
اما می بایسـت مسئولین به دغدغه آنان نگاه اساسی داشته باشند. که  با حضور در کالس 
فارغ از همه مشکالت بتواند تدریس کنند و نگران فرزند، مشکل رفت و آمد، مشکل مالی 

و ...نباشند.
دیـدار با دانش آموزان و شـنیدن آرزوهاي کوچک آنها، بخـش دیگري از برنامه 

حضور در دبستان چدرو بود.
بـرق شـادي را می تـوان در چشـم هاي دانـش آموزان 
مدرسـه چدرو دید. آنقدر خوشحال بودند که ما هم در بین 

آنها همان حس  و حال را داشتیم. 
رقیه سال دوم بود و از سایر دانش آموزان سر و زبان دار 
تر اسـت و دوسـت دارد که یک تنه به همه سـواالت پاسخ 

دهد.
از او سـوال مـی کنیم که آرزویش چیسـت و او پاسـخ 
می دهد که تمام خواسـته اش این است روزي معلم شود! و 

پاسخ روشنی هم براي چرایی آرزویش ندارد.
کمی آن طرف تر، دختري 8 ساله روي نیمکتی در ردیف 
دوم کالس نشسته اسـت. بسیار ساکت است  با او هم کالم 
می شـویم. جوابمـان را نمی دهد.  پسـري کـه در کنارش 
نشسـته اسـت می گوید این دختر با غریبه هـا حرف نمی 
زند و می گوید این که کنارت نشسـته هم خواهرش اسـت 
و خواهـرش در جوابمان می گوید: که بخاطر یک بیماري که 

پارسال دچارش شده است دیگر با کسی حرف نمی زند. 
یکـی از دختـران کالس اولی مـی گوید: خوشـحالم که 
امسال به مدرسه آمده و تابلوهاي روي دیوار کالس را نشان 
مـی دهد می گوید امروز همه ایـن کلمه را خوانده ایم و یاد 

گرفته ایم.  
به یکی دیگر از دانش آموزان می گوییم دوسـت داري با ما به شـهر بیایی و در مدارس 
شهر درس بخوانی؟ با قاطعیت جواب می دهد نه. من این کالس و این معلم را خیلی دوست 
دارم و از بودن در اینجا بسیار راضی هستم. دوست کناریش هم به میان حرفمان می آید و 
می گوید صمیمیتی که اینجا وجود دارد در شهر نیست. گفتیم از کجا می دانی؟ گفت چون 

تعداد دانش آموزان شهر خیلی زیاد است و نمی توان با همه آنها ارتباط برقرار کرد. 
از تنها پسـر کالس ششـم می پرسیم که سال قبل کجا درس می خوانده؟ می گوید من 
هر شـش سـال را در همین کالس و با یک معلم مرد و یک معلم زن درس خوانده ام. می 
گویم کدام یکی از معلمانت بهتر بودند؟ می خندد و می گوید هر دو را دوسـت دارم چون 

هر دو براي ما زحمت هاي زیادي کشیده و می کشند.  
امـا امروز این معلم و دانش آموزانش بسـیار خوشـحالند چرا که چشـم امید به کمک 
خیرین مدرسـه سازي دارند که مدرسـه ایمن تري را براي آنان بسازند تا فرداهاي دیگر، 

دانش آموزان دیگر در آن درس بخوانند. 
پسـین اوز از آموزش و پرورش اوز، خانم طیبه نوروزي مدیر و آموزگار مدرسـه غدیر 

چدرو و امیر حسین راسخی در همراهی براي این گفتگو سپاسگزاري می کند. 

آموزش دانائی با سکوت و سختی
 در غدیر چدرو 

گزارشگران: حمیرا نامدار و مریم سمیعی

و او می گوید:  از کودکی  در کنار پدر با چشمان کنجکاو دست ماهر پدر را که چه راحت برگ هاي 
درخـت نخـل (پش )را در هم تنیده و بافت زیبایی را بوجود می آورد می نشسـتم و چه صبورانه نگاه 
مشـتاقم رو همراه با انگشـتان پدر به این طرف و آن طرف می چرخاندم. در ذهن کودکانه ام آرزویم 
یادگیري آن هنر بود. شـوق یادگیري  مرا بر آن داشـت تا بیشتر روي انگشتان بابا توجه داشته باشم. 
خیلی زود با آن اشـتیاقی که از خود نشـان می دادم یاد گرفتم. وقتی اولین کارم که بدون حضور پدر 
درست کردم آن هم در سن هفت سالگی، شوق عجیبی داشتم. آگاه که پدر کارم که کوسره بود رو دید 
با تعجب گفت (بچم ) این خودت درست کردي و من با خوشحالی جواب دادم. بله ( با ) و آنگاه مهر بابا 
بود که پیشانی ام رو بوسید ودست نوازشگري بر سرم کشیده و کلمه اي که برایم بهترین مشوق هاي 
دنیا بود که آنهم این بود ( زنده باشی بابا)  از آن روز پاي ثابت شاگرد بابا شدم . اما کم کم براي عملگی 
و کارگري هم به همراه استاد بنا به سرکار هم می رفتم.  هرگاه شاخه اي از برگ درخت نخل به دستم 
می رسـید شـروع به بافت می کردم روزها می گذشت. به سـن نوجوانی رسیده بودم در کنار کارهاي 
بنایی، وسـایلی هم درسـت می کردم. در کنار این هنر، هنر دیگري به نام (شیوه کشی) هم یاد گرفتم 
که آن هم چنین شد که بابا براي دیدار خواهرم به فیشور رفته بود یکی از دوستان براي درست کردن 
ملکی به منزل آمد من از دستشـون برداشتم و گفتم بابا تشریف نداره وقتی آمدند براتون درست می 

کنه.
 اما من با چیزهایی که در ذهن داشـتم و در کنار پدر یاد گرفته بودم نشستم به درست کردن چند 
روزي طول کشید تا آماده شد. پدرم که برگشت ملکی آماده شده رو که دید با تعجب گفت: این ملکی 
مال کیه و کی درسـت کرده؟ گفتم: چطوره بابا خوب شـده ؟ گفت خیلی خوبه و آن وقت من با افتخار 
گفتم بابا من درست کردم پدرم با تعجب و لبخندي بر لب باز پیشانیم رو بوسید و باز گفت: زنده باشی 
بابا. دعاهاي پدرم بهترین هدیه اي بود براي من. فهمیدم کارم رو به نحو احسـن انجام دادم   (شـیوه 
کش به کسـی که بافت  و آماده سـازي کف زیرین ملکی یا (جورو) را انجام می داد می گفتند) آن  هم 

یاد گرفتم. روزها گذشت و من بزرگ و بزرگتر می شدم.
سـنم به ازدواج که رسـید با  مادر بچه هام که از طرف یکی از اقوام به من معرفی شد ازدواج کردم 
. همسـرم حامله بود که من را براي سـربازي فرا خواندند. اون زمان من  بیسـت و یک سـالم  بود. در 
سـربازي بودم که دختر بزرگم به دنیا آمد که  با تلگراف بهم خبر دادند  اسمشـو فاطمه گذاشتیم. بی 
صبرانه منتظر مرخصی بودم که برم دخترم رو ببینم مثل االن نبود که وسـیله در دسـترس باشـه یا 
اینکه تلفنی باشـه که از حال خانواده باخبر بشـویم هیچی نبود.کاروانی مـی آمد یا پیکی .که خبرها 
رو برامون می رسـوند . من به همراه دو سـرباز  به یکی از پاسگاه هاي بندر (مغویه ) فرستادن که آنجا 
خدمت کنیم من سرجوخه اونا بودم.تو یک پاسگاهی که در کوهی واقع بود و دورش هم دریا. سه ماه 

یکبار خواربار برامون می فرستادند. تا حدودي سواد مکتبی داشتم که خیلی بدردم می خورد.
دو سـال و دو ماه خدمت کرده بودم  و زمان مرخص شـدنم بود  که متفقین به ایران سرازیر شدند. 

گفتند باید بمونید اما خدا خواست و شانسی که آوردیم مرخص شدیم.
بعد از برگشت از خدمت

زندگی روزمره رو شروع کردیم.  خداوند فرزندانی به ما ارزانی داشت و زندگی رو پیش می بردیم. 
خدا را شکر. تا االن که در خدمت شما هستم. 

  دوسـتان وقتایی لطف می کنند و سـري به من می زنند و یا هم  با آنها در نمایشگاه ها شرکت می 
کنم و االن خیلی خوشحال هستم که به این هنر توجه خاصی می شود و این توجه باعث شده که این 
هنر به فراموشـی سـپرده نشـه. از این نعمت خداوندي. درختی به نام نخل  که هر چیز آن بدرد کاري 
می خورد و کاربرد زیادي دارد. من حصیر براي نشستن بر روي آن، مشوه، تولک،کوسره، زنبیل، شت 
و خیلی چیزهاي دیگه درسـت می کنم و به دیدار هرکسـی که می رم  هم  تکه اي از این وسایل را به 

عنوان یادبود برایش می برم. خداوند خودش قبول کنه بابا دیگه اونچه که از دستم برمیاد.
چنان محو سـخنان دلنشین باباي پیر شـده بودیم که زمان از دستمان خارج شده بود. دیداري که 
با بدرقه و چشـمان مهربانش ما را تا سـرکوچه بدرقه راهمان کردند و سخنان مهربانش که در لحظات 
پایانـی ایـن دیدار  باز هم تکه کالم پرمهـرش این بود که ( خداوند پایدارتون کنـه بابا ) و دعایی بود 
و ثنایی که زینت بخش دیدار پایانی ما بود و در آخر زمزمه وار درخواسـتی شـاید در حد یک نیاز که  
باز هم سـري به ما بزنید بابا و آنگاه قطرات اشـکی که دل دریایی این پیر باباي هنرمند مارا به روشنی 

آسمان بی انتها پیوندي ناگسستنی می زند.
سـخنان بابا  ما را برآن داشـت تا براي دیدار بعـدي زمان را کوتاهتر کرده و زودتر به دیدارشـون 
بشـتابیم و بر آن شـویم تا کالس هاي آموزشی این هنر با ارزش را که قول یاد دادن و آموزش این هنر 

را بابا بهمون داد را براي عالقمندان دایر کنیم.

دستانی که
 با برگ

 نخل (پش)
لوازم خانه

 خلق می کند
هنرمنـد پیشکسـوت در زمینـه حصیر بافی (با بـرگ درخت نخل)  حـاج ابراهیم هرمی 

فرزند غالمعلی متولد یکم مهر 13.8
بـا چهره اي خندان و ثناگویان پذیراي ما می شـود. ورد زبانش خداوند حفظتون کنه بابا. 
دل بـه گرمـاي محبت و جودي این پیر فرزانه سـپرده تا ما را با خود به سـالهاي کودکیش 

ببرد. پس همسفر روزهاي پربارش می شویم.

گزارشگر: فاطمه رضایی



و مهمتریـن  از یکـی  بـیـان آزادي حـق
حـقوق زمره از و بشـر بنیــادي ترین حـقوق
اول نسـل اصطـالح بـه و و سیاسـی مدنــی
اسناد بسـیاري از در کـه است، بشـر حـقوق
مورد نیز منطقـه اي و جهانـی الملـلی بیــن

است. گرفته قرار تصریح و تاکید
در اجتماع چـون انسـان گویند می برخـی
آزادي بیان براي شود نمی پس کند زندگی می
بسیاري از که در چرا نشد؛ حصري قائل و هیچ حد

شود. می دیگران حقوق به تجاوز موجب آزادي، این موارد
حد و بیـان نباید هیچ آزادي که هسـتند قائل هم گروهی مقابـل، در

جایز است. نیز دیگران به اهانت حتی و باشد حصري داشته
اسـت معتقد مدرن دوران سیاسـی بزرگ هابز»، فیلسـوف «تومـاس
«هوگو عمل. یک انجام عـدم یا انجام از: آزادي عبارت اسـت کـه «حق»
نام به خود در کتـاب مدرن نیز عصـر برجسـته حقوقدان گروسـیوس»،
کیفیت «حـق، اسـت: کرده تعریف چنین را حـق صلح، و جنگ قانـون
را دارد». چیزي دادن یا انجام که صالحیت داشتن است شخصی اخالقی
ترین برجسـته از برلیـن»، یکی «آیـزیـا «آزادي» نیز واژه در مـورد
«چـهار مـقالـه عنوان تحت معروف خود مقاله در سیاسـی فیلسـوفان
«آزادي مثبت» کنـد: می دسـته تقسـیم دو به را آزادي آزادي»، درباره
«آزادي یا از» فارسـی باید «رهایی در را منفی منفـی». آزادي «آزادي و
زورها. زنجیرها و منع ها، یکسـري از آزاد بودن یـعنی کنیم. ترجمه از»
آزادي مثبت بشر. راه تحقق حقوق سـر بر مانع نبودن یعنی منفی آزادي
طرح عدالت که آنچه و از زندگی مندي در بهره انسان تـوانایی یعنی نیز

امکانات. و مـنابع دسترسی مساوي به یـعنی کند. می
وجود نیز نظـرات متفاوتی بیـان» «آزادي اصطالح مـورد تعریـف در
بـه نـام خود کـتــاب در میـل» «جـان اسـتـوارت مثال، بـراي دارد.
مهم آزادي بیان از مصادیق نویسـد: آزادي» می بـاب در اي «رســالـه
آزادي یعنی اصلـی سـه قلمرو از قلمرو اولین واقـع در و انسـانها آزادي
آزادي وي از نظر اسـت. اندیشـه و فکر آزادي و وجدان عقیـده و آزادي
چنان آن نگارش و نوشتار و گفتار آزادي و عقاید انتشار و اندیشه و بیان
با نفر یک و تنها انسـانها یکسان بـیاندیشند هـمه اسـت که اگر مقدس
آن یک خاموش کـردن اجباري در عـموم باشـد، کـار مخالف همه نظـر
زور به بـشر را نوع و داشت قدرت او اگر که نارواسـت اندازه به همان تن

کرد. می خاموش
جهانی هاي نامه میثاق و منشورها در بیان آزادي حق اساس، همین بر
جـهانی اعالمیه 19 ماده در مثال براي اسـت. قرار گرفته توجه مورد نیز
اولین دسـتاورد و جهانی المللی بین سـند مهمترین کـه بشـر حـقوق
بر می رود، شـمار به متحد مـلـل سـازمان بشـر حــقوق کـمیسـیون
«هر کس دارد: می ماده مقرر است. این شـده تصریح بیـان آزادي حـق
که از اسـت آن شـامل مزبور دارد و حق بیـان و حــق آزادي عـقیـده
اطالعات در کسب و نداشته باشد اضطـرابی بـیـم و عقاید خود داشـتن
و بدون مالحظات ممکـن وسـایل تمام به آن انتشـار و اخذ در و افکار و

باشد». آزاد مرزي
1993 ژوئن در بشر کـه حـقوق جهـانی در کنفرانس دیگر، مثالی در
بشر حـقوق بیـانیـه به مـعروف آن مصوب سند در و شد برگزار وین در
اشاره شده جهان مشـمول عنصر یک عنوان به به آزادي بیـان نیز ویـن
و جـامعه دموکراتیک یک ارتبـاط خصوص در ایـن کنفرانس، در اسـت.
تاکید شـد و حاصل عام وفـاقی بیـان، آزادي با سـاالري مردم بر مبتنی
اندیشه و افراد آزاد اراده ابراز بر دموکراسی، پیشبرد و تقویت که گردید

و عقاید آنها مبتنی است. ها
هاي دموکراتیک، نظام همه اگرچه گرفت، قرار مالحظه مورد چنانچـه

اما کرده اند، بیان تاکید حـق آزادي بر المللی بین هاي بیانیه و اسـناد و
نکرده مشـخص بیان را آزادي «محدوده» دقیق طور آنها به هیچکدام از
کجاسـت؟ تا بیان اسـت که محدوده آزادي آن مهم بنابراین سـوال اند.
خود دیـدگاه هاي و نظرات عقایـد، بـه ابراز مجاز حد ها تـا چه انسـان

«مشروط»؟ یا است «مطلق» حق یک بیان آزادي حق آیا هستند؟
معتقدند لیبرال هاي افراطی برخی از پرسـش هاي فوق، به در پاسـخ
مرزي براي و حد هیچگونه و اسـت ها، مطلق انسـان بیان آزادي که حق
اي، واهمه هرگونه بدون بتوانند انسان ها تا باشد داشـته وجود نباید آن

مطرح کنند. را خود نظریات عقائد و
آزادي که حق عقیده اند آن بر اندیشمندان از اي دیگر مقابل، عده در
در مرج و هرج یا «آنارشـی» وضعیت موجب ها، به انسـان نامحدود بیان
یا دو تصور کنید کافی است موضوع، این براي اثبات شـد. خواهد جامعه
اگر هسـتند، مخالف یکدیگر که با و جریان گروه چند یا دو یا نفر، چنـد
به نامحدود صـورت به مقابل، طرف علیه عقائد خـود بیان در بخواهنـد

جامعه در وضعیتی چه بپردازند، عقیده ابراز
ممکن نیز اوقات گاهی آمد! خواهد وجود بـه
آشوب، به بروز منجر یک عقیده، بیان اسـت
در و شـده جامعه در مرج و هرج شـورش یا
اجتماعی سیاسـی و ثباتی بی موجب نهایت
بایست باز می چنین حالتی هم در شـود، آیا

شود؟ اظهار عقیده آن هم
و سیاسـی» «عقالنیت کـه واضح اسـت
آزادي که کند می حکم ورزي سیاست آداب
یا ها سـري محدودیت یک داراي ها انسـان
البته باشـد. قرمز»ها «خط امروز، اصطالح به
قرمزها متناسـب با خط و محدودیت ها این
جوامع، هویت و فرهنگ نظام سیاسـی، مذل
حکومتی وجود هیچ یقینا اما اسـت مختلف
حتی حد نزنـد. بیـان، آزادي بـر که نـدارد
محدودیت نیز ها حکومت ترین دموکراتیک
تا می شـوند.پس قائل بـراي آزادي را هایی
که حـق آزادي شـد مشـخص بحث اینجاي

نه مطلق. است بیان، مشروط
اسالمی ایران: جمهوري اساسی درقانون بیان محدوده ازادي

نیز اسـت سـاالر دینی مردم نظام یک که جمهوري اسـالمی نظام در
قـرار گرفته حاکمان توجـه اندیشـه، مورد و بیان حـق آزادي همـواره
از واضح به صورت اگرچه جمهوري اسـالمی نیز قانون اساسی در اسـت.
بر اصول آن از در برخی اما است، نشده اسـتفاده بیان» «آزادي اصطالح
گویا اساسی که قانون نویسندگان اما است. شـده تاکید بیان آزادي حق
از داشتند، جهان کشورهاي در موجود حقوقی مباحث بر جامعی تسـلط
پذیرش مورد محدود طور به را بیان آزادي حق کامل، درایت با ابتدا همان

دادند. قرار
نشریات و است: چنین آمده قانون اساسـی چهارم و بیسـت در اصل
یا اسالم مبانی به که مخل آن مگر هستند مطالب آزاد بیان در مطبوعات

می کند. معین قانون را آن تفصیل باشند. حقوق عمومی
اسـت: احزاب، جمعیت شده آن نیز نوشـته ششـم و بیسـت اصل در
دینی اقلیتهاي یا اسـالمی انجمنهاي و صنفی و سیاسـی هاي انجمن ها،
وحدت آزادي، اسـتقالل، اصول اینکه به مشروط آزادند، شناخته شـده
کس هیچ نکنند. را نقض اسالمی جمهوري و اساس اسالمی موازین ملی،
یکی از آنها مجبور در شرکت به یا کرد منع آنها در نمی توان از شرکت را

ساخت.
حق آزادي اسـالمی، جمهوري اساسی قانون اسـت مشـخص چنانچه

که مخل آنجا یعنی تا صورت محدود به را نیز و مطبوعات ها رسـانه بیان
رسانه همه بر پذیرد. بنابراین می نباشد، حقوق عمومی یا اسالم مبانی به
چارچوب هاي مندرج خود، عقائد بیان و اظهارنظرها در فرض است که ها

نکنند. عمل شده، مشخص محدوده فراتر از و کرده رعایت را قانون در
هر کشـور و هر و باشـد به صورت مطلق نمی دنیا تمام در آزادي بیان
بهتر تعبیر به نماید. مـی لحاظ هایی محدودیت آزادي بیان بـراي قومی
ندرت به کرد، تأیید را آن مطلق صورت به بتوان که اصولی گفت توان می
دارد. جان وجود اعتقـادي چنین نیز بیان آزادي درباره شـود. می یافت
را مطلق کرد؛ آزادي ایجاد لیبرالیزم در اساسی که تحولی میل اسـتوارت
نمی داند. وي مشـروع را آن بودن آمیز تحریک در صورت و پذیرد نمـی
می ابراز آن در که عقاید شرایطی اوضاع و نویسد: «وقتی می باره این در
انجام براي تحریک نوعی صورت عقیده را به اظهار که باشد چنان گردد،
عقاید اظهار حتی وقت آن آورد، در دیگران مشـروع مصالح مخل کاري،

دهد». می دست از را خود مصونیت هم
هایی براي آزادي محدودیت ها، آمـوزه تمام در که گفت توان می لـذا

خواهد بود. گونه در اسالم نیز همین دارد و وجود
مترقی هاي آموزه مبانی و اسـاس جمهوري اسالمی بر اساسـی قانون
راه و دانسته خود اهداف سـرلوحه را بشر ابناى و کرامت اسـالم «آزادى
را به اصول متعدد آزادي بیان در »و گشـاید. می را انسان تکامل و رشـد

: پرداخته است آن قلمرو و ضوابط به و رسمیت شناخته

سیاسى و تأمین آزادیهاى » : را دولت وظایف یکی از اصل سـوم در .1
. است برشمرده حدود قانون. » در اجتماعى

وحدت استقالل و و آزادى ایران اسالمى جمهورى ؛ « در نهم . اصل 2
وظیفه آنها حفظ و ناپذیرنـد تفکیک یکدیگر تمامیت ارضى کشـور از و
به نام نـدارد حق مقامى یا گروه یـا فرد هیچ مّلت اسـت. آحاد و دولـت
و نظامى اقتصادى و فرهنگى، به اسـتقالل سیاسـى، آزادى از اسـتفاده
حق ندارد مقامى هیچ و کند وارد خدشهاى کمترین ایران تمامیت ارضى
مشروع را، هرچند آزادیهاى کشور ارضى تمامیت و استقالل حفظ نام به

کند.» سلب مقرّرات، و قوانین وضع با
آن مگر آزادند، مطالب بیـان و مطبوعات در نشـریات » 24 ؛ اصـل .3
معین قانون را آن تفصیل باشند. عمومى حقوق یا اسـالم مبانى مخل که

کند.» می
صنفى و انجمنهاى و اسالمى انجمنهاى جمعیتها، «احزاب، ؛ 26 اصل .4
اصول اینکه بر مشروط آزادند، شـده شناخته دینى اقلیتهاى اسـالمى یا
اسالمى جمهورى اساس اسالمى و موازین ملى، وحدت آزادى، اسـتقالل،
به کرد یا منـع آنها در شـرکت از نمىتوان را هیـچ کس نقـض نکنند را

«. مجبور ساخت آنها از در یکى شرکت
سالح، به بدون حمل و راهپیمایىها، اجتماعات ؛ «تشکیل 27 اصل . 5

«. است آزاد نباشد اسالم مبانى به مخل آنکه شرط

و آزادى بیان اسالمى ایران، جمهورى سیماى و صدا 175؛ «در اصل . 6
گردد.» باید تامین کشور مصالح و اسالمى موازین رعایت با افکار نشر

به بیان آزادي , نیـز بشـر حقوق اسـالمی 22 اعالمیه ماده بر اسـاس
شریعت ضوابط و با اصول 1. مغایر نبودن ؛ اسـت شـده مقید حدود , این

. اسالمی
اسالمی و کرامت انبیا . مقدسات به حمله و اهانت عدم . 2

ها . ارزش در اخالل . عدم 3
جامعه . در تشّتت نکردن ایجاد و جامعه ثبات نزدن برهم . 4

اعتقادات . تزلزل در عدم . 5
نژادي . و قومی احساسات نساختن برانگیخته . 6

جمهوري اساسی قانون در هم و اسالم هم در اصل آزادي بیان بنابراین
که است شرایطی و حدود داراي اصل این البته میباشـد محترم اسـالمی
کس هر که باشد معنا این به بیان آزادي اگر زیرا الزم اسـت، آنها رعایت
جامعه حال اینکه به از جامعه مطرح کند، اعـم در دید، صالح را چـه هـر
و فتنه اخـالق , , تباهی فسـاد , گمراهی سـبب یا و مضر باشـد یا مفید

زیان بشر است. به قطعًا بیانی آزادي چنین آشوب شود ,
گیري نتیجه

و عقیده اظهار در جامعـه مختلف افراد آزادي معنـاي آزادى بیـان به
از یکی عنوان به سیاسـی و مذهبی مسـائل پیرامون دیدگاههاي خویش
رشد شگرفی در بسیار تاثیر که است اسالمی ارزشهاي حقوق و مهمترین
اصالح و جامعه معنوي و مادي تکامل و فردي اسـتعدادهاي و شـکوفایی
منابع ، دینی هاي آمـوزه منظر دارداز دنبال آن به سـاختارهاي مختلف
توانایی زمانی آزادي بیان ، جهان متفکران بسـیاري از و اساسـی حقوق
محدوده و چوب چهار کـه در دارد را خویش مختلف کارکردهـاي ایفاي
حصر و و حّد بی آزادي زیـرا ؛ اجرا شـود منطقی شـرایط از ضوابط و اي
میکند جامعه و متوجه فرد را گوناگونی تباهیهاي آسیبها و کنترل، بدون
که خودداریهایی و یا افعال و اعمال به عموم تهییـج تحریک و ، مانند:1.
و فّحاشی هّتاکی آنارشیسم)؛2. (نظیر اسـت دولت جامعه و حال به مضّر
خصوصی اسرار انتشار مردم؛3. افراد و سیاسی و مّلی مذهبی، مقامات به
.4 کشور؛ اطالعاتی و نیز اسـرار نظامی و مسائل امنیتی و مقامات و افراد
در امنیت اختالل ایجاد و پراکنی شایعه و نادرست اخبار و القاي انتشـار
ایجاد . 6 ؛ جامعـه اخالقی اصـول و ارزشـها تخریب . 5 جامعـه. فکـري
امنیت، به زدن ضربه ؛ 7 . افراد نمـودن گمراه و ، اغفال انحرافـات فکري

. و تضعیف همبستگی اجتماعی و منافع استقالل
نظر بیان در آزادي از صیانت جهـت در که هایی محدودیت مهمتریـن
هتک و اسالمی توهین به مقدسات ممنوعیت عبارتند از : , شـده گرفته
ارزشـهاي و اصول لزوم حفظ ؛ براندازي و ممنوعیت توطئه ، افراد حرمت
به ضوابط پایبندي و جامعه نظام حفظ ضرورت ؛ اخالقـی و موازین دینی
رعایت امنیت مذهبـی ؛ و قومی اختالفات دامن زدن پرهیـز از ؛ قانونـی
کافی اطالعات واجدیت ؛ جامعه مصالح و ملی منافع ، کشـور اسـتقالل ،
در نظـرات مخالفین کننـده و اهلیت مخاطب ؛ طرح بیان علمی تـوان و
هایی استفاده با سوء مواجهه در اینکه باآلخره ؛ و تخصصی و مراکزعلمی
موظف بوده اجتماع و هم مسئولین ؛ هم افراد شـود می آزادي بیان از که

عمل آورند. به مراقبت و باید کنترل و
مأخذ:

سایت پرسمان بیان، آزادي علیرضا محمدي،
/http://www.porseman.org 

علمى مدارك و اطالعات مرکز سیاسى، علوم آقابخشــى، فرهنگ على
ایران

اسالمی انتشارات دفتر اسالمی، انقالب پیرامون مطهري، -مرتضی
صص 376 سیاســی، اصول حکمت 420؛ ص بشــر، حقــوق جهانی

.375-
.294 ص مهتدي، اکبر على روح القوانین، ترجمه منتسکیو،

وزارت ك تهــران سیاســی غرب، فلســفه تاریخ عالم، عبدالرحمــن
. 319 ص ،1377 امورخارجه،

اساسی. قانون مقدمه
بشر حقوق مبانی

شد برگزار اوز فرهنگیان آموزشی کارگاه
با آشنایی منظور به ششم تا اول ابتدایی مقطع معلمان حضور با پژوهی اقدام روزه سه آموزشی کارگاه اوز، پســین به گزارش

گردید. برگزار محمودزاده اوز در مدرسه پژوهشی دروس توصیفی و ریاضی، ارزشیابی نوین روشهاي
و پژوهشی دروس و توصیفی ارزشیابی نظري فرحناز ریاضی، درس در قباخلو بهزاد کشـور: مدرسـان عالی این کارگاهها توسـط
بهبود اصالح و منظور فرهنگی به همکاران جهت افزایش توانمنديهاي ششم تا اول هاي کالس در علوم دسـت دروس وطن عیسـی

بود. همراه سه کالس در شهر اوز و معاونان مدیران معلمان، از نفر از 200 بیش با شرکت و پرورشی آموزشی عملکرد

روشهاي تدریس آموزش و نحوه معلمان، توسط سئواالت امتحانی طراحی اصول رعایت مورد در الزم توضیحات کالس ها، این در
به شـد و تشـریح و ها ارائه درس با برخی موضوعات مرتبط مورد چگونگی و الزم در آموزشهاي و ها عملی درس تدریس جدید،

شد. داده پاسخ همکاران سئواالت
نیروهاي از گفت: خیلی انجام گرفته اقدامات و آموزشی مسائل برخی مورد در کارگاه این در نیز اوز پرورش آموزش و رئیس رضایی
انرژي تجربه ولی پر کم و کار تازه نیروهاي ورود و دروس کتب تغییر به توجه با و هسـتند حق التدریسـی و نیروهاي اند آمده تازه
آورده می آموزش جهت توسط مدرسین کشوري که براي سومین سال است شود. این  اجرا این کارگاه ها که شده احساس این نیاز

باشد. می اوز شهر به مختص فقط بار این و شود

شیعه و سنی وحدت پیام
ها بت شکن قطعه موسیقی  در

موسـیقی عرصه در معاصر هنرمندان از یکی توسـلی، محسـن
یکی از خوانندگان سلیمان داود، همکاري حامد اخیرا وي با اسـت.
است. ها، پرداخته شکن عنوان، بت مشترك با ارائه اثري به سوري
که این به توجه با اسـت: گفته فرهیختگان با در گفتگو توسـلی
می فعالیت و حماسی مذهبی موسیقی در حیطه است سـال چندین
دهم که ارائه را اثري وحدت هفته مناسبت به که افتادم فکر کنم به

باشد. مطابقت داشته وحدت هفته با درون مایه لحاظ به
در شـدم که متوجه آوردم عمل بـه که با بررسـی عیـن حال در
همکاري فکر به لذا است. خالی شیعه و سنی وحدت جاي موسـیقی
سـفري لحاظ بدین و سـوري افتادم خوانندگان یکی از با مشـترك
مطرح خویش را ایده و مالقات ایران سـفیر با و داشـته به سـوریه
یکی که داود سلیمان حامد گرفت. قرار سـاختم که مورد اسـتقبال
تهران به و وي من معرفی شد به اسـت سـوریه مطرح از خوانندگان
است: اشعار گفته ادامه در توسلی شـد. انجام این موضوع و آمد هم
هم عربی بخش اشـعار ها و صراف قاسـم عهده به اثر فارسـی این

بودند. عهده دار کثیر حیدري آل مرتضی
حامد و توسـلی) (محسـن من و بـوده امیـر رهبران آهنگسـاز
بار اولین براي قطعه داریـم. این عهده را به خوانندگی هم سـلیمان
اجرا عربی) و (فارسی زبانه دو شـکل در سـوریه به در هفته وحدت

شود. می

امیدوار بیمارستان بهسازي و تعمیرات
کار به مشغول اوز امیدوار فنی در بیمارستان تیم چندین آذرماه 6 دوشنبه امروز

دادند: می انجام را بیمارستان فیزیکی فضاي بهسازي عملیات و اند بوده
عفونی، هاي زباله جدید اتاقک ساخت زباله(شامل امحا اتاقک پروژه بهسـازي .1
انباشت کیسه اتاقک تعمیر و امحا دستگاه کاربر استراحت اتاق سرویس بهداشتی،

زباله) هاي
محوطه اطراف دیوارهاي بهسازي و زیباسازي .2

با الندري آشـپزخانه و بخش و فضاي پشـت راهرو بهسـازي و اساسـی 3.تعمیر
همت نیکوکار به سـه مورد این گفتنی است که سـنگ. و به سـرامیک کف تعویض

است. شده انجام امیدوار عبدالحمید محترم
.CSR حمام بخش بهداشتی و و بهسازي سرویس 4.تعمیر

بیمارستان(نصب راهروهاي فضاي زیباسازي و بهسـازي بزرگ عملیات 4.شروع
ABS ضد دربهاي با درب 124 آب،تعویض ضد پوش مربع دیـوار متر 550 از بیـش
افزایش جهت هتلینگ در محل بودجه از سـقف کاذب) مربع متر 650 اجراي و آب

مراجعین رضایتمندي
سرویس همچنین و دیوارپوش نصب جهت راهروها سنترال کولرهاي کردن 5.باز

ها. اي پنل دوره
ها. پوش با دیوار هماهنگی روکار جهت لوله هاي و ها کلیه کابل 6.جاسازي

انبار. بخش خلوت حیات کف بهسازي 7.عملیات
همچنین و در بیمارستان مداربسته هاي دوربین منظور افزایش به کشـی 8.کابل

بیمارستان. محوطه در روشنایی افزایش
و روحیه زیادي در تاثیر بسیار اینکه بر عالوه فیزیکی فضاي که است به ذکر الزم

توجهی دارد. قابل امتیاز هم بیمارستانها اعتباربخشی دارد،در رضایت مراجعین

؟ مشروط یا مطلق بیان» «آزادي

قاسمی فاطمه

کتاب هاي باشگاه جام اختتامیه
شد. برگزار اوز مرکز نور پیام دانشگاه اعتصامی پروین تاالر در 96 آذر 6 دوشنبه صبح روز کتاب باشگاههاي جام اختتامیه اوز، پسین گزارش به

رسانه و شهر، شهردار، اصحاب اسالمی شـوراي اعضاي و هیات اجرایی پایتخت کتاب اوز، گروه اعضاي کتاب، دوسـتداران از جمعی که آئین این در
دانشگاه، خیر این و نماینده نور اوز پیام دانشگاه رئیس خیریه، و نواندیشان انجمن سپاه، فرمانده ارشاد اسالمی، و فرهنگ و امورخیریه و اوقاف روساي
داشتند. حضور شهروند تهران نویسنده و خبرنگار روزنامه روزنامه نگار و شادي خوشکار و الوندي نویسنده و شاعر اله جوانان، عزت و ورزش رئیس
آفرینش مجتمع آموزان رومیصا زمانی دانش و کامیاب روژان صحبت کودکان هنرنمایی و با که بودند و ستاره منوچهري مختاري آیدا برنامه مجري
سرمایه گفت: و اعالم کرد را این جلسه تشکیل از هدف الوندي عزت اله از سروده قرائت دو با اوز اسالمی ارشاد و اداره فرهنگ رئیس شد. آغاز جلسه

مطالعه است. سرانه رفتن اهمیت دارد باال آنچه نیست. کتاب مهم در پایتختی شدن برنده ما ارزشمند است. براي بسیار کتاب در گذاري
زحمات امیدواریم و است خرسندي باعث می شود شروع کودکان از سازي فرهنگ که این از اظهار داشت: فارس استان شوراي عضو راستگو جعفر

دهد. پاسخ کتابخوانی ترویج در دوستان
کتاب این بابت از برسـاند هدف دانائی به را ما تواند نمی پراکنده خوانی رود و می دانائی دنیا به سـوي که داشـت: سـخنانی اظهار طی اوز شـهردار
ترویج را خوانی کتاب و از نویسندگان دعوت اوز در فعال غیر دولتی مدارس این که از کراماتی است. مسعود مجازي ارجح فضاي بر و ارزشـمند اسـت

است. تشکر بسی جاي دهند می
که همه دست اندرکاران وي از کنند. گذاري می کودکان سرمایه براي پیشرفت روي کشورهاي مترقی نیز گفت: و نویسنده ابراهیم پور شاعر فرهاد

کرد. تشکر شده اند اوز فرهنگی هواي و حال داشتن زنده نگه باعث فرهنگی کارهاي مهم و نویسندگان از دعوت با آذر آبان و ماههاي در

دانش آگاهی و براي فعالیتی کتاب جام باشـگاههاي شـد. تازه برایم اوز و ایران هویت و تاریخ حفظ حس برکه 11 دیدن با گفت: اله الوندي عزت
نوشـتن و کتاب درباره خویش خاطرات بیان بکشـاند. وي با گو و گفت و بحث به را ها بچه تواند می کتابخوانی اسـت. حلقه هاي نوجوانان و کودکان

داد. پایان خویش سخنان به
در  کتابخوان باشـگاه 20 داشـت: اظهار داد و ارائه اوز بخش بودن فرهنگی وضعیت از کتاب گزارشـی اجرایی پایتخت هیات دبیر احمدي ابراهیم
و و سارا دارا اول 2-باشگاه امتیاز 90 بادگیران با باشگاه 100 امتیازي1- مشخص معیارهاي براساس و  هم با مقیاس که در است فعال بخش اوز سطح

60 کسب با مشترکا زیست محیط
وي باشگاههاي شـدند. دوم امتیاز
هاي در رده و توران بانو را اندیشه

اعالم کرد. بعدي
هاي  بچـه آئیـن ایـن ایـن  در
محیط کتـاب: جام باشـگاه عضـو
بادگیـران، و کتابخـوان زیسـت،
بچه هاي سـرود توران بانـو، گروه
اناشـید و گروه پروانه ها باشـگاه
به فتحی مسـعود مدیریت آئین با
توجه مورد که پرداختند هنرنمایی
قرار نویسنده مهمانان بویژه حضار

گرفت.
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بندند
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پیروز برابر هه پرستوهاي چرخنده – باد – 14

شاه است – فرزند آبگیرها سازي ته پاك – 15

: افقی
که دست به چراغ بانوي انگلیسی معروف به پرستار خانم – 1

شتافت می جنگ مجروحان کمک به

ترکیه – مرکز حقیقی –  2

لورل با – همبازي کیفی – مقال توبه کردن –  3

آمده به بازار تازه میوه – فرد هر شخصی انتخاب – زیبا –  4

جنگی کشتی – خفتن – قطار جاده –  5

عنصـر نـوروزي – حـرف سـفره – ریشـه – آرام رود – 6

خرس آسمانی – شیمیایی

سخن چین – ژاپنی شهر –  7

قانون زدن برهم – نیست مرد – عدد اولین – خوشحال – 8

قراردادي یا

– آویخته شده یگانه –  9

– درخت – شهد شود چیز می همه – شامل دور – اشاره به 10

یازده – گنجشگ زبان

مانند مثل و – بدبختی مایه – شویم می شناخته آن با – 11

حاجت زنانه – پوشاك – از سرد هاي سالح – از 12

آش ساده – سینما – کامل و اندازه بازیگر – 13

نظر از – پنهان کنایه و با گوشه – سخنان 14

بت شکن پیامبر – 15

................................................ فروردین
خوبی روحیه جاي آن به اسـت اما سرتان شـلوغ شـدت به این ماه
رویاهایتان مهمترین برخی از زیرا آیید، می شان بر تمام پس از و دارید
زنند. می رقم برایتان را روشن اي آینده و شوند می واقعیت به تبدیل

................................................ اردیبهشت
بود، پس خواهید دیگـران توجه مرکز عجیبی طـرز به شـما این ماه
هر ادامه دهید. کافی اعتماد با کارتان به و نگیرید کم دسـت را خودتان
ته از که به شرط آن شود می مبدل واقعیت به بدان فکر کنید، آنچه چه

آن باور داشته باشید. تان به قلب
.................................................. خرداد

بسـیاري از که رو از این شـود، می تر سـاده زندگی برایتان این ماه
خواهید پیدا بیشـتري آرامش احساس شما و شـده حل تان مشـکالت
صبور کمی بلکه باید افتد، نمـی برایتان شـبه یک اتفاق این البته کرد.

باشید.
..................................................... تیر

کردن اما عملی سـر دارید در زیادي رویاهاي و خیال ها در ایـن ماه
به و قدم نباشـید اسـت. ولی نگران ممکن غیر برایتان واحد آن در آنها
دسـت آنها تمام به تدریج به دقیق ریزي برنامه یک با روید، پیش قدم

خواهید یافت.
................................................... مرداد

به را امـا خودتان دهد می قرار فشـار تحت را شـما فردي زودي به
که کاري تنها نکنید. محدود کنند، می فکر شـما در مورد آنچه دیگران
راه اما کنید خورد بر آنها با احترام با که است این دهید انجام توانید می

بگیرید. پیش را خودتان
................................................. شهریور

از بسـیاري و آید مـی تر خـوش کام شـما زندگـی به ایـن مـاه در
رابطه در مـاه اوایل شـود. در می برداشـته بود، رویتان که فشـارهایی
مسـائل درگیر فکرتان امـا می دهد رخ مثبتـی تـان تاثیرات عاطفـی

دیگري است.
..................................................... مهر

کنید سعی اهمیت دهید. بیشتر به خودتان که آن است زمان ماه این
باشـید مطمئن دنبال کنید. منظم طور به را ورزش تان و غذایی برنامـه
خواهد کرد و بهتر عمل نیز باشید، ذهن تان سالمی داشته که اگر جسم

بود. خواهید نیز موفق تر کار محیط در
.................................................... آبان

کرده و ذهن شـما را مشـغول سـراغ تان آمده به گذشـته خاطرات
تلخی دیگران بار که است ممکن نکنید، گرم را خودتان سـر اگر اسـت.
نگذارند کارهایشان و حرف ها با دیگران بگیرد. شاید را تان گریبان آن
تان کنترل ذهن باید شمایید که این اما داشـته باشید را تعادل الزم که

گیرید. دست به را
.................................................... آذر

اسـت آن حال زمان و برده اید پیش از کارهایتان را بسـیاري شـما
به دلیل گذشـته، چند ماه طی در آنچه اسـتراحت دهید. خودتان که به
کمبود عنوان مثال به کنید. را جبران بودید گذاشته کاري، کنار مشغله

دوستان تان. دیدار خواب یا
..................................................... دي

دهید. اختصاص دوستان تان و خانواده به ماه در این را بیشتري زمان
سر شـما را که دارند هاي متنوعی برایتان برنامه تان دوسـتان مطمئنا
بیرون را بیشتر در خود بیکاري سـاعات سـعی کنید آورد. خواهد ذوق

بگذرانید. خانه از
.................................................... بهمن

هر از بهتر شـما اما کند درگیر می شـما را ذهن اتفاقی در اوایل ماه
زیادي افراد کنید. برخورد آن بـا چگونه باید که دانید می دیگري کـس
می شما به زیادي هاي نصیحت و پیشنهادها که هسـتند اطراف تان در

کنید. فکر نیز به آنها نیست بد که کنند
.................................................... اسفند

مجبورید ماه اوایل دهید. در بیشتر بها احساسات خود به ماه این در
است، بهتري پاسـخگوي تان قلب منطق، جاي به که بگیرید تصمیماتی
به شـما نشان را تا راه درسـت خوب گوش دهید قلب تان نداي پس به

دهد.

طال) چاه (قصه ِطال َچی کاتاي
واقع خون لَرِد نزدیک کجاست(چاهی طال چاه بدانند همشهریان شاید بیشتر
گذاشتند. طال را چاه چاه آن اسم چرا که ندانند همه شاید اوز) اما شهر مرکز در
و وجود ندارد طال چاه که دیگر ام نویسـم، شـنیده را می قصه این من که اکنون
آن که باري از آخرین و سـاخته اند مسـکونی واحد آن و جاي آن را پر کرده اند

آن: حاال قصه و گذرد پنج سال می و بیست ام را دیده
زنها زایمان به هنگام به که بود در اوز قدیم پیرزنـی زمان هاي در گویند مـی
همیشـه زنند. می در شـنیدم که بودم خواب شـبی گوید: می او کرد. کمک می
پرسـیدم در و دم رفتم چادرم را برداشـتم و هم شـب آن زنگ بودم و گوش به
چادرم و کردم باز را در دارد. زایمان درد خواهرم گفت: ظریفی صداي کیسـت؟
دختر دیدم افتاد، صورتش به چشـمم که همین گفتم برویم اما را سـرم کردم و
تابحال شناختم می را محل همه اهل تقریبا من که و است زیبایی و جوان بسیار
ندیده را تو که تا بحال من این رو گفتم تو دختر کی هسـتی از بودم. ندیده را او

افتادیم. راه و برویم دور هستم. گفتم محله یک اهل من گفت ام.
تعجب وقتی امـا طال چاه طرف رفتیـم که این تا گذشـتیم کوچه تـا چنـد از
کجا گفتم: مرا تعجب و تـرس و من با برد لب چاه دارد می مـرا دیدم که کـردم،
چاه. گفتم: این توي برویم باید ما مادرجان گفت بکنی. خواهی می چـه بري می
توي من خواهر نترس گفت چاه؟!! که بروم توي ام دیوانه من یا اي؟ دیوانـه مگـر
بردار سرمن از دست گفتم: نه ننه پیشش. برویم و ما باید کند می زندگی چاه این

دست من. کف بگذار را دستت و نترس فقط شود. نمی گفت: ام. بروم خانه
کارها دوسـتانه که کردم می قبول را حرفش باید می و نیسـت اي چاره دیدم
بیاورد. سرم بالئی شاید و او عصبانی شـود سـرپیچی بکنم اگر زیرا بگیرد انجام
منهم ببند. را چشـمانت گفت و دسـتش گذاشـتم توي دسـتم را رو کف این از
باز کردم که را چشمانم کن. باز را چشمانت حاال گفت بعد اي کردم. لحظه اطاعت
در بزرگی که خانواده تمیز و وسـیع است بسیار محلی و هسـتم چاه توي دیدم
آنها زندگی با چاه کاري آب و اسـت زندگی آنها خشـک محل آن حضور دارند و
بود هم دیگري زن بودند. هم بچه چندین درد می کشـد. دارد زنی دیدم ندارد.

مادرشوهرش. یا است مادرش نفهمیدم که
چندین زن گویم. گفت این می چه ببین کن گوش من گفت خوب به زن همان
پسـر بچه اگر خواهیم. ما پسـر می بار این و بوده اند دختر همه اما زایمان کرده
چشـم تو دو بود دختر ولی اگر بچه داد طال خواهیم زیادي مقـدار تو به که بـود
دلم در و لرزید بدنم شـنیدیم تمـام را این وقتی گوید می کرد. کـور خواهیم را
رو گفتم این بیایم. از بیرون بسـالمت اینجا از که بیندیشـم اي چاره باید گفتم:
ظرفی و آرد و یک گرم و مقداري شـات(موم) و آب پارچه تکه چند و بچه لباس
اطاق همه از باشـند بایـد سـالمت و بچه مادر خواهید می و نیز اگر مـی خواهم
درد زن تنها گذاشـتند. را زن آن مـن و و وسـائل را آوردند آنها بیرون. برویـد

آمد. بدنیا بچه باالخره کردم تا می کمکش من و کشید می
زیرا بچه آمد به سـرم فـرود تنم لرزید و آسـمان تمام دیدم را به بچه وقتـی
بردم. می بکار حیله اي باید نبود. می و لرزیدن ترسیدن االن وقت بود اما دختر
با هم مخلوط بودم، طلبیده منظور همین براي که را آب و آرد و شـات رو این از
با و کردم قنداق را و او پسـر درآوردم یک شـکل به را آن معجون بچه با و کردم
و بسیار تو آمدند همه اسـت. پسـر بچه بدهید مژده گفتم: سـرو صدا و شـادي
مصنوعی به صورت را که بچه نشود رو دستم که براي این من بودند و خوشـحال
بگذارید نکنیـد و را باز بچه قنـداق روز تا دو گفتم پسـر درآورده ام شـکل بـه
گفتم و بدهید به او و شربت شـیر اما بگیرند جانی و بشـوند قویتر کمی پاهایش
ازچاه باال را تـو گفتند ما برسـانید. ام خانـه به مرا زحمـت بی ام حـاال خسـته
قبل مثل دفعه مرا بروي گفتم باشد باید خودت تا خانه ات چاه لب و از بریم می
هم بگیر من را چادرت گوشه لپ چاه گفتند: و آورند بیرون لحظه عرض چند در
شده خشک نارنج پوست شبیه چیزي چارکی یک اندازه به کردم حس و گرفتم
به ترسـیدم بسـیار می عاقبت کار از که هم من و گفتند حاال برو. ریختند آن در
دنبالم است سگی دیدم رفتم که قدم چند گرفتم. پیش در را ام خانه سرعت راه
یک و بردم دست چیز می ترسیدم همه از شب منهم که آن کند می پارس هی و
بعد کمی اما شد سگ ساکت انداختم و برایش من داده بودند به که آنچه از تکه
این تا داشت ادامه و این کار انداختم برایش هم یکی دیگر من کرد. پارس دوباره
که مانده باقی یک تکه دیگر و رفتم تو دیدم فقط که باز کردم را ام خانـه در کـه
که خودم رفتم و سـنگی) بزرگ جوغن(هاون توي انداختم تاریکی در هم را آن
روي گذاشتم را آب صبح شـد و شـوم. باالخره ترس بیهوش از که این یا بخوابم
حیاط بعد و داالن اول بروم که برداشـتم جارو را و کنم درسـت که چاي را آتش

کنم. جاور را
را آن وقتی درخشد. می دارد چیزي جوغنم توي دیدم داالن توي رفتم همین
آن روز طالئی مثل تا آن دارد که برقی چنان طالست که یک تکه دیدم برداشتم
انداختم. آن سگ براي آنها را همه دیشب که این شدم از و پشیمان بودم ندیده
که بوده مامور بوده و خودشان از هم سگ آن و بوده طالیی چنین آنها پس همه
قایم را آن فراوان افسوس و پس از آه پیرزن می گوید: بگیرد. پس من از را آنها
از زنند. می در شنیدم زودي صبح بود که گذشـته روز حفظ شـود. دو که کردم
این محض به گوید را باز کن. می در کیسـت؟ زنی گفت منم در پرسـیدم پشـت
داد و صورتم. پیرزن مشت آرد پاشید توي چشمانم و زنی یک باز کردم را که در
ساخته نبود دستشان کاري از اما می آیند کمکش به همسایه ها و کند فریاد می

بود. بینا کم عمرش آخر تا پیرزن و

به را سپس آنها کنید. شده مخلوط آسیاب قرمز و سـیاه پودر فلفل با را آویشـن، پودر
شوند. مخلوط با پنیر کامال ادویهها تا بزنید هم و کرده پنیر پیتزا اضافه

آنها از بخشی آب شده و کامال پنیرها اینکه براي پنیربریزید. تست روي نانهاي سپس
آغشته سفید آرد را به آن کف که فر سینی روي را نانها خودش بگیرد، به کرانچی شکل
180 حرارت روي قبال فري که داخل را سـینی و بکشـید را روي سـینی بچینید. کردهاید،

بگذارید. کردهاید، تنظیم سانتیگراد درجه
روغن ماهیتابه داخـل فاصله بماند. درایـن فـر در باید نـان پنیرو 10 دقیقه مـدت بـه

بریزید.
عسـلی تخم مرغها را کم کنید تا شـعله زیر بیاندازید. آن داخل نمک با را تخممرغ ها

فر درآورید. از را دقیقه، سینی 10 بعد از شود. به پختن نزدیک
بگذارید. نان هر داخل را تخم مرغها و بردارید را آن روي

باال به شـعله از دقیقه 3 مدت بار به این و قرار داده فر داخل را سـینی دوباره سـپس
نانها حرارت بدهید.

عدد 6 تخم مرغ:
گرم 300 شده: رنده پیتزاي پنیر

چایخوري آویشن: یک قاشق پودر
چاي خوري قاشق سوم یک سیاه: فلفل
چاي خوري قاشق سوم یک قرمز: فلفل

الزم مقدار به نمک:
بسته یک تست:  نان

غذاخوري قاشق 2 روغن:
غذاخوري قاشق یک سفید: آرد

شـوید، بیدار می از خواب زود خیلـی صبح که وقـت هایی باشـید شـاید تجربه کرده
هورمونی بدن زود، هاي صبح که است این علتش ندارید. صبحانه خوردن اشتهاي معموالً
صبحگاهی و کاهش اشتهاي خون باال رفتن قند باعث که کند می کورتیزول ترشـح نام به
به خورد اما می چشـم به بیشـتر نوجوانان و کودکان در چند که این وضع هر شـود. می
کمبود احسـاس بدنمان خوریم، نمی کافی صبحانه ما وقتی که بدانید نیسـت بد هر حال،
فرد آن، ولع کنار در و دهد مـی انجام را سـازي ذخیره عمل خودکار صورت به مـی کند و
به چاقی، و اضافه وزن به ابتال شـرایط بنابراین شود می ناهار، بیشـتر براي خوردن وعده

آید. می وجود به شما براي سادگی
دانند. می تا9:30 9 بین ساعت صرف صبحانه را زمان بهترین دانشمندان

نمی گردد. بر کیسه به شود هزینه عشق راه در که زري یعنی ناِچه : آ ِکَسه عاشقی * َزِر
تر. این سیاه از مبارك و شود نمی داغ تر آفتاب از این یعنی : ته ِسیه اِ اُز نابِه مبارك تیزَته اِ * ُتو اُز

گویند می رود لذا نمی تصور آن بدتر از و باالتر که شـده حوادث گرفتار کسـی برند که می کار به موقعی در را ضرب المثل این
نخواهد شد. سیاه تر مبارك از این تعبیر دیگر به بود و شدیدتر نخواهد بدبختی از این بیچارگی و شفقت و

بپرسی. حال دلم از نیست نیازي کنی نگاه که را رویم و رنگ یعنی َمُپرس: ِدلُم بِبن حال ُروم * رنُگ
حکایت خود وضع نابسامان و حال تفصیل از به او بخواهند از و احوال بپرسند ندارد روز خوشی و حال گرفتاري که آدم از وقتی

گرفتارم. سخت دارم و بدي حال گوید می کند و کوتاه می را سخن المثل این ضرب گفتن با کند
است. رسیده باغی به اکنون بوده و گلی یعنی در طلب اُنِده: باغی ُشَدست * ُگلی َشِوسِته

می خواسته آنچه برابر چندین مساعد و از بخت اندك بوده چیزي در آرزوي برند که کسی می کار به زمانی را ضرب المثل این
و رنج کند می تالش چیزي زیاد کسی براي که است افتاده اتفاق بسیار هم این عکس است و به دسـت آورده داشـته یا الزم و

رسد. می است داشته انتظار که آنچه از کمتر اي نتیجه به سرانجام و کشد می فراوان



ادبی 14www.pasineevaz.com
ادب آیینه

2 1396* شماره ماه اول* آذر سال

از  نمایشـی ادبیات ،گرایش تاتر التحصیل نگار، فارغ شـاعر، روزنامه نویسـنده، ،1353 متولد الوندي، اله عزت
هنر دانشگاه

هنر، داستان نوجوان، و کودك ادبیات : فعالیت زمینه ي
اجرایی: هاي فعالیت

سال از نوجوانان، و کودکان فکري پرورش کانون در نوجوان و کودك مطبوعات ي جشـنواره -مسـوول اجرایی 1
و ي بیان روزنامه موسیقی صفحات مسوول توانا3- ي مجله ویراستار هنرو و فرهنگ گروه دبیر -2 تا 1380 1376
و تهران1380 شهرداري هنري - فرهنگی حرم. سازمان ي کبوتران جشنواره دبیر - 4 1382 تا یزد1378 آفتاب
1383 تا ي جام جم380 ي موسیقی روزنامه صفحه مسوول -5 ( اهل قلم فرهنگسراي نوجوان (خاتم کانون دبیر
8 ي منطقه ي محله همشهري سردبیر -8 1384 سال در ي 18 محله همشهري 1383 7-سردبیر سال در ي 16 منطقه مجله همشهري سردبیر 6-معاون
ماهه سه و... در خوزستان، بوشهر لرستان، هاي استان همشهري 10-سردبیر 90 تا 86 سال از 14 ي منطقه ي مجله سـردبیر همشهري از سـال 1385 9-
حوزه و نوجوان کودك ادبیات دفتر کودك -دبیر بخش 12 1390 تا اسفند از فروردین هنري ي حوزه پایگاه خبري سایت -سردبیر 11 سال 1390 پایانی ي
نویسندگان انجمن دبیر - 14 دوره تا امروز سه نوجوان طی و انجمن نویسندگان کودك ي هیات مدیره عضو - 13 1395 بهشت اردي تا 1391 از هنري ي
و کودك داستان مسوول کارگاه - 16 نوجوان 1390 و کودك نویسندگان انجمن شعر کارگاه -مسوول 15 خرداد 1395 از جدید دوره ي در نوجوان و کودك
کودکان پرورش فکري کانون کتاب ي جشنواره ادبیات پایداري، قرن ربع هاي جشـنواره باور - 17 1393 1392 تا ایرانیان داسـتانی ادبیات بنیاد نوجوان
شوراي 19 - عضو امروز صفحات سال از نوآموز رشد ي مجله شعر کارشناسی شوراي عضو - 18 کانون نوجوان و کودك مطبوعات نوجوانان و جشنواره و
براي محتوا -تولید 21 از 1395 کودك رشد مجله ي شـعر کارشناسی شوراي عضو - 20 صفحات امروز سال از نوآموز رشـد مجله ي کارشناسـی داسـتان
اسـتانی همدان 22 ي شـبکه براي ي تلویزیونی پنج برنامه و بیسـت از بیش براي محتوا -تولید 21 تا امروز 1385 از رادیویی روایت ي برنامه بیش از 15
(مدیر مسـوول هنر و موضوعیت فرهنگ با کتاب نشـر - فعالیت 23 1390 سـال در جوان نو رادیو به تازه نو به تازه ي برنامه و آپارات ي برنامه -سـردبیر
چهارمین جشنواره دبیر - 25 مسکونی 1393 هاي مجتمع و خانگی سراسري کتابخانه هاي ي جشنواره سومین 24 -دبیر از 1390 ( سپید انتشارات کتاب

92 تا تعطیلی 91 زمان انتشارتا آغاز نبود از یکی بود ي یکی مجله ي دبیر تحریریه - 26 خانگی هاي سراسري کتابخانه ي
چاپ شده آثار برخی از

ـ 1383 شاهد/ انتشـارات بی مهتاب/ تپههاي 1381ـ  مهر/ سـوره انتشارات میشود/ تنگ برایتان دلم بچهها ـ 1380 مدرسـه/ انتشـارات فردوسـی/ ـ
ـ دیو 1386 ستارهها/ انتشارات بهار/ 1386ـ  ایوان ستارهها/ انتشارات بارانی/ مرِد برمیگردي 1385ـ  دوباره انتشـارات شـاهد/ / رنِگ پرتقال به مردي
ـ 1388 مهر/ سوره انتشارات فراموشی/ به رنِگ ـ خوابی 1388 مهر/ سـوره انتشارات مات/ شیشـههاي پشـت ـ ل 1387 قو/ نشـر آدم/ بچه کوچولو و
استاد/ قدر ـ فاتحان/ 1389 ایستگاه/ انتشارات در مأموریت ـ 1388 انتشارات شـاهد/ کن/ چشمها نگاه آن به ـ 1388 مدرسـه/ انتشـارات زرینکوب/
نشر ایران/ در موسیقی سرگذشت 1389ـ  مهر/ سورهي / انتشارات همیشـه اي کاش مثل ـ 1390 شاهد/ انتشارات آزاد/ شهر ـ 1389 شـهر/ انتشـارات
جلد.، پنج می خوام(شعر خردسال) بوس خوام می بغل هاي مجموعه کتاب 1393 ي مهر/ هوا/سوره 1393مرغ مهر تربچه/ سوره چیه ؟ اسمت 1391 افق/

جوایز و.. بافرزندان/1394
کت… براي 82 سال در ارشاد) (وزارت پایداري ادبیاِت برگزیده شعر 2ـ کتاب فردوسی. کتاب براي 81 سال در رشد جشنواره برگزیده 1ـ

کتابها: بعضی
1385 دوباره شاهد رنِگ پرتقال، به مردي 1383 شـاهد بیمهتاب، تپههاي مهر1381 سـوره میشـود، برایتان تنگ دلم بچهها 1380 مدرسـه فردوسـی،
رنِگ به 1388 خوابی مهر سوره مات شیشه هاي پشت 1387 قو بچه آدم و کوچولو دیو ستارهها 1386 بهار، ایوان 1386 ستاره ها مرِد بارانی، برمیگردي
1389 شهر استاد، قدر 1389 ایستگاه، فاتحان در مأموریت 1388 شـاهد کن، نگاه چشم ها آن به 1388 مدرسه زرینکوب، مهر 1388 سـوره فراموشـی،
هوا، مهر 1393 مرغ تربچه، سوره چیه ؟ 1391اسمت افق ایران، در موسیقی سرگذشت 1389 مهر سورهي اي کاش، همیشـه 1390 مثل شاهد آزاد، شـهر

بافرزندان 1394 جلد)، خردسال- پنج خوام(مجموعهشعر می میخوام بوس بغل سوره مهر1393
و نوجونان کودکان اشتیاق نوجوان و کودك کتاب باشـگاههاي اختتامیه جام براي اوز در نویسـنده و شـاعر این حضور

داشت. دنبال به را از ایشان هایی کتاب خواندن و نویسنده با دیدار براي

باشی تـر شانه که باید تـو زن،
باشی بـه در در یـک ابـر مثل

کوه یـا شب شبیه شاید که یـا
باشی کر کور و سخت و و ساکت

دوبـاره بـرداري صـورتـت را
آیی رقص خـاکسترت بـه روي

بی پـا و بچـرخی مثـل بـادي
بـرقصآیی سر به سر مـو به مـو

ساحل یک بـدون بـاشی مـوج
حـوالـی طـوفـان قـایـقی در

ها مـاهی بـراي بـاشی گـوش
بـاران شـورش و بـاشی چشم

و احساس عمق در بـاشی زخم
کوچیدن و کوچ پاي بـی خسته

و بن بست دچـار کـوچه باشی
بـاشی بـه وقت پیچیـدن گیج

دلتنگ مضطـرب، و بـاشی درد
بـاشی بـراي چـرخیـدن سعی

هایت مـردمک دو بـاشد کعبه
رقصیـدن بـراي بـاشی مـوج

سـو بی ابـد تا خـورشید مثل
گرفتار است خود که بـا خدایی

هر شب با خـدایی که می چکد
و خونبارست زخم چشمی که دو از

کـن عزیز بـاور خـود را قتـل
زنجیري هـاي قفـل همیـن در

چـاقو حضـرت بـه کـن اقتـدا
میري می قشنـگ همیشه کـه

بخشکانی را چشمـه ایـن بایـد
بسپـاري گـونه بـه را ها لـوت

بـرگـردي دوبـاره را هـا زخـم
داري که بر طـواف خـودت در

قهـوه سـیاهـی و سکـوت در
فنجان از بنوشـی تلـخی فـال

خطشان رفته کـه دسـت هایی
بـاران در خیـال از بگـیر پـس

شـد کالغمـان پـر قصـه هـاي
تر شد هـا ستـاره چشم هـاي

مـا نفهمـیدیـم شد و دیـرتـر
شـد پـر پـر زودهامان چگـونه

کن دعـوت دوبـاره را آسمـان
ایـن چشم هاي خوابیده سمـت

کن یـاري دوباره خـوبم شهـر
چـروکیده مـن چشـم در ابـر
محمودي لیال

تو چندیست
بري می تاراج به

مرا! رویاهاي
من و خندي می

کشنده سکوتی انعکاس در
تردید جنس از

ام نشسته نظاره به
را! ام رفته باد بر احساس یغماي

عاقبت اما
رفت خواهم روزي

خانه این از
تنهایی چمدانی با

کافیست...
برداري! ماندنم سر از دست

الهی محمد آیت سید

ادب سخن
الهی!

دارد. به اذن بر می قدم می گیرد و قوا پاهایمان که اذن توست به فقط ... الهی نیامده روزهاي اي داناي فصل و الهی اي گرداننده چهار
ممکن.... دعاهایمان اجابت و شود و پر می ورق می خورد روزهایمان تقدیر صفحات که توست

الهی!
اراده بی ما دانم دستهاي دهی می قرار و در دستانمان بخواهی اگر تو باشد سهم ما هم تواند می و پاکی و درستی روشنی هدایت، چراغ

دست بگیرد. به نمی تواند چراغ و ثمري ندارد تو
الهی!

و ماه و رقم بخورد هایش ثانیه در تو باشد که وجود روزهایی سـهم ما می فرسـتیم شـاید اجابتش به خودت نگاه را به دعاهایمان آمین
باشیم. داشته زیبا سالی

الهی!
امید، عشـق، احسـاس، رنگی از محبت، کند. می جریان پیدا لبخندها و شـادیها زیباي آن تبلور در که رنگی دارد کدام هر فصل هایت

شاد قسمت کن. لبخندهاي و ها رنگ از هایی که سهم ما می کنی را پر فصل هایمان، فصل یار فردا .... پس
الهی!

قدرتی کن و تبدیل هموار هایی جاده به را گیرد می قرار راهمان جلوي که هایی صخره العظیم العرش رب یا مومن یا رحیم یا رحمان و یا
که خرجی اسـت تنها موهبتی مهربانی و همدلی که نکنن فراموش دلهایمان و نکند نامهربانی ناخواسـته هایمان زبان تا کن عطا به ما

بکشد. دورمان دوستیها حصاري از تواند می ولی ندارد
پاك توکل به ذات با تا باش روزها آفرین این اولین پخش خودت پس دارد. ربط برداشتن قدمهایمان هم به هایمان دانیم که خواسته می

بکشیم. نقش را عمرمان مانده باقی روزهاي الیزالت
هاشمی فروغ

حضور یک لمس براي اي  سـاده نمـاز طرح
یـک عبور رمـز کلید شدن پـاك تر بـراي

*****
ام پناهی بی وقت بـه مـن تگیه گـاه نمـاز
ام نشـانـی بی کنـار شهـود دل  حکـایت

*****
بندگی سوي و سمت مـرا به بـرد مـی نمـاز
دل سپـردگـی رهـانـدم شبیه مـی ز درد

نورد صحرا بدریه

اسـت تنـم گـرفته پـاییز دلتنگی بـوي

شـدنم آرامـش عـاشق ریزد از می برگ

پـر از تنهایی اتاقی اسـت من از تو سهم

شهـر منم ي دلهـره ي همـه از سهم تو

خودت که آیم می آنقدر شوم می ات سایه

پیـرهنم در ریخته ات خستگی کنی حس

بـاد لذت زده در پـرپـر پـروانه ي مثـل

وطنم اي بی گمشده بروم جا تـو هـر بـا

اگر بوده مـن قسـمت همیـن و آبشـارم

ریختنم فرو حال در تـو چشـم از عمـري

تیموري مهسا
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اوز در با دوچرخه فرانسوي  زوج
فرانسه کشــور از که خود فرزندان همراه به فرانســوي خانواده یک
وارد بودند زده رکاب هــا ملت و کشــورها دیدن قصد دوچرخه به بــا
اوز المللی بین توریســت ســیکل مورد استقبال و شــدند اوز شــهر
ســواري دوچرخه هیات مســئول پرمون و ســعید امیردودکانلومیالن

گرفتند. قرار اوز

سه همراه فرانسوي به سـیکل توریسـت مارین خانم و یو پی آقاي
در را شـب یک و بودند امیردودکانلومیالن مهمان خـود در اوز فرزند
سفر خود با سوار دوچرخه این خانواده شدند. ها اوزي این شهر مهمان
هزار 4 از پس و کردند شروع خود کشور از و قبل ماه 8 از را دوچرخه
طریق شهر مرزي آستارا و از کشـور آذربایجان از زدن رکاب کیلومتر
قزوین، رشـت، پیمودن شـهرهاي: از و پس ایران شـدند وارد کشـور
اوز وارد خنج و قیر و فیروزآباد شهرهاي و شیراز اصفهان، یزد، سـاوه،
سوار دوچرخه کانلومیالن دود امیر با مجازي فضاي طریق از شـدند و
با کیلومتر با پیمودن 5 وي که بودند در تماس توریسـت اوز سـکیل و
و به عنوان رفتند مهمانان این اسـتقبال به دخترش اتفاق به دوچرخه

بودند. فرانسوي هاي سیکل توریست میزبان را شب اوزي یک
و  الر مقصد به را از یک شب اقامت اوز سوار پس دوچرخه زوج این
تایلند به سپس و امارات به کشـتی از طریق تا کردند بندرعباس ترك

نمایند. طی فرانسه تا دوچرخه با را مسیر و ادامه کنند سفر

در گراش اوز اسکیت بازان
درخشیدند  خوش

مســابقات در شــرکت با اســکیت باز اوز و جوانان نونهاالن تیــم
سنی هاي رده در و دادند نشان درخشانی خودنمایش از گراش اسکیت

شدند. عنوان شرح زیر صاحب به مسابقات این
مقام حسینی حسین 500 متر: و 300 81 ماده سال متولد سنی *رده

دوم. مقام امینی عرشیار اول،
نژاد شعبان 500 متر: سـینا و 300 85 ماده 84 و متولد سـنی *رده

سوم. مقام ستوده کیارش دوم و ابراهیمی مقام سمیرا اول، مقام
بردیا اول، مقام زاده امین کوثر 200متر: ماده 88 متولد سـنی *رده

خضري مقام سوم. کیمیا و تابعی مقام دوم
اول، مقام جعفریان فرزانه متر: 300 و 200 ماده 89 متولد سنی *رده

سوم. مقام رضائی زهرا دوم و مقام پورشمسی معصومه
اول، مقام زمانی رمیصـا متر: 300 و 90مـاده200 متولد سـنی *رده
سـوم. این مقام مولوي دوم و سـهند مقـام پور هـادي محمـد حمزه
شهرستان این نظر هیات اسکیت زیر شهرستان گراش و در مسـابقات
و آموزش اداره فرهنگـی کانون در که باقـري مجید و گردید. برگـزار
این مسـابقات را در اوز تیم مربی عنوان بـه دارد فعالیت اوز پـرورش

هدایت کرده است.

جهت اوز پرورش و آموزش رضائی رئیس محمدرضا است ذکر شایان
بوده است. مسابقات این ویژه مهمان نوجوانان و تشویق نونهاالن

الرستان ورزشکار دهکویه بانوي
شد دعوت ایران والیبال ملی تیم اردوي به

و جوان والیبالیســت صبوري فاطمــه
ملی تیم اردوي بــه الر دهکویه شایســته

شد. دعوت ایران جوانان
نقل به و دهکویـه، پسـین بـه گزارش
جوان صبـوري فاطمه انـا، خبرگـزاري از
از دهکویه پس والیبالیسـت و شایسـته
تیم ملی انتخابی اردوي اولیـن در حضور
شایستگی دادن نشـان و با ایران جوانان
تمرینات دوم ورزشـی خود بـه دور هاي
ایران جوانان والیبـال ملی تیـم انتخابی

یافت. راه
دو در دختر جوانـان والیبال ملی تیم سـازي آماده انتخابـی و اردوي
شـده دعوت بازیکنان و داشـت خواهد روز ادامه 12 مـدت بـه گـروه و
بازیکنان پایان کـه در پرداخت، خواهند تمرین به خود مربیـان نظر زیر
19 جوانان دختر زیر قهرمانی مسـابقات والیبـال در حضور براي انتخابی
شد به خواهد برگزار ویتنام کشور در 97 سال خردادماه در که سال آسیا

درخواهند آمد. ایران ملی جوانان والیبال ملی عضویت تیم

در ورزش گراشی و بانوان اوزي
پرداختند با هم به رقابت میز روي  تنیس

حضور بــا بانــوان ویــژه میــز روي مســابقه تنیــس دوره یــک
شد. گراش برگزار شهر اوز و ورزشکار از 60 

در  مختلـف و مقاطع سـنی در مسـابقات این کننـدگان شـرکت
آزاد پـرورش و آموزش و کارمنـدان ابتدایی، متوسـطه، چهاربخـش
دسـت به در پایان نتایج زیر که به رقابت پرداختند. با هم بزرگسـاالن

آمد:
دوم مقام گراش، از ابراهیمی نیلوفـر اول ابتدایی: مقام در مقطـع

گراش. از ابراهیمی حدیث سوم مقام گراش، از جعفرزادگان فاطمه
دوم مقام گـراش، از سـرخی صدف مقام اول مقطع متوسـطه: در
از دریخته فاطمه سوم مقام و اوز راهنما دبیرسـتان مولوي از مهدیس

مدرسه احمدیان اوز.
فریبا مقام دوم اوز، از بیضائـی خانم مقـام اول آزاد: کارمندان و

مجتمع آفرینش اوز. از علوي صفا سوم مقام اوز و خوشخو از
اداره همکاري با و اوز میز روي تنیس هیات نظر زیر مسـابقات این
اوز برگزار میز روي سـالن اختصاصی تنیـس پرورش اوز در و آموزش

گردید.

دسته یک لیگ در اوز تیم نفت
ماند باقی استان بانوان والیبال

مسابقات پنجم در مقام گرفتن قرار با اوز بانوان نفت والیبال تیم
این مسابقات به در کماکان توانســت استان فارس یک دســته لیگ

باشد. حضور داشته اوز نماینده والیبال عنوان
فسـا، سـهیل اوز، نفت خبر هشـت تیم جوانان شـیراز، این برپایه
ریز نی اوز، یوسـف و حمید یـاران هخامنـش، پیشکسـوتان شـیراز،
براي تیم برتر دو معرفـی جهت اسـتان قهرمانی مسـابقات در آباده و

پرداختند. رقابت هم به با کشور یک لیگ دسته مسابقات در حضور
تیم دو نهایی نیمه و اول دور در ها بازي برگزاري از در نهایـت پـس
این نائب قهرمانی و قهرمانی به مقام آباده توانسـتند و جوانان شـیراز
کشور یک دسته مسابقات لیگ در حضور جواز یابند و دست مسابقات
به راهی اوز والیبـال مسـابقات نمایندگان این در آورند. دسـت بـه را
پنجمی مقام کسب با توانست اوز نفت بانوان تیم تنها و نیافتند صعود
کمال در و بماند استان باقی دسته یک در لیگ همچنان مسابقات این
دسته مسابقات در بازي ادامه از اوز یوسـف یاران حمید و تیم ناباوري

کرد. سقوط دو استان دسته لیگ به بازماند و استان یک
حضور زیـر بـا بازیکنان مسـابقات این در اوز نفـت والیبـال تیـم
رودابه، نسرین لطافت، فاطمه راسـتگو، راضیه رجائی، شـبنم داشت:
نازنین میراحمدي، مریم مولوي، فریبا گودرزي، آرزو راسـتگو، فرشته
مریم و حقیقت رجـاء ملیکا سـپیده بـدري، رضائی، جعفرپـور، مریم

لطافت. پروین تیم سرپرست و الهه غالمپور تیم مربی میراحمدي.

الرستان فوتبال تیم ورزشی نبرد یک در
خورد شکست اوز  از

تیم خــود مقابل هاي داشــته تمام با نبرد الرســتان فوتبال تیم
داد. شکست به تن اوز منتخب

در دوسـتانه یک دیدار در اوز منتخب تیم فوتبال خبر این برپایـه
توانست که بود الرسـتان تیم خوب نبرد میزبان شـهر چمن این زمین
کند. را مغلوب الر تیم نبرد خود مهمان گل با 2 گیر نفس بازي این در
و فرهاد بازي 28 دقیقه در اول نیمه در لطافت عبدالمجید این بازي در
ثمر به را بازي هاي گل 70 توانسـتند و در دقیقه دوم نیمه در تیموري

نمایند. بدرقه اوز با شکست خود را در مهمان و برسانند
منظریان محمدطیب نظر زیر اوز که منتخب تیم ذکر اسـت شـایان
با دوسـتانه یک دیدار براي را قرار اسـت خـود پردازد می تمرین بـه
فوتبال تیم اسـامی نماید. آماده بندرعباس شـهرداي نام صاحب تیم
اسـداهللا نیامبارك، واحدي، عبدالواحد خسـروي، سـعید اوز: منتخب
وحدانی، عبدالرحیم نیامبارك، فردین وخشـوري، احمد بلوکی، ستار
نژاد، نژاد، آریا صالح محمد ابراهیم معصوم کریمی، وحید جاوید، امید
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شنا آموزشی کارگاه
اوز نور پیام دانشگاه در

در شنا ورزش کارگاه آموزشی اوز مرکز پیام نور دانشــگاه به همت
گردید. برگزار دانشگاه این

بدنی تربیت رشته اساتید از محسنی افسانه آموزشی کارگاه این در
در کنندگان شـرکت مدرس، عنوان شـنا بـه ورزش مربیان از یکی و
این در وي آشنا ساخت. ورزش این علمی اصول را با آموزشـی کارگاه
و غریق نجات هیات هاي وظایف چگونگی به تدریس آموزشـی کارگاه
تربیت رشته از دانشجویان این ورزش پرداخت. و فنون و اصول و شنا
دنبال را ورزش این علمی صورت خواست به اوز نور پیام دانشگاه بدنی
با هاي ورزشی مرتبط فدراسیون وظایف و شـرح با درسـتی به و کرده

بیاموزند. اي حرفه صورت را به ورزش شنا و شوند آشنا شنا ورزش
و استان  ایران در شنا فدراسیون تاسـیس به تاریخچه ادامه در وي
صاحب ورزشـی رشـته این در که از ورزشـکاران کرد و فارس اشـاره
در ورزش این مسـئولیت رده هاي اینک در و جایگاه شـده عنـوان و
آموزشی کارگاه این استاد کردند. یاد نیکی به کنند می خدمت کشـور
شنا رشـته داوري و درمانی آب مدرك و غریق نجات مدارك داراي که
پرداختند. ورزش شنا مختلف هاي رشته تدریس ادامه به در هستند

سـایر و شـنا چون هاي ورزش گفت آموزشـی کارگاه ایـن در وي
گذارد می روان انسانها و روح عمیقی بر که تاثیرات هوازي هاي ورزش
ها ورزش این به پرداختن را به همگان اسـت و امروز جامعه نیازهاي از

نمودند. تشویق
جایگاه  بتواند مفرح شنا ورزش نمودند ابراز امیدواري پایان در  وي
آموزشـی دکتر کارگاه در این آورد. دسـت جامعه به در را خود واقعی
عسکري مهران دکتر اوز و رئیس دانشگاه پیام نور مقتدري قاسـمعلی
کارگاه این از برگزاري خرسندي ضمن دانشـگاه این بدنی تربیت مدیر
با بتواند پـس این از نـور پیام دانشـگاه که نمودنـد اظهـار آموزشـی
ورزش علمی سطح ارتقاء موجب آموزشی کارگاههاي اینگونه برگزاري

باشد. منطقه در
با  اوز مرکز نور دانشگاه پیام کنفرانس در سالن آموزشی کارگاه  این
ساعته این 4 جلسه شد و برگزار بدنی رشته تربیت حضور دانشجویان

داد. پایان خود کار به کنندگان شرکت پاسخ و پرسش با کارگاه

بندرعباس اوز تا روي پیاده
فارس خلیج همیشه شعار با

این مسیر اوز معلول جسمی صالحی زاده شایسته احمد اقدام یک در
کرد. طی پیاده را بندرعباس تا شهر

در مسـیر 300  روي خود پیـاده از هـدف اوزي توانـاي معلـول ایـن
گفت: و کرد عنوان جامعه معلولین توانایی را بندرعباس تا اوز کیلومتري
فارس خلیج تا فارس از شـعار با معلولین جهانی روز آذر 12 به مناسـبت
نموده طی پیاده بندرعباس در فارس خلیج تا را فارس استان از اوز مسیر

است.
جمعی  بدرقه با جوانان اوز و ورزش اداره از مقابل را خـود حرکـت وي
ورزش اداره مسـئول حسـینی یوسـف سـید همراهی با و عالقمندان از
اوز بخشـداري در خود حرکـت مسـیر در کرد. وي آغـاز جوانـان اوز و
و استان این زدگان یاد زلزله به درخت کرمانشاه کاشـت با یافت و حضور

کرد. احترام اداي طبیعی بالي این درگذشتگان
بندرعباس  سـمت به پیاده پـاي با مردم و بخشـدار بدرقه با سـپس
تا اوز مسـیر طول زاده کرد. احمد صالحی حرکت هرمزگان اسـتان مرکز
اسـتان مرکز به ورود و در بدو 12روز طی نموده مـدت در بندرعبـاس را
خیریه و انجمن اوزي همشهریان از کثیري جمع مورد استقبال هرمزگان

گرفت. قرار شهر این بازاریان
فرمانداري در کننـدگان اسـتقبال همراهـان و اتفـاق به سـپس وي
جامعه معلولین نامه و یافت. شهر حضور این بهزیستی اداره بندرعباس و
مسئولین به خلیج فارس نیلگون آبهاي پاسداري حمایت از در اوز شـهر

نهاد دولتی ابالغ نمود. دو این
محل از اوز معلولین جامعـه براي ابالغ نامه همراهان اتفـاق به سـپس
بود هماهنگی شده قبل از که هرمزگان دریایی اسـتان نیروي فرماندهی
ناوهاي از برروي یکی ایران رنگ سـه پرچم برافراشـتن با کرده و دیدن
شهداي شامخ مقام به احترام ضمن اداي دریایی نیروي اسکله در مستقر
ایران فارس همیشه خلیج کیان آبهاي برپاسداري از ایران دریایی نیروي

گردید. تاکید
از اوزي معلول یک عنوان به زاده صالحی احمد ورزشـی سـفر در این
دیدار وي سفر بخش پایان کرد. و بندرعباس بازدید معلولین آسایشـگاه

بود. بندرعباس هاي مقیم اوزي از جمعی با

انجمن بندرعباس در زاده صالحـی اقامت در مدت اسـت ذکر شـایان
را همکاري این شـهر نهایت بازار هاي اوزي جمعی از و بندرعباس خیریه

آوردند. به عمل جسمی اوز معلول با

سال چهل باالي ومیدانی مسابقه دو
برگزار شد  در اوز

هفته مناست به و اوز دینی اجتماعی معاونت ورزش کمیته همت به
باالي چهل افراد دوومیدانی مســابقه گذشته هاي ســال به روال وحدت

گردید. برگزار سال
سـن از سـال چهل عالقمندان باالي از نفر 28 حضور مسـابقه با این
شـرکت و شـد آغاز نبی اکرم بلوار در اکرم(ص) واقع نبی مسـجد مقابل
مقابل اکرم(ص) نبی بلوار کیلومتر در مسـیر 3 پیمودن از کننـدگان پس
شـرکت مسـابقه این در رسـیدند. پایان خط به احمدیه دینـی مجتمـع
عبدالصمد کـه داشـتند حضور مردمی مختلف هـاي طیف از کننـدگان
مسابقه معرفی این سن در سال 94 با شرکت کننده ترین مسـن صمدانی
شرکت ترین کم سن عنوان به سن سال 41 با محمداسلم قنبرزهی و شد

شد. شناخته کننده

سایرین از توانست زودتر شرفی محمدرسول روي مارتن پیاده این در
خود به را روي پیـاده اول این نفر عنـوان و برسـد پایان مسـابقه خط به

دهد. اختصاص
و الدین احـراري شـمس شـیخ قائـدزاده، عبدالـه شـرفی، محمـد

شدند. ششم تا دوم ترتیب به یک هر بیضایی عبدالمجید
دینی و مدرسـه طالب از جمعی حضـور مسـابقه که با این پایـان در
میالد تبریک ضمن فراز آتش محمدحسـین بود محلی همراه مسـئولین
مسـئولین از و دانسـت زندگی ضروریات از را هفته وحدت ورزش و نبی
از شـوراي محبی محمود همچنین نمـود. تشـکر مسـابقه این برگزاري
در و تاکیـد نمود جامعه امروز در ورزش کردن براهمیت شـهر اسـالمی
عبدالصمد به اهدا گردید و جوائزي ششـم تا اول نفرات به مراسـم ادامه
افراد ترین مسـن عنوان به غالمرضا جنگجو محمدزاده و احمد صمدانی،
شرکت از نفر پنج قرعه به قید همچنین شد و اهدا هدایایی کنند شرکت
مراد قاسـمی فرد، مصطفی خضـري، هـاي عبدالحمید نام به کننـدگان
دریافت هدایایی حیدري محمد نورافشان، سـیدعبدالرحیم حسـینی و

نمودند.
معاونت کمیتـه مسـئول عنوان بـه برازنده آجـی اسـت شـایان ذکر
عهده بر را مسـابقه این برگزاري مسـئولیت اوز اجتماعـی مجتمع دینی
سمیر مهرداد محمودزاده، کامیاب، کیومرث عبدالمجید برازنده، و داشت
ورزش کمیته نشـانی آتش و احمر هـالل انتظامی، نیـروي و زاده ملـک

نمودند. یاري این همایش ورزشی در را دینی مدارس

کوره تیم
بسیج جام فوتسال مسابقات فاتح

 
و بسیج جام پایانی مســابقات فوتسال شب در کوره فوتســال تیم

برد. باالي سر قهرمانی را جام گالر تیم فوتسال بر غلبه با هفته وحدت
گالر اوز در روستاي از بخش تیم هشـت شـرکت با که مسـابقات این

داد. پایان کار خود به تیم فوتسال کوره با قهرمانی گردید برگزار
شهرداري الغران، کوره، اتحاد اوز، امید کهنه، گالر، فوتسال هاي تیم
از در این دوره تیمی چهـار اوز در دو گروه آزاد و دانشـگاه اوز نفـت اوز،
کوره تیم فوتسـال دو نهایت در که پرداختند رقابت بـه هم مسـابقات با
این نهایی دیدار به و گیرند قرار ها تیم سـایر باالتر از توانسـتند گالر و
بندي رده دیدار به شهرداري اوز نیز و دو تیم کهنه و یابند راه مسـابقات

رسیدند.
سیدعبداله گالر خیریه ورزشی سالن که مسابقات این پایانی شـب در
روستاي کهنه و اوز شهرداري تیم ابتدا دو بود تماشاگران از هاشمی مملو
بازي این در که برگـزار کردند را خود بندي رده و بازي آمدند میدان بـه
مقام به خود حریف مقابل پیروزي با توانست اوز شهرداري فوتسـال تیم
تشویق با گالر کوره و دو تیم آن از پس یابد و مسـابقات دست این سـوم
و سـهراب سـالمی قضاوت پویا با را فینال خود بازي امان هواداران بـی
تیم دو دیدنی از لحظـات پر و جذاب بازي در این کردنـد. آغاز احمـدي

تعیین داور براي حکـم و به دادند 3 رضایت بـر 3 تسـاوي به نهایـت در
در این مرحله که رفتند ها ضیافت پنالتی به اوز بخش قهرمان جام بسیج
مغلوب را خود کوش سـخت حریف توانست. کوره فوتسال تیم حسـاس
تیم عنوان به و بگیرید تیم این از را مقدماتی دور شکسـت و انتقام کند

برد. باالي سر قهرمانی را مسابقات جام برتر این
زده گل 14 با اوز تیم شـهرداري مرادي از مصطفـی مسـابقات این در
وحید و گالر از قائدي قاسم و شد شـناخته عنوان آقاي گل مسـابقات به
ترین اخالق با و بهترین عنوان به ترتیب به کهنه تیم فوتسـال از عبدي
اوز، سپاه فرمانده بخشـدار، حضور با معرفی شـدندو مسـابقات بازیکن
دهیار اوز، اسالمی شهر شوراي رئیس نائب و جوانان و اداره ورزش رئیس
شـاخص جام برتر و بازیکنان به تیم هاي محلی و منطقه معتمدین و گالر

اهدا گردید. مسابقات جوایز قهرمانی و
همکاري با و اوز سـپاه بسـیج بـه همت حوزه مقاومت مسـابقات این
فوتبال هیات و بخـش اوز جوانان و ورزش اداره و گالر ورزشـی شـوراي
هماهنگ و مسئول شهرداري اوز از احمدي و حسن گردید. برگزار بخش
جانبه همه تالش پایان از در که است بوده مسـابقات این برگزاري کننده

عمل آمد. به ایشان تقدیر اوز بخش دو ومیدانی و اسکیت اندام، پرورش ورزشی هیات هاي روساي معرفی
معرفی را دوومیدانی و اندام، اســکیت ورزشی پرورش هاي هیات جدید حکمی روســاي طی و جوانان اوز ورزش اداره حســینی رئیس سیدیوســف

نمود.
حسینی مسئول اداره ورزش و سیدیوسـف ابتدا گردید برگزار ورزش و جوانان اداره کنفرانس سـالن در که ورزشـی جدید روسـاي معرفی آئین در
و روابط بودجه رهبري، کارآفرینی، ریزي، سازماندهی، اصل برنامه شـش گفت و دانسـت موفقیت عامل را ورزش در مدیریت سـخنانی طی اوز جوانان
موفقیت به و نموده مدیریت را خـود مربوطه ارگان بندد می تواند و به کار پایبنـد آن به خود سـازمان مدیر در یک اگر که اصولی هسـتند از عمومـی

یابد. دست
نمایند. دوچندان را خود موفقیت ضمانت مدیریت اصول بسـتن کار به با بتوانند ورزشـی هاي هیات مسـئولین که امیدواري نمود ادامه ابراز در وي
مستمر هاي فعالیت با اوز بخش و شهر ورزش گفت: امیدواریم و کرد یاد نیکی به اوز هیات ورزشی مسئولین از سپس اوز جوانان و ورزش اداره مسئول
اندام، مومن پرورش هیات مسـئول به عنوان را نوید خادمپور جداگانه احکام طی در پایان و یابد دسـت خود پیش بیشـتر از به موفقیت هاي ورزشـی
به را محبی مسعود و مسـئول ورزشی اسـکیت مولوي به عنوان

کردند. منصوب اوز بخش ومیدانی دو هیات مسئول عنوان
عسـکري مهران جعفـر راسـتگو، ورزشـی نشسـت ایـن در
دو هیـات هاي روسـاي براي جداگانه یک هـر محبی محمـود و
و نمودند موفقیـت آرزوي انـدام پـرورش و اسـکیت ومیدانـی،
اعالم را ورزشی هاي هیات همکاري با در شـهر شـوراي آمادگی

نمودند.
بخش اسکیت هیات سابق مسـئول از میالد پیشـداد پایان در
ورزشـی هاي مسـئولیت هیات احکام و آمد. به عمل اوز تقدیـر
خادمپور، نوید به به ترتیب میدانی دو و و اسـکیت اندام، پرورش

اهدا شد. محبی مسعود و مومن مولوي
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را بزرگواران شما محبت هاي شادي به که باشد
باشیم.  پاسخگو

و عزیزان تمامـی تسـلیت و همدردي ابراز از وسـیله بدین
ختم مجلس و خاکسـپاري تشییع، مراسم که در سـرورانی
هاي محبت قرین را مـا احمدپور» «محمد مرحـوم پدرمان
اند گردیده بازماندگان خاطر تسـلی موجب و داده قرار خود
از خداوند همه عزیزان براي و سپاسـگزاري نموده صمیمانه

نماییم. می مسئلت سالمتی و عمر آرزوي طول متعال

هاي وابسته و فامیل خانواده احمدپور

آقاي جناب
شکوه محمدرسول

دختر تاثر درگذشت تاسف و کمال با
را شـکوه» مرحومه «آذر دلبندتان
براي نموده عرض تسـلیت صمیمانه
شـما براي و الهی غفران مرحومه آن
سـالمتی و صبر بازماندگان و سـایر

آرزومندیم.

اسفندنیا ناصر - دبی
خانواده   و

آقاي جناب
شکوه غفار(محمدشریف)
مرحومه همسـرتان درگذشـت
صمیمانـه را شـکوه» «آذر
آن تسـلیت عـرض نموده بـراي
براي و الهـی رحمـت مرحومـه
و صبر بازماندگان سـایر شـما و

آرزومندیم. سالمتی

اسفندنیا ناصر - دبی
خانواده   و

آقاي جناب
شکوه (محمدرضا) محمدهاي
درگذشـت تالم و تاسـف کمـال بـا
شـادروان محترمتان خانـم خواهـر
تسـلیت صمیمانه را شـکوه» «آذر
از عزیـز  آن  بـراي نمـوده عـرض 
براي و الهـی آمـرزش رفته دسـت
سـالمتی و صبر بازماندگان و شـما

آرزومندیم.

اسفندنیا ناصر - دبی
خانواده   و

محترم اخوان و خضریان احمد حاج آقاي جناب
تسلیت را صمیمانه الهامی» ابراهیم محمد «حاج مرحوم محترمتان دائی درگذشت و تاثر تاسف کمال با

آرزومندم. سالمتی و صبر بازماندگان سایر و شما براي و واسعه رحمت مرحوم آن براي گویم. می

فقیهی محمدرفیع شیخ محمد - دبی

پیشگفتار
امنیت و نظم برقـراري تاریخ
صورت بـه کشـوري و شـهري
تقریبـًا بـه و پیشـرفته مـدرن
میگردد بـاز پیـش سـده یک
بـا قاجـار شـاه ناصرالدیـن
دیدار و اروپا قاره به سفرهایش
در پلیس جدید سـازمان از وي
پلیس تا کرد سعی کشـورها آن
ایران در اروپا از گرفتن الگو با را
براي این وي گذاري کنـد. پایـه
تبار ایتالیایـی افسـر کار یـک
را اتریـش بود کشـور کـه تبعه
دومونـت فورت» «کنت به نـام
ایـن آورد. در اسـتخدام بـه 
سامانه نخستین توانسـت افسر
در ایـران در را نویـن پلیـس
خالصه نهـد. بنیان 1290 سـال
ایران در پلیـس تاریـخ اینکـه
مدتهاي صـورت بود که این به
بخش اصلی دو از مدیدي پلیس
که (نظمیه) شـهربانی یعنی 1-
-2 داشـت فعالیت در شـهرها
بود. شـده تشـکیل ژاندارمري
نیز ژاندارمري که گفتنی اسـت
یعنـی ژاندارمري قسـمت به دو
روسـتایی ژاندارمـري و مـرزي
پیروزي از بود. بعد گرفته شکل
به رهبري ایران انقالب اسـالمی
انقـالب کمیتـه راحـل، امـام
از یکی عنـوان به نیـز اسـالمی
و نظم برقـراري اصلـی اجـزاي
حفاظت و کشـور داخلی امنیت
ارزشـی اصـول و معیارهـا از

است جاودانه انداز پس نیکوکاري

این بـه ایران اسـالمی جمهـوري
تا گردید. اضافه پلیسـی مجموعه
طبق شمسی 1370 سال در اینکه
اسـالمی شـوراي مجلس مصوبـه
یکدسـتی تشـکیل شـده ترکیب
انتظامی جمهوري نیـروي و قانون
شد. نیروي تصویب اسـالمی ایران
به ایران اسالمی جمهوري انتظامی
است. ناجا معروف اختصار به طور

اوز در ناجا
وجود  قدیم ژاندارمري از اوز  در
به این اختصـار به مردم و داشـت
گفتند. می نظامی، پاسـگاه واحـد
که اوز ژاندارمـري اولین پاسـگاه
رنگ آبی هاي لبـاس آن نیروهاي
مرحوم داشـتند در منـزل بـه تن
خیابـان کوچـه در واقـع گرگیـن
فعلی شرق منزل بهشتی در شهید
فرماندهی بـا نامـی محمدطیـب
از پس شد. تاسیس مرادي مرحوم
مرحوم به ساختمان پاسگاه مدتی
حق شناس رو شـریف محمد حاج
منتقل شـد و قدیم پسـت به روي
ابتداي خمینی امام بلوار به سپس
مرحوم منزل در 15 شـماره کوچه
شـناس نقل حـق شـریف محمد

گردید. مکان
در  پاسـگاه ژاندارمري سـالها
بعد از و مسـتقر بـود ایـن خانـه
ژاندارمري اسالمی انقالب پیروزي
واحد ایـن و یافت بـه ناجا تغییـر
فعالیت بـه ناجا قالـب در نظامـی

پرداخت.
دانیـد  مـی کـه همانطـوري 

نهادهـاي از  یکـی ژاندارمـري
که ایـران بود انتظامـی نظامـی و
شـاه قاجـار ناصرالدیـن از زمـان
فعالیت ایران اسـالمی جمهوري و
فرانسوي کلمه ژاندارمري داشـت.
و شـبه نظامی به نیـروي و اسـت
مناطق در پلیـس قالب در نظامـی
روستایی شـهري و برون شـهري،
پاسـگاه حال هر به میشـد. گفته
شـماره اوز در کوچـه ژاندارمـري
وظایـف پلیـس مدتـی حتـی 15
نیـز انجـام را - فیروزآبـاد الر راه
هـا و سـایر اتوبـوس و  داد مـی
سـرعت تعییـن بـراي خودروهـا
نمـودن مهمـور و  سـاعت و
اوز پاسـگاه در خود دفترچه هـاي
سـاختمان این میکردنـد. توقـف
بـه و بـوده اسـتیجاري کوچـک
مناسـب و شـده فرسـوده تدریج

نبود. اوز انتظامی حوزه
امنیت  خیرین  نخستین

اوز بخش مـردم از آنجایـی که
حاضـر بـوده صحنـه در پیوسـته
به اقدام آبـادي و عمـران بـراي و
پاسـگاه براي میکنند مشـارکت
امنایی هیئت نیز سابق ژاندارمري
و نامور عبدالحمید دادند. تشکیل
نامی محمدیوسـف حاج مرحومان
از ... و عسـکري عبدالرحمـن و

بودند. هیئت این فعال اعضاي
وقـت  فرمانـده بـا پیشـنهاد
سـاختمان که شـد مقرر پاسـگاه
سـاخته پاسـگاه بـراي جدیـدي
براي ابتـدا امناء هیـات لذا شـود.
و کارشناسی مطالعه زمین به تهیه
عبدالقـادر شـیخ و پرداختنـد
در قـدم فقیهـی نخسـتین پیش
که زمینی وي بـود. امنیت خیرین
از انتظامی فعلی حـوزه در مـکان
هیئت به بود را ارث برده به پدرش
اظهار و ارائـه داد پاسـگاه امنـاي
وراث از موافقت سایر پس داشـت
ساخت براي زمین اهداي به حاضر
نهایت در هستم. اوز انتظامی واحد
عبدالرحیم عبدالقادر، شیخ شیخ
فرزندان فقیهی عبدالغفور شیخ و
خود سوي از محمد مرحوم شـیخ
متـر 5 هـزار انـاث وراث سـایر و
هیئت اختیـار در را زمیـن مربـع
آن در تا داده قـرار امناي پاسـگاه
انتظامی سـاخته سـاختمان حوزه
ساخت هزینه بعدي موضوع شود.

مراجعه امنـا بـا هیئـت کـه بـود
تقاضـاي محـب از وي محمـد بـه
مرد ایـن کـه کردنـد مسـاعدت
سـاخت پاسگاه هزینه نیز نیکوکار
اسـتاندارد متقبل نقشـه طبـق را
حوزه خیران بنابراین اولیـن شـد.
مرحوم شـیخ وراث اوز امنیـت در
شـیخ مدیریت بـا فقیهی محمـد
مرحوم سـپس و فقیهی عبدالقادر
هیئت اعضاي و محب محمـد حاج

بودند. زمان آن امناي
ساختمان بازسازي و تعمیر

توسـط  احداثـی سـاختمان
که محـب حـاج محمـد مرحـوم
ابتـداي در  والقلـم ن میـدان در
است واقع سمت شـرقی از شـهر
شـد. کهنه و فرسـوده بـه تدریج
فرمانده ُدري عبدالعظیـم سـروان
داشـت انتظامـی اوز اظهار حـوزه
احمدعلی سـردار که بازدیدي در
انتظامی حوزه فرماندهی گودرزي
وضعیت از داشتند منطقه از استان
نارضایتـی اظهـار اوز  سـاختمان
سـاختمان این که گفتند و کـرده
بخش پرور فرهنگ مردم شـان در
حوزه فرماندهـی لـذا اوز نیسـت.
مسـئوالن از نیکوکاران و انتظامی
آن طلب بازسـازي و تعمیـر براي

کرد. مساعدت
انجمن عضـو پیـرزاد ساسـان
گفت ندا پاسخ این نواندیشـان به
به دري سروان درخواسـت و براي
ساختمان بازسازي و تعمیر منظور
ابتداي در پرداخـت. بـه فعالیـت
اسپلیت را کولر اولین سـال 1395
اهدا و تهیه سربازان آسایش براي
نگهبانی درب دیـوار، تعمیر نمود.
اقدامات دیگـر از بیرونی نمـاي و
خیرین هزینـه بـا بـود که بعـدي
با و پیـرزاد ساسـان مدیریـت بـا
عبدالعظیم سروان جناب همکاري
شـد. اما انجام کریما احمد و ُدري
سـاختمان نمیتوانسـت امور این
از زمانی کـه اوز را حـوزه انتظامی
نقاط دورترین تا اوز ابتداي بخـش
به شهر اوز غرب سمت الرستان از
و قدمت دچار و حاال داشـت عهده
تامین نماید. بود شـده فرسودگی
ساختمان سقف ساختمان، کف لذا
بازسـازي و تعمیر آن و دیوارهاي
صندلی، میـز، چون لوازمی و شـد
فضاي امنیتـی براي دوربیـن هاي

شـد. نصب و تهیه درونی و بیرونی
نماي داخلی و اقدامات در ادامه این
به مجهز مدرن بازداشتگاه ساخت
آشپزخانه زیبا دستشویی، حمام و
کامل آمیزي با رنـگ بهداشـتی و
اکنون کـه طـوري به شـد. انجام
یکی اوز انتظامی حوزه سـاختمان
شـهر سـاختمانهاي از زیباترین
اقدامات این میشـود. محسـوب
خیرین و پرتوان دستهاي در سایه
اسـت گرفته صورت اوز نیکوکاران
همیشـه را براي نام آنان تاریخ که
خیران عنـوان به خـود خاطـر در

کند. می ثبت امنیت
امنیت نیکوکاران حوزه

نقد  کـه الـف: نیکوکارانـی
کردهاند: کمک

منصور عبدالقادر فقیهی، شیخ
برازنده، محمد فرهاد فقیهی نژاد،
شـهرك راهپیما، یوسـف نامـی،
ملکی، عبدالعزیـز کهنـه، توحید
اهللا هدایت انگاشـته، محمدعلـی
افسر، امین پسـنده، نامی، عبداهللا
عبدالرحیـم جنگجـو، غالمرضـا
محمـد کریمـا،  فرهـاد بلوکـی،
انجمن شـکوه، محمـد وحدانـی،
مزرعـی، احمد امیـر اوز، خیریـه

زرنگار سهراب کریمی،
اقـالم  کـه نیکوکارانـی ب:
خریـد در یـا و داده  تحویـل

کرده اند: اجناس کمک
مزرعی، حاجـی کریمـا، احمد
شـریفی، خادم پور، سـعید نویـد
رفعتـی، محمـد کریمـا، محمـود
اسـالمی، ارشـاد و فرهنـگ اداره
دوره اسـالمی شوراي شـهرداري،

چهارم
هـاي کمـک ایـن جریـان در
عبدالقـادر شـیخ آقـاي مردمـی
در را کمـک باالتریـن فقیهـی

است. کرده پرداخت بازسازي
فرمانده حوزه سـردار گودرزي
از دعوت با فارس اسـتان انتظامی
ساسـان پیرزاد اتفاق بـه نامبرده
هدایاي و تقدیـر لـوح شـیراز در
اهـدا نامبـردگان بـه را خویـش
از اوز بخـش نیکوکار اهالـی کرد.
گودرزي، احمدعلی سردار زحمات
سروان و دیندارلو حسین سرهنگ
حوزه فرماندهان ُدري عبدالعظیـم
اوز و الرستان فارس، هاي انتظامی

دارند. سپاسگزاري

انتظامی شده حوزه ساختمان بازسازي افتتاح
حضور اي با آئین ویــژه اوز طی انتظامی بخش حوزه شــده بازســازي ســاختمان پســین اوز، گزارش به
و مردم از گروهی انتظامی، و فرماندهان نظامی و اســتان انتظامی حوزه فرمانده گودرزي احمدعلی ســردار

شد. افتتاح خیراندیشان
103 بر بالغ هزینه با انتظامی این واحد گفت: اوز خیران از با سپاس دیندارلو حسین سرهنگ آئین این در
خود پروردگار گفت: سخنانی طی نیز اوز احمدیه عالی مدرسه مدیر است. رسیده سرانجام به تومان میلیون
نامی، محمد فقیهی، عبدالقادر فقیهی نـژاد، منصور از وي اسـت. بخش امنیت که مومنی داند، می مومـن را

کرد. اند تشکر کرده انتظامی کمک به ساختمان حوزه که ساسان پیرزاد و عبدالعزیز ملکی
این گفت: اهمیت امنیت به اشاره با وي مظهر ربوبیت خداسـت. هسـتی جهان افزود: انصاري صالح شـیخ
اسـت. مکان بوده این امنیت حفظ خدا خانه براي اولین دعا ابراهیم(ع) پیامبر و بوده بشـریت آرزوي مقوله
امنیت سایه در 2 رکعت نماز را مسجد در که کسـی گفت: پایان در شـافعی امام دینی فرهنگی مجتمع مدیر

برسد. هم نیروي انتظامی به آن اجر تا شود باعث می آورد می بجا
 54 داشت: اظهار به شـهدا احترام اداي ضمن سـخنانش ابتداي فارس در اسـتان انتظامی حوزه فرمانده
رسیده شهادت درجه رفیع به عراق در زبیدات 67/4/21 در تاریخ که انتظامی شد نیروي تفحص تازه شهید
اضافه کرد: گودرزي احمدعلی سردار است. بوده فارس به اسـتان متعلق نفر 5 که وارد کشـور به اخیراً بودند
یاري را ما مردم، و خیران و خوب حیث امنیتی از اوز شهر آموخت و ما به خوبی توحیدي درس انصاري شیخ
اوز نامطلوب انتظامی واحد پیش سـال دو کنند. می کمک ما به مردم اسـت که نظام و این افتخار می دهند،
هستیم. انتظامی فارس واحدهاي بهترین ترین و شاخص از شـاهد یکی خیرین و مردم کمک با امروز که بود

است. خوش فکر اوز مردم شان در ساختمان این حوزه و
آنهاسـت از اوز یکی داریم که واحد فارس در اول رتبه انتظامی واحد این که 232 با بیان گودرزي سـردار
و اجرا قابل امنیت سایه در سیاسـی و اجتماعی فرهنگی، هاي شاخص ارزشـمند است. امنیت بسـیار گفت:
تهران دانشگاه توسط که ارزیابی در که بطوري حمایت می کنند بیشتر ما از مردم روز به روز و هستند. ترقی
که صورتی می باشد. در 4 رده در مردم بین مقبولیت نظر از حاضر حال در شده اسـت انجام کشـور وزارت و

ایم. چهاردهم بوده رده پیش در سالهاي
محلچه، از عبداله سلحشـور حاج فیشـور، از محمدي الدین تاج و خلوتی مرتضی به لوح تقدیر در پایان
و افتتاح سـاختمان شـد و اهدا امنیت خیر عنوان به اوز از مزرعی حاجی نژاد، فقیهی منصور برازنده، فرهاد

گرفت. بازدید قرار مورد
سـردار توسـط قبًال و ساسـان پیرزاد ملکی عبدالعزیز فقیهی، محمدنامی، عبدالقادر لوح تقدیـر ضمنـًا

است. شده اهدا گودرزي

محترم اخوان و خضریان احمد حاج آقاي جناب
براي عرض نموده تسلیت صمیمانه را الهامی» ابراهیم محمد «حاج مرحوم دائی بزرگوارتان درگذشت
سالمت و وابسـتگان سعادت، سـایر و تان مکرمه والده و براي شـما الهی و رحمت و غفران آن مرحوم

خواستاریم. باعزت عمر طول
اوز پسین و کارکنان نشریه سرپرستی شوراي


