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چند طرح عمرانی 
افتتاح و یا آغاز به کار 

کرد 

اعتبارات 3 درصد نفت و 
گاز و سرمایه اي استان، 

سهمیه بخش اوز 

جعفر راستگو ناظر در 
کمیته انطباق 7 شهر 

جنوب فارس

آغاز مسابقات فوتبال جام صلح و دوستی در اوز 
تیم هاي فوتبال منتخب اوز،جنوب خنج، هالل احمر گراش، گراش جوان، مهدیه بیرم، تیم هیات فوتبال بیرم، وحدت کوره، کهنه اوز، قیصریه الر و سایپاي الر با شرکت در مسابقات 

فوتبال جام صلح و دوستی اوز با هم به رقابت خواهند پرداخت. 

سند مهم تاریخی درباره نام جاودان
 خلیج فارس 

عبدالوهاب کرامتی: آیا ترامپ درسـی خوانده است و سوادي دارد یا در بی سوادي بجائی رسیده 
است؟ آیا با جغرافیاي جهانی هم آشنائی دارد یا اصًال نمی داند جغرافی چیست؟ آیا از تاریخ سیاسی 

کشورش هم چیزي می داند یا فکر می کند آمریکا از روز انتخاب او تولد یافته است؟ 

در گفت و گو با رامین محمدزاده کتابفروش فعال اوز: 

خوانندگان کتاب، 
بازماندگان سلسله جبال

 فرهنگند

رئیس شوراي استان فارس:  بخشدار اوز اعالم کرد:  در سفر استاندار به الرستان: 

200 سال حضور اوزي ها در هند
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معاون سیاسی امنیتی فرمانداري ویژه الرستان در آئین افتتاح طرح ها: 

دانشگاه آزاد اوز پیشروترین دانشگاه
 در الرستان 
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عنایت اله نامور: اوزي ها از قدیم در هند حضور داشته اند و سابقه این حضور به اوایل دوره قاجار 
می رسد. حتی بعضی از آنها مدتها در هند ماندند و به اوز بازنگشتند. مثال معروف است که مالجعفر 
25 سال در هند ماند. توجه می دهم که هند در آن زمان مستعمره انگلیس بود آن هم در عصر ملکه 

ویکتوریا که در زمانه خویش از پیشرفته ترین کشور هاي سرمایه داري محسوب می شد.
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تجمیع یادمان هاي روز دانشـجو، هفته پژوهش، روز وحدت حوزه و دانشـگاه، هفته وحدت و... را در قالب آئینی 
ویژه با اجراي دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی در تاالر حکیم فردوسی (خیریه شیخ عبدالقادر فقیهی) با شکوه 

خاص در بامداد روز چهارشنبه 29 آذر 96 برگزار شد. 

افتتاح مرکز جهاد کشاورزي 
و پست دامپزشکی

3

اعتبارات 3 درصد نفت و گاز و سرمایه اي استان سهمیه بخش اوز 
به گزارش پسین اوز، و به نقل از بخشداري اوز اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي سه درصد نفت و گاز سال 1396 مربوط به بخش اوز توسط کمیته برنامه ریزي الرستان که در مورخه 11 تیر 96 اختصاص یافته، به شرح زیر است: 

1 -تکمیل سـاختمان بخشـداري 2/500/000/000 ریال 2-تکمیل سـاختمان ثبت احوال 100/000/000 ریال 3-اصالح شبکه برق کهنه اوز 400/000/000ریال 4-آبرسانی سیار به اوز 500/000/000ریال 5-بازسازي شبکه آب اوز 950/000/000 ریال 6-تامین آب شرب کهنه 4/000/000/000 ریال 7-تامین آب 
شرب فیشور 4/520/000/000 ریال 8-تعمیر و بازسازي دبستان غدیر چدرو 250/000/000 ریال 9-تکمیل دبستان کوثر کهنه 1/250/000/000 ریال 10-تکمیل ساختمان هالل احمر 800/000/000 ریال 11-توسعه معابر شهري 2/200/000/000ریال 12-اجراي طرح هادي کوره 1/500/000/000 ریال 13-تهیه طرح 
هادي محلچه و هود 1/332/000/000 ریال 14-اجراي طرح هادي بیدشهر 1/500/000/000 ریال 15-بهسازي گلزار شهیدان گمنام 150/000/000 ریال 16-تکمیل ساختمان بهزیستی 900/000/000 ریال 17-روکش آسفالت جاده کوره- هیرم و گالر 1/500/000/000 ریال 18-تکمیل شهرك صنعتی 2/000/000/000 

ریال 19- تکمیل ایستگاه رادیو و تلویزیون کوره 2/000/000/000 ریال20-تکمیل خانه عالم 380/000/000ریال 21-تکمیل تاالر ورزشی بیدشهر 2/150/000/000 ریال 22-نگهداري و آبرسانی شهر اوز 1/000/000/000 ریال 23-اصالح شبکه آب اوز 500/000/000ریال 
طبق اعالم معاون اسـتاندار و فرماندار ویژه الرسـتان امسـال بیش از 180 میلیارد ریال از محل اعتبارات 3 درصد نفت و گاز به الرسـتان اختصاص یافت که مبلغ 32/382/000/000 ریال سـهمیه بخش اوز شده است بنابراین می توان گفت حدود 18 درصد از اعتبارات سه درصد نفت و گاز الرستان در 

بخش کهن و وسیع اوز هزینه خواهد شد. برپایه این گزارش اعتبارات تملک دارائی سرمایه اي استان سهمیه این بخش نیز به شرح زیر است: 
1 -تامین آب شرب فیشور 1/000/000/000 ریال 2-طرح هادي روستاي کهنه 1/745/000/000 ریال 3-طرح هادي روستاي قالت 2/000/000/000 ریال 4-طرح هادي روستاي بیدشهر 2/000/000/000 ریال 5- طرح هادي روستاي محلچه 700/000/000 ریال 6-تکمیل شهرك صنعتی اوز 300/000/000 ریال 

7-تکمیل دبستان کوثر کهنه 500/000/000ریال ضمنًا مبلغی نیز براي تکمیل معابر شهري به شهرداري اختصاص خواهد یافت که در برنامه ریزي مربوط 1/449/000/000 ریال بین شهرداري هاي الرستان توزیع می گردد. 
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ارتقاء اوز امتیاز ویژه براي الرستان است

گفتاري درباره هفته پژوهش 

تالش براي یافتن حلقه گمشده 

کاوش در بیکرانه اطالعات و دانش رهگشاست 

 بـا پسیـن اوزپسیـن اوز
همـراه با ارتقـاء

 باشید

پسیـن اوزپسیـن اوز
همـراه با ارتقـاء

باشید
به دعـوت تلفنی فریبا صالحی رئیس شـوراي شـهر اوز در 
مراسـم افتتاح و تاسـیس دو اداره شـرکت کردم. روز یکشنبه 
مورخـه 26 آذر 96 قبـل از این که میهمانان حاضر شـوند من 
در محل حاضر شدم. سـخنرانی ها انجام گرفت. افتتاح این دو 
پروژه را مبارك دانسـته و از وضع کلی و داشته ها سعه صدر و 

همت مردم بخش اوز سخن گفته و تمجید شد. 
پـس از اینکـه دکتـر محمدمهدي قاسـمی رئیس سـازمان 
کشـاورزي اسـتان فارس صحبت کرد با اجازه خطاب به ایشان 
عـرض کردم: سـالم مقدمتان مبـارك، همه با گرمـی و احترام 
فصیـح و غـرا صحبت کردیـد من به عنـوان یک شـهروند از 
حضرتعالـی خواهش می کنم خواسـته نهائی ما که همان ارتقاء 
بخش اوز به شهرسـتان می باشد به سـمع عالیجناب استاندار 
محبوب و محترم فارس برسانید. بفرمائید تا بازدیدي دوباره در 

پرونده مان انجام گیرد. 
خوشـبختانه دکتر قاسـمی بـا روئی خوش و خنـدان قبول 
فرمودنـد که در اولیـن فرصت مطلـب را با اسـتاندار در میان 
بگذارد. حال که واقعه روز یکشـنبه را یادآور شـدم الزم دیدم 
کـه شـمه اي از اوز و بخـش کهنش گپـی بزنم و از مسـئولین 
محترم رده بـاالي مملکت بخواهم که به خواسـت برحق مردم 

صبور و قانع و خیراندیش اوز برسند. 
من از روزي که خودشـناس شـده ام بگوشم خورده که، حق 
گرفتنـی اسـت. اکنون می طلبـد که نگاهی گـذرا به چگونگی 
و موقعیت بخش اوز داشـته باشـیم که آیا ایـن تقاضاي ما حق 
اسـت یا ناحق؟ بخش اوز یکی از بخش هاي کهن الرستان بوده 
و هنوز هم هسـت که از سـال 1328 شمسـی حکم بخشداري 
گرفته اسـت. در امر عمرانی بین چند شهرالرستان ما پیشقدم 

تر از سایر شهرها و همیشه بعد از شهر الر قرار داشته ایم. 
براي مثال دبیرستان اوز که از سال 1329 شروع به کار کرده 
اسـت فقط چندسالی با الر فاصله داشته. حال آن که دبیرستان 
هـاي گـراش در دهـه چهـل و خنج در سـال 1355 بـه امضاء 

اینجانب افتتاح شده اند. 
روزي کـه مـا به بخـش تبدیل شـدیم گراش و خنـج مرکز 
دهسـتان بودند. الر در دهه بیسـت داراي بهـداري و درمانگاه 
بـوده و اوز، گـراش و خنـج فاقـد آن بودنـد اما پزشـک اوزي 
بنام دکتر حسـینعلی زرنگار سال 1328 شمسـی در درمانگاه 
الر مشـغول طبابت بوده و اوز از سـال 1329 داراي درمانگاه و 
پزشـک شـده که چندین سـال بعد گراش و بعدتر خنج از این 

امکانات بهره مند شده اند. 
آمـوزش و پـرورش اوز از سـال 1355 شمسـی از الر جـدا 
و تا امروز مسـتقال و منطقـه اي اداره می شـده و خودم اولین 
مسئول آن اداره بوده ام که در سال تحصیلی 56-55 از جزیره 
قشـم (هرمزگان) به اوز آمده مشغول خدمت شده ام. آموزش و 

پرورش گراش در آن روزها تابع الر و خنج تابع اوز بوده است.
ناگفتـه نگذارم کـه در یک برهه ده سـاله از زمان گذشـته 
یعنی سـال 1325 تا حدود سال سی پنج و سی و شش فرهنگ 
اوز بطور مقطعی از الر جدا شـد و زنده یاد مرحوم غالمحسـین 
تیمنـاك در راس آن اداره قرار گرفت که خود تشـکیالت اداره 
برپا کرد و به استخدام آموزگار و خدمتگذار مشغول شد و عده 
زیـادي از معلمیـن و خدمتگـزاران از جمله خود مـن از همان 
سال تحصیلی 30-29شمسـی در اوز رسما به استخدام وزرات 

فرهنگ آن روز درآمده ایم. 
بافت شـهري و امکانات موجود به همـت خیرین بزرگوار که 
بـه زادگاه خود و به نظام مقدس جمهوري اسـالمی دلبسـتگی 
خـاص دارند و به آنها عشـق مـی ورزند، خیلـی از کارهائی که 
دولت باید انجام دهد خود انجام داده اند. مانند ساخت مدارس، 
دانشـگاهها، سـاختمان هاي اداري و انتظامی، بیمارسـتان ها 
حتی راه آسفالته، کتابخانه ها، سالن هاي سرپوشیده ورزشی و 
اجتماعات، امکانـات اداري ورزش و زمین چمن. براي چندمین 
بار گفته و نوشته ام که ما حسود نیستیم که دیگران ارتقاء پیدا 

کنند. شهرستان شدن همه نقاط الرستان مبارکشان باد. 
اما سـوال اینجاسـت حال که لطف مسـئولین دولت انقالبی 
و مقتدر مرکزي به شـهرهایی در شـرق و غـرب این بخش این 
اجازه را داده و چندین سال است که مراکز ترقی را پیموده و به 
شهرسـتان تبدیل شده اسـت. چرا به بخش کهن ما این محبت 
را روا نمی دارند؟ ما ضمن احترام و تبریک به تمامی بخش هاي 
همجوار به ویژه گراش و خنج که به شـهرتان تبدیل شـده اند 

اعالم می کنیم که ما نیز چرا به حق خویش نرسیم؟ 
آیا مسئولین محترم ذیربط مخصوصا استاندار محبوب فارس 
که از سایرین به ما نزدیک تر است نمی تواند این حلقه گمشده 

را پیدا کند و ما به حق خود برسیم؟

احمـد خضري: هفته پژوهـش از 21 تا 27 آذر همه 
سـاله در ایران برگزار می شـود و بنا بـه اعالم معاون 
پژوهـش و فناوري وزیـر علوم، مهمتریـن هدف براي 
برگـزاري ایـن هفتـه، ایجـاد و احیاي تفکـر پژوهش 
و فنـاوري در اذهـان عمومـی، محققان، دانشـجویان 
و دانش آموزان اسـت. با این مقدمـه باید گفت که هر 
سـال که هفته پژوهش برگزار می شـود مـدارس و به 
ویژه دانشـگاه هـاي مختلف براي به نمایش گذاشـتن 
دسـتاوردهاي پژوهشـی دانش آموزان و دانشجویان 
در نمایشگاهی تحت عنوان نمایشگاه هفته پژوهش و 

فناوري اقدام کرده و دور هم جمع می شوند. 
اغلـب طـرح هـاي بـه نمایش درآمـده مربـوط به 
دانشـجویان را مـی توان پایـان نامه هـاي تحقیقات، 
مقاالت چاپ شـده توسط اسـاتید و دانشجویان، ثبت 
اختراعـات و ... و آنچـه مربـوط به دانـش آموزان می 
شـود نیز مقاالت پژوهشـی و دسـت سـازه هاي آنان 
اسـت. ضمن احتـرام بـراي آن عده از دانـش آموزان 
و دانشـجویان که با زحمـات فراوان اقدام به نوشـتن 
مقاله تحقیقی و تولیدي می کنند باید گفت که بیشـتر 
اوقات شـاهد چاپ مقاالت یا اعـالم اختراعات قدیمی 
که متاسفانه از دیگران اقتباس شده است می باشیم و 
باید با صراحت اعالم کرد که حال پژوهش دانشـگاه ها 
و مدارس زیاد خوب نیسـت و متاسفانه بیماري مزمن 
بیکاري تحقیقی در بین بیشـتر استادان و دانشجویان 
وجـود دارد. در حـال حاضر پژوهش کـه یک امر مهم 
و بدیهی براي زندگی اسـت در دانشگاه هاي ما غریب 
افتاده اما نقل هر مجلسی بوده و است. باید پرسید که 
چرا بـه پژوهش به معناي واقعی در دانشـگاه بها داده 
نمی شود؟ پژوهش و تحقیق یک فرهنگ است که باید 
در افکار جامعه به ویژه اهل علم نهادینه شود. بهترین 
راه و روش بـراي نهادینه کردن پژوهش این اسـت که 
از کودکسـتان و دبستان آغاز شـده و از آزمایش هاي 

ساده اما کاربردي استفاده گردد. 
یعنـی سـعی کنیـم در باور کـودکان ایـن موضوع 
رشـد کند. در حـال  حاضر متاسـفانه پژوهش هاي ما 
به انتشار مقاالت و پایان نامه هاي کپی شده از دیگران 
و ... خالصه شـده اسـت یعنی در این بخـش هم ما به 
جاي تولید کننده مصرف کننده هسـتیم و تا زمانی که 
مصرف کننده باشـیم و براي تولید قدمی بر نداریم و یا 
تولید ما در حد مونتاژ و کپی برداري باشد، هرگز به راه 

پیشرفت و ترقی راه نمی یابیم. 
در شـهرهاي بزرگ دانشگاهی کشورمان، فروشگاه 
هاي پایان نویسـی زیادي به دانشجویان خدمت منفی 
می رسـانند و این موضوع آنقدر فراگیر شده است که 
به مجلـس قانون گذاري هم کشـیده شـده و مجلس 
سـعی دارد قانون منع کپی برداري و سـرقت علمی و 
غیره را به تصویب برساند. دانشجو یا دانش آموز بدون 
هیـچ گونه تحقیق و پژوهشـی بدون هیـچ کار علمی 
تحقیقاتـی و کاربـردي بـه ارائه یک طـرح تحقیقاتی 
پرداخته و جالب اینکـه این طرح ها نیز بدون بازبینی 

علمی و غیره به بایگانی ها سپرده می شوند. 
منظور از نوشـتن مقاله این نیسـت کـه ما در حال 
حاضر به جائی نرسیده و پیشـرفتی نداشته ایم. بلکه 
برعکس، کشـور ایران با داشـتن دانشـمندان جوان، 
نوابغ و هوش هاي برتر و جوانان پویا و مسـتعد خیلی 
بیشتر از اینها می تواند بدرخشد و رتبه علمی خویش 
را باال بکشـد. بنابراین کافی اسـت فرهنگ پژوهش و 
تحقیق فراگیر شـود و این را بدانیـم که بدون تحقیق 
هیـچ تصمیمی بـه خوبـی به ثمـر نخواهد نشسـت. 
مسـئوالن باید بـه تحقیـق و پژوهش اعتقاد داشـته 
باشـند و هر پیشـنهاد و طرحی را بدون تحقیق پذیرا 
نباشـند. به طـور مثال اگر اداره اي بخواهد بخشـنامه 
اي را تدوین و آئین نامه اي را براي حوزه تحت پوشش 
خـودش برقرار سـازد ابتدا الزم اسـت در این مورد به 
تحقیق علمی پرداختـه و پس از دریافت نتیجه مثبت 

تحقیق اقدامات الزم به عمل آید. 

 در بامداد روز چهارشـنبه در واپیسن روزهاي فصل پاییز 
یعنی 29 آذر سـال جاري دانشـگاه آزاد آئینی را برگزار و با 
دعـوت از مسـئوالن و فرهنگ دوسـتان الرسـتان اقدام به 
افتتاح 4 تاالر در این دانشـگاه کرد. رئیس دانشـگاه در این 
آئین اظهار اشـت که: این برنامه توسـط دانشجویان طراحی 
و اداره می شـود. در این مقال قصد تجزیه و تحلیل چگونگی 
همایش و دسـتاورد برگزاري آن نیسـت. آنچه را پسـین اوز 
می خواهد بنگارد این اسـت که به موضوع حاکم بر این آئین 
یعنی هفته پژوهش و روز دانشجو بپردازد. دبیر هیات امناي 
این دانشگاه در سخنانی بسیار کوتاه به تشکل دانشجویی و 
موضوع عدم انطباق توسـعه فرهنگی و سیاسی در بخش اوز 
پرداخت و از دانشـجویان درخواست شـد تا به این دو مورد 
توجه خاص داشته باشند. حتما می دانید که در دوره قاجاریه 
ایران با روس جنگید و شکسـت خورد، قشر باسواد آن دوره 
به فکر کشـف علل عقب ماندگی ایران و شکسـت از روسیه 
شدند. حتی عباس میزرا علت عقب ماندگی و شکست ایران 
را ضعف کشـور در اسـتفاده از فن آوري هـاي جدید نظامی 

دانست. 
بنابراین به فکر افتاد تا کشـور از علم روز بهره مند شود. 
عباس میرزا براي اولین بار چند دانشجو را براي تحصیل علم 
به اروپا اعـزام کرد. میرزا ملکم خـان و عبدالرحیم طالبوف 
از اولین روشـنفکرانی و تحصیلکردگان ایرانی بودند اما آنان 
طرفدار حکومت بودند. همچنین میـرزا فتحعلی آخوندزاده 
از شـخصیت هاي مهم در جریان روشـنفکري است. پس از 
مشـروطه نیز افرادي چون سیدحسـن تقـی زاده، میرزاده 
عشـقی، ملک الشـعراي بهار، محمدعلی جمال زاده و حسن 
کاظم زاده ایرانشـهر و.... که حتـی روزنامه نگار هم بودند از 
شـخصیت موثر در روشـنفکري ایران بودند که الزم اسـت 

یادي از آنان داشته باشیم. 
روشـنفکرانی که نام برده شـد بیشـتر به غرب وابسـته 
بودند. اما در بعضی موارد به سیاسـت هـاي غربی نیز حمله 
می کردند. مانند اشـعار میرزاده عشـقی، ایـرج میرزا، ملک 
الشـعراي بهـار و ... که به سیاسـت هاي انگلیس و روسـیه 
اعتراض داشـتند. در زمان رضاشـاه دوران اول روشنفکري 
پایـان یافـت و جریان روشـنفکري جدید به وجـود آمد که 
وابسـتگی آنان به غرب بیشـتر شد. ولی تاسـیس دانشگاه 
تهران از مهم ترین کارهاي آنان بود. در اواخر دوره رضاشـاه 
روشنفکري چپ در ایران بوجود آمد. به هرحال در تمام این 

تشکلها، دانشجویان نقش مهمی داشتند. 
جـالل آل احمـد، علـی شـریعتی، مهـدي بـازرگان و... 
توانسـتند اثرات مهمی در جریان روشنگري در زمان پهلوي 
دوم داشته باشد. نخسـتین بار در دهه 1320 شمسی انجمن 
اسالمی دانشـجویان در دانشگاه تهران تاسیس شد و بعد از 
انقالب اسـالمی به رهبـري امام راحل اتحادیـه انجمن هاي 
اسـالمی شکل گرفت. با ذکر این تاریخچه می توان گفت: که 
در جهان امروز پیشـرفت و توسعه کشـورها و جوامع کشور 
در سـلول هاي بنیادي و ترمیم سلول هاي عصبی و طراحی 
و سـاخت موشـک و هواپیمـا و غیره همه نتیجـه تحقیقات 
و پژوهـش اسـت.  لـذا نگارش در مـورد پژوهش و تشـکل 
دانشـجویی براي عمران و آبادي می تواند ما را به بسیاري از 

واقعیت ها رهنمون سازد. 
بنابراین انتظار می رود که دانشـجویان شاغل به تحصیل 
در دانشـگاههاي اوز بویـژه دانشـجویان اهـل اوز در مورد 
پرسش مطرح شده یعنی چرا بخش اوز که در حوزه فرهنگی 
توسعه یافته و داراي بلوغ فرهنگی است در بخش سیاسی و 
اقتصادي همچنان در جا می زند؟ این موضوع را باید پژوهش 
و تحقیق کنند تا مشـکل مردم این بخش کهن حل شـود به 
زبان سـاده اگر این بخش را با سـایر بخش هاي توسعه یافته 
مقایسـه کنیم می بینیم که بخش کهـن اوز چیزي کم ندارد 
و بسـتر ارتقاء آن به مرحله نصج رسـیده اسـت و باید گفت 

کاوش و تحقیق در بیکرانه دانش راهگشاي ماست.

 بحث ارتقاء بخش اوز موضوع دیروز و امروز نیسـت، خواسته به حقی 
اسـت که چندین دهه براي تحقق آن تالش هاي بسـیاري صورت گرفته 
شـده اسـت و بیش از صدها سـخن و مطلب در این باره گفته شده و به 
رشته تحریر درآمده است اما علی رغم همه این تالش ها هنوز گشایشی 
در آن حاصل نشـده اسـت، اما این که چرا این بخش با بیش از نیم قرن 
سـابقه و دارا بودن شرایط هاي تبصره 2 قانون تقسیمات کشوري با حد 
و نصاب جمعیت قابل قبول و ظرفیت ها و قابلیت هاي فراوان ارتقاء نمی 
یابد سـوالی است که نزدیک به 50 هزار نفر از مردم این بخش سالهاست 
می پرسـند. ولی متاسـفانه تاکنون جواب روشـنی براي آن پیدا نشده 
اسـت. هر چند در این پروسـه چندین ساله پیگیري گاه به گاهی امیدي 
داده شـده است و نویدي به گوش رسـیده است. اما هیچ کدام موثر ثمر 
نبوده اسـت مانند قولـی که رئیس جمهور دولت دهـم پس از حضور در 
شـهر اوز بـراي افتتاح پروژه مسـکن مهر و درپی سـوال عموم مردم از 
ایشان که چرا اوز شهرستان نمی شود اعالم کردند که پس از مراجعت به 
تهران از مرکز آمار ایران حد نصاب جمعیت بخش اوز را خواهم پرسـید 
و در صورت حد نصاب جمعیت 35 هزار نفر به یاري خدا در سـفر چهارم 
هیات دولت به استان فارس حتما به شهرستان اوز هم سفر خواهیم کرد 
و یا مجددا در سـفر ریاست جمهور به شهرستان بستک وي بار دیگر به 
شهرستان شدن اوز تا قبل از پایان دولت دهم تاکید نمودند، که هر دوي 
این وعده همان نوید و امیدي است که از باالترین مسئول قوه مجریه به 
مردم این بخش داده شـده اما حاصلی نداشت و هیچگاه عملی نشد و از 
سوي دیگر متاسفانه فرماندار محترم دولت دهم در الرستان که همزمان 
در سـفر ریاسـت جمهور به اوز در معیت ایشـان حضور داشت بعدها در 
مراسـم تودیع خود گفت: امروز خوشـحالم که پس از دوران خدمتم در 
الرستان مانع جدا شدن دو بخش از الرستان شدم و طی این مدت سعی 
کـردم مجموعه الرسـتان حفظ شـود و آنچه به امانت گرفتم نگذاشـتم 
چیزي از آن کم شود، و متاسفانه امروز درست پس از 6 سال از آن نوید، 
قول و سـفر تاریخـی رئیس جمهور و آن تودیع فرمانـدار وقت هنوز اوز 

همچنان بخش باقی مانده است. 
ولـی در مقابل در همجـوار ما بخش هاي خنج و گـراش با ارتقاء خود 
به شهرسـتان به درستی گام در مسیر توسـعه همه جانبه خود برداشته 
و توانسـته اند از این رهگذر به موفقیت هاي بسـیاري در اکثر زمینه ها 
در منطقه دسـت پیدا کنند. ولی شـهر و بخش قدیمی اوز که همیشه به 
گواه تاریخ چند گام از شـهرهاي همجوار خود جلوتر بوده اسـت در این 
گذر زمان نه تنها از این شـهرها عقب مانده اسـت که حتی از دسترسی 
بـه جـاده اصلی و راه هـاي مواصالتی منطقه هم به دور افتاده اسـت که 
اگر این وضعیت به همین منوال بماند احتماال روزهاي سـخت تري پیش 
رو خواهیم داشـت، که البته امیدواریم چنین نگردد و مطالبات و صداي 
مردم بخش ما هم شـنیده شود و با همت بلند مسئولین الرستان، استان 
و کشـور و تالش هاي همه جانبه و خیرخواهانه فرزندان این آب و خاك 
بار دیگر رشد، توسعه و پیشرفت به این شهر و بخش کهن باز گردد. و با 
ایجاد شهرستان اوز در استان فارس فصل جدیدي از وحدت مثال زدنی، 

شکوفائی و توسعه پایدار براي منطقه به وجود آید. 
البته مسـلم است که ارتقاء هر واحد کشوري اعم از روستا، دهستان، 
شـهر، بخش و شهرسـتان داراي تعاریف و ضوابطی اسـت که در صورت 
واجد شرایط بودن برابر با تعاریف تقسیمات کشوري موضوع به پیشنهاد 
وزارت کشـور و تصویـب هات دولـت امکان پذیر خواهد بـود. اما اصلی 
که در قانون تقسـیمات کشـوري بیشـتر به آن توجه می شـود و براي 
هـر ارتقایـی الزم االجرا اسـت و به درخواسـت ارتقاء مشـروعیت می 
بخشـد آمار جمعیت اسـت که اگر جمعیت محل به حـد نصاب آنچه در 
قانون تعریف شده است نرسـیده باشد فاکتورهاي دیگري مانند وسعت 
و گسـتردگی یـا وجود زیر سـاخت هاي الزم و غیره ممکن اسـت حتی 
قابل بررسـی هم نباشـد به همین دلیل در قانون به صراحت آمده است 
کـه حداقل جمعیت بـراي ارتقاء یک بخش در تراکـم زیاد جمعیتی 120 
هزار نفر و در مناطقی با تراکم متوسـط 80 هزار نفر است. ولی به استناد 
تبصره 2 ماده 7 قانون تقسـیمات کشـوري در نقـاط دور افتاده، مرزي، 
جزایري، کویري و نقاط کمتر توسعه یافته با تراکم جمعیتی کم و با توجه 
به شـرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی پس از پیشنهاد وزارت 
کشـور با تصویب هیات وزیران و در موارد اسـتثنایی با تصویب مجلس 
شـوراي اسـالمی در نقاط کم تراکم با جمعیتی زیر 50 هزار نفر هم یک 
بخش می تواند به شهرسـتان ارتقاء یابد که احتماال ارتقاء دو بخش خنج 
و گراش در الرستان در چند سال گذشته از محل تبصره 2 ماده 7 قانون 
تقسیمات کشـوري صورت گرفته است. به این دلیل که بخش خنج پس 
از انتـزاع از بخش اوز با 40/296هزار نفر در سـال 1384 به شهرسـتان 
ارتقـاء یافت و بخش گراش طبق سرشـماري سـال 1385 با 39559نفر 
در سـال 1388 توقیق شهرستان شدن پیدا نمود. این در حالی است که 
بخـش اوز بـا جمعیتی نزدیک به 50 هزار نفر و با 68 سـال قدمت بخش 
بودن با دو دهسـتان بزرگ و 37 روستا و آبادي همچنان هنوز در انتظار 

ارتقاء است. 
مـع الوصف هر چند حق ارتقاء بخش اوز سالهاسـت به عقب افتاده و 
نادیده گرفته شـده اسـت اما باز ما همچنان امیدواریم که در سال پیش 
رو شـاهد ارتقاء و ایجاد شهرسـتان اوز در منطقه باشـیم و معتقدیم که 
شهرسـتان الرسـتان نه تنها از انتزاع بخش اوز متضرر نخواهد شد بلکه 
زمینه فراهم شـدن امکانات رفاهی و رشـد و توسـعه بیشتر شهرستان 
مـادر فراهـم خواهد نمود. زیـرا واحد شهرسـتان در قانون تقسـیمات 
کشـوري از نظر جمعیت ظرفیت معینی دارد و اعتبارات مالی شهرستان 
جمعیت مشـخصی را می تواند پوشش دهد. حال اگر جمعیت شهرستان 
مادر از میزان معین بیشتر شود که انصافا الرستان این ویژگی را داراست 
جمعت اضافی مانند آبی اسـت که سرزیر می شود و به هدر می رود. لذا 
جدا شـدن بخش اوز از شهرستان مادر هیچ چیز از شایستگی الرستان 
کم نخواهد کرد. زیرا الرسـتان به گفته مسـئوالن به اندازه 9 شهرستان 
استان وسـعت دارد و به اندازه 7 شهرستان استان داراي جمعیت است. 
بنابراین جدا شـدن بخش اوز از الرستان نه تنها این شهرستان پهناور را 
از نظر محدوده جغرافیایی کوچک نمی کند بلکه می تواند سرآغاز کسب 
امتیازهاي شایسته و الیق براي الرستان بزرگ را فراهم نماید. به هر حال 
مـی طلبد بحث تبدیل بخش اوز به شهرسـتان با مسـاعدت و همدلی و 
همکاري مسـئوالن با سرعت بیشتري در دسـتور کار دولت محترم قرار 
گیـرد. چرا که مردم این بخش همواره همراهی و صداقت خود را با دولت 
و دولت مردان از گذشـته تا به امروز به اثبات رسانیده اند و امروز انتظار 
دارنـد که به مطالبات آنهـا خصوصا ارتقاء این بخش به شهرسـتان نگاه 
ویژه داشته باشند و دل شکستگی مردم را به بارانی از امید بدل سازند. 

علی تیرزن

محمد صدیق پیرزاد

احمد خضري

پسین اوز



اخـبار 3www.pasineevaz.com
خـبـر

3 شماره *1396 ماه دي اول* سال

کتاب نمایشگاه در جلد هزار 10
در کانــون هاي فرهنگی کتاب نمایشــگاه در جلد کتاب هــزار 10
معرض دید در اوز منطقــه پرورش و آمــوزش اداره دانــش آموزان

گرفت. قرار عالقمندان

اداره بـه همت گفت: اوز پسـین مدیر به باره این در کانـون مدیـر
تاریخ از کانون این نمایشـگاه فعالیت منطقه اوز و و پرورش آمـوزش
میرزاده عادل شـد. برپا آذر 1396 پایان روز چهارشـنبه 29 تا 11 آذر
و دانشـگاهها بسیار مدارس حمایت با نمایشـگاه از اسـتقبال افزود:
کرد اعالم متنوع بسـیار ها را موضوعات کتاب وي شـد. برگزار خوب
سرگرمی، علمی، ادبیات، تاریخ، شناسی، روان هاي زمینه در گفت: و
میلیون ارزش 200 کتاب بـه جلد هـزار ده و نوجوان کـودك و رمـان
طبق صبح 11 تـا 8 سـاعت از روزه همه و شـده اسـت. عرضه تومان
30 و 11 سـاعت از و از مدارس ابتدائی یکی شـده بندي زمان برنامـه
مدارس متوسـطه دانش آموزان ظهر 30 دقیقه و 12 سـاعت تا دقیقه
از خدمات آن و آمده نمایشگاه به روسـتا مدارس عصرها و دوم و اول
10 الی تخفیف هاي با و ابزارهاي مربوط ملزومات و سایر شـامل کتاب

شدند. می مند بهره درصد 40
دانش آموزان گویـی قصه روز در اتاق هر کـه کرد اضافه میـرزاده
با و گوش فـرا داده قائدي سـیما و صالحی پروین زیبا قصه هـاي بـه
کانون مدیر مربوطه به قصه گویی نیز می پرداختند. مربیان هماهنگی
و دسـتی این که تدریس کارهاي دانش آموزي با بیان هـاي فرهنگی
همکاران از الزم است در اینجا است گفت: وجود داشـته نیز خالقیت
اداره و و کارشناسان معاونین و پرورش و اداره آموزش رئیس و کانون
روستاهاي و شهر مدارس مدیران تمامی و اوز اسالمی ارشاد و فرهنگ

اند سپاسگزاري کنم. همکاري داشته با ما که منطقه اوز

معنوي رونمایی
شاکرانه زندگی کتاب از

از رونمایی معنوي آئین کتــاب، پایتخت طرح نامزدي راســتاي در
امیدوار تاالر بیمارستان در حالجی مجید نوشته شاکرانه زندگی کتاب

شد. عالقمندان برگزار مسئوالن و از جمعی حضور با

عسکري، مهران کرد. می اجرا را آن محمدخواجوي که آئین این در
مجید شخصیت کتاب و پیرامون پیرزاد محمدصدیق وحدانی و عبداله
ابراهیم و اسالمی ارشاد و فرهنگ اداره رئیس هاشمی و فروغ حالجی
شد اعالم و کردند. صحبت کتاب پایتخت درباره اوز مدیرپیام احمدي
امیدواریم اسـت و تهران به آماده ارسـال صفحه در 200 طرح که 44

اوز شود. فرهنگی شهر نصیب کتاب پایتختی امسال عنوان
نیز پور فتحـی امینـی، ماجده شـریف محمد پـور، غیاث قدریـه
داشـتند. بیان حالجی مجید سـپاس کالس از را خویـش تجربیـات
درباره شـاکرانه زندگـی کتـاب حالجی نویسـنده مجیـد ادامـه در
زندگی شـاکرانه کتـاب و گفت: صحبت پرداخـت بـه سپاسـگزاري
ستاره رسید چاپ 87 به که در سـال اولی من اسـت. کتاب سـومین
درباره دوم کتـاب بود. داسـتان مجموعه داشـت و نام پر شـش هاي
این در باشـم توانسـته بیتا که امیدوارم براي تابی نام بود به دختـرم
انسان باید که کرد تاکید باشم.وي کرده خدمت شـهروندان به راستا

باشد. داشته توجه پیوسته زندگی مثبت هاي جنبه بر
هرمی، یوسـف و احمد از متشـکل آوا هم هنـري گروه پایـان در
هنرنمایی افسري عبدالعزیز و پرنگ غالمحسین نژاد، غفوري سلمان
سـفیر سالمت داده نشـان باشـگاه کتاب فعاالن نفر از ده به و کردند
و گروه اجرائی ارشاد فرهنگ و اداره به همت باشـکوه آئین این شـد.

بود. شده برگزار کتاب نویسنده حالجی مجید و کتاب پایتخت

هما میزبان مدیرعامل الرستان

خنج و الرســتان، دفتر نماینده از به نقل و اوز؛ گزارش پســین به
ایران ملی هواپیمایی عامل مدیر شــوراي اسالمی مجلس در گراش،
اللهی آیت المللی بین فــرودگاه از براي بازدید ماه دي دوم نیمــه در
ملی هواپیمایی شرکت خارجی و داخلی پروازهاي بررســی و الرســتان

کرد. خواهد سفر به الر پروازها تقویت این ایران(هما) و
و مردم اعتراض پـی شـرفبافی در فرزانه گزارش دکتر این برپایـه
تفاوت نرخ به نسـبت مجلس در مردم نماینده جعفرپور دکتر تمـاس
نرخ داشـت: اظهار به تهران با پـرواز الر همجـوار شـهرهاي یکی از
موضوع این بلکه نیسـت نرخ شـرکت همجوار شـهر شـده در اعالم
کشـف براي فرودگاه هر اول پروازهاي در که اسـت مرسـوم امر یک
پس تا شود. می اعالم پایین بسیار قیمت بازار، کشش واقعی و قیمت
هاي قیمت و مسـلمًا تعین گردد و واقعی رسـمی قیمت از چند پرواز
بود. خواهد متفاوت پرواز خدمات و زمان کیفیت برحسب اشاره مورد
فرودگاه از پروازهاي اولیه در قبل سـالهاي در روش که این همچنین
از پس نیز شـهر همجوار پرواز نرخ و است شـده اعمال نیز الرسـتان

شود. می اعالم بررسی و پرواز چند

سود ها بانک از بعضی
کنند می پرداخت درصد 15 از بیش

بانک گفت: اســالمی شــوراي مجلس اقتصادي کمیســیون عضو
که کرده است تصویب را اي نامه آئین اعتبار و پول و شوراي مرکزي

باشد. 15 درصد حداکثر گذاران سرمایه به پرداختی سودبانکی نرخ
موسسـات و ها از بانک بعضی ولی متاسـفانه انارکی افزود: احمـد
کنند. اجرا نمی و آن را سـرپیچی نامه آئین این از اعتباري و مالی نام
پرداخت سودهاي به اقدام صوري هاي شرکت نام با ها از بانک برخی

کنند. می درصد 15 از بیشتر
سـپرده اعتبار سـود و پول مصوبه شـوراي طبق اسـت که گفتنی
و کوتاه حداکثر 15 درصد ساله یک سپرده سـرمایه گذاران به صورت
بعضی ایـن میان اما در تعیین شـده اسـت. 10 درصد مـدت حداکثر
حتی تا غیره و و اوراق صنـدوق هـاي نام با موسسـات و ها از بانـک

کنند.  می سود پرداخت نیز درصد 21 

نمازخانه افتتاح
آفرینش مجتمع

 
عترت، و قرآن بزرگداشــت هفتــه مناســبت به و ویژه اي آئین طی
قرار برداري بهره مــورد آفرینش فرهنگی و آموزشــی مجتمع نمازخانه

گرفت.
دانشگاه  شورا، پرورش، روسـاي آموزش و بخشـدار، که آئین این در
اسالمی، ارشاد و فرهنگ دینی امام شافعی، علوم مجتمع اسـالمی، آزاد
و اولیاء آموزان دانش پرورش، و آموزش کارشناسان و شـهردار، معاونین
کالس هفتم این آمـوز دانش زاده عالـی شـکوفه داشـتند. حضور آنان

گفت. خیرمقدم حضار به مجري عنوان به مجتمع
من گفت: سخنران اولین عنوان به اوز منطقه پرورش و آموزش رئیس

بعد به آموزش کنار در که سپاسـگزارم بسـیار از ابتکار مجتمع آفرینش
نشانگر باشکوهی جلسه چنین برگزاري اسـت. داده هم اهمیت پرورش
بنیادین سـند تحـول افزود: در محمدرضـا رضائی اسـت. موضوع ایـن
اضافه وي است. شـده فراوان تاکید پرورش موضوع به و پرورش آموزش
نماز براي است و امید است. روح آرامش و محل سکینه نمازخانه که کرد

باشید. داشته برنامه هم
مورد در پـرورش و آموزش بدنـی تربیت مسـاح کارشـناس محبوبه
آموزان منطقه کل دانش درصد گفت: 15 و توضیح داد سفیران سـالمت
این هستند. سالمت سـفیران عنوان به شـوند نفر می یکهزار حدود که
پذیر مسئولیت آموزان دانش و شده انتخاب بهداشت رابطین توسط عده
به تا کرد دعوت سـالمت سـفیران طرح آموزان دانش وي از می شـوند.
فروغ اسالمی، توسـط فریبا صالحی رئیس شـوراي جایگاه بیایند. آنان
متخصص نوروزي دکتر شـهال اسالمی، ارشاد و فرهنگ هاشـمی رئیس
یک شـماره رئیس مرکز بهداشـتی دانشـی هاجر دکتر و زایمان، زنـان
و به کاور سـالمت کارشـناس آموزش و پرورش ملبس مسـاح محبوبه و

شدند. آویز گردن
گفت: من شـاگرد سابق مدیر  کوتا سـخنانی در نوروزي شـهال دکتر
می را مدیوین ایشـان خویش و تحصیالت بودم آفرینش مجتمع فعلـی
شادي وي تاسیس شد احساس توسـط آفرینش مجتمع که و وقتی دانم
پرورش و آموزش زمینه در هـم باز دادسـتان پروین که کردم رضایت و

است. برداشته مثبت قدم

ها  بچه مهمـان ما گفـت: کوتاه انصـاري طی سـخنانی شـیخ صالح
سالمت بشناسیم. بیشتر را آن باید اسـت. مهم بسیار سالمت هسـتیم،
4-سالمت روان 2-سالمت فکر 3-سالمت جسم 1-سـالمت بعد دارد: 4
این از کدام هـر از غفلت انصاري اظهار داشـت: شـیخ اجتماعی، روابط
و یادآور شد ماهواره را شود. وي مضرات می آسـیب پذیري موجب ابعاد
هم دیگران سـالمت مراقب بلکه خود سـالمت فکر به تنها نه باید گفت:
آفرینش مجتمع زحمات و نمازخانه افتتاح از انصاري شـیخ باشیم. باید

کرد. سپاسگزاري
12 (ب) کالس اول و نفر (الف)11 اول کالس دانش آموزان آئین این در
منصوري عبداله شیخ توسط نمازخانه و پرداختند. سـرود اجراي به نفر
مهندس مسعود توسط نمازخانه فرش هزینه که است گفتنی افتتاح شد.

است. شده پرداخت و تامین کراماتی

فارس: آزاد هاي دانشگاه رئیس

هستم اوز در قرآن قرائت و هنري پیراپزشکی، هاي رشته تاسیس پشتیبان
پیشــقدم محمدکاظم کاوه دکتر 96 آذر دوشــنبه 13 روز صبح
دکتر اتفاق آزاد فارس بــه دانشــگاه رئیس و امنــا هیئت دبیــر
و معاونین روســا و دانشــگاه در نهاد رهبري نماینده محمودیان
امنا، هیئت اعضاي جمع الرســتان در واحد اسالمی آزاد دانشگاه
و مردم گروهی از و اوز کارکنان دانشگاه آزاد و دانشجویان، اساتید

حضور یافتند. مسئوالن اوز
قسمت  هر در و بازدید دانشـگاه مختلف قسـمت هاي از ابتدا
تاالرهاي در سـپس نمود. را ارائه الزم توضیحات دانشـگاه رئیس
از هیئت سـپاس ضمن و یافت حضور سـعدي شـیخ و خیام تئاتر
توسعه با من گفت اوز و کارکنان دانشـگاه ریاسـت خیرین و امنا،
تاسـیس پشـتیبان موافقـم و اوز در تحصیلـی مقطـع و رشـته
رابطه این در و پیراپزشکی هستم و قرائت قرآن هنري، رشتههاي
عبدالعزیز خضري رئیس دانشگاه نوشت. اوز نامه ویژه خواهم براي

سـپاس از رئیس هیئت امنا ضمن پیرزاد صدیق محمد و تشـریح کرد را آن ادامه و روند دانشـگاه تاسـیس چگونگی وحدت هفته گرامیداشـت ضمن
از و براي دانشگاه تبلیغ رفته و دبی به چند بار اعضا اتفاق سایر به من داشت: اظهار فقیهی نژاد منصور فقیهی و ویژه آقایان عبدالقادر و به نیکوکاران

کرده ام. مالی کمک دانشگاه ساخت در نیز آن خود عالوه بر و ایم شده مند بهره دانشگاه براي خیرین کمک
این  دبی براي سـاخت و امناي اوز هیئت اعضاي و کارکنان ریاسـت، گفت: و کرد اشـاره اوز شـهر سـابقه فرهنگی امنا به هیات دبیر احمد خضري
نیز رهبري نهاد نماینده دکتر محمودیان دانست. دانشگاه پیشرفت مایه را الرسـتان واحد و اوز مرکز بین وي تعامل اند. کرده معنا را عشـق دانشـگاه
کمک دانشگاه به که ماست وظیفه و است دانشگاه توسعه دنبال ما براي به خیر ولی در اوز هستیم خیر دنبال دربدر شهرها سایر در ما داشت: اظهار

کوشا باشیم. تحصیلی مقطع و رشته توسعه و در کنیم
هدایت  کنیم اطاعت پیامبر ما از اگر و است صراط المستقیم تنها دعاي واجب اهدنا اظهار داشت: شافعی امام مجتمع عالی مدیر انصاري صالح  شیخ
تاالر باشیم. سپس در مردم گشاي مشکل باید هم مسئوالن است. ما حضرت بودن آن گشا رسول(ص) مشکل حضرت هاي ویژگی از یکی شویم. می

شد. پذیرایی مدعوین از ناهار با سعدي شیخ
داشتند. نیز حضور مسئوالن سایر و بخشدار و پیام دانش، اعضاي شوراي شهر، شهردار، اوز پیام اوز، پسین رسانه اصحاب که است گفتنی

دامپزشکی پست و جهادکشاورزي مرکز افتتاح
طی 96 آذر یکشــنبه 26 روز بامداد در اوز، پســین گزارش به
بخش اوز پست دامپزشکی و مرکز جهادکشاورزي اي آئین ویژه

شد. مردم به رسانی خدمات آماده و افتتاح
و استان مسئوالن بویژه حضار از سـپاس ضمن اوز بخشـدار
می اداره بخش صورت بـه محدوده این گرچه گفت: شهرسـتان
چون می گردد. شهرسـتان محسوب یک حقیقت در ولی شـود
سنگین، 8 واحد دام راس هزار 2 سنتی، دام راس داراي 3 هزار
تولید واحد چندین گذار، تخم مرغ واحد یک گوشـتی، پرورش
غیره مدرن و کشتارگاه واحد دو و بلدرچین پرورش شترمرغ، و
اوز مرکز که کرد خواست در فراز آتش محمدحسـین باشد. می

داراي کد شود.
مسئوالن سپاس از ضمن نیز اوز شهر اسالمی شـوراي رئیس
فریبا فعال است. و توانمند بسیار دامپروري و کشاورزي هاي بخش اظهار داشـت: بخش اوز در اند شـده مرکز این دو اندازي راه باعث که نیکوکاران و
ساختمان، واگذاري در حاجی زادگان عبدالرحمن از همت کرد. وي را شدن مشکالت برطرف درخواست و تشریح را اوز هاي بخش نیازمندي صالحی،
آپارتمان واحد یک واگذاري عبداله امینی در زارع و محمدرسول خرید خودرو، هزینه پرداخت نامی در سعیدي، هدایت اله امین انگاشته، محمدعلی
عابدي، هما پیشداد و محمدعلی نیا، حسین پیرزاد، حسـین محمدصدیق محمودي، وحدانی، محمد محمد وحدانی، شـریف محمد سـال یک مدت به

سپاسگزاري کرد. اوز ادارات در استقرار خود) براي حق الجلسه ماه یک (اهدا شهر اوز اسالمی شوراي اعضاي
داراي و حکمفرماست آن در خاصی ثبات و آرامش است که قدیمی و بزرگ بخش اوز، اظهار داشت: الرستان جهادکشاورزي رئیس و معاون سازمان

است. خور توجه در ارزشمند و بسیار واال و است که بسیار هاي توانمندي و پتانسیل
خواهیم پیشرفت و شاهد ترقی و شده فراهم و دامی بیشتر کشاورزي فعالیت بسـتر بدانید مسلم اوز در اداره تاسـیس این افزود: با قاسـمی فرزاد
شود. می الرستان افتتاح در که است دامپزشکی پست چهارمین اوز پست که این اعالم با نیز الرستان دامپزشـکی محجوب رئیس مسـعود بود. دکتر

گردد. می صادر اوز ققنوس از کشتارگاه استان مرغ سبز سوم و یک شده استانها صادر به سایر گوشت تن یکهزار اوز بخش از گفت:
جمهوري نظام بودن بر مردمی تاکید با فارس اسـتان جهادکشـاورزي سـازمان رئیس
که ایم سعی کرده کشاورزي است. بخش رسانی در خدمات هدف ما ایران گفت: اسـالمی

بهره مند شویم. روز علم هاي جدید و آوري فن این بخش از در
خدمات کشـاورزي به مرکز امید تدبیر و در دولت قاسـمی افزود: مهدي محمد دکتـر
کارشناس یک کشاورزي هاي پهنه هکتار 2500 هر در ایم کرده سـعی و ایم داده اهمیت
پیشـرو فارس اسـتان می کنند. پیگیري را کشـاورزي امـورات مسـئول قـرار داده که
کشاورزي کردن علمی حفظ شود راهی جز روند و براي این که است کشور در کشاورزي

نیست.
داراي اوز بخش گفت: بود که اوز جهادکشـاورزي بخش مرکز رئیس سـخنران آخرین
جو 1000هکتار و پنبه و کلزا گندم، هکتار 1700 که اسـت روسـتا آبادي و 15 و شـهر یک
دامداري 20 مرغداري، 12 گلخانه، واحد 5 سیفی، 3000هکتار نخیالت، 16000 هکتار دیم،
و... خاکی بند 4 کشتارگاه صنعتی، 2 غذایی، صنایع واحد سنتی، 2 دامداري 50 صنعتی،
آفت متاسفانه که دارد وجود نخل هزار 45 فیشور در که: کرد اضافه پور نظام امین دارد.
از جلوگیري براي الزم اقدام که دهستان مشاهده شد این در خرما سرخرطومی سوسک

آمده است. به عمل آن
بخش دامپزشکی پسـت رئیس عنوان به نوروزي خیرالنسـاء دکتر و اوز بخش کشـاورزي جهاد مرکز رئیس به عنوان پور نظام امین احکام پایان در

شد. مرکز افتتاح این و اهداء شد آنان و به قرائت اوز

بیدشهر: در سپاه فرمانده

هستیم پیامبر(ص) از وحدت وارث ما

وحدت نماز در الرســتان انقالب اسالمی ســپاه پاسداران فرمانده
اتحاد و وحدت داشت: اظهار شــرکت بیدشهر شکن دشــمن و آفرین
ســالهاي در پیامبر اکرم(ص) و مجاهــدت تالش اثــر در مســلمانان

رسیده است. ما به که متمادي است
با فرماید: می کریم قـرآن در خداوند افزود: جاهدي امیر سـرگرد
اختالف که کس هـر بنابراین نشـوید درگیر هم با هـم تنـازع نکنید.
فرمانده باشد محکوم است. هرکسی حنجره سـخنان از و این بیندازد
الگوي را رحمت آن و نور بر رسـالت پیامبر تاکید با الرسـتان سـپاه
مقام فرموده به الرسـتان اظهار داشت که: و دانست اسـالم بدیل بی
است. سنی و بین شیعه در زدنی مثال وحدت داراي یک رهبري معظم
مهمترین نقطه گفت: مسـلمانان بین مشـترکات به با اشـاره جاهدي
هست و بوده اسـالم(ص) پیامبر نازنین وجود اسـالمی امت مشترك
و دارند حضور دنیا ثروتمندترین نقطه مسـلمان در نفر و 1/5میلیارد
دارد. نگاه محفوظ دشمنان ترفندهاي از را آنان تواند می وحدت تنها
شـیعه و برادران اتحاد با دانسـت و گفت: زائیده آمریکا را وي داعش

کنیم. را نابود توانستیم داعش سنی

شهر 7 انطباق کمیته در راستگو
فارس  جنوب

نماینده راستگو فارس جعفر اســتان شــوراي طرف از حکمی طی
کمیته عضویت به فارس استان شوراي در الرستان شوراي شهرستان
عضو راستگو حکم این موجب آمد به در اســتان شــهر هفت انطباق
خور و بنارویه، لطیفی جویم، بیرم،  خنج،  الر، کمیته انطباق شهرهاي
خواهد شوراها نظارت مصوبات بر انطباق کمیته دیگر اعضاي با و شد

داشت.
نفر شـامل فرماندار، سـه از متشـکل انطباق کمیته اعضاي دیگر

منطقه است. در آن استان شوراي نماینده رئیس دادگستري و
تواند نمی استان نماینده شوراي طبق قانون که به ذکر اسـت الزم
کمیته عضو راسـتگو بنابراین باشـد و خود شـهر عضو کمیته انطباق
(نماینده سـابق گراش از حسـنی اصغر دکتر علی و نبوده  اوز انطباق

دارند. عهده بر اوز انطباق کمیته در را مسولیت این مجلس)
نماینده اوز جعفر راستگو اسالمی شهر اوز و شوراي براي اوز پسین

دارد. موفقیت آرزوي استان کمیته در
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اوز در پارسی صبح
فضلویه محمدباقر
برنامه کننــده تهیــه
صبــح تلویزیونــی
اتفــاق بــه  پارســی
و از صدا مهرداد آهنگر
فارس سیماي مرکزي 
شــنبه ســه روزهــاي
22 و 21 چهارشــنبه و
حضــور در بــا 96 آذر
آثار تاریخی اوز از شهر
فیلمبرداري فرهنگی و
برنامه پخش در براي و
پارسی صبح صبحگاهی
از زوج روزهــاي کــه 
تا صبح 7/5 ســاعت
ســیماي از صبح 8/5

محمدرضا شــهرداري، اند. کرده آماده شــود، می پخش مرکز فارس
با اوز پسین نشریه مدیر اســالمی و ارشــاد و فرهنگ رحیمی، رئیس

کردند. همکاري نامبرده
بسـیار را سـتود و گفت: دانش مردم اوز رفتار و و فرهنگ فضلویه
جلوه از بسـیاري و یافته حضور فرهنگی این شـهر خوشـحالم که در
عکس افزود: شـهروندان می توانند کردم. وي ثبت را ارزشـمند هاي
طریق بـه شـماره 09173761142 از اوز شـهر از هـاي جالب خویش

ارسال کنند. خودشان نام به تلویزیون از پخش تلگرام براي

شی شیشه شکست» «شی
خیام دانشگاه آزاد تاالر در اجرا آغازگر

شی نمایش «شــی
شکشــت» شیشــه
تئاتر کــف تاالر عمــال
دانشگاه در  خیام  عمر
مرکز اوز اســالمی آزاد
بهره مورد و را افتتــاح

برداري قرار داد.
بیسیک هنري گروه
شی «شی طنز نمایش
به شیشـه شکشـت»
کارگردانی و بازنویسی
و سـخاوتی حسـین
حسـین آفرینی نقش
منفرد نعیم سـخاوتی،
کریمـا سـیاوش  و
بنفشـه نوازندگـی و

الهام سـالمت و رفیعی نور ناصر و و افکت نظامی و ابوالقاسـم بهبین
کف تاالر در بار اولین بـراي کریمی مبینا انتظامات زاداگان و حاجـی
روي به پیرزاد) محمدصدیق اوز (خیریه آزاد دانشگاه خیام عمر تئاتر

آورد. صحنه
ایدز و مخدر مواد درباره پیامـش بوده و آموزشـی نمایش طنز این

است.

پاریزي استاد
داشت خاطره اوز با که مردي

سال ماه دي سوم تاریخ در پاریزي باسـتانی اسـتاد محمدابراهیم
به سـیرجان پاریز 1304 در
دان، تاریخ وي آمـد. دنیـا
شاعر، پژوهشگر، نویسنده،
نگار روزنامه پژوه، موسیقی
دانشگاه بازنشسته استاد و

بود. تهران
پاریزي  باسـتانی استاد
در 1393 فروردیـن  5 در
تهران در سـالگی 89 سن
گفت درگذشت. خودش می
مانند نشـریاتی خواندن با
مهر و آینده المتیـن، حبل

زبردست نویسنده این شدم. عالقمند نویسـندگی و نگاري روزنامه به
از سخنرانیهایش بیشـتر در و داشـت عالقه فراوانی اوز مردم و اوز به

برد. می نام یک شهر فرهنگی عنوان به اوز شهر
سال در دارد که نام دزدان» «پیغمبر پاریزي باسـتانی اولین کتاب

است. شده کرمان چاپ در 1324
کتاب اولین دارد. ترجمه یا تالیف کتاب عنوان شـصت بیش از وي
پژوهشگر این کرد. چاپ 1327 در سـال من» « یادبود نام به شـعرش
اشـاره به آنها بعدي مقاالت در که داشـت خوشـی خاطره با اوز توانا

شود. می

بسطامی   ایرج
رفـت بـم زلـزلـه  بـا

بسـیار به بار کشـتار و ویرانی بم زلزله سـال 1382 دي ماه پنجم
میـان ایـن در آورد.
خواننده بسطامی ایرج
سـنتی موسـیقی 
استاد و شـاگرد ایران
شـجریان محمدرضـا
زمین خشم گرفتار نیز
را فانی دار و لرزه شـد

گفت. وداع
ایـرج مرحـوم
دلیـل بـه  بسـطامی
هاي تصنیف خوانـدن
پونه «گل چون زیبائی
پرنیا اثر حسـین هـا»
پرویز اثـر من وطـن و
شهرت مشـکایتان به

ساخته بهار الشـعراء ملک از بر روي شـعري که تصنیف این رسـید.
اعالم شد. ملی سرود عنوان به یونسکو سازمان طرف از بود شده

بدرود حیات  سـالگی 46 و در سـن بم شـهر اهل بسـطامی ایرج
فعالیت موسیقی زندگیش به پایان تا 1368 زمستان سال وي از گفت.

از وي انتشار یافت. حدود 19 آلبوم پرداخت و

فارس استاندار و فقیه ولی نماینده
شیراز در وحدت هفته آغاز مراسم  در

عضو خضري عبدالغفار از و به نقـل اوز، پسـین بـه گزارش
در پنج فارس استاندار شیراز سنت اهل مسـجد امناي هیات
نماینده ولی ایمانـی اله آیت اتفاق به آذر 96 9 شـب شـنبه
نظامی نیروهاي فرماندهان فارس، سـنت اهل در امور فقیه
در حضور استان فارس با کشوري مسئوالن سایر و انتظامی و
مولودخوانی در مراسـم شرکت سـنت شیراز و اهل مسجد

گرامی داشتند. وحدت را هفته

شیراز گفت: اتحاد سنت اهل در جمع تبادار این آئین اسماعیل در
وحدت این حفظ اهمیـت اسـت. ضروري و الزم امري مسـلمانان بین
یکدیگر کنار تسـنن در اهل و شـیعیان که فارس پهنـاور اسـتان در
وحدت دلها باید با بنابراین تر اسـت. بسـیار پررنگ کنند می زندگی
قرآن به تمسـک با نبوت و و معاد و توحید ایمـان به برخاسـته از که
این در کنیم. دوري تفرقه هرگونه از اسـت وحدت مایه ترین مهم که
توجه مورد که بسیار پرداخته مولودخوانی به تواشیح خنج گروه آئین
در فقیه نماینده ولی ایمانی اله آیت سـوي از و گرفت قرار مسـئوالن

کردند. دریافت و هدایایی تشویق شیراز مورد جمعه امام و فارس
توجه با اوز نیز شافعی امام مجتمع مدیر محمدصالح انصاري شـیخ
گفتنی کرد. مسلمانان سخنرانی همدلی و درباره وحدت قرآن آیات به
ساعت 22 تا شده بود آغاز دقیقه 30 و 19 سـاعت مراسم که از اسـت
خواجوي امام شـیخ عبدالواحد حاج گزارش این برپایه داشـت. ادامه

برد. سر می به کشور از خارج ماموریت در شیراز اهل سنت جمعه

بهزیستی: سازمان رئیس و وزیر معاون حضور با
رسید برداري بهره به اوز بخش بهزیستی نمایندگی ساختمان

با قرائت قرآن توســط 96 آذر 20 دوشــنبه روز دقیقــه 25 و 14 ســاعت
نمایندگی ساختمان افتتاح آزاد، محمدي امین فیشوري صداي خوش روشندل

شد. آغاز اوز بهزیستی
گویی خوشـامد آفرینش، مجتمع بیـان آموز خوش دانـش زمانی رومیصـا
ابراهیم احمدي به عنوان گرفت. قـرار حاضران توجه مورد بسـیار که پرداخت
13 بود ساعت قرار مراسم و اظهار داشت: این تشریح را جلسه هدف از مجري
مهمانان وي شـدند. معطل سـاعت حدود یک مردم شـود که آغاز دقیقه 30 و

کرد. تشکر و از آنان معرفی را جلسه
در مردم اوز که داشـت: اظهار خیرمقدم ضمن خالصه طور بخشـدار اوز به
بررسـی آنان تقاضاي دو فعال دارند انتظار دارند که ها مشـارکت زمینه تمـام
تقاضا بویژه معلوالن و 1-مردم افـزود: فراز محمدحسـین آتش و اجابت گردد.
و مجهز پیشرفته امکانات که هستیم آن خواستار مساعد، بستر شـدن به آماده توجه 2-با یابد. ارتقاء بهزیسـتی به اداره مسـتقل که نمایندگی دارند

شود. اجرا در این نمایندگی نصب و بخشی توان
زمینی در ساختمان این که این بیان با وي داریم. بیشتري کمک هاي انتظار دارد که وجود 800معلول از بیش وسیع بخش این در افزود: فراز آتش
خیرین سوي از ریال آن میلیارد که 11 میلیون ریال 500 و میلیارد 14 هزینه با طبقه دو در زیربنا متر مربع و 700 مترمربع 200 هزار و یک مساحت به

است. شده ساخته تامین کشور سازمان بهزیستی آن توسط ریال میلیون و 500 میلیارد و 3 اوز فارسی سلمان خیریه انجمن توسط
اوز بهزیستی نمایندگی استقالل خواستار و داد را توضیح اوز مردم ویژگی خالصه خیلی که خیریه اوز بود انجمن رئیس و بعدي شـهردار سـخنران
بهزیستی محوطه تفرجگاه سالمندان در تا نمود تقاضا بهزیستی کشور اجتماعی و رئیس و رفاه تعاون کار، وزیر معاون پایان از کراماتی در مسعود شد.

شود. دایر
طرح چند افتتاح پرواز و در تاخیر را آن علت و کرد عذرخواهی اوز به رسیدن دیر از ابتدا که بود بندپی محسنی دکتر انوشیروان سخنران آخرین

مردم تقاضاي به پاسخ در کشور بهزیستی سازمان رئیس و وزیر معاون دانست. الر در
به را نمایندگی توان ایـد نمی نیافته ارتقاء شهرسـتان به هنوز که این دلیل به گفـت:
یک انداز شـما به نیروهاي اداره می دهم و قول شـده متعهد من ولی داد اداره ارتقاء

باشد. نفري هزار 70 شهرستان
نمایندگی این در توانید می و غیره و بومی باشـد امریه اي نیروي هرگونه بنابراین
گفت: نیز تقاضاي دوم مورد در وي شود. انجام خوبی به معلوالن امور تا گیرید. کار به
هم ما دهید می تحویل را متر مربعـی 700 بناي ریبا ایـن اوز شـما مردم خوب وقتی
لوح سپاس سپس بدهیم. شما به امکانات تجهیز و را آن حدامکان در که وظیفه داریم
آئین این در شـد. اهداء بهزیسـتی نمایندگی سـاخت اندرکاران دسـت به تندیس و
مردم نماینده جعفرپور دکتر مدیران کل بهزیستی، کشور، بهزیستی سازمان معاونان
معاونین و از گروهی و الرستان ویژه فرماندار و اسـتاندار معاون حسـنی و مجلس در

داشتند. بخش حضور و شهرستان استان و مسئوالن

اوز: آزاد دانشگاه در الرستان دادستان

دیدگاه از شهروندي حقوق
کرد تشریح را اساسی قانون

عنوان تحت همایشی اساسی، قانون روز گرامیداشــت به مناسبت
دانشگاه فردوسی تاالر اساســی» در قانون از دیدگاه شــهروندي «حقوق

شد. برگزار مرکز اوز آزاداسالمی
قضایی علـوم همت، انجمن بـه همایش ایـن اوز، پسـین گزارش بـه
از گروهی و دانشـجویان آئیـن که این در شـد. برپـا اوز دانشـگاه آزاد
دانشگاه مدرس قاسـمی فاطمه داشتند حضور عالقمندان و مسـئوالن
تبریک ضمن دادسـتان الرسـتان کرد. آغاز را جلسـه به عنوان مجري
اصول است. کشور یک هاي آرمان اساسی قانون گفت: وحدت هفته ایام
حقوق و گیرند می نظر در را مردم حقوق که هسـتند قانون متعددي در

شد. و تثبیت تدوین ایران در 1383 در سال شهروندي

پیش این مفهوم شهروند گوییم می وقتی افزود: سیدابراهیم مرتضوي
حقوقی است و موضوع ولی زندگی کند در شهر فرد باید حتما می آید که
بیان این با الرستان دادستان شود. می شهرنشینان و روستائیان شـامل
درصد تا 85 90 بین شـود گفت: می جامعه امنیت کار باعث که شـغل و
این و شده اند. مجري شـناخته عدم شـغل، و بیکاري دلیل زندانیان به
موظف است دولت بنابراین است. اند مانده دور شهروندي حقوق یعنی از
مرتضوي کند. تامین مردم براي رفاهی امکانات سـایر و شـغل مسـکن،
شـهروندي اصول طبق را محکـوم و نظر) متهـم (تحت حقوق شـاکی،

نیز پاسخ داد. شفاهی کتبی و پرسش به چند ادامه تشریح کرد. در
پوران هـاي نـام به قضائی حقـوق دانشـجویان رشـته تـن از سـه
درباره را خویـش پور مقـاالت حاجی سـعید فتوحـی و زاده، خانعلـی
مقیمی عبدالرحیم جلسـه ادامـه در قرائـت کردند. حقوق شـهروندي
دانشجویان اساتید، حضور شوراي الرسـتان از رئیس و دانشگاه اسـتاد
الحق، برگزاري گفت: و کرد سپاسـگزاري الرسـتان دادسـتان و مردم و
آزاد اوز به دانشگاه وي اسـت. و ارزشمند مفید جلسـاتی بسـیار چنین

تبریک گفت.
تشکیل دانشگاه در اي خصوصی عمومی، جلسه جلسـه پایان از پس
کالس یک عنوان به دادسـتان سـخنان از گفت: آزاد دانشـگاه رئیس و
ارتقاء یادگیري دانشگاه هدف افزود: خضري عبدالعزیز بهره بردیم درس
الرستان دادستان مرتضوي پایان در اسـت. سـایر مردم دانشـجویان و
گفت: مردم اوز و خیرین امناء، هیات دانشـگاه، مدیریت از تمجید ضمن
از است و شده اوز تاسیس فرهنگی مردم درخور زیبا و واقعا دانشگاهی

بازدید شد. دانشگاه مختلف قسمت هاي

اوز در معلولین روز  گرامیداشت
تاالر معلــول در روز گرامیداشــت ســالروز اوز، پســین گزارش به

شد. برگزار با شکوه خاص اوز الزهرا(س)
بوده را حافظ قـرآن کـه فیشـوري روشـندل آزاد امیـن محمدي
سـخنانی اظهار طی اوز بخشـدار از آن شـد. پـس مراسـم آغازگـر
افزود: فراز محمدحسین آتش نیست. معلولیت محدودیت که: داشت
هاي توانایی فرهنگی با و اجتماعـی ورزشـی، هاي عرصه در معلولین
موظف بنابرایـن همه آید. نمی ما بـر عهده از کـه دارند وجود ویـژه
علی بعدي فراهم سـازیم. سخنران براي آنان را امکانات هسـتیم که
افزون اوز وسیع بخش در گفت: که بود شهر شوراي سابق عضو تیرزن
از آنان رفاهی امور انجام براي که است شده شناسـایی معلول 800 بر

معلولین جامعه کرد سعی زاده قاضی اسحق و قبل اقدام شـده سالها
جامعه غیاثی فعالیـت قدریه با نیز اکنون و کنـد اندازي راه را سـالم
برد نام زاده احمد صالی از تاسیس اسـت. وي شـرف در نور معلولین
پایان در طی کند. اوز تا بندرعباس را مسـیر پیاده که توانسـته است
به بودن انسان گفت: و کرد را معرفی نور معلولین جامعه مدیره هیات

جسم. به نه است وابسته روح
مورد معلولین که ایـن با بیان الرسـتان نیز بهزیسـتی اداره رئیس
امکانات رفاهی تا وظیفه دارند مسئوالن گفت: هسـتند احترام جامعه
افکـن افزود: بال علیرضا سـازند. فراهم روسـتا و شـهر در آنـان را
که کنند تـا قانونی وضـع هسـتند تکاپو در نیز مسـئوالن کشـوري
حضور بال افکن از نمایند. تامین را معلول مسـکن عزیزان اشـتغال و
و داد خبر اوز شـهر در نزدیک آینده در کشـور بهزیسـتی کل رئیس
ساختمان کشور بهزیستی بندیی رئیس کل محسـنی حضور با گفت:
و کودکان این آئین در می شود. اوز افتتاح زیباي بهزیستی و خیرساز
هنرمند معلولین از عبداله قنائی و و کرانی سعادت ساره آموزان دانش
زاده، اسـحق قاضی صالحی زاده، احمد و به پرداختند. به هنرنمائـی
حضور جلسـه در معلولین که دیگر از گروهـی آزاد و محمدي امیـن

شد. اهدا یادبود رسم به هدایایی نداشتند

برتر پژوهشگران از تجلیل
اوز  منطقه پژوهش عرصه فعاالن و

فعاالن پژوهشگران برتر و از تجلیل مراســم اوز، پســین گزارش به
برگزار بدري پژوهشسراي در ســالن مســئوالن حضور پژوهش با عرصه

شد.
تعلیم و کرد: عنوان پـروش و آموزش رئیس رضایی مراسـم در این
همکاران آموزان نقش حیاتی بـراي دانش و اسـت حائز اهمیت تربیت
و دانسـت مکمل یکدیگر آمـوزش را پژوهـش و وي دارد. آموزشـی
و شد محقق نخواهد شد. پژوهش حوزه این دو به توجه جدي خواستار
مقام کسب شود. و پژوهی اقدام و استفاده گوناگونی روش هاي از باید

گفت. تبریک ایشان همکاران و صدیقی خانم به را پژوهشسرا برتر
را خود اظهار کرد: فعالیت پژوهشسرا مسـئول  ایراندخت صدیقی
پژوهشسراي دوم مقام توانسته اند و کرده است شـروع 95 مهرماه از
اسـتانی در بین اول مقام اسـتان و پژوهشسـراهاي کل در بین برتـر
پژوهشسراهایی (یعنی آورده دست به التاسیس جدید پژوهشسراهاي
که این است بر امسـال سعی هاي برنامه در آورده اند. به دسـت را دارند) را کنند می سـال فعالیت 5 1 تا بین از را وزارتخانه کل از اداره مجوز و کد که
فعالیتهاي تخصصی، هاي برگزاري کارگاه خصوص در گرفته هاي صورت ریزي تشـریح برنامه با وي برسانیم.  اصلی رسـالت را به پژوهسشـرا بتوانیم

ارائه نمود. را انجام گرفته فعالیتهاي مجموعه گزارشی از مختلف پژوهشی،
با و ایم قرار داده پوشـش تحت نیز را و جویم خنج الر، گراش، مناطق و اوز نیسـت به فقط مختص ها همایش گفت: پژوهشسـرا ادامه مسـئول در
به که مسـئولین خواسـت از و باشـیم. داشـته بین المللی اختراع ثبت بتوانیم ان شـااهللا داریم اوز پرورش و اداره آموزش طرف از که هایی حمایت
همچنین توانسته و کنند. فراهم آموزان براي دانش نوین را تجهیزات علوم حد و امکانات پژوهسشرا در نیازها و باشند داشته مثبتی پژوهشسرا دید

هستیم. نیز گیاهان دارویی دبیرخانه مجوز گرفتن در صدد و بگیریم را فارس پژوهشی استان علمی دستاوردهاي دبیرخانه جشنواره مجوز ایم
شد. تجلیل پژوهش فعاالن عرصه و پژوهشگران برتر هدایا، از اهداي لوح و جلسه با در مسئولین حاضر حضور با نشست در پایان این

نخبگان: ملی بنیاد فصلی خالقیت مدارس اول استانی در مقام آوران *
طاهري، امیر بناري  مهناز حسینی، الهه  سمانه کریم زاده،

پژوهشی استان: – علمی آوردهاي دست جشنواره در آور مقام آموزان دانش * اسامی
آمنه عالی پور، حسنی صالحی، شـقایق خوانساري، علی امینی، عرشـیا نامدار، سـعید فقیهی پور، امیر عبدي، ابتسـام احمدي، آیدا خرم، سـانیا
امینی، فائزه قاسمیان، رمیصا رسولی، ساره امینی، سعیا هرمی، مصعب صبورزاده، صدري کامیاب، احسان ترکمن، مسعود عنبران، شاهی شبنم بدري،

میرزاده. بهاره خضري، آرتمیس خادمی، سبحان
برتر  پژوهی کار اقدام و نامه پایان از دفاع خارجی، و داخلی هاي همایش در مقاله چاپ و ارائه کتاب، تالیف و چاپ همکارانی که اسامی * 

اند: داشته 95-96 سال در استانی
ساالري، علی مرتضی پورشـیرازي، محسـن آربزي، طیبه احمدي، هنرور، صفیه فتحیه فتحی، احمدي، صالحی، جاوید فریبا عبدالرسـول نوروزي،
رسولی، فریده آبادي، مساح قطب محبوبه مژگان روایی، کمالی، مبین حسـنی، سوسن نژاد، قلی فهیمه احمدي، سکینه بردبار، زهرا یوسـفی، سـجاد
نوزري، دوسـت، حمیدرضا رتبه امین اندام، جی داربام، سـعیده طاهره رونده، زینب نامی، ایراندخت صدیقی، وحدانی، ناهید مریم پورداوودي، زهـرا

قاسم زارع

تجهیز مدارس و نوسازي بازدید مدیرکل
اوز منطقه از فارس

نقل به و اوز، پسین گزارش به
پرورش و آموزش اداره از رئیــس
و نوســازي مدیرکل اوز منطقــه
به فارس اســتان تجهیــز مدارس
کارشناســان و معاونان اتفــاق
اداره عباســی رئیــس مهندس و
مــدارس منطقه و تجهز نوســازي
از الرســتان در مســتقر جنــوب

بازدید کرد. اوز مدارس منطقه
گفـت: رضائـی محمدرضـا 
کوثر، مدارس از موصلی سـرافراز
هاي بهروزیان هنرسـتان کهنه و روسـتاي جعفریان شـهید و البنین ام
مدارس نیازمندي هاي این افزود: وي نمود. بازدید شـهر اوز و رافعی در
و مدیرکل شد رسـانیده مدیرکل اسـتحضار به همت خیرین به با توجه
مسـاعد قول همه زمینه ها در فارس اسـتان مدارس و تجهیز نوسـازي
منطقه را مدارس در سـاخت نیکوکاران همت بلند اظهـار داشـت: داد و
بازسازي احتیاج به که مدارسـی و آنها تجهیز تکمیل و براي نهاده و ارج

کرد. خواهیم اقدام هم ما دارند تعمیر و
بازدید براي همراهان اتفاق به موصلی سرافراز گفت: پایان در رضائی

نمود. عزیمت الرستان و گراش هاي شهرستان مدارس به
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اوز جمعه امام ترخیص
بیمارستان  از

اوز، پسـین گزارش به
جمعـه و مفتی اهل امـام
فـارس جنـوب تسـنن
نسـبی بهبـود از پـس 
ترخیـص بیمارسـتان از 
منزل به اسـتراحت و در

پرداخت.
عبدالعزیز شـیخ حاج
دلیـل بـه زاده قاضـی
روز مـدت 4 به بیمـاري
بسـتري بیمارسـتان در 
معالجـات الزم از و پـس
نمود. مراجعت منـزل به
ابتدا است. وي اوز در شهر 1325 متولد جمعه اوز امام است که گفتنی
سپس در و تلمذ پرداخت به عبدالقادر آخوند مال حاج پدربزرگش نزد
علم تحصیل به مدینه دمشق و الخیمه، بندرلنگه، راس اوز، شـهرهاي
سال در اسالمی فقه ارشـد در کارشناسی مدرك کسـب و با پرداخت
و منصوب جمعه سمت امام به 1382 سال در بازگشت که اوز به 1363

شده است. کار مشغول به
مسـئوالن و مـردم، روحانیـون، از گروهـی مـدت بیمـاري وي در
تشـکر آنان همه حضور از جمعه امام رفتند. وي عیـادت معتمـدان به
خودم و می کنم دعا همه عزیزان من براي گفت: و و سپاسـگزاري کرد

هستم. دیگران دعاي به محتاج نیز
و شادکامی سالمتی آرزوي اوز محترم جمعه امام براي اوز پسین

دارد.

الرستان: کاربردي و علمی دانشگاه رئیس

اوز آفرینش فرهنگی و آموزشی مجتمع
و زندگی است مدرسه علم

روابط مدیر به اتفــاق الرســتان کاربردي و علمی دانشــگاه رئیس
اوز آفرینش و فرهنگــی آموزشــی مجتمع از دانشــگاه این عمومی

بازدید کرد.
رئیس و اوز اسالمی ارشـاد و فرهنگ اداره رئیس که بازدید این در
هاي مختلف قسمت داشتند حضور آزاد دانشـگاه هیات امناي و دبیر
کاربردي علمـی و دانشـگاه رئیس گرفت. بازدیـد قرار مورد مجتمـع
اوز شـنیده در این مجتمع افتتاح درباره من این که با اعالم الرسـتان
از بازدید توفیق آزاد دانشـگاه مراسـم در شـرکت با همزمان امروز و
مانند بود کی شـنیدن افزود: فرجام صفا آوردم. را نیز بدسـت مجتمع
وي است. زندگی و علم مدرسـه یک اوز مجتمع آفرینش واقعا دیدن.
و ارشـاد فرهنگ رئیس هاشـمی فروغ و محمدصدیق پیرزاد از حضور
هیات امناي دبیر اوز و پسـین مسـئول و احمد خضري مدیر اسـالمی
سپاسگزاري کردند می همراهی بازدید وي را این در که آزاد دانشـگاه
در مورد باشد الزم همکاري هرگونه دهم می قول اینجانب گفت: و کرد
معلمان از هسـتم و آفرینش مجتمع درخدمت اسـاتید و غیـره اعزام
و علمی دانشـگاه از بازدید براي آموزان دانش و مجتمع امناي و هیات

کرد. دعوت نیز الرستان کاربردي

جابري بندرعباس مسجد
زیربناي 530 و 300 مساحت به زمینی در بندرعباس مسجد جابري
مورد آذر مورخه 21 در و بازسازي خیر افراد همت به 2 طبقه در مترمربع

گرفت. قرار برداري بهره
بیش قدمت که است شده واقع اوزي ها بازار منطقه در مسـجد این

را دارد. 200 سال از
فرسودگی به دلیل اما شـد بازسازي سال 1348 در جابري مسـجد
گفته به بازسـازي گردید. بازار امناي هیات پیگیري با امسـال مجدداً
قاسم پور عبداله حاج دعوت با اوز بخشـداري بانوان کمیسـیون دبیر
قدریه صالحی، فریبـا از اوز متشـکل بانوان شـهر هیات امنا، رئیـس
حضور با 23 آذر شـب شـنبه پنج در و برازنده امینی شـریفه غیاثی،
افتتاحیه مراسـم در دسـتگاه) 400) نورالقلـب 22 بهمن موسسـه در

خواهران شرکت کردند.
به اوز شـوراي رئیس مراسـم صالحی این در افزود: قدریـه غیاثی
شنبه سه در رسمًا جابري که مسجد است گفتنی پرداخت. سـخنرانی
و بندرعباس اوز معتمدان از گروهی و مسئوالن حضور با آذر 21 شـب

شد. افتتاح

شد شهر تبدیل ارد به روستاي
مجلس دفتر نماینــده مردم در از به نقل و اوز، پســین گزارش بــه
شهرستان گراش در واقع ارد بخش مرکز ارد روســتاي اسالمی شوراي

یافت. ارتقاء شهر به
144412مورخه شماره ابالغ استناد به کشور وزیر گزارش این برپایه
طبق ضمنًا و کـرد موافقت شـهر به ارد روسـتاي ارتقـاء بـا 96/9/7
ارد تبدیل شهر اسالمی به شوراي روستاي ارد شوراي اسالمی مقررات
تبریک ارد شـهر محترم رویداد را به اهالی این اوز پسـین شـود. می

گوید. می
شود: چاپ می ذیل در کشور نامه وزیر متن

محترم استاندار نوشته است: جناب آقاي تبادار فارس اسـتاندار به
فارس

قانون از مـوادي اصالح قانون یک مـاده اجراي در علیکم- سـالم
با عنایت و کشـوري مـورخ 1389/12/17 ضوابط تقسـیمات و تعاریف
معاونت حقوقی ریاسـت شـماره 96/5/17-33667/59806 نامـه به
استانداري آن پیشـنهاد با کارشناسـی مطالعات با توجه با و جمهوري
الرستان به شهر شهرستان ارد بخش مرکز ارد روستاي تبدیل بر مبنی
مقررات الزم، برابر قانون و اقدامـات اسـت مقتضی گردد. می موافقت

گردد. می اعالم مراتب و موجود انجام
کشور وزیر – فضلی رحمانی عبدالرضا

و حوزه پژوهــش، روز وحدت هفته هاي روز دانشــجو، یادمان تجمیع
دانشــجویان با اجراي آئینی ویژه قالب را در وحدت و... هفته دانشــگاه،
عبدالقادر شــیخ (خیریه فردوســی حکیم تاالر در اســالمی آزاد دانشــگاه

شد. برگزار چهارشنبه 29 آذر 96 روز شکوه خاص در بامداد با فقیهی)
شـده اعالم سـاعت در برنامه که بود این قابل توجه مراسـم از نکات
از رضائی سـعید محمد توسـط قران با دقیقـه 30 و یعنـی در سـاعت 8
شد. ایران آغاز اسـالمی جمهوري سرود پخش و دانشـگاه دانشـجویان
دانشگاه رئیس بودند و برنامه مجریان قاسمی فاطمه کریمی و عبدالوهاب
با معنوي دانشگاه ارتباط و از پرداخت این آئین تبین به اسالمی اوز آزاد
افراد همه ظرفیت از گفت: و یاد کرد سازمان ها و نهادها سایر و مسئوالن

ایم. شده بهره مند دانشگاه این در توسعه سازمانها و

پرورش و و آموزش اداره همــکاري با بدري و پژوهشســراي ابتکار به
بنیادي هاي ســلول 96 همایش 28 آذر بامداد روز فارس نخبگان بنیــاد
دانش آموزان از گروهی حضور با پژوهشسرا تاالر در بازساختی و پزشــکی
گروه و مســئوالن و و الر شــهرهاي اوز، گراش یازدهم و دهم هاي پایــه

شد. تشکیل پرورش و آموزش مشورتی
ایراندخت و پرورش و آموزش رئیس رضایی محمدرضا همایش این در
شـرکت کننـدگان مقدم دکتر از تقدیر ضمن پژوهشسـرا مدیر صدیقی
حضار سایر و توکلی حامد دکتر و رضا شـهریاري دکتر قربانخانی، عباس
پخش 95 و 96 سال هاي در پژوهشسرا فعالیت داشتند. کلیپ گرامی را

شد.
و  فارس نخبگان بنیـاد ملی پرورش، و آموزش صدیقی از ایراندخـت
گفت: سپاسگزاري کرد، و همایش از این حمایت در اوز دانشگاه پیام نور
با و آشـنا می شـوند بنیادي سـلولهاي مفاهیم راهبردي با آموزان دانش

دانشگاه با همکاري اسالمی ارشاد و فرهنگ و اداره تائب ادبی انجمن
به آئینی با برپائی 96 آذر 29 چهارشنبه شــامگاه در هنر اهالی و نور پیام
یار بنشیند بی شبی هرکس که ثابت کنند که رفتند تا یلدا استقبال شب

یلداست. شبش
گردهمائی با ادب و انـدرکاران فرهنگ هنرمندان، دسـت عالقمندان،
نیست. حتی ماندنی زمسـتانی هیچ که کردند اعالم آئین این خویش در
بسیار دعوت این از مردم باشد. استقبال یلدا شب ما هاي همه شـب اگر
و ،خور گراش الر، شـهرهاي از مهمانان نبـودو جا براي نشسـتن عالی و
شد. تاخیر شروع دقیقه ده یلدا با آئین شب داشتند. نیز حضور فیشور

سـرود پخش و رضایی محمدسـعید قرآن توسـط قرائت طبق معمول
دانشجوي صادق فضلی و بالفاصله شـده انجام اسـالمی ایران، جمهوري
شده تهیه نامی اله هدایت توسـط که پژوهشـی نور مقاله پیام دانشـگاه
مریم و کریمی عبدالوهاب و شـد یلدا تشریح فلسـفه کرد قرائت را بود
تائب انجمن دبیـر خوشـامد از ضمن که بودند مجریـان برنامه رحمانـی
در تریبون پشـت جاي به رفیعی بهـرام کردند. دعـوت براي سـخنرانی

به دبی اوز و دفاتر امناء هیات زحمات از خضـري عبدالعزیز
و اسـاتید کارکنان اجرایی و هیـات از بویژه و کرد یـاد خوبـی
هاي بخش بـه فعالیـت ها مـورد در وي نمـود. سپاسـگزاري
معرفی به مختصر بطور و و عمرانی اشـاره آموزشـی، فرهنگی
سامان و سـر دانشـگاه مسـجد که: نمود اظهار پرداخت و آنها
امروز گفت: کرد. وي سپاسگزاري دسـت اندرکاران و از گرفته
کنفرانس و ویدئو تئاتر، کف هنرسـرا، تاالرهاي شـما حضور با

گیرد. مورد بهره برداري قرار می ورزش
فرمانداري ویژه امنیتی و سیاسـی معاون راسـخی مسـعود
پژوهش گفـت: پژوهش هفته دربـاره سـخنانی طی الرسـتان
آسان راستاي در مبهم و پیچیده مسائل درباره آگاهانه مطالعه
بهتر زندگی الزمـه دانائی را اسـت. وي شـناخت آن و سـازي
معرفی کشور در برتر پژوهشی را استان فارس استان و دانست
دانشگاه در پیشروترین اوز آزاد دانشگاه که الحق گفت: کرد و

است. الرستان
سـخن پژوهش دانشـگاه و درباره حوزه و نیز الر جمعه امام
فکر تاریخ به اشاره خرم با موسوي دکتر سیدمختار حجت االسـالم راند.
این و بوده اندیشه و قلم اسـالم(ص) پیامبر معجزه گفت: بشر و اندیشـه
موسوي دکتر است. مبین اسـالم دین و بزرگی فرهنگ ظرافت، از نشـان
و معدن هیچ داشـت: انگلسـتان اظهار دنیا کشـورهاي با مقایسـه خرم
در اما است معدن از غنی هندوستان کشـور ولی ندارد. ثروت زیر زمینی
بود. یعنی انگلستان مستعمره هندوستان که سـالها کنید تاریخ مالحظه
آورد. امام در خود سلطه زیر به را انسان و ثروت توانست اندیشـه و فکر
ثروت و اسـت علمی رتبه 17 داراي دنیا در ایران این که بیان الر با جمعه
مقوله دو این بکارگیـري در و طالب دانشـجویان وظیفه دارد گفت: هـم
الرستان اتاق کرد که دانشجویان است. وي پیشنهاد حیاتی و مهم بسیار

دهند. تشکیل فکر

پیام متـن قرائت ضمـن دانشـگاه امناي هیـات خضـري دبیر احمـد
سابقه دبی به دفتر اوز آزاد دانشگاه امناي هیات رئیس عبدالقادر فقیهی
از بخشی در و پرداخت کنون تا قبل سـال 80 از دانشـجویی تشـکلهاي
فارس استان در بلکه الرستان در تنها نه اوز بخش داشت اظهار سخنانش
همه هم به رغم و فرهنگ است مطرح بزرگ فرهنگی عنوان یک بخش به
در بخش اوز مسئوالن پرسید چرا از وي است. توسعه زیربناي مسـئوالن

ندارد؟ جایگاهی سیاسی توسعه
موفقیت آرزوي پیـام خویش ضمـن از بخشـی در فقیهی عبدالقـادر
تبریک را هفته پژوهش دانشـگاه کارکنان و اسـاتید دانشـجویان، براي
و و تحقیق علمی دانسـته پژوهش گرو در ترقـی جامعه را و پیشـرفت و

است. نهاده ارج را ایرانی دانشمندان موفقیت
با و عبدالوهاب کریمی کارگردانی بـه طنز هوش مسـابقه آئین در این
محمد و بنار حسینی، محمد السادات فرشته نیازي، سیده بهاره شـرکت
مقاله قرائت و کلیپ چند پخش و شد اجرا دانشـجویان پور از نادر مهدي

بود. ساعته 1/5 برنامه پایان بخش شفائی آرزو توسط بسیج
مسئوالن از گروهی آئین دانشجویان، اساتید، این در که اسـت گفتنی
الر، کاربردي علمی اوز و نـور پیام روسـاي دانشـگاههاي مردم و ادارات
استان، و شهرستان روسـتاها، شهر، شـوراي اسالمی نیکوکاران، اعضاي
بخشدار، ویژه، و انتظامی فرمانداري معاون سیاسی الرسـتان، جمعه امام
فرماندار، معـاون و الر جمعه امام توسـط حضور داشـتند. .... و شـهردار
(خیریه تئاترخیام 1-کف تاالرهاي: از ادارات مختلف روسـاي و بخشدار
محمدرفیع شـیخ مرحوم (خیریه حافظ 2-ورزش پیـرزاد) محمدصدیق
کنفرانس 4-ویدئو فریدونی) برادران تائب(خیریه 3-هنرسـراي فقیهی
حضار و شد برداري بهره کمالی) محمدرضا حاج مرحوم خوارزمی(خیریه
سیمرغ خیریه دیجیتالی کتابخانه سامانه -5 پرداختند. صرف صبحانه به
حاج محمد خیریـه بخش اداري عبدالـه 6- حاج فرزند یزدانـی فریـده

نظري. یوسف

ها: طرح افتتاح آئین در الرستان فرمانداري ویژه سیاسی معاون

در الرستان دانشگاه پیشروترین اوز اسالمی آزاد دانشگاه

بشناسند. را بهتر بنیادي سلولهاي می توانند پاسخ و پرسش
و آموزش بنیادي پژوهشـکده سلول هاي مدیر عباس قربانخانی دکتر
انتخاب نخبگان داشت: قرار است بین دانش آموزان، اظهار فارس پرورش
20 نفر و نفر دوم نفرات اول، 12 عنوان به 8 نفر آزمونی برگزار که شوند و
میلیون، سه کدام هر و مدال طال اول افزود: نفرات وي خواهند شد. سوم

مدال برنز سـوم و نفرات میلیون دو هر کـدام و نقره مـدال دوم نفـرات
قربانخانی دکتر کننـد. می دریافت جایزه تومان یـک میلیون هرکدام و
هاي در پایه ریاضی را رشـته آمار، و شـیمی فیزیک، را آزمون این منابع

اعالم کرد. یازدهم و دهم
(slem cells)بنیادي سلول ادامه در بیوتکنولوژي علمی استاد این
و حضار آموزان دانش براي علمی زبان ساده و به را آن کاربرد و ویژگی ها

گرفت. قرار استقبال مورد بسیار که کرد تشریح
قربانخانی یافـت و دکتـر پایـان 30 دقیقـه و 10 سـاعت همایـش در
دکتر فـارس، و پرورش آمـوزش بنیادي هاي سـلول مدیر پژوهشـکده
شیراز دامپزشکی دامی بیماري هاي مبارزه با بخش شـهریاري مسـئول
از شـیراز پرورش و آموزش ناحیـه 4 آموزشـی سـرگروه توکلی دکتر و
داشتند اظهار کرده و شناسی دیدار موزه مردم و مرکزي اوز آزمایشـگاه
بیشتر آن معرفی که در طلبد می و است ارزشمند غنی و بسیار موزه این

شود. گذاري سرمایه

همکاري از هم تشـکر البته کرد. صحبت یلـدا از و ایسـتاد صحنه میان
داشت. را آزاد اسالمی و پیام نور دانشگاههاي

بنفشـه رهبري کـودك به موسـیقی انجمن از کـودکان سـرود گروه
فاطمی، ناهیـد موذنی، سـپس یونس و پرداختند هنرنمایـی بـه بهبین
وخشوري مصطفی سید و کریمی عدنان کیا، وزیري فاطمه فضلی، صادق
ارشـاد فرهنگ و رئیس هاشـمی فروغ و قرائت را هاي خویـش سـروده
کرد. تشکر و خور گراش الر، شهرهاي از بویژه مهمانان از حضور اسالمی
سـپس کند و را کسـب کتاب عنوان پایتخت اوز امیدواري نمود و اظهار
مهرداد پرداخت. سنتور نواختن و هنرنمائی به گوهري جام الدین شـمس
منیژه دیوساالر، ها خانم خوانی هم با همراه که گرمش با صداي پیشـداد
به تاالر بود. هاشـمی سـیده عارفه و الدینی نجم نادیا قاضی زاده، فاطمه
سنتوریسـت جوان داد. جام گوهري ضمن معرفی خاصی هیجان و شـور

اوز است. موسیقی آینده او گفت زینا هرمی
یوسـف  و احمد متشـکل از نیز آوا هم هنري گـروه برنامه ادامـه در

که پرنگ غالمحسین و افسـري عبدالعزیز غفوري نژاد، سـلمان هرمی،
اهالی پرداختند و زیبا برنامه اجراي به نواخت می دف و فیشـور آمده از
همنوا نور اوز دانشگاه پیام اعتصامی پروین تاالر در از شـب را پاسـی تا
ها را روشـن خاطره اجاق زمسـتان، با آمدن باشـد یادمان که سـرودند

فاصله ها نشویم. سردي بگذاریم تا دچار

کرد: برگزار اوز بدري پژوهشسراي

بازساختی پزشکی و بنیادي سلولهاي روزه یک همایش

سرودند: مردم

نشویم ها فاصله سردي دچار تا بگذاریم روشن ها خاطره اجاق

شورا یاوران در عضویت
در یاوران براي عضویت اوز اسالمی شهر شوراي شهر امور کمیسیون

نماید. می همکاري به دعوت عالقمند از شهروندان شورا
ماه دي 15 تاریـخ حداکثر تا تواننـد مـی مـرد) و (زن عالقمنـدان
طبقه دوم در اوز واقع شـهر اسالمی دفتر شـوراي به مراجعه با 1396
و نام ثبت 52516562 شماره تلفن با تماس با یا و شهرداري ساختمان
دفتر بیشتر به اطالعات کسب آیند. براي بدر شـورا عضویت یاوران به

گردد. مراجعه شورا
اسالمی براي شوراي توانمند بازوي شـورا یاوران که اسـت گفتنی
را در خویـش اقدامات و فعالیـت نیـز تاکنون کـه هسـتند اوز شـهر

اند. رسانده شهر به اثبات مختلف هاي عرصه

پیرزاد ساسان ابقاء
اوز کاراته هیات مسئولیت پست  در

و جوانان، ورزش اداره رئیــس از نقــل به و اوز، پســین گزارش به
شماره ابالغ طی مجددا اوز بخش کاراته هیات مسئول ساســان پیرزاد

شد. اوز ابقا پست هیات کاراته بخش مورخه 96/9/20 در 527
و  ورزشـکاران و پیـرزاد فعالیت بـا افزود: حسـینی سیدیوسـف
را کشور و استان، اوز مرزهاي شهرسـتان، بخش کاراته ورزش مربیان،
عالقمند و فعال این ورزشکار اوز براي شد. پسین جهانی و نوردیده در

دارد. موفقیت آرزوي

دندانسازي سال 26
اوز  در

شناسیم. وي می جاوید با دندانسازي را گراش اهل آزاد علی جاویدي
از پس است. کرده کار به شـروع اوز 1370 در سال سن از با 49 سـال
فعلی محل در و بازگشت اوز به 1380 سال در گراش و شـیراز به رفتن

طبابت شد. به محمدي مشغول روبروي مسجد خویش ساختمان
بهداشـت وزارت 5 از تبصره دندانسـازي مدرك داراي آزاد جاویـدي
شـهرهاي از بیماران حـاذق بودنش و محبوبیت دلیـل به و درمـان و
با هم او مراجعه او به روسـتاها سـایر و عمادده اوز، خنج، گراش، الر،

سازد. زیبا می هاي یکرنگی براي آنان دندان و و باصفا خوشروئی
او براي اسـت، دندان فاقد و مراجعه بیمـاري وقتی گوید می خـودش
اش چهره کنـم و بیمار می و دندان سـاخته و نصب کرده گیري قالـب
او همراه و من هم باز می گردد زندگیش به او و اعتماد به نفس جـوان

شوم. می شادمان
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هواپیمایی پارکینگ توسعه
الرستان المللی بین فرودگاه

با گفتگو در الرســتان اللهی آیت المللــی بین مدیــرکل فرودگاه
طرح از یکی هواپیما) پارك (محل اپرون ساخت گفت: میالدالرســتان
افزایش پروازها به توجه با که است فرودگاه در و اساســی بزرگ هاي
قرار گرفته کار دســتور موضوع در پیکر این هواپیماهاي پهن فــرود و

است.
برگزار اپرون توسعه بار مناقصه اسـت: یک اله صولتی افزوده امین
ولی گردید، اعـالم باطل داشـت یک شـرکت کننده فقـط چون کـه
عملی این موضوع پیمانکار با تعیین امیداسـت و انجام مناقصه مجدد
دارد سه هواپیما فعلی ظرفیت پارکینگ این که با بیان صولتی شـود.
فرودگاه پارکینـگ هواپیمایی توسـعه دنبال به هر صورت در گفـت:
شـده اخذ نیز آن موافقت و بـوده الرسـتان المللی آیت اللهی بیـن

است.

بیمارستان 6 از یکی عنوان به بیمارستان الر
شد شناخته کشور برتر خیرساز

ســاخت تخصصی کنگره و چهارمین المللی بیــن کنگره اولیــن در
همایشهاي ســالن در که تجهیزات و منابع مدیریت و بیمارســتان
کشور ساز خیر برتر بیمارستانهاي گردید، برگزار بهداشت وزارت رازي

عمل آمد. به تجلیل مراکز آن پرتالش خیرین از و معرفی
خدمات پزشـکی و علـوم دانشـکده عمومی روابـط گـزارش بـه
عامل مدیر کیانی، دکتر که همایش این در الرستان، درمانی بهداشتی
مدیر رجبی، مسعود حاجی مهندس و الرستان سالمت خیرین مجمع
امام درمانی آموزشی معرفی مرکز داشـتند، با حضور دانشـکده فنی
بزرگترین عنوان به علوم پزشکی الرستان دانشـکده توسط (ع) رضا
دومین به عنـوان مرکـز این پوشـش، تحت سـاز خیـر بیمارسـتان
معرفی کشور برتر سـاز خیر بیمارسـتان شـش میان بیمارسـتان در

گردید.
علی از رضا و معرفی کشـور برتر خیرین به ایـن همایش ادامـه در
عمل به تجلیل تقدیـر، لوح اهداي با الرسـتانی بزرگوار خیر اسـتوار

آمد.

الرستان اولین بار در براي

مصنوعی مثانه عنوان به روده زنده بافت پیوند
 

و شده بیمار برداشته یک روده از بخشی الرســتان در بار اولین براي
شد. وي پیوند زده به عنوان مثانه مصنوعی به

علیه رضا امـام درمانی آموزشـی مرکز عمومی گزارش روابـط بـه
ویژه و خاص عملهاي جزء که جراحی عمل این در الرسـتان السـالم
منطقه، در نظیـر اقدامی کم طـی رجائی دکتر گـردد، می محسـوب
وي به مصنوعی مثانـه عنوان را برداشـته و به بیمـار روده از بخشـی

زد. پیوند
دارد، پالسـتی» نام علمی «ایلئو سیسـتو اصطالح که در عمل این
بیمار عمومی حال حاضر حـال در کشـید و طول نیم و سـاعت سـه

می باشد. بستري بخش در و شده مساعد گزارش
این معالج پزشـک رجائی حامد دکتـر پیش چندي اسـت گفتنی
معاونت سـوي از الر (ع) رضا امام رئیس بیمارسـتان به عنوان بیمـار

شد. منصوب دانشکده درمان

آزاد: دانشگاه اندیشی هم جلسه در

میلیونی 500 عمرانی هـاي طرح
ادامه دارد و آغاز دي ماه از

مرکز اوز دانشگاه آزاد کارکنان و اجرائی اندیشی هیات جلســه هم
شد. برگزار سعدي شیخ تاالر در

ها خانم و اجرائی و امناء هیـات اعضاي گروهی از آئین که در ایـن
عابدي و خالد محمدعلی حـاج آقایان و کمالی قدریه رفعت، نسـرین
داشتند. حضور مهمان عنوان به دانشـگاه) نیا(استاد حسین و محمد
مفید و مختصر توضیحات ارائه با جلسـه دبیر عنوان به خضري ناصـر
مردم و خیرین همت این دانشـگاه به گفت: دانشـگاه خدمات درباره
به تنها تا نه است شـده و تجهیز سـاخته و کارکنان رئیس کوشـش و
هیات رئیس کند. عموم جامعه خدمات رسـانی بـه بلکه دانشـجویان

و گفت: کرد خالصه محور سه حول را خویش سخنان نیز امناء

سپاسـگزاري و کارکنان دانشـگاه ریاسـت از دارم وظیفه -ابتدا 1
صورت به تسطیح و اکنون همه ناهمواري هم آن با 2-تنب سمدو کنم.
خیرین است از 3-الزم جاي بسـی تشکر اسـت. آمده که بدر میدان
شیخ عبدالقادر بویژه اند بوده دانشگاه این حامی پیوسـته که بزرگوار
بارور، برادران نوروزي، نادر خضریان، اسـحق خضریان، احمد فقیهی،

کنم. سپاسگزاري بقیه افراد و کریما برادران
داشـت:  اظهار اعضـاي هیـات اجرائی دیگـر از احمـد صمدانـی
موارد بسیاري از در را امناء هیات کار دانشـگاه ریاست خوشـبختانه
طریق هر آید به می که به اوز و هر مسئولی است آسان کرده و سـاده
است. و ارزشمند مهم بسیار که کند می دعوت به دانشگاه را او باشد
حاصل موفقیت ایـن دانشـگاه گفت: از تشـکر ضمن عابدي خالد
مهندس است. همکاران سایر و دانشگاه رئیس داراي مردم و پایداري
محمدصدیق آقاي که گفت علمی هیات اعضاي از مهرآوران محسـن
و کرد. شروع نمایش را تاالر تومان ساخت میلیون 50 اهداي پیرزاد با
مهندسان جوان کمک با داده و افزایش میلیون تومان 250 به آن را ما
سـرانجام به را اسـتاندارد تاالر این توانسـتیم انجمن نمایش بویژه و

داد. خبر هم همکف طبقه ضلع شمالی ساخت آغاز از وي برسانیم.
در گفت: شناسـی وقت به نهادن ارج ضمـن آزاد دانشـگاه رئیس
هفته هفته بسـیج، گرامیداشـت ایام آذر 29 روز در و آینـده هفتـه
دانشـگاه در را عمرانی طـرح چند افتتـاح دانشـجو و روز پژوهـش،
خضري عبدالعزیر کنیم. می برگزار دانشجویان توسط و خاص باشکوه
تا و شـروع شده میلیونی 500 هاي طرح پیش، ماه سـال دي از افزود:
گیرد. انجام تر سریع کارها شده است که و سـعی دارد ادامه امروز به
کالس درس و کارگاه تجهیز ساخت و این که اعالم با دانشـگاه رئیس
است اظهار شده (همکف)شروع طبقه در دانشگاه در مکانیک خودرو
و مساعدت نیکوکاران قول از یکی کارگاه و کالس سـاخت با داشـت:

است. داده را آن تجیهز
سعی کرده  رسـانه در دانشگاه گفت: دو وجود به اشـاره با خضري
پیش برگردیم به سـال به 20 اگر و تقویت کنیم. را ها زیرسـاخت ایم
بعد سال یک که گردیم می دبی بر بیمارستان در امناي هیات تاسیس
خیرین از خضري عبدالعزیز شـد. اضافه آن به نیز نور دانشـگاه پیام
عابدي، نسرین محمدعلی حاج روستا، عبدالعزیز و آقایان عبدالرحیم
داشتند تشکر جلسه حضور در که عابدي خالد کمالی و رفعت، قدریه
نیکی به به دبی هیـات اعزامی اولین نفره 8 نام اعضاي و یـاد و کـرد.
اقتصادي وجود مشکالت با امسـال روند ادامه این در گفت: و کرد یاد
از برادران باید اند که کرده مادي کمک تومـان 230 میلیون مردم باز
شمسـی، حاج عبداله محمدشـیخ محمدرفیع فقیهی، محمد کریمـا،
خضري، سـعید بارور، برادران عابدي، عبدالحمیـد پور، صالح صالـح
مرحوم وراث رفعتی، محمـد خضري، فوزیه فقیهی، عبدالقادر شـیخ
و خضري فقیهی، امین عبدالغفـور خضري، آخوند محمدیوسـف حاج

سپاسگزاري کرد. عنایت نامور
خیام عمر حکیم نام با تاالر نمایش طرح افتتاح پایان از خضري در
نام هنرسرا تاالر و تاالر ورزشـی کنفرانس، ویدئو تاالر پیرزاد، خیریه

برد.
از سـینما تاریخچه به نیز با اشـاره هیات امنا دبیر خضـري احمد
تجهیز سـاخت و در آزاد دانشـگاه گفت: برد و نـام در اوز ها اولیـن
هاي خود اولین فهرست و به اسـت اولین نمایش تاالر سـینما، سالن
کمالی و محمدرضا نام مرحوم و با گرامیداشت یاد پایان در می افزاید.
شده بود آغاز صبح 8 ساعت جلسه که در کمالی امین حاج سپاس از

یافت. پایان دقیقه و30 9 ساعت در

الرستان شهرستان شوراي
است مردم مطالبات پیگیر قاطعیت  با

اسالمی شوراي دومین جلسه استان، در شهرســتان نماینده شوراي راستگو جعفر از نقل و به اوز پســین گزارش به
شد. برگزار در الر 96 آذر 9 شنبه الرستان پنج شهرستان

شهرستان روستا، شهر، شوراهاي اعضاي داشت: وحدت اظهار هفته تبریک ضمن الرستان شهرستان شوراي رئیس
نمایند. تفهیم مسئوالن و مردم به را خویش واقعی جایگاه استان باید و

صورت غیر این در رعایت کنند. را مودت و همکاري و تعامل باید دولتی مدیران از افزود: بعضی مقیمـی عبدالرحیـم
بگیرند. قرار جریان مردم در تا منعکس نامناسب را برخوردهاي باید

پنجـم دوره رئیـس
شهرستان اسالمی شوراي
پیگیـري بـه الرسـتان
مـردم قانونـی مطالبـات 
اشاره و روسـتاها شـهرها
شـوراها گفـت: و کـرد
هیچ بـه بـوده و مسـتقل
جز مردم پاسـخگو نهادي
ادامه در مقیمی نیسـتند.
آقایـان داشـت: اظهـار
علی و منصـور اسـماعیلی
مشـاوران عنوان به پیروز
شهرستان شـوراي جدید
مسائل سایر و شهرسازي عمران و کارآفرینی، و گذاري سرمایه با رابطه در آنان با توانند مردم می و هستند ما کنار در
مصوبات که کرد درخواست روسـتا و شهرستان الرسـتان در پایان از شوراهاي شهر شـوراي باشـند. رئیس ارتباط در

نمایند. و پیگیري مربوطه ارسال به نهادهاي صورت کتبی به را خویش
در افاغنه سـاماندهی لزوم عدالت، رعایت و عدم مالیات بودن میزان غیرمتعارف از شـورا اعضاي جلسـه ادامه در
با تعامل باغ، لزوم صحراي و بیرم هاي بخش در ویژه به روستائی هاي جاده برخی وضعیت نامناسـب گوناگون، مشـاغل
شدن برطرف اجرا و پیگیري براي بر کرده و غیره صحبت و و استان مقامات شهرستان و سایر مجلس مردم در نماینده

نمودند. شرکت اوز شهر در وحدت در مراسم هفته اعضاي شوراي شهرستان پایان در کردند. تاکید مشکالت

تولیدات نمایشگاه در اوز
الر و محلی در بومی

امنیتی  سیاسی  معاون
اســتانداري اجتماعــی و
فرماندار اتفــاق به فارس
نمایشگاه الرســتان از ویژه
در محلی و بومــی تولیدات

کرد. دیدن الرستان
روابـط  گـزارش بـه
اسـتانداري معاونت عمومی
الرستان؛ ویژه فرمانداري و
معاون پژوهش هـادي دکتر
اجتماعی و امنیتی سیاسی
اتفاق به فارس  اسـتانداري 
ویژه فرماندار حسنی جلیل
راسخی مسعود و الرسـتان
در محلی و بومی نمایشگاه تولیدات از شهرستان مسـئولین از جمعی و معاون سیاسـی فرمانداري

کردند. بازدید الرستان
عرضه نمایشگاه اولین داشت: اظهار سـخنانی در بازدید این حاشیه الرسـتان در ویژه فرماندار
تولید مقاومتی و اقتصاد در سـال الرسـتان شهرسـتان در محلی و بومی تولیدات و توانمندي ها
کارآفرینی-اشـتغال اهداف کارگروه راسـتاي در و بومی تولیدات منظور معرفـی بـه و اشـتغال و
و دسـتی صنایع هنرمندان و خانگی خرد و مشـاغل صاحبین از فراخوان و شناسـایی با خانواده و
الشهداء این شهرستان سید حسـینیه سـالن محل در فرمانداري، امور بانوان دفتر همت به بومی،

برپا شده است.
و داخل تولید هاي بر مزیت ها، تاکید کاهش وابسـتگی مقاومتی، اقتصاد حقیقی جلیل حسـنی
اهدف از بانوان ویژه به افراد و خودباوري و خوداتکایـی تقویت و گسـترش خودکفایی، براي تالش

کرد. این بازارچه عنوان برپایی
صنایع شامل شهرستان مردم تولیدي غرفه از محصوالت 94 نمایشگاه این در کرد: تصریح وي
سبزیجات، میوه خشک، صنایع دستی، نان محلی، ، انواع قارچ بسته بندي محصوالت لبنی، غذایی،
کفش، گیاه، و گل گلیم، جاجیم، دستباف، فرش خانگی، جات شیرینی ترشیجات، ارگانیک، عسل

است. شده عرضه غیره و عشایر تولیدي محصوالت و سفال، پوشاك، خشکبار،زیوراالت،
دسـتی و صنایع غرفه محصوالت غذائی 6 داشـتن اختیار در با اوز نیز که بخش اسـت گفتنی
این گفت: اوز برگـزاري غرفه هاي مسـئول داد. قرار عالقمندان دید معرض را در خویش تولیـدي
است. بوده برپا عصر و صبح 17 آذر تا 14 از تاریخ شهر الر (ع) حسینیه سیدالشهداء در نمایشگاه
به الرستان ویژه فرمانداري و استانداري سیاسی معاون پژوهش هادي مهندس افزود: غیاثی قدریه

کردند. تحسین را و آن بازدید اوز بخش هاي غرفه از مسئوالن سایر بخشدار و اتفاق

محیط بهداشت دوستداران  دورهمی
گــروه گرداننــدگان
دوســتداران مجــازي
سه بهداشــت محیط در
با 96 21 آذر شب شــنبه
شهري باغ در گردهمائی
منطقه در وحدانی محمد
با توام شاد برزگو شــبی
ســپري گیري را تصمیم

کردند.
دقیقه و 30 19 ساعت
شده محل تعیین در همه

نام خدا یاد و را با جلسه محیط بهداشت دوستداران مجازي گروه مدیر فرید نامی حضور یافته و
اعضاء از تعدادي همت با جلسه این و باشد می گروه 21 آذر سـالروز تاسـیس گفت: کرد و آغاز

است. برپا شده گروه
فرید از داشـت: اظهار و گرفت به عهده را جلسـه دبیري فعال گروه عضو علی تیرزن سـپس
برگزار حضوري به صورت جلسه را این که شود می سپاسـگزاري رضایی فائزه همسـرش و نامی
نهادینه جامعه باید در را بهداشت فرهنگ گفت: و کرد سپاسگزاري حضور اعضاء از وي کردند.
آقایان و ها خانم اعالم دارند. سپس را خودشان هاي دیدگاه که کرد درخواسـت حضار از و کرد
رامین لطافت، پرویـن حبیبی، هاشـمی، جهان طیبه و کبري جمشـیدگان، ترتیب: خدیجه بـه
فاطمه دادسـتان، پروین فروغی، جباري، محمد یزدانی، مریم راحله فقیهـی، آرش محمـدزاده،
و ها دیدگاه کدام هر یوسـف خادمی صالح، عبدالرحمن حمیدي، صداقت، تابنده، نجـم الدینی،

ساختند. مطرح را خویش انتقادات و پیشنهادات
بنر، و نصب پالکارد و منطقه، محالت اعضاء در کار بین تقسیم براي شد که تصویب پایان در
سـازي رسـمی، زیبا طور به وظایف شـرح و نامه مرام اساسـنامه و تدوین مالی، صندوق ایجاد
و ها کوچه شناسـائی بار، دو یا ماهـی یک مرتب طور به حضـوري تشـکیل جلسـات ها، کوچه
افاغنه، تعامل سران با تماس ها، پسمانده صندوق حذف ندارند، ها پسمانده صندوق مناطقی که
در سفیران سالمت همراهی و کردن فعال قانون، مجریان و اداره بهداشـت شهرداري، با بیشـتر
منازل، در نگهداري حیوانات از فاضالب منازل، جلوگیري راههاي خروج نمودن مدارس، مسدود
شهر خارج از پاکسازي در نظر تجدید در نانوائی ها، پالسـتیکی هاي کیسـه توزیع از جلوگیري
بر این مضاف شود. گیري تصمیم و بررسی مجازي گروه مدیران توسط غیره و توسط اعضاءگروه
است بدیهی گردد. ارائه ذیربط ادارات به و تنظیم نامه و صورتجلسه شده تصویب موارد براي که

بود. خواهند عهده دار را پیگیري امور سایر اعضاء و گروه مدیر
ضیافت در حضار و یافت پایان خضري احمد بندي جمع با دقیقه 45 و 20 در سـاعت جلسـه
شده تهیه گروه اعضاي از سه تن با هزینه و و احراري اسدي خضري و اله عنایت توسط که شام

کردند. شرکت بود

عنوان قفسه کتاب با نصب
انبار) (آب برکه در عمومی کتابخانه

از هسـت و بوده مقدس اوزي هر براي دیربـاز از باز هم که کتـاب
که خوب آموزنده و کتابهاي هـاي ادعیه و تا کتاب گرفته قـرآن کریم
دسترس در آسانی به و امروز شـده است می نگارش صورت خطی به
علمی، فرهنگی، انجمن و کتاب پایتخت دبیرخانه گیرد. قرار می همه
مهم دو مقوله با این آشـنایی با هدف بار اوز این تاگاره طبیعت گردي
کودکان همـکاري با انجمن و اعضـاي قفسـه نمـوده نصب به اقـدام
کتابهاي حافـظ، قرآن، دیوان شـامل خوب هاي کتاب هـا خانـواده و
با کتابهایی و نوجوانان و کودکان شهروندي، فرهنگ محیطی، زیست
است زیاد مسـیر آن از آمد رفت و اي که برکه در را متنوع موضوعات
نمود. جوانان نصب اداره ورزش و مال محمد روبروي بزرگ یعنی برکه
ها بچه تاگاره براي انجمن اعضاي از لطافت و پروین فروغ هاشـمی
براي هم خانواده همراه از آنها خواستند و خواندند را سبز داناي کتاب
اهدا کتاب و شـده بیایند کتابخانه کوچک نصب هم و برکه بازدیـد از
هاي کتاب و خواهدن کم آبی درباره و امانـت ببرند به کتاب و نماینـد
انجمن و اعضاي دبیـر توسـط خضري کتابها دادند توضیحاتی خـوب

گردید. اهدا

مجلس: نماینده با دیدار در راستگو

مهمترین جویم و به بنارویه اوز و بیرم هاي  جاده
است مردم  نیاز

الرستان شهرستان شوراي گروهی از اعضاي استان، در شهرستان نماینده شــوراي از به نقل و اوز، پســین گزارش به
کردند. گو و گفت و دیدار اسالمی شوراي در مجلس نماینده مردم با

دیگر از خجسته خرمی و کارگر، رئیس، نایب نوروزي رئیس، مقیمی دیدار 1/5سـاعته این در گفت: راسـتگو جعفر
شدن آنها برطرف خواستار مطرح و الرستان شهرسـتان مشکالت و مسائل و داشتند حضور اینجانب و اعضاي شـورا
کالن مسائل باید مجلس نماینده که داشت اظهار شهرستان شوراي رئیس مقیمی عبدالرحیم نشسـت این شـدیم. در
دنبال بندي و را بررسی و طبقه دیگر مسائل نیز روستا و شهر بخش، شهرستان، کند و شوراي استان، را دنبال مهم و

کنند.
در را توانائی مدیران باید گفت: کرد و قلمداد اساسی مردم بنائی و زیر را مسائل درمان و بهداشت راه و آب، مقیمی
بسپارد. دیگري به را خود جاي ندارد بهتر است را مردم مشکالت حل توان مسئولی اگر شناسایی و شهرستان سطح
گفت: رساندند نماینده مجلس اطالع به صریح رك و را خویش شهرستان مطالبات شوراي اعضاء که این بیان با راستگو
شهرستانهاي مردم نماینده بود. درمان و بهداشت و آب روستایی، و فرعی و اصلی راههاي پیرامون مشـکالت بیشـتر
هاي مردم شهرستان مشکالت و مسائل جریان من در داشت: اسالمی اظهار شوراي در مجلس گراش و خنج الرستان،

است. نماینده براي کمکی بازوي و شهرستان شهر، بخش روستا، شوراهاي باشم. می خود حوزه

مطالبات شهرستان شوراي در الرسـتان، شهرستان شـوراي عمومی روابط افتخاري مسـئول دانیال گزارش برپایه
نرسید نتیجه و اگر به شود. می شهرستان پیگري شوراي رئیس طریق از بندي و دسته را و بخش ها شهرها شوراهاي
نماینده مردم جمشید جعفرپور دکتر خواهیم شـد. آن پیگیري خواسـتار و مجلس منعکس در مردم نماینده به آن را
مراتب سلسله و مقررات طبق و داشته نظر مد را شهرستان اساسی و کالن مسـائل اظهار داشـت: پایان مجلس در در

کرد. اقدام خواهیم اداراي



ها خاطره و یادها 7www.pasineevaz.com3 شماره *1396 ماه دي اول* سال

اوز شناسی مردم موزه
محدود که ارزشمندي است هاي فرهنگ خرده سرشار از اوز شـهر

هستند فرهنگی مراکز
فرهنگ تواننـد مـی و
بـه را گذشـته آداب و
انتقـال آینـده نسـل
مـردم مـوزه دهنـد.
واقـع اوز در شناسـی
آثـار از نمایشـگاهی 
از مردم مانـده به جـا
و محیط زندگی صبـور
در موزه این است. آنان
شهر قدیم بافت و قلب
محلـه مسـجد در اوز
که اسـت  واقع  شـیخ
رفتار دهنـده  انتقـال
نسـل بـه پیشـینیان

است. کنونی
فرهنگی، میراث سازمان سوي از شناسی مردم موزه تاسیس مجوز
شناسی مردم زیباي موزه است. شده صادر گردشگري و دستی صنایع
و معرفی شهر اوز و پویاي و توسعه فرهنگ غنی به منظور پایداري اوز
قدیمی حاج رئیس حمام در ابتدا 1391 فروردین در نسـل جوان به آن

نقل مکان کرده است. سوداگر تاریخی خانه و اینک به مستقر شد
فارس جنوب دیدنی و جالب مکان هاي از یکی شناسـی مردم موزه
و موزه شـده وارد فـردي به اوز هر که طوري می شـود. به محسـوب
آن تحسـین حتما به می کنـد را مالحظـه سـوداگر تاریخـی خانـه و
ابزار موزه این در می کند. صحبت موزه زیبائی هاي درباره و پرداختـه
سـنتی ابزارآالت سـفالی، قالب اشـیاي در اهدائی مردم قدیمی آالت
بانوان هنرمند به فرد منحصر بافی هنر خوس از هنر آثاري کشاورزي و
اوز مردم شناسـی موزه گیرد. قرار می دید عالقمندان معـرض در اوز
اسـتان در شناسـی مردم مهمترین موزه هاي و معروفتریـن یکـی از

شود. می محسوب فارس

(حمومک) شور جون
شـور(جان شور) و جون نام به مکانی اغلب اوز قدیمی هاي خانه در
این که این جالب است. از قدما حمومک وجود داشـته بعضی به قول یا
حالی است در است. این شده می ساخته در اندرونی بیشـتر ها مکان
نام به مکانی اوز شهرهاي اطراف و هاي روستا ساختمان در بیشـتر که

شود. دیده نمی حمام
شهپر ساره دکتر
در کتـاب فرهنـگ
منطقه مـردم عامه
صفحه در الرسـتان
نویسـد: مـی  69
خانـه بیشـتر «در
هـا حمـام سـاخته
بلکه در شـد، نمـی
حمام اي محلـه هر
مردانه عمومی هاي
وجـود اي زنانـه و

خانه هاي اکثـر در بنابراین کردنـد.» مـی آن اسـتفاده از داشـت که
می نظر گرفته در کردن حمام براي کوچک چند هر اوز فضائی قدیمی
زیر کف بعضی از منازل حتی در آمده بررسـی به عمل اسـت. با شـده
درآورده مخزن صورت به آنجا و در کرده خالی را حمومک(جان شـور)
گرم فصل سرما شور) در تا حمومک (جان یا پریموس گذاشته هیزم و
فضا تعبیه کرده آن بسیاري از منازل خمره سفالی را در باشد. البته در

شدند. می مند بهره آن آب از و
ثبت ملی ایـران به آثار فهرسـت که در سـوداگر خانـه تاریخی در
استفاده آن شناسی از مردم موزه عنوان به نیز حال حاضر در و رسیده
از و شده تعبیه حوض) و چاغده(چاه شرقی قسمت در حمام شـود می
در کوچک که اي دریچـه طریق از ظرفی چاه به وسـیله یا حـوض آب
آن دیگر طرف آن چاغده و طرف یک و ناودان سـنگی تعبیه شده آن
بر سنگی ناودان و آب از شده ریخته می است که آب بوده حمام درون
قدیمی هاي خانه در بهرحال است. شده می سـرازیر کننده حمام روي
اهمیت دهنده نشان این و است داشته وجود براي شستشـو حمام اوز
اهمیت خاص به آن هاي گذشته زمان در است که نظافت بوده دادن به

است. شده می داده

شیرین و شور زیـربهنـه؛
و داشته وجود االیام قدیم که از مردم است باورهاي از زیربهنه یکی
جالب، نزد قدما بسیار فلسفه «زیربهنه» شـود. می اجرا نیز اکنون هم
یافته تغییر طور کلی به بهنه زیر امروزها اما شنیدنی است. و خواندنی

است. بخشش زیربهنه نوعی صدقه و است.
می توزیع و شـور شـیرین صورت به اسـت کـه زیربهنـه خوراکی
براي دختر(زائو) مـادر که اسـت صورت این به کهن این آئیـن شـود.
سنجد، کنار، کشـمش، مویز، مانند خوراکی کنندگان مقداري عیادت
را آنها و تهیه کرده را بـاه) اوزي گویش بنه (به و اخور(هلـوك کوهی)
نوزاد (بهنه) گهواره زیر و داده قرار سینی یک در و چیده بشـقابی در
و همسایه و بسـتگان، دوستان اقوام که از کس هر می کنند. نگهداري
می زائو مراجعه به منزل و شادباش عیادت تبریک و براي عرض که ها

کنند. تعارف می او به را ها این خوراکی کنند،
نوعی و بوده شیرین و شور ها خوراکی این شـد گفته همانطوري که
انتخاب آنها یعنی بودن شـیرین فلسفه شـوند. می محسـوب تنقالت
و گردد برمی شیرین کام به و غیره خرما سنجد، کنار، کشـمش، مویز،
است. چشم زخم رفع براي غیره و تخمک بنه، اخور، آنها یعنی شوري
است. عوض شده آن مفهوم و کرده تغییر موضوع این امروز اصالت اما
کسـانیکه و یا براي شـود می داده هدیه مهمانان به زیربهنـه امـروزه
شده حتی دیده می گردد. ارسال شوند، مهمانی حاضر نتوانسـتند در
پنیر تنقـالت، آن کـه درون اعال بسـیار بزرگ هاي کـه ظروف اسـت

شود. می توزیع مهمانان بین باشد می نیز غیره و خارجی، شکالت
می توزیع نقد پـول صورت به الرسـتان مناطق در برخی زیربهنـه

شود.

درمان درد
محلی داروهاي و گیاهان توسط

سوابق داراي که است فارس استان کهن مناطق از اوز وسیع منطقه
و سرشار از باورها اوز تاریخ باشد. می مختلف قوي در موضوعات و غنی
اعتقادات مختلف، رسوم و آداب است. سنتی و قدیمی خاص اعتقادات
همه باعث همـه و ویژه البسـه هاي مختلف، عمیق، غذاهاي مذهبـی
پهناور متمایز نقاط این استان سایر از کهن اوز را منطقه است تا شـده
اعتقادات سایر و باورها با مردم باورهاي از بسیاري است کنند. بدیهی
نیز مورد پزشکی و در طب که است و همسانی اشـتراك داراي مناطق

گیرد. می قرار استفاده
مردم در مثال است. فرهنگی منطقه همین ویژه آنها از اما بسـیاري
با مشورت با ابتدا دورنی یا بیرونی بدنی هاي ناراحتی احسـاس هنگام
دارویی، داروهاي از گیاهان خود سـپس اقدام کهنسـاالن و و بزرگان
و در اسـتفاده کرده خودمونی» «دواي محلی گویش به یا سـاز دسـت

کنند. می مراجعه پزشک به بهبودي عدم صورت
می ذکر اختصاز به را آنها و درمان بیماري هـا از نمونه چند در زیـر
یا سایر پا مفاصل دست، خوردگی پیچ از ناشـی ورم درمان براي کنیم:
نباتی روغن نباشد اگر حیوانی روغن در را زردچوبه مقداري بدن نقاط
پارچه اي با را آن و گذاشـته دیده آسـیب روي عضو بـر و تفـت داده

برود. بین از ورم دارند تا بسته نگه می شبانه روز یک و بسته محکم
براي نیز زیتون روغن و گانـه» محلی«گل داروي همچنیـن ترکیب
اسـتفاده کوفتگی بدن رفع عضالت و ورم بـردن از بین یا کـم کـردن
نظیر دردهایی تسـکین براي که معتقدند مردم شـود. بسـیاري از می
نوع هر و عضـالت گرفتکی بدن، کوفتگـی کمردرد(دیسـک کمـر) یا
سـالیان گذشته از اسـت. تاثیرگذار آبگرم به رفتن بدن اندام دردهاي
بـه تاکنـون مـردم منطقـه
حی (به گویش محلی، آبگرم
عنـوان برطرف کننده به با)
مفصلـی، دردهـاي و آالم
درد مفاصل و پادرد، کمردرد
را آب در ماندن و بوده معتقد
هر مرحله و چنـد مرحله در
یک سـاعت مدت حداقل به

کنند. می توصیه

مردم نمایشگاه توانمندي هاي
اوز شناسی مردم موزه یاران همت با

معرفی منظور به شناســی اوز، مردم موزه بــه گزارش روابط عمومی
نمایندگی به شناسی مردم موزه یاران اوز، بخش زنان و مردان دست هنر
پیوند جشنواره «سومین پارس» و بزرگ گردشگري نمایشگاه «نهمین در
المللی نمایشــگاه بین در ماه 22 آذر الی 19 از که پارس» اقوام فرهنگ

کردند. شرکت شد برگزار شیراز
نیز دستی و صنایع هنرمندان هاي توانمندي و آثار نمایشـگاه این در

گرفت. قرار عموم دید معرض در اوز بخش البسه و غذایی مواد

و دسـتی صنایع هاي توانمندي ارائـه و جشـنواره معرفی هـدف این
که ایران بود مناطق تمام گردشگري أماکن و سنتی غذایی تولیدات مواد

بودند. جشنواره شرکت کرده این در ایرانی اقوام و یا استان ها همه از
خود، با همدلی مواد غذایی و پوشش رسـوم، و معرفی آداب با قوم هر

پرداختند. می هنرنمایی به ایرانی اقوام سایر کنار در
بر عـالوه برگزار می شـد 22 سـاعت 16 الـی از برنامـه کـه ایـن در
فرهنگی هاي شخصیت و دولتی مقامات ها، شهرستانی هم و همشهریان

کردند. بازدید اوز غرفه از نیز
همراه، هیئـت و اسـتاندارفارس تبـادار، اسـماعیل حضـور مهندس
مریدي، بهزاد فرهنگی فارس، میراث معاونان مدیرکل، و امیـري، مصیب
اولیازاده، دکتر فارس، اسالمی ارشـاد فرهنگ و اداره معاونان و مدیرکل،
پژوهشکده معاون احمدزاده، ها)، موزه المللی بین (شوراي ایکوم بازرس
دستی معاونت صنایع زاهدیان، کشـور، فرهنگی میراث سـنتی هنرهاي
اربابی، حسین اسـتاندار، معاون عمرانی رحیمی، فارس، فرهنگی میراث
مردانی، فـارس، اسـتان هاي همیاري شـهرداري سـازمان مدیـر عامل
اعضاي آمدند، اوز غرفه به که دیگري مسـئوالن و پژوهشگر نویسـنده،

مصمم تر نمودند. کارمان را در تداوم موزه
جذابیت هاي غرفه یکی از ثریانژاد، توسـط کلثوم بافی خوس آموزش

گرفت. قرار بازدیدکنندگان استقبال مورد که بود اوز
فوزیه از: اوز عبارتند موزه یاران نمایشگاه این که در است ذکر به الزم
نژاد ثریا کلثوم و نیامبارك جباري، منیژه طیبه رضایی، فاطمه براهیمـی،
ریحانه سعیدي، پرمون، قدرا و بودند مستقر اوز غرفه در صورت کامل به

کردند. همکاري آنان با امر این در نیز بازرگانی شریف و صدیقی قدریه
اوز موزه اوز با در غرفـه هم اوز شـعبه فارس هنرهاي سـنتی انجمـن
بانوان گردشـگري انجمن همکاري نیز با عزیزیان نمود. لیال می همکاري

داشت. این نمایشگاه حضور در فارس

اوز موزه مردم شناسی یاران
شیراز کتاب نمایشگاه در

محل در آذرمــاه هفتم تــا دوم تاریخ از نمایشــگاه کتــاب شــیراز
شد. کشور برگزار فعال ناشران حضور با شیراز بین المللی نمایشگاه

با گرفت که قـرار اوز بخـش اختیار در دو غرفـه نمایشـگاه، ایـن در
عالوه بر ها دایر بـود. غرفـه این اوز، شناسـی مردم مـوزه همـت یاران
فروش و دید معرض اوز در دسـتی صنایع انواع اوزي، نویسـندگان کتب

گرفت. قرار غرفه بازدیدکنندگان
اسالمی، ارشـاد وزارت فرهنگی امور معاون جوادي حضور اول، با روز
ارشاد و کل فرهنگ مدیر بهزاد مریدي فارس و تبادار استاندار اسماعیل
فرهنگی هاي نمایشـگاه موسسه مدیرعامل نیا شـهرام فارس، اسـالمی
نمایشگاه این اوز، غرفه در استانی و کشوري مقامات از چند تنی و کشور

شد. افتتاح
با آفرینش مجتمع کالس اول آموز دانش زمانی رمیصا بازدید، ایـن در
به توضیحاتی به کتابخوانی اوز مردم و عالقه کتاب وصف در شـیوا بیانی
بین در کتاب أهمیت درباره نیز مختاري آیدا داد. همراه هیئت و استاندار

بیان کرد. را مطالبی مردم ایران
به نیز اوز، اسـالمی ارشـاد فرهنـگ و اداره رییـس فـروغ هاشـمی،
امر در اوز مردم هـاي فعالیت مورد در بازدیدکنندگان سـایر و اسـتاندار
در خالق شهر رتبه نخست 95 این که اوز در سـال و خوانی کتاب ترویج
است کتاب پایتخت نامزد هم امسال و اسـت را داشـته کتابخوانی ترویج

کرد. ارائه توضیحاتی
اسـتانی، مسـئوالن عالوه بر ي نمایشـگاه روزه مدت شـش ایـن در
اوز غرفه از شـیراز ساکن اوزي همشهریان و ملی ناشـران نویسـندگان،

نمودند. بازدید
خیرالنساء پدرام، پروانه سعید شریفی، هاشـمی، فروغ برنامه، این در
غیاثی، طیبه قدریه خضري، آقایار کمالی، جعفر نامـی، بانو فاطمه نامی،
ثریانژاد، کلثوم جمیله رفعت، راوند، نیامبارك، محمدرفیع منیژه جباري،
برپایی در بازرگانی و شـریف زمانی مالیی، رمیصا مهدیس مختاري، آیدا

کردند. ها همکاري این غرفه بهتر چه هر
اوز شناسی مردم -موزه عمومی روابط

در 3 و 7 اعـداد نقـش
زنـدگـی مـردم

برخی اوز نسبت به بخش و فارس شـرقی اسـتان جنوب در منطقه
بسـیار هفت عدد اعداد بین از دارد. وجود اي ویـژه اعتقادات اعـداد

تامل است. خور در و داراي اهمیت
تقدس عدد بینیم کـه می شـود توجه می مردم فرهنگ به وقتـی
هفت از مسلمانان آسـمانی کتاب کریم، در قرآن است. مشـهود هفت
بچه هست یادم شود. می برده نام خدا خانه طواف دور هفت و آسـمان
در زنی که اگر شـد می گفته زنان ویژه به بین کهنسـاالن بودیم در که
هفت زنی مردي یا یـا و بزاید سـالم را هفت زائو بتواد خود عمر طـول
و آن فرد بخشیده شده فرد آن گناهان دهد غسـل و بشـوید را مرده
پیش آنجا تا افراد شدن در بهشتی هفت عدد نقش شود. می بهشـتی
کند ترك را دنیا هفت سالگی از قبل اگر کودکی گویند می که رود می

رود. می بهشت به مستقیم
را او و برده حمـام به هفت روز از پـس زائو را نیز زایمـان آئیـن در
حتی و تنها نگذاشته روز هفت تا را زائو زن معموال دهند. شستشو می

کنند. رها نمی او را غیره نیز دستشوئی و در
ادامه شب هفت و روز ها هفت عروسـی گفتند معموال می قدیم در
در مـی کردند. شـادمانی مردم روز هفت مدت این در اسـت، داشـته
رحمت به کسی اگر و است هفت مهم بوده شب مراسم نیز ها عزاداري
و تنها نگذاشته آنان را روز هفت متوفی، معموالً نزدیکان رفت می خدا
نقش موارد این در همه کردند. می ترك را خانه آنان روز هفت از پـس
قدیم در ها عروسی در باز اسـت. و اثرگذار مشهود هفت بسـیار عدد
اغلب بیرون نمـی آمده و روز از حجله هفـت تا خانم عـروس معمـوالً
روز هفت از و پس اسـت گرفته می انجام اطرافیان توسـط کارهاي وي
از خارج و خانه امـورات به و آمده بیرون حجله که از اسـت بـوده آزاد

است. پرداخته می خانه

دنیا که مـی بیند عزیز مصر خوابی کـه و زلیخا و یوسـف داسـتان
تقدس از همه شد. خواهد بارندگی سال هفت و خشکسالی سال هفت
قدیم باشـد. طبیبان سـنتی می مردم زندگی در هفت ویژگـی عدد و
اولیه توصیه کردند معمـوالً مداوا می شکسـته را پاي و دسـت وقتی
با را آن اسـتراحت یا هفت روز روز هفت مدت که اسـت این بوده آنان
بوده هفت مردم به عدد از توجه موارد نیز ندهد که این شستشـو آب
و باورها از توان می هفت، عدد مردم به اعتقادات مورد در البته اسـت.
شود. بسنده می همین مقدار که به نام برد دیگر نیز رفتارهاي فراوان
در نیز سه عدد نقش به توان می هفت عدد از بعد که اسـت گفتنی
می کنیم توجه که معاصر دوران به نمود. اشـاره منطقه مردم باورهاي
سپرده سه عدد به را خویش نقش هفت عدد موارد بسـیاري در بینیم
و سه شب سه به روز هفت و شب هفت از عروسی مثال عنوان است به
یا در و یافته روز تقلیـل سـه به عزاداریها یا و اسـت روز تقلیل یافته

کنند. می اکتفا وعده سه به مردم مساجد
رفت می خدا رحمت به کسی اگر دور چندان نه گذشته در همچنین
را قاري یک نفر قبرستان در (چادر) خیمه برافراشـتن وي با بسـتگان
مدت برایش این در تا داده وي قـرار مقبره باالي در روز سـه مدت به
ها نشانه هاي و این بفرستد فاتحه وي براي و مرتب قرآن قرائت کرده
بوده مردم زندگی اجتماعی عدد سه در مهم بودن و هفت عدد تقدس

باشد. می و

درخت قداست و تقدس
منطقه  در

و درختان گیاهان بویژه درختان و گیاهان براي فارس جنوب استان در
العاده فوق اهمیت و ارزش خرما) (درخت نخل و کنار(سـدر) مانند بومی
نمی شـود. این احترامی آنها بی به اسـت که شـده و دیده قائل هسـتند

دانست: زیر دالئل به توان می را و قداست تقدس
فرساي طاقت و گرم هواي و آب درختان در این مقاومت و -پایداري 1

منطقه.
درختان. چوب این و برگ هسته، میوه، مندي از -بهره 2

مکان. و آوري در فضا -نشاط 3
نیز درخت که این مبنی بـر باورهاي دینی از اعتقـادات و -پیـروي 4
به ایـن دالئل مردم با آورد. مـی برکت و و خیر اسـت زنده یـک موجود
را درختی باشند مجبور اگر حتی دهند و می اهمیت کنار و نخل درختان
شده، گوسفند یا مرغی را قطع درخت براي بسـیاري موارد در کنند قطع
قطع مشکل نحسـی و تا می ریزند» عام «خون به اصطالح کرده و قربانی
درخت دهنده قطع فرمان یا و شـخص به رسـیدن آسـیب باعث درخت

نشود.
پسري به دنیا  فرزند که زمانی منطقه روستاهاي اکثر در  گفته می شود
او روزي عمل این تا با کارند می خانه در را درخت نخلی او براي آید مـی

یابد.* راه به خانه برکت خیر و و شود. تامین
را نخل و بعد کرد را خلـق که خداوند اول آدم معتقدند الرسـتانی ها
کاشت. نخلی دیگر آن جاي باید به شـود قطع نخل یک اگر و نمود. خلق
گذشته از که شنیده اید حتما بیشتر است. کنار مورد درخت در باور این
آن تکه به که گرفته قرار تقدس مورد آنقدر کنار درختان از دور، تعدادي
«لک آن کنار به اصطالح به و اسـت متصل رنگی کوچک پارچه هاي هاي

گویند. می پک» و

شـهر،  از خارج هاي امامزاده کنـار در باشـید کرده  اگـر خـوب دقت
مورد در فـراوان البتـه اعتقادات شـود. می یافت وفور به درخـت کنـار
از نشـان آنها همه که دارد. وجود منطقـه در درختـان سـبزي،گیاهان و
هنگام اگر فردي است. کنار و نخل درخت بویژه قداست درختان تقدس،
ببرد کسـی منزل به بخواهد را مرغ تخم مانند رنگ شـی سـفید غروب
و نامطلوبی بدر نحسـی از تا گذارد می درختـان برزگ آن بروري حتمـا
قرار ارزش مورد نیز جاها رنگ سـبز گیاهان از بسـیاري در بنابراین آید.

گیرد. می

اوز مردم زمستانی غذاهاي
به نسـبت کنند می میل مردم غذاهاي که و شـود می بیشـتر غذاهاي گرم به مردم سـرما در اوز ذائقه شـروع فصل با

کند. می تغییر فاحش تابستان
که روي در کنارآن گپک شـود. می میل لحم نون باشـد که با می اسـتفاده سـیاهدانه مورد غذاي براي صبحانه بهترین

است. بخش شیرین لذت چاي با می شود گرم بخاري
دلچسپ است. ارده و زمستانی خرما وعده براي میان

خرما و برویز (با chongal چنگال هم عصرانه براي اسـت. بادمجون و گازرك آکفنده بارانی روزهاي مخصوصًا و زمسـتانی نهار بهترین
دارد. را خود هم طرفداران بکرائی البته میوه باشد مناسب می بودوه (باداوه) و کنند) می درست

در آخر شب و است. دلچسپ و خوشمزه بسیار رشتبا شله بارانی هاي شب و سرخ شـده گازرك چوغدر، دوشـاب، با ارده و لحم نون شـام
باشد. می شلغم دهی تلخ طعم کمی با وجود از خواب قبل می شود عالالدین پخته بخاري روي که بر محلی شلغم

خانواده. گرم کانون در کنار بی زحمت با رحمت و برکت پرخیر زمستانی امید به

نامدار محمدرضا
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مهرناز میراحمدي: به انقباضات شدید و غیر ارادي عضالت پا، 
ساق پا یا هر دو که با درد شدید همراه است گرفتگی یا اسپاسم 
عضالت پا می گویند، این عوارض در دوران بارداري بسیار شایع 
اسـت. گرفتگی عضالت پا در سه ماهه دوم و سوم بارداري اغلب 

اوقات در شب رخ می دهد. 
بـا وجود ایـن که هنوز علـت دقیق گرفتگی عضـالت پا درد 
دوران بارداري مشـخص نشـده، ولی می توان بـا چند راهکار از 
بروز آن جلوگیري کرد. با انجام موارد زیر می توانید در دوران بارداري از بروز انقباض و 

گرفتگی در عضالت پاي خود جلوگیري کنید: 
-حرکات کششی روي عضالت ساق پا: 

گرچه شواهد کافی در دسترس نیست ولی انجام تمرینات و نرمش هاي کششی قبل 
ازخواب می توانـد از گرفتگی عضالت پا درد دوران بارداري جلوگیري کند. رو به دیوار 
بایستید، پاهاي خود را کمی عقب برده و کف هر دو دست را روي دیوار قرار دهید. پاي 
راست را کمی جلو بیاورید زانوي راست را به آرامی خم کنید، در همین حال سعی کنید 
کف و پاشـنه پاي چپ را روي زمین نگه داشـته و زانوي چپ را در حالت مستقیم حفظ 

با ورود وسـایل و تکنولوژي هاي جدید به خانه هـا والدین و فرزندان 
سـاعت هاي متمادي در کنار یکدیگر می نشـینند بدون آن که حرفی 

براي گفتن داشته باشند.
 دیگـر کمتر خانـواده هایی را می تـوان یافت که اعضـاي آن دور هم 
بنشـینند و درباره موضوعـات مختلف خانوادگی با هـم گفتگو کنند و 

نظرات همدیگر را درباره موضوعات مختلف جویا شوند.
و همراه می شویم با اظهارنظرات دوستان درباره این موضوع: 

*شـهروندي می گوید: سـرها در گریبان است. گاهی 
یکی سـرش را باال می آورد و چیزي مـی گوید. همه دور 
یک میز نشسـته اند اما چشمانشان دوخته شده به تلفن 

همراهشان.
*مینا– ف: شـبکه هاي اجتماعی موجب شـده پدر و 
مـادر و فرزندان مدت زیادي از وقت شـان را کنار هم اما 
دور از هم باشـند. امروزه شـکل رابطه ها نیز تغییر کرده 
و تلفن و پیامک چه نوشـتاري و چـه تصویري جایگزین 
دیدارها شـده اسـت خانواده ها دیگر این خال را احساس 
نمی کنند که ساعتی مشترك را براي دور هم جمع شوند و 

با یکدیگر در خصوص مسایل مختلف گفت وگو کنند. 
امـروزي  خانواده هـاي  متأسـفانه  محسـنی:  *زیبـا 
مشکالت زیادي دارند نسل آینده ما بچه هایی هستند که 
یا به دلیل توجه زیاد استقالل ندارند یا به دلیل بی توجهی 

مورد آسیب هستند.
*شـهربانو منظریان مادر خانواده: اینترنت در افزایش 
شـکاف نسـل ها مؤثر اسـت، زیرا فرزنـدان از طریق آن 
بـه اطالعاتی دسـت پیدا مـی کنند که والدیـن فاقد آن 
هسـتند. پس در بعضـی مواقع اینترنت بد نیسـت و می 

توان اطالعات الزم را از آن دریافت کرد. 
*محمد ابراهیمی: این روزها با گسـترش ارتباطات در 
فضاي مجازي، روابط بین اعضاي خانواده به سـردي رفته 
دیگر والدین و فرزندان کمتر در فضاهاي مشترك عاطفی 
و اطالعاتی و تفریحی واقعی، خاطرات مشـترکی را با هم 

تجربه می کنند. 

*دانشـجو: در عصر انفجار اطالعات هسـتیم وسـایل 
ارتبـاط جمعی در گذشـته کتـاب و روزنامه ابـزار انتقال 
بودند، امروزه افراد آخرین اخبار را از طریق گوشـی تلفن 

همراه خود دریافت می کنند.
* راحلـه الماسـی: اینترنت هم ابزار انتقـال اطالعات 
علمی و هم وسـیله سـرگرمی کودکان است. یکی از آثار 
و عواقب دسترسـی به اینترنت، این است که مردم اوقات 

مفید خود را کمتر با خانواده و دوستان می گذرانند.
* النـاز فتحـی: گـپ و گفت هـاي خانوادگـی هم در 
همین گروه هاي مجازي برقرار می شـود. این شبکه هاي 
اجتماعی حتـی گاهی جاي دیـد و بازدیدهاي هفتگی را 
هـم پر می کنند. دیگر هر خانـواده اي یک گروه در یکی 
از شـبکه هاي اجتماعـی دارد و از عکس ناهار و شـام تا 
آخریـن تغییـرات دکوراسـیون خانه را از ایـن طریق به 

عرضه می گذارند.
*فوزیـه غیاثپـور: بـه عنوان مثـال مرز فضـاي خانه 
و محـل کار از بیـن مـی رود، خانه می توانـد بدون هیچ 
تغییري تبدیل به بخشـی از محل کار شـود. بسـیاري از 
کارمنـدان در خانه به کارشـان ادامه مـی دهند از جمله 
باز کردن صندوق پسـت الکترونیکی یا به پایان رساندن 
کارهایـی که در طول روز قادر به تکمیل آنها نبوده اند. به 
این ترتیب تماس و مراوده انسان ها با یکدیگر کاهش می 

یابد و روابط و مناسبات شخصی تحلیل می روند.
*آنا حسـینی: از طریـق اینترنت، افراد بـدون تغییر 
مکان و پیمودن مسـافت از نظر ارتباطی، در کنار دیگري 

قرار گیرند و در سـمت مقابـل می توانند در یک فضاي 
فیزیکی قرار داشـته باشـند و با اطرافیان خود ارتباط 

برقرار نکنند. 
*امین صدیقی: تا چندسـال پیش تلفن هاي همراه 
تنهـا بـراي در دسـترس بودن دائمـی بود. امـا اکنون 
و توانایی سـرگرم کردن صاحبـش را از صبح تا هنگام 
خواب دارد و حتی گاهی خواب را از چشـم دارنده اش 

می رباید.
*شـکوفه منظریـان: امـروزه اینترنـت در زندگـی 
اجتماعـی، جـاي دوسـتان و نزدیـکان را گرفته و در 
حقیقـت جایگزیـن روابـط دوسـتانه و فامیلی شـده 
اسـت. افرادي که ساعت ها وقت خود را در سایت هاي 
اینترنتی می گذرانند بسیاري از ارزش هاي اجتماعی را 
زیر پا می نهند. اینترنت در زندگی باید یک حد متعادل 
داشته باشد. به قول معروف هر چه از حد بود کج بود. 

* فاطمـه سـمیعی:  در حال حاضـر اینترنت ابزاري 
مناسـب براي توسـعه ي افکار و اندیشـه هاي بشـري 
محسـوب مـی شـود بـه شـرط آن کـه در راه صحیح 
اسـتفاده شـود. افراد باید براي ورود به دنیاي مجازي 
اطالعـات کافـی در اختیـار داشـته باشـند تـا دچار 
مشـکالت مالی و اجتماعـی نشـوند. اینترنت تا حدي 
کـه به زندگی آسـیب نزند خوب اسـت. می توان گفت 
که فضـاي مجازي خطرنـاك تر از دنیاي واقعی اسـت 

مخصوصا براي کودکانمان. 

در جامعه اي که ما در آن زندگی می کنیم آداب و رسـوم زیادي وجود که طی سـالیان کم و 
بیش شـکل گرفته و به مرور زمان مورد عمل افراد هسـتند مثل آداب و رسوم مردم در مراسم 

ختم اموات.
در این مجالس، شـرکت کنندگان با خواندن قرآن براي روح متوفی، طلب رحمت و مغفرت 
مـی کننـد. اهل فامیل، اطرافش جمع می شـوند تا صاحـب عزا را همـدردي و دلداري دهند. 
متاسفانه امروزه سنت هاي نادرستی در حاشیۀ مراسم عزاداري و ختم شکل گرفته که افراد با 

ایمان موظفند براي برطرف کردن آنها بکوشند. 
در این شـرایط مصیبت بار، که خانواده متوفی سـخت ترین شـرایط روحی و روانی را سپري می کنند، برخی از 
خویشـان که اطراف عزاداران را می گیرند حاتم طاعی شـده و بدون حساب کتاب خرج نموده و میهمان دعوت می 
کننـد و خودشـان می خواهند آبرو و حیثیت خانـواده متوفی را حفظ کنند و با خرید هاي نسـیه و مدیون نمودن 
صاحب عزا از مغازه ها و فروشگاهها ، بطور نسیه کاال و اجناس خرید کرده و پس از اتمام مراسم ختم،  فاکتورها و 

گزارشات پذیرایی مهمان و صورت حساب را به خانواده متوفی تقدیم می کنند. 
البتـه باید گفت که، در این شـرایط که، یکـی از عزیزان از دنیا می رود و همه غرق در ماتم و عزاداري هسـتند 
هیچ گاه مجال مشـورت وجود ندارد و عمال غیرقابل انجام اسـت ولی بهترین و عقالنی ترین شـیوه، آنچه که می 
توان از آن به عنوان کار انسـانی یاد کرد این اسـت که همسایگان، اهل فامیل و آشنایان،  به مدت سه روز در تهیه 
غذا و فراهم آوردن برخی امکانات، به خانواده اي که دچار تألمات روحی شـده اند یاري و از آنان مراقبت و به آنان 

مهربانی کنند. 
متأسـفانه ما در بیشـتر موارد به سـنت اسـالمی عمل نمی کنیم و به جاي آن که باري از دوش مصیبت دیدگان 
برداریم، سـربار آنها شـده و هزینه هاي سرسام آوري را بر دوششـان تحمیل می کنیم و حتی اگر آنان مشکلی از 

لحاظ مالی نداشته باشند، دغدغۀ فکري چگونگی پذیرایی از مهمانان آنان را رنج خواهد داد.

این سنت مجلس ختم قرآن  برپا کردن براي آن مرحوم یا مرحومه نیز کار بسیار پسندیده اي و هدف از برگزاري 
آن در سومین روز درگذشت یک مسلمان فقط به عنوان یاد کردن از کسانی است که روزي در میان ما بوده و اکنون 

در جمع ما نیستند است. 
نکته قابل توجه دیگر این که عالوه بر مجالسی که در خانه گرفته می شود که اگر در روز آخر مراسم براي  زنان 
در مسجد، بعد از اقامه نماز عصر، حاضران حدود نیم ساعت قرآن بخوانند، به این نیت که ثواب آن به متوفی برسد 
و سـپس، امام مسـجد با خواندن فاتحه، ختم مجلس را اعالم کند و در پایان مجلس حاضران نزد صاحبان عزا رفته 
و با عباراتی کوتاه آنان را دلداري دهند و این کار در اوز همچون شـهرهاي بندرعباس و شـیراز براي مجلس زنان 
این کار نهادینه شـود و مراسـم را به سـادگی برگزار کرده و آشنایان و دوسـتان به ابراز همدردي بسنده و زحمت 
ایجاد نکنند کار بسـیار پسـندیده اي می شـود و صاحبان عزا هم از رفت و آمدهاي بی رویه بعضی از افراد آسوده 

خاطر خواهند شد.   

کنیـد. این نرمش را 30 ثانیه انجام دهید. دقت کنید در طول مدت انجام نرمش 
پشـت شما باید کامال صاف و باسن به سمت جلو باشد. پا را روي مچ پا به سمت 
داخـل یا خارج بچرخانید و کف پا را روي سـطح زمین قرار دهید. این تمرین را 

براي پاي دیگر نیز انجام دهید. 
-ورزش منظم: 

انجـام هرگونه ورزش و فعالیت جسـمانی از گرفتگی عضـالت پا درد دوران 
بـارداري جلوگیري می کند. قبل از آغاز هر ورزش جدید با مشـاور سـالمت با 
پزشـک خود مشـورت کنید. بهتر اسـت در ایـن دوران ورزش هاي مخصوص 

بارداري را دنبال کنید. 
-مصرف مکمل منیزیم: 

براسـاس نتیجـه مطالعات محدودي کـه در این زمینه انجـام گرفته، مصرف 
مکمل منیزیم به کاهـش گرفتگی عضالت پا درد دوران بارداري کمک می کند. 
قبل از مصرف با مشاور سالمت یا پزشک خود مشورت کنید. می توانید منیزیم 
مـورد نیاز بدن خود را با مصرف مواد غذایی غنـی از منیزیم مانند غالت کامل، 

لوبیا، میوه خشک،آجیل و دانه ها تامین کنید. 
-نوشیدن آب کافی: 

حفـظ آب بدن و ماهیچه ها از گرفتگی عضـالت جلوگیري می کند. اگر بدن 
تان با کم آبی روبرو نباشد، رنگ ادرار بی رنگ یا زرد روشن است. اگر دچار کم 

آبی شده باشید، رنگ ادرارتان زرد تیره خواهد بود. 
-انتخاب کفش مناسب: 

انتخاب کفش مناسب به طور چشمگیري از گرفتگی عضالت پا جلوگیري می 
کند. بهتر است کفش و کفی مناسب و راحتی را انتخاب کنید که پاشنه، سینه و 
مچ پا را محکم نگه دارد. اگر در ناحیه پا دچار گرفتگی عضالت شدید، تمرینات 
کششـی را روي ماهیچه هاي ساق همان پاي مبتال انجام دهید. راه رفتن، پیاده 
روي و باال بردن پاها از گرفتگی دوباره عضالت جلوگیري می کند. دوش گرفتن 
با آب نسـبتا داغ، حمام آب گرم، ماسـاژ عضالت با یخ یا ماساژ عضالت منقبض 

شده به کاهش درد کمک می کند. 
*کارشناس مامایی

گـرفتگی عضالت پـا در دوران بـارداري

مهرناز میراحمدي

حمیرا نامدار

اصـــل بـازگـشـت
بسیاري ایوب نبی (ع) و قصه ي زندگی اش 
را تنهـا نماد صبر می داننـد؛ امروز می خواهم 
نکتـه اي ظریـف، به جـز صبـر، از همین قصه 

برایتان بیان کنم؛ آن نکته بازگشت است!
بسـیاري که نوشـته هایم را مـی خوانند، 
مـی گویند: «دیگـر جوانی ام تمام شـد، صبر 
تا به ِکی؟ حتی اگر زندگی ام درسـت شود نیز 
شـوق و ذوق دوران جوانی را ندارم، دیگر پیر 

شده ام.»
عده اي دیگـر می گویند: «دیگر شکسـت 
خـورده ام، فقـط می توانسـتم با او (یـا با آن 
شـرایط کاري و مالی) خوشـبخت شوم، دیگر 

همه چیز تمام شد.»
بازگردیم به داسـتان ایوب نبی. تا قسـمِت 

زیر را همگی از بریم:
«پس از اینکه ایوب خانواده اش را از دست 
داد، سخت بیمار شد، فقر گریبانش را گرفت و 

دوستانش ترکش کردند .............. او صبر پیشه کرد و حتی در آن حال نیز به شکرگذاري نعمات خداوندگار مشغول بود».
بیایید قسمت اصلی داستان را  که عموما فراموشش می کنیم در ادامه با هم بخوانیم :

«خداوند که صبر ایوب و شگرگزاري دائم او را دید، دوستانش، سالمتی اش و یکایک اعضاي خانواده اش را به او بازگرداند.» 
بعد از آن مصائب، خداوند دوباره بذر جوانی و شـوق داشـتن خانواده را در سینه ایوب کاشت، عالوه بر این که خداوند همه ي ثروت و خانواده ي ایوب 

را به او بازگرداند، نعماتی بزرگتر و صدچندان نیز به او عطا کرد و ایوب تا مدتها بعد با دلی دوباره جوان زندگی کرد.
این همان اصل «بازگشت» است که در ابتدا ذکرش به میان آمد.

این اصل می گوید: خداوند تمام چیزي را که از دست داده اید به شما باز می گرداند.
همه ي ذوق و شوق و عشق جوانی و نعمات آن (یا چیزي بهتر از آن) به شما بازخواهد گشت و به پاس شکرگزاري و صبرتان، صدچندان به شما عطا 

خواهد شد.
کلید «بازگشت» صبر، ایمان و باور است، در سخت ترین هنگامه ها و یا حتی در اوج کوران مصیبت فراموش نکنید که قدرت شما در لبخند، باور به 

خدا و شگرگزاري دائم نهفته...
محمدرضا سبحانی

نگاهی به آئین مراسم ختم در اوز 

کتـاب پیرمرد و دریا نوشـته ارنسـت همینگـوي ترجمه نجف دریا بندري که از سـوي انتشـارات 
امیرکبیر چاپ و منتشـر شـده است در قطع رقعی، چاپ سوم سـال 1385، شمارگان 5500 نسخه در 

کتابخانه پسین اوز موجود است.
کتـاب پیرمرد و دریا یک رمان کوتاه اسـت که می توان آن را از مشـهورترین و بهترین رمان هاي 
ارنسـت همینگوي دانست. داسـتان این کتاب مربوط به پیرمردي ماهیگیر است که صید بسیار بزرگ 
و مهمی را شـکار مـی کند. وقایع و اتفاقاتی کـه در این رمان رخ می دهد سـاده و قابل باور خواننده 

است. 
من با خواندن این کتاب پیروزي و شکسـت را به صورت واقع گرایانه تجسـم کردم و بسـیار رمان 

جذاب و گیرایی است. 
داسـتان پیرمرد و دریا درباره شـخصی به نام سـانتیاگو اهل کوبا بوده که یک پیرمرد ماهیگیر و با 
تجربه است. او مدت 84 روز هیچ ماهی را صید نکرد و کودکی که او را یاري می کرد نیز توسط خانواده 
اش از همراهـی با وي منع شـد و روز 85 او به تنهایی به صید رفـت و به دورترین نقطه و عمیق ترین 
جاي دریا رفت. پس از جسـتجو و تالش فراوان روز بعد یک ماهی بزرگ طعمه پیرمرد را می بلعد ولی 
پیرمرد قادر به باال کشـیدن او به قایق نمی شود. ماهیگیر سعی می کند ماهی را زخمی و خسته کند. 
بنابراین سـعی کرد 2 روز در روي دریا بماند تا نیزه ماهی خسـته و درمانده شـود. و سپس او را با نیزه 
می کشـد. ولی این ماهی بزرگ در قایق کوچک او جا نمی گیرد و او را یدك کشـیده و به سـاحل می 
برد اما در حین راه کوسـه ها به ماهی حمله می کنند. ماهیگیر چند کوسـه را از پاي در می آورد ولی 
شـب هنگام کوسـه ها موفق شده و ماهی را می خورند و فقط اسکلتی از ماهی باقی می ماند. صبح که 
پیرمرد به ساحل می رسد خسته و کوفته به خواب عمیقی فرو می رود و کودکی که قبال همیشه همراه 
او بوده از او مراقبت می کند. و مردم دور قایق و اسـکلت نیزه ماهی جمع شـده و می گفتند اگر ماهی 

سالم می رسید ارزش و بهاي بسیاري داشت. 
نتیجه می گیریم که: 1- امید و تالش براي رسیدن به هدف در این رمان به چشم می خورد. 2- نحوه 
صحیح ماهیگیري در این رمان آموزش داده می شـود. 3- زیبائی و آرامش دریا توصیف شـده اسـت. 
4- ز کوشش به هر چیز خواهی رسید در این رمان وجود دارد. 5- صداقت و محبت کودکان به خوبی 

ترسیم شده است. 
پروین دادستان

گزارشگران: حمیرا نامدار و مریم سمیعی

فضـاي مجـازي = خـانـواده 
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بیماري هاي شایع فصلی (3) 
     

     
فصـل  شـروع  بـا      
سـرما و سـرد شـدن هـوا 
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 شایع فصلی 

جلوگیري کرد.

طیبه نامی

آلـــرژي
عطسه هاي پایان ناپذیر

گاهـی ممکـن اسـت نشـانه هاي سـرماخوردگی را 
بـا ورم مخـاط بینی ناشـی از آلـرژي که با عنـوان تب 
یونجه هم معروف اسـت، اشـتباه بگیرید. اگر نشانه هاي 
سرماخوردگی خیلی سریع آغاز شدند و طی 1 تا 2 هفته 
به پایـان  رسـیدند، احتماال سـرماخورده ایـد و آلرژي 
ندارید. اما اگر نشـانه ها بیش از دو هفته طول کشیدند، 
باید به آلرژي فصلی شک کنید. آلرژي ها توسط سیستم 
ایمنی بیش فعال ایجاد می شـوند. بدن شـما بـه دالیلی 
به مـوادي مانند غبار و گرده واکنش بیش از حد نشـان 

می دهد و هیستامین ترشح می کند. این ماده می تواند باعث ورم مجراي بینی، آبریزش، سرفه و عطسه شود. الزم به ذکر است که آلرژي ها 
مسري نیستند اما ممکن است ارثی باشند.

 پیشگیري
 نوشیدن مایعات فراوان، عوارض حساسیت هاي تنفسی فصلی را کاهش می دهد. درواقع مایعات ترشحات تنفسی را رقیق کرده و باعث 
می شـود عامل حساسـیت زا اثر کمتري بر بدن بگذارد. عالوه براین توصیه می شـود هنگامی که میزان گرده گیاهان در هوا زیاد اسـت، به 
خصوص در بعد از ظهرهاي خشـک و خنک از منزل خارج نشـوید. باید بدانید میزان این گرده ها در هواي سـرد و مرطوب (بعد از باران) به 
طور عجیبی کاهش می یابد. هنگام راه رفتن روي چمن و برگ هاي ریخته شـده از درختان هم بهتر اسـت ماسک بزنید. شست وشوي بینی 

با سرم نمکی نیز به باز ماندن راه هاي هوایی کمک می کند.

بهترین دوستم بود 

پشت تلفن برایم داستانی تعریف کرد، مردي نزد رسول خدا(ص) رفت و از او تقاضا کرد به او نکته اي 
بیاموزد تا بدون خواندن نماز وارد بهشت شود. پیامبر فرمود دروغ نگوید و آن مرد با جان و دل پذیرفت. 

بعدها به واسطه دروغ نگفتن نماز خوان هم شد. 

چـرا تقلیـد؟
هر شـهر و هر شهروند براي داشـتن شرایط شغلی 
چشـمگیر بایـد فاکتورهایی مختلف، منحصـر به فرد، 
خالقانـه، جهـت دار و مطابق با دنیاي امـروز را در نظر 
بگیـرد. چرا که حذف هر کدام از ایـن گزینه ها جامعه 
را دچار «روزمرگی شـغلی» خواهد کـرد و تبعات بدي 
در پی خواهد داشـت. قابل ذکر است که براي جلگیري 
از این مشکل راه حل هاي مختلفی وجود دارد اما یکی 
از اساسـی ترین و مهمترین مواردي که براي آینده ي شـهرمان باید در نظر 
بگیریم مقابله با «تقلید شـغلی» اسـت که به نظر می رسد ذهن جامعه ي ما 

را بسیار به خود درگیر کرده است.
بارها مشـاهده شـده افراد براي انتخاب شغل، مسـیرهاي اشتباهی طی 
کرده اند که بعدها موجب سـرخوردگی اجتماعی و اقتصادي فرد شده است 
چرا که مطابق با انتظارات شـخص از خود نبوده و هیچگونه بازدهی نداشته 
اسـت. همچنین باعث از دسـت دادن وقت و صرف انرژي فـراوان و بیهوده 
شده اسـت. از طرفی تکرار چنین اشتباهاتی موجبات سردي بازار را فراهم 
آورده و چنـان معضالتی در پی داشـته کـه از نظر اقتصادي در مقایسـه با 
شهرهاي همجوار تنها سیر نزولی مشاهده کرده ایم. از این رو تدابیر فراوان 
مسوولین شهر که مجدانه مشعول بررسی هستند، نیز نتوانسته نجات بخش 

باشد. حال با تمام این تفاسیر راه حل چیست ؟
بررسی چند مورد از اشتباهات رایج شغلی می تواند موثر واقع شود:

1 - لطفا رشـته هاي تحصیلی تکراري انتخاب نکنید: گاهی اوقات افراد، 
صرفًا به دلیل اینکه اشـخاصی تحصیالت دانشـگاهی خود را در رشته هاي 
تحصیلی بخصوصی به پایان رسـانده و شـغل مناسـبی هم به دست آورده 
اسـت، بدون در نظر گرفتن عالقه و اسـتعداد خود، همان رشـته ي درسی 
را برگزیده اما متاسـفانه مابین مسـیر جا مانـده و در نهایت به درد چه کنم 
شـغلی، دچار شـده اسـت. نه بازدهی مناسـبی، نه دل به درس دادنی و نه 
حتی اسـتعدادي براي ادامه ي هدف، داشـته پس غمگین و خموش گوشـه 
ي جامعه کز کرده و در آخر به فراموشی سپرده می شود. اینگونه خود را به 
بند نکشـید این بدترین مجازاتی سـت که بی دلیل می توانید در حق خود 

داشته باشید.

2 - لطفـا بـه تقلید از دیگـران و به دور از خالقیت، یـک صنف خاص را 
علم نکنید: بعضی ها هسـتند کمین می کنند تا در فرصتی مناسـب فکر و 
خالقیت دیگران را بربایند. اینگونه افراد به هیچ عنوان حاضر به استفاده از 
استعداد و خالقیت درونی خود نیستند و همیشه به توانایی خود مشکوکند 
در نتیجـه منتظر می مانند تا بـه بهترین نحو ممکن طرح هاي ذهن دیگران 
را تقلیـد کننـد و پر قدرت بـازار کار را به تباهی بکشـند. اینگونه افراد نه 
خود به درآمد قابل قبول دسـت می یابند نه به دارندگان اذهان خالق اجازه 
ي مانور بر توانایی و طرح خود می دهند. چون به قول معروف با زیاد شـدن 
دسـت در عرصه ي کار با توجه به مساحت شهر، تقسیم مشتري به درستی 
صورت نمی گیرد بنابراین کمیـت افزایش و کیفیت کاهش یافته و درآمدها 
سـیر نزولی طی می کنند. این گروه افراد، براي آینده ي شـغلی شهر خطر 

محسوب می شوند. مثل اینها نباشیم.
3 - افرادي که به تقلید از فیلم ها یا شهرهاي بزرگ چند شغله هستند: 
عرض کنم خدمت آن دسـته از افرادي که بـراي قدرت نمایی همزمان چند 
شـغل را اداره می کنید، متاسفانه توانسـته اید یک تنه باعث و بانی خرابی 
بازر کار و افسـردگی نیروهاي کاري دیگر شـده اید. آنهایی که در یک شهر 
کوچک چند شـغل بر عهده دارند باید متوجه این موضوع باشند که بازدهی 
اقتصادي و کاري آنها کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین موقعیت هاي شغلی 
دیگران را به فنا می دهند. هر شخص اگر بر روي شغلی متناسب با استعداد 
و توانایی اصلی خود تمرکز کند قطعًا موفقیت هاي بیشـتري کسـب خواهد 
کرد. در نظر داشـته باشـیم هر تیر که رها می سازیم فقط شانس برخورد با 
یک هدف درسـت را خواهد داشـت و هدف هاي جانبـی همزمان می تواند 

تاثیرات عالی را کاهش دهد.
4 - لطفـًا به تقلید از بعضـی کارفرمایان، نیروهاي غیر متخصص را به کار 
نگیرید: آن دسته از کارفرمایانی که براي کاهش هزینه ها، نیروهاي تحصیل 
کرده و ماهر را کنار می زنند و افراد ناشـی و بی اسـتعداد را در موسسـات، 
نمایندگی ها و... کامًال تخصصی و ویژه به کار می گمارند، شـرایط را براي به 
نابودي کشـاندن جامعه فراهم می آورند. این اشـتباه باعث کاهش کیفیت، 
سرخوردگی گروه تحصیل کرده و ارائه  ضعیف خواهد شد و نزول بازدهی را 

در بر دارد. بیایید از این روسا و کارفرمایان تقلید نکنیم.
5 - لطفا موجبات برپایی موسسـات، شرکت ها و نمایندگی هاي تکراري 
را فراهم نکنید: بسـیاري از رشته هاي تحصیلی و یا حتی زیرمجموعه هاي 
آنها قابلیت درآمدزایی و کارایی باالي اقتصادي را دارند که ناشـناس مانده 
اند. شـناخت، تحقیق و کشـف این رشته ها و شغل ها می تواند شرایط ایده 
الی از نظر اقتصادي براي شهر فراهم آورد. بیایید بیشتر دقت کنیم و چشم 

انداز هاي گوناگونی را در عرصه هاي مختلف شغلی بیابیم.
تمامی نکته هایی که به قلم آورده شد گوشه اي از مشکالت شغلی جامعه 
ي ماست. به طوري که چون طنابی به گردن جامعه ي اقتصادي پیچیده شده 
و فرصت نفس کشیدن را از آن گرفته است. امید ست با آموزش و تذکر این 
نکات امکان بهبود شرایط فراهم شود و با حل این مشکالت دریچه اي نو به 

سوي شهرمان گشوده شود.
اوز همیشه و از هر نظر نگینی بر انگشتر منطقه بوده و خواهد بود. بیایید 
با نه گفتن به عادت هاي اشـتباه شـغلی از این نقطه نظر نیز همچون سـایر 

موارد بیش از پیش بدرخشیم.
 دانشجوي دکتري شیمی

مارال جباري

براي دومین بار این داستان را برایم تعریف می کرد!...چرا؟... چیزي نگفتم. 
داشـتیم گـپ مـی زدیم و راه مـی رفتیم. هـواي معتدل و بهـاري... از هـوا و مصاحبت او لذت 
مـی بردم. شـروع کرد بـه تعریف یک خاطره از همان هایی که شـاد و جذاب بودند و مرا همیشـه 
بـه وجد می آوردند. خواهـرش ناغافل از عقب ما آمد و گفت دروغ مـی گوید!...اصال چنین اتفاقی 
نیفتاده!...خشـکم زد، چشم هایم به زمین دوخته شد... دروغ گفت؟ یعنی داستانش ساختگی بود؟ 

آن قبلی ها چه... همه ساختگی بودند؟... 
چیزي نگفتم. اصال به روي خودم نیاوردم... می دانسـتم قوه تخیل خوبی دارد، اسـتعداد خوبی 

براي نویسنده شدن داشت. 
سرسـفره ناهار همه سـاکت بودیم. دیدم جو سنگین است خواستم چیزي بگویم و فضا را عوض 
کنم. از انگشـترش پرسیدم، همان که یک عصر آورده بود خونه ما و نشانم داده بود.  همان که یک 
حلقـه ظریف بـود و یک مروارید. خواهرش گفت همـان که از بابابزرگ هدیه گرفتـی! از بابا هدیه 
گرفتـه بود؟! ولی او که به مـن چیز دیگري گفته بود، نگاهش کردم، نگاهش به سـفره دوخته بود. 

قاشق را به دهانش گذاشت. با دلیلی خودم را قانع کردم و راي را به نفع او صادر کردم. 
پرسـیدم بچه ات پسـر است یا دختر؟ گفت نمی داند. شـروع کرد به توضیح این مساله که چرا
 نمی داند. آسمان ریسمان بافت. گفت به شوهرش گفته که دوست ندارد اسم بچه را مریم یا فاطمه 
بگذارند، این اسـم ها در فامیلشـان زیاد اسـت... حدس زدم که بچه اش باید دختر باشـد! اما بعدا 

فهمیدم که بچه پسر است. خواسته بود مرا گمراه کند. هیچ نگفتم. اصال به رویش نیاوردم. 
بچـه اش کـه به دنیا آمد به دیدنش رفتم. بعد از آن دیگر هیچ! بهترین دوسـتم بود اما دوسـت 

نداشتم دروغ بشنوم. 
ف- آزاد

از زندگی
         درس بگیر 

اشـخاصی که به معنی حقیقت زندگی می رسند داراي ویژگی خاصی اند 
که توانسـته اند از زندگی این آموزگار دوران بسـیار بیاموزند، آنان در فراز 
و نشـیب هاي پیش روي خود درس هاي بسـیاري آموخته اند و به اصطالح 
امروزي سرد و گرم روزگار را به خوبی چشیده اند و از تجربیات گذشت ایام 
خود براي رسیدن به اهداف زندگی بهره جسته اند، اما در مقابل هم هستند 
کسـانی که به معنی حقیقت زندگی نرسـیده اند و هیچ تجربه اي از گذشت 
ایـام خود ندارند و با هر ناکامی و شکسـتی خـود را مایوس و از پیش باخته 
می دانند و به اصطالح خوشبختی زندگی را فقط از آن ثروتمندان می پندارند و 
تمام خوبی ها و خوشـی هاي آن را در کام این قشـر مرفه جامعه می دانند . بی تردید افرادي با این 
تفکر نه می توانند واقعیتی از زندگی را درك کنند و نه می توانند درسی از زندگی بیاموزند چرا که 

هیچ دیدي به زیبایی ها و حقیقت زندگی ندارند. 
بشـر از ازل تا به امروز همواره در حال آموختن اسـت و همیشه چشم انتظار رویدادها و اتفاقات 
جدیدي است که بتواند خود را با آن وفق دهد. البته ممکن است گاهی آنچه در زندگی پیرامون ما 
انسان ها اتفاق می افتد با آنچه ما می خواهیم همگن و همراه نباشد اما این ما هستیم که باید خود 

را با اتفاقات پیش رو وفق دهیم و بتوانیم از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. 
در زندگی روزمره ما ممکن است گاهی شرایطی به وجود آید سخت و طاقت فرسا و گاه شرایطی 
که روي خوش و موفقی را به ما نشـان دهد که در دو روي این سـکه انسان باید با تدبیر و تالش و با 
مدیریت عقالنی خود راه را براي داشـتن یک زندگی موفق و ایده آل هموار سـازد. انسان می تواند 
با منطق و عقالنیت قهرمان قصه بودن خود باشـد و یا با دوري از خرد و اندیشـه تباه کننده زندگی 
خـودش، مـی توانیم از خودمان متنفر و یا به خودمان عشـق بورزیم. هیچ عاملـی ما را باز نخواهد 

داشـت، در واقع ما آزادیم به هر شکلی که می خواهیم عمل 
کنیـم اما باید بدانیم که افکار و اعمـال و رفتار ما پیامدهاي 
خـود را دارد و در ارتباط با دیگران و معاشـرت روزمره تاثیر 
خـود را خواهـد گذاشـت که قطعـًا اگر بـه درك این مطلب 
برسیم می توانیم بین خوب یا بد بهترین زیستن را انتخاب و 

زندگی بهتري را براي خود بسازیم. 
جامعـه اي که ما امروز در آن زندگـی می کنیم جامعه اي 
اسـت با بافت سـنتی و در ایـن گونه جوامع وقتی احسـاس 
خوب نداري و سـهم بد آن به شـما رو کرده باشـد همه چیز 
را از دسـت رفته مـی بینی حتی خود ما نیـز به دیگران این 
اجـازه را می دهیـم که حق مان را ضایـع کنند. این موضوع 
حقیقتـی اسـت که وجـود دارد و انکارناپذیر اسـت و شـما 
می توانید بـه خوبی این حس ناخوشـایند را در جامعه و در 

وجود خود لمس کنید. 
فرامـوش نبایـد کرد کـه هیچ انسـانی بی عیـب و نقص 
نیسـت و هر کس به نوعی داراي اشکال و خطاست. بنابراین 
نباید توقع داشـت که همیشـه زندگی بر پاشـنه موفقیت و 
خوشـبختی بچرخد ولی باید کوشید و تالش کرد که زندگی 
سـالم توام بـا بهترین ها را براي خود مهیـا نمود ولی اگر در 
این مسیر موفقیت حاصل نگردید نباید خود را سرزنش کرد 
و کام شـیرین را فقط براي دیگران دانسـت چرا که آنچه در 
این رهگذر نصیب ما می شـود آن حقیقتی اسـت که ما خود 
خواسـته ایم و بـه اندازه همـان تالشـمان رویاهایمان رنگ 

واقعیت به خود گرفته و تحقق یافته است. 
زندگـی هر روز فرصت تازه اي اسـت با اتفاقات جدید که 
بایـد از رویدادهاي خوش یمن آن بهره جسـت و در مسـیر 
اتفاقات ناخوشایند آن با تدبیر و تالش گذشت کرد. بکوشیم 
از لـذت حیات و ثمـره زندگی خود به بهترین شـکل ممکن 

بهره بجوییم چرا که داشتن یک زندگی خوب حق ماست. 
لذا زیباسـت اگر به تمام جنبه هاي زندگی خود بها دهیم 
و بپذیریم که همیشـه به خواسـت ما پیش نمـی رود و باید 
به نظرات دیگران هم احترام گذاشـت و از بزرگان و نخبگان 

جامعه کمک گرفت. 
ما نمی دانیم فردا براي ما چه ارمغانی خواهد داشت اما می 
توانیم منتظر بهترین ها باشیم. بهترین هایی که فقط با خرد 
و اندیشه خود می توانیم براي خود بسازیم اما باید از زندگی 
خـود درس بگیریم و همواره بدانیم که در چه شـرایطی قرار 

داریم و خواهان چه شرایطی هستیم. 

کلثوم غیاثپور
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ابوالخیر ابوسعید
اهللا ابوسـعید فضل
محمد بـن بـن احمـد
مشـهور بـن ابراهیـم
ابوسـعید شـیخ بـه 
عارفـان از  ابوالخیـر 
مشـهور سده و بزرگ
سال در هجري چهارم
میهنه در هجري 346
تابع اکنون ابیورد کـه
اسـت، ترکمنسـتان
427 سـال در متولد و
میهنـه در  شمسـی

درگذشت.
عالمان از یکـی وي
سه گویند است. فارسـی شـعر در رباعی قالب از مبتکران و مسـلمان
پرسیدند سینا ابوعلی از وقتی و کرد خلوت سینا ابوعلی با روز شـبانه
وقتی و می بیند دانیـم او می چه هر ما گفت: دیدي؟ چگونـه را شـیخ
هر گفت: چگونه دیدي؟ را ابوعلی سـینا پرسـیدند ابوسعید شـیخ از
دو خراسـان رضوي در نیز ایران البته در داند. می او بینیم می ما چـه
روستاي مهنه در اسـت: معروف ابوسـعید شـیخ آرامگاه عنوان به جا
شهرستان در کدکن دشت میون روستاي دیگري شهرسـتان مه والت

جلگه رخ.

جناح محمدعلی
در جناح محمدعلـی
میـالدي در سـال 1876
در سـال و کراچی متولد
کراچی در میالدي 1948

درگذشت.
کشـور بنیانگذار وي
او مذهـب پاکسـتان،
بوده اسـماعیلی شـیعه
وکالت بود او است. شغل
کوشی سـخت دلیل و به
خیلی فکـري انضبـاط و
قـدرت مراکـز  بـه زود 
به سـال 1905 در رسید.
سیاست وارد رسمی طور
کنگره حزب عضو و شده
غیر طور به پرداخت. به مخالفت با اهـداف حزب ولی گردید هند ملی
تاسیس شده مسلمانان توسط لیگ که مسلم حزب فعالیت رسـمی از
محمدعلی با کوشـش هاي دو حزب و فعالیت این کرد حمایت می بود

انجامید. پاکستان استقالل به جناح
بهتریـن نمایندگان از یکی و اجتناب اي فرقـه هاي تعصـب از وي
اهداف از اتحاد مسـلیمن و وحدت هندوها شـد. با مسـلمانان اتحـاد

بود. جناح محمدعلی

اصیل است گویش 9 داراي الرستانی زبان
هاي مهمی  گویـش از که الرسـتانی زبان
گراشـی، بسـتکی، اوزي، گویش الري، چون
... و اي بیخـه فداغـی، فیشـوري، خنجـی،
گویشها از کهنترین شـده اسـت، تشکیل
و اسـت ایرانی هـاي زبان تریـن یـا کهـن و
زبان پهلوي ادامه را آن زبانشـناس اسـاتید
گرانبهاي گنجینـه ایـن میدانند. ساسـانی
قرار مخاطـره کـه در اسـت مدتی گویشها
ها خانواده اسـت. نابودي حـال در گرفتـه و
کرده صحبت فارسی خویش با فرزندان می کنند الر سعی شهر اهالی بیشتر الرستان و در ساکن
در ترین اقدام بزرگ این عمل و کنند می منع الرسـتانی زبان یا یادگیري گویش از فرزندان را و

است. شده برده نام زیباي و گویش هاي زبان الرستانی جهت فراموشی
دسترس  آنچه در و بیشتر اسـت منطقه کم در این گویشها مکتوب ادبیات سـهم متاسـفانه
است. غیر مکتوب و شـفاهی به صورت و گفتار به گفتار اسـت گرفته قرار محققان و پژوهندگان
آثار اند که کرده سعی فعالیت کوشش و با زمینه این در که افرادي باشیم قدردان باید بنابراین ما
موضوع در جمله از مختلف دالیل کنند. به ضبط و ثبت اشعار محلی موضوع ویژه در مکتوب را به
چندان تمایلی شاعران دست داریم. در را گذشـتگان از مکتوب اشـعار کمتر آوانگاري و نگارش
مشکل و سخت بسیار محلی گویش شعر به واقعًا نوشتن اند که نداشته خویش نگارش اشـعار به
به و نقل شده به سینه سـینه از طریق یا می شـنویم خوانیم می آنچه امروز بنابراین اسـت. بوده
برده نام قدیمی نام به شاعران از فارس استان شرقی جنوب و الرستان در است. رسیده ما دست
برخورد میکنیم آنان کتبی اشعار با کمتر میشود تفحص و تحقیق در سعی که و زمانی شود می
دفاتر در اید ولی شنیده ... را مولوي اوزي و الري، مظفر بستکی، افسرده الري، صحبت حتما نام
و پژوهشگران نویسندگان توسط اشعاري که آن مگر دریافت نمیکنیم آنان از کتابها، شعري و
فرهنگی فقر دلیل از نگاهی دیگر به اند. رسانده ثبت به و افراد دیگر نگارش کرده زبان از معاصر
تمسخر افراد مورد که بسرایند شعر عشق و یار وصف در بیشتر کردند می سعی شـاعران محلی
اشعار در سرودن تنها محلی نه تا شاعران شده ویژگی باعث این گرفته و سرشناس قرار و خاص

شد. می فراهم نیز آنان خاموشی و دلسردي موجب بلکه نشده تشویق محلی
شاعران با مقایسه در و نداشته تشویقی و مالی پشتوانه هیچگونه محلی شاعران آن، بر عالوه
بعضًا و بوده آنان مورد تمسخر می گرفتند قرار حکام و دربار پیوسته مورد حمایت که گوي پارسی
مظفر الري، صحبت اوزي، مولوي اوزي، تائب بنابراین میخواندند. درد بی عاشـقان را شـاعران
قلم اهل استوار، محکم، عقاید با افرادي سروده اند شعر که فداغی باقر فداغی، صنعت بسـتکی،

اند. گفته شعر مبارزه و سخت روزگار آن شرایط با اند که بوده متین و
حفظ  در سعی باید همه اصیل باسـتانی که گویش 9 الرسـتانی داراي زبان گفت باید پایان در
گویش 9 این نکنیم. فروگذاري کوششی هیچ گویش ها از ضبط و ثبت و استمرار در و داشته آنها
-8 7-فیشـوري بسـتکی 6-فرامرزي -5 خنجی -4 3- گراشـی اوزي -2 الري -1 از: عبارتند

اي بیخه -9 فداغی

احیاء محمدخان شیخ دکتر ) زندگانی بر مروري
مجلس نهم ي دوره در الرسـتان نماینده الملـک)

ملی شوراي
در سال 1243ه.ش الملک محمد خان احیاء شیخ
زرگرباشی دنیا آمد. پدر وي، علینقی به تهران در
زرگر فرزنـد ابوطالب الممالک صنیـع به  ملقـب
شد. علینقی متولد 1258ه.ق سـال در اصفهانی
شـیخ حاج شـاگردان و از طالب و محصلین از اوایل عمر در زرگرباشـی
در دانسته است. می خوب را علوم قدیمه و بوده نوري عبدالنبی مجتهد
او محول دولت به زرگري امور از قسمتی شاه، اواخر سلطنت ناصرالدین

صنیع الممالک گردید. و به زرگرباشی بعد ملقب و شد
که خانه صنـدوق کارهاي تمـام شـاه مظفرالدین زمان سـلطنت در
صنیع الممالک در سـال محول شـد. او زرگري بود به و جواهر به مربوط
الملک تحصیالت احیاء محمدخان شـیخ در گذشـت. تهران 1333ه.ق
الهی و حکمت اصـول و فقه و اتمام رسـانید در تهـران به را مقدماتـی
گرفت. فرار وقت استادان نزد قدیم) را (طب طبیعی حکمت و (فلسـفه)
گردید. مشغول تحصیل به شعبۀ طب در و یافت  راه دارالفنون به سپس
تعیین و وي مقـرري براي تومان پانزده دارالفنون، در تحصیـل در دورة
دارالفنون، در تحصیـالت گذراندن از پس شـد. به او اعطاء نقره نشـان
تحصیل ادامۀ به و در رشـتۀ پزشـکی رفت پاریس به طب تحصیل براي
آبادي، پرفسور و کالزوسکی نظر زیر اي دوره گذراندن از بعد و پرداخت

نوشت. آن رشته در را و رسالۀ خود گرفت پزشکی تخصص چشم در
به سبب و بازگشت ایران به 1269ه.ش/1317ه.ق سال در شـیخ دکتر
زمرة پزشـکان در ناصرالدین شـاه، بواسـیر معالجۀ بیماري در توفیـق
السلطان، امین مداواي به به امر شـاه که هنگامی جاي گرفت. وي خاص
مخصوص و طبیب بسـت مودت او عهد با می پرداخت صدراعظـم وقت
پیوند پیشـگان سیاسـت به بدین ترتیب وي صدراعظم گردید. و مالزم
از السـطان امین که 1276 نهاد. در سـال سیاسـت عرصۀ به و پا خورد
رفت قم به نیز با او خان تبعید شـد، شیخ محمد قم به صدارت معزول و

سال حضور اوزیها 200
هند  در

و اند داشـته در هند حضور قدیـم از هـا اوزي
رسـد. قاجار می دوره اوایل بـه حضور این سـابقه
اوز به و هنـد ماندند در مدتها آنها بعضـی از حتی
سال 25 مالجعفر که معروف است مثال بازنگشتند.

ماند. هند در
مستعمره زمان آن در هند که دهم می توجه
از خویش زمانه در کـه ویکتوریا. ملکـه هم در عصر انگلیـس بـود آن

شد. می سرمایه داري محسوب ترین کشور هاي پیشرفته
امکانات  با بودند که کسـانی از بودند و پولدارها از در هنـد اوزیهـا
آنان ار بعضی که معروف اسـت بوده اند. مثال ارتباط در روز پیشـرفته
در ها انگلیسی پاي به پا سلیندري کاله دوکلته و رسـمی هاي لباس با

کردند. می بندي شرط و کرده شرکت دوانی اسب مسابقات

شـود. می یافت قدیم اوز سـران ها خانه در بیشـتر این حضور آثار
یا رفتن بـا یا بلور االت انگلیـس سـاخت چینی ظروف ماننـد آثـاري

آوردند. می از هند خود با که آلمان المپا ساخت هاي چراغ
در هند اسـت که  یک اوزي کتاب اولین دیگـر این تاثیرات چاپ از
1318 سال هادي کرامتی که در محمد مال از اسـت به شـعر کتابی آن
اسـت (130 سال مشـروطیت بوده انقالب قبل از 6 سـال یعنی قمري
شـده چاپ کتاب اولین واقع این کتاب در که این توجه وجالب . قبل)

شود. می محسوب الرستانی یک از
غیر و روشنفکران ایرانی نشـر با و حشـر حضور این اثرات از دیگر
المتین حبل در روزنامـه اوز از چاپ اخبـاري که بـود هند در ایرانـی
که اوز وقتی دلگشـاي کتاب تاریخ زمبنه اسـت. در این در نمونـه اي
در قمري 1311 سال به اوز در گراشـی خان علی فتح هجوم صحبت از
باره این در بمبئی تلگرافهایی که از کرامتی از سیل مرحوم است میان
مقیم هاي کثرت اوزي نشـانه خود که کند می یاد شـده است مخابره
یا هندي منشـا که چندین واژه در گویش اوزي وجـود هند اسـت. در
پتیتا -تماتا توجوري - مانند: کلماتی است ذکر هم قابل انگلیسی دارد
هند براي تحصیل اوزي بـه جوانان فرسـتادن به توان می دیگـر . و...

است. شفایی یکی از آنان کرد که خود دکتر اشاره
مایه  قبل سـال 200 حدود از هند در ها اوزي حضور هر صورت بـه
بیشتر آینده در که امید است اسـت. بوده اوز دامنه اي در تغییرات پر
بیشتر روشن هر هاي آن دامنه تا کرد پژوهش این حضور باره بتوان در

گردد.

در نیز محمد شیخ رسید به صدارت السلطان دوباره امین اینکه از بعد و
موافقت و صدراعظم تقاضـاي به و درآمد همایون مشـهور اطباي ردیف
طبابت، کار ضمن دوران این در وي گردید. الملک احیاء به ملقب شـاه،

شد. نیز دارالفنون در طب تدریس دار عهده
به وقت و معـارف علوم وزیر از سـوي ،1284 سـال در الملک احیـاء
تقریرات شد تا برگزیده دارالفنون طب اسـتاد فرانسوي، جورج معاونت
سـال، همان در بعد کند. اندکی ترجمه شـرح و دانشـجویان براي را او
ملک قول آنکه به با عین الدوله، صدراعظم وقت، فرمان الملک به احیاء
امور نه از داشت و را جدید سـخنان آمادگی شـنیدن طبیب نه این زاده
احیاء شد. تبعید اروپا به دسـتگیر و آورد، می سردر مسـائل سیاسی و
نزدیکی و دوستی اما دانست. نمی را تبعیدش سـبب روشـنی به الملک

تبعید بوده به او محکومیت سـبب السـلطان  امین او با
است.

سردار اسعد قلی خان علی از تبعید، از بازگشت پس
به او با 1291 در سال و خواند پزشک خود را او بختیاري
الملک پیوسـته این دوران، احیاء در فرنگ رفت. سـفر
در و داشت معاشرت سیاسـی هاي شـخصیت با رجال و
علی مرگ از پس داد. طبیعی درس می تاریخ دارالفنون،
او، پسـر نزدیکان از الملک احیـاء بختیاري، قلی خـان
سیاسی پایان حیات تا شـد و بهادر امیر جعفرقلی خان
و ندیم و مخصـوص طبیب حضر، و سـفر در او، همـواره
پس ،1304 بهمن در شـیخ  است.  دکتر بوده او مشـاور
کل (بهداري) صحیۀ سـمت کفالت در ماهی چند آنکه از
اسفند و در استعفا کرد خود مقام قرار داشت، از کشـور
و تلگراف پست وزارت با پزشـک به عنوان سـال همان
عهده به آن را تصـدي قلی اسـعد بختیـاري جعفر کـه
سـال در و رسـانید امضاء به سـاله قرارداد یک داشـت

رفت. آلمان به خان بختیاري سفري با همراه ،1306
و  کـه نفوذ بختیاري، خان جعفرقلـی او بـا نزدیکـی
دکتر بیشتر آشنایی سبب افزون تر می شد، پیوسته وي سیاسی قدرت
رضا شاه، احیاء داخلی سفر و در چندین شد دربار و با دولت مردان شیخ
در الملک احیاء بـود. در التزام رضاشـاه بختیاري خان همراه الملـک به
رأي از 8430 با کسب شوراي ملی هشتم مجلس دوره ي در سـال 1309
انتخاب شوراي ملی مجلس نمایندگی به از سـیرجان رأي 10111 مجموع
خود بیماران گاه از هیچ و بود دایر وي مطب دوران نمایندگی در گردید.
ایران، در فرماسونري تأسیس از کرد. پس نمی دریافت معاینه بابت پولی
هـاي مختلفی از دولت نشـان و یافت ایران عضویت بیداري لـژ در وي
در و درگذشت 1317 بهار در سرانجام شیخ دکتر کرد. دریافت فرانسـه
طب نام به وي کتابی از شـد. سپرده خاك شـهر ري به عبداهللا امامزاده

است. مانده یادگار به الناظرین

شوراي ملی مجلس نهم در دوره الرستان نماینده محمدخان شیخ دکتر

کمالی محمدامین یاد زنده
بود نگاهش مکتب عشق  در

ها بـا بچه و تدریـس
فرهنگـی اصـال بـودن،
ویـژه حالـت بـودن
معلـم دارد. متفـاوت و
از را زندگـی که الفبـاي
می نگاهـش سرچشـمه
ویژه آموزیـم جایگاهـی
کمالی محمدامیـن دارد.
اوز در بـود. تبار از ایـن
90 سـال از پس متولد و
آذر 20 در سـرانجام عمر
در نقاب در شیراز رخ 96
روز و امروز کشـید خاك
و تا شهرداري معلمی از که اي مهربان چهره با آشنا از معلمی یادکردن

است. دارد، کارنامه در را مدیرکلی معاون
گفتیم می به او بودیم که آموز دانش بود. هنرمند موسیقی نیز در او
گفت: او می سـپید و تو شـوند و گیسوان می ما سـیاه هاي دفتر ورق
می گوید: کاریانی محمدنور اوز است. هاي بچه من، سـربلندي افتخار
سمت به کرده و دگرگون را بندرعباس سینا ابن 55 دبیرستان سال در

شد. منصوب پرورش هرمزگان آموزش و مدیرکل معاون

صدیقی محمدرفیع دکتر
اوز دندانپزشک  اولین

که صدیقـی محمدرفیـع
کرمان شهر در و تاجر پدرش
توسـط بود، تجارتخانه داراي
به لقب زمان آن دربـار حکام
مفتخر هم التجـار» «صدیق

شد.
در صدیقـی دکتـر 
کرمان پـدرش در تجارتخانه
همراه کـه بـود کار مشـغول
هندوسـتان بـه پـدرش
تحصیل بـه آنجا در و رفـت
تجربـی دندانپزشـکی علـم

پرداخت.
و برگشـت  اوز  بـه وي 
الرستان مردم به شغل این شد. سالها در مردم دندان دردهاي مسکن
فارس پیچید. مطب جنوب نقاط اقصی در طبابتش و آوازه خدمت کرد.
دندانپزشکی اله نامور صندلی عنایت نوشته بنا به بود و اش خانه در او
او هاي تیز مته درآمـدن حرکت به باعث پا با حرکـت و نبود برقـی او

بود. دندان کردن پر و کردن سوراخ براي
احمر) (هالل سرخ شیروخورشـید جمعیت سـالها در صدیقی دکتر
عضو اوز بخش نماینده عنوان به نیز مدتی و کرد. می وظیفه انجام اوز

الرستان بود. شهرستان شوراي

اسـت خوانـده درسـی ترامـپ آیـا
بجائی سـوادي بی در یا سـوادي دارد و

رسیده است؟
آشـنائی هم جهانی جغرافیاي بـا آیا
جغرافـی دانـد نمـی اصـًال دارد یـا

چیست؟
فکر یا می داند چیزي هم کشورش سیاسـی تاریخ از آیا

است؟ یافته او تولد انتخاب از روز آمریکا کند می
بدو از کشـورش جمهور روساي رسـمی سـخنان آیا به
اوباما جمهوري تـا پایان دوران ریاسـت جمهوریت شـروع
هم نداشته کشـورش تلویزیون و رادیو به دادن گوش فهم
هاي در سخنرانی روساي جمهور آمریکا بداند همه که است
در و اند گفته بطور آشـکار فارس را رسمیشـان نام خلیـج
بوده خلیج فارس صحبت از جا هر دولت ها اسـناد آن تمام

کرده اند؟ و امضاء مهر
تلگراف رهبر فقید عزیز میهنـان هم اکنون براي اطالع
ترجمه با را اي در بحرین عبدالناصر به نویسنده جمال مصر
اوز پسین نامه وزین هفته در آن عربی با اصل همراه فارسی

محترم می رسد: خوانندگان و به نظر چاپ
رهبر عبدالناصر جمال هجري نو سـال تبریک پیام متن

عربی. نویسنده یک به مصر فقید
1954/8/30

دریائی باشگاه نیروي العریض بزرگوار ابراهیم استاد
بحرین خلیج فارس

پذیرا سال نو هجري رسـیدن خاطر فرا به تبریکات مرا
باشید.

عبدالناصر جمال
وي کیسـت؟ العریض ابراهیم اسـتاد ببینیم این حـاال
که باشد می (فلسـطین) شهدا سـرزمین کتاب نویسـنده
می فلسـطین بـراي دولت مردمی را کتاب آن جلـد یـک
دولت مردمی فلسـطین کتاب از دریافت که پس فرسـتد

می دارد. اعالم اي نامه در خود تشکرات
زیر است: شرح به نامه این ترجمه فارسی

ق . هـ 1371 االول جمادي 17 برابر 1952/2/12
العریض ابراهیم بزرگوار استاد

سالم و احترام با
نام گرانبهاي شـما به کتاب احتـرام کمال – با بعد امـا
این بابت نمودیم و دریافت را (فلسـطین) شهدا سـرزمین
می تقدیم شـما را به خود احترام ادبی تقدیـر و شـاهکار
به را فاجعه فلسـطین وجـه بهترین بـه آن در که داریـم
اید تصویـر کشـیده
را اسـالمی امـت و 
پـس بـه تشـویق 
سرزمین این گرفتن
از اسـالمی مقـدس
هـاي صهیونیسـت

اید. کرده متجاوز
خداونـد از
امثـال خواسـتاریم
وطن بـه که را شـما
کننـد مـی خدمـت

بیشتر کند.
مهـر و  امضـاء 
و موزه اداره رئیـس

فرهنگی میراث

فارس خلیج درباره تاریخی مهم سند

کرامتی عبدالوهاب

الر رسول احمدلو -

فیشور به گویش اصطالح و واژه چند
بخش اوز در ( پشـور ) فیشـور ــور: گویش ــت اهللا نام ــی- عنای دب
توجه مـورد که اسـت الرسـتانی زبان هاي جمله گویش الرسـتان از
رخ این از پس امر این زبانشناسـان قرار گرفته اسـت. پژوهشـگران و
مرحوم مال را از گویش این به اي نامه متن اقتداري استاد احمد داد که
اصطالح و واژه چهل دویست همراه حدود به فیشـوري سلیمانی نظام
شمسـی پنجاه دهه اوایل در کتاب راهنماي ي مجله در را گویش ایـن
و گویش این اهمیت به فیشوري گویش معرفی هنگام .وي کرد معرفی
از جمله جشن زردشـتی هاي آیین به مربوط و هاي قدیمی وآژه وجود
چند گویش این آشنایی با کرده است. جهت گویش اشاره این در سده

شود. می آورده فیشوري واژه

عنایت اله نامور
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از سـال 1360 شروع به کار کردم و شعر گفتم ولی به نظر خودم اولین 
شعر تخصصیم در سال 64 در زمینه کودك و نوجوان با نام «پدرم باغبان 

این باغ است»  که در مجله کیهان بچه ها چاپ شد.
وقتی در فرودگاه الرسـتان با اسـتقبال تعداد زیادي از دوستان روبرو 
شدم فهمیدم که به شهر کتاب خوان و کتاب دوست و فرهنگی وارد شده 

ام و این موضوع خیلی برایم خوشحال کننده بود. 
تا به حال اسـم اوز را نشـنیده بودم ولی به واسـطه احمد اکبرپور که 
خود چندین بار به اوز آمده اسـت، دعوت شدم که من نیز با تعریف هاي 

اکبرپور بیشتر مشتاق شدم تا به این شهر بیایم. 
برنامه با بچه ها خیلی خوب است و با این دعوت ها یک پنجره از طرف 
شـاعر و نویسنده به سـمت بچه ها باز می شود.همین که در جمع بچه ها 

حضور پیدا می کنیم این خود موفقیت آمیز است. 
وقتی که به مجتمع آفرینش وارد شدم و کتاب هاي خودم را در دست 
بچه ها دیدم تعجب کردم و این نشـان از این بود که مربیان بچه ها واقعا 

تالش کرده و در زمینه کتاب و کتابخوانی با آنها کار کرده اند. 
در این مـدت کوتاه که با بچه هاي اوز در ارتباط بودم آنها را کودکانی 
شـاد، با نشـاط و اهل کتاب دیدم. در برنامه اي که دانشـگاه آزاد داشتم 
یکـی از کـودکان حین برنامه تصویر من را نقاشـی کرده بـود و کودکان 
مجتمـع آفرینش نیز شـعر و قصـه هاي من را بـه زیبائی بـه نمایش در 
آوردنـد. مـن فکر می کنـم حتما از بین این بچه ها نویسـنده، شـاعر و 

تصویرگر خواهیم داشت. 
مـن تالش می کنم در آثارم حاال چه قصه و چه شـعر از دنیاي بچه ها 
الهام بگیرم یعنی حتما یک شـعر یا یک قصه اي بنویسم که بچه خودش 
را در آن شعر و قصه ببیند. یعنی چیزي ننویسم که در ذهن و دنیاي بچه 

نیست و سعی می کنیم زبان کار ما، نزدیک به زبان بچه ها باشد. 

مـن یک فرد طبیعت گرا هسـتم و خیلی دوسـت دارم بیـن بچه ها، 
مخاطبانـم و طبیعت یک پلی بزنم و بچه ها را با دنیاي اطراف خودشـان 
آشـنا کنم. من به عنوان یک انسـان به هر چیزي احترام می گذارم حتی 
سـنگ و سـعی می کنم که مخاطب من هم این حس را داشـته باشـد و 
طبیعـت را دوسـت بدارد و حتی به سـنگ ها هم به عنـوان یک موجود 

زنده نگاه کند و....
براي نوشـتن برنامه خاصی ندارم. شعر هر وقت دلش بخواهد به ذهنم 
می آید و خدا را شـکر تا جایـی که فهمیدم بچه ها آثارهایم را دوسـت 
دارند و کارهایم مورد توجه شـان قرار گرفته اسـت. سـعی می کنم هیچ 
وقت به هیچ کاري دلبسـته نشـوم چون اگر دلبسته شدم به دنبال خلق 
آثار بهتر نمی روم و همیشـه امیدوار به کاري هستم که هنوز انجام نداده 

ام و قرار است فردا و فرداهاي دیرتر انجام دهم. 
من بیشـتر با شـاعر و نویسـندگانی که در حیطه کاري خودم هستند 
در ارتباطم از جمله: مصطفی رحمان دوسـت،  شـکوه قاسـم نیا، اسداله 
شـعبانی، جعفر ابراهیمی، مهري ماهوتی و ... و چون خود مسئول شوراي 
شـعر انتشارات کانون هستم بیشتر با شاعران و نویسندگان پیشکسوت 

و جوان ارتباط دارم. 
اولین کتابی که از من چاپ شـد مجموعه داستانی به نام « نه من نمی 
ترسم» و آخرین کتاب هم مجموعه شعر چهار جلدي به نام «با من دوست 
باش» اسـت که از بین آثارم رمان «صداي صنوبر» را دوسـت دارم چون 

فضاي رمان فضاي دوره کودکی خودم است. 
شـعرهائی که می گویـم روحیه کودکانه دارد و ایـن براي من موهبت 
الهی اسـت چون بچه ها دنیاي زاللی دارند و این موضوع باعث شـده که 
من همیشه کودك بمانم. و از کارم بسیار راضی هستم و اگر دوباره متولد 

بشوم باز هم این شغل را انتخاب می کنم. 
براي موقعیـت کاري ایم به کشـورهاي ایتالیا، آمریکا، ترکمنسـتان، 

استرالیا و... سفر کرده ام و و ترکمنستان را از همه بهتر دیدم. 
هر انسانی چه زن و چه مرد با تالش به هر چی که می خواهد می تواند 

برسد. تالش خیلی آدم را به خواسته هایش نزدیک می کند. 
بـا فضاي مجازي می توان ارتباط بیشـتر با مخاطبـان و دنیاي اطراف 
داشـت. دوستان آثار خودشان را از طریق تلگرام، ایمیل و .. به دست من 

می رسانند و من جواب می دهم و این دنیاي مجازي بسیار مفید است. 
خود نیز انتشـاراتی به نام «لو پِه تـو» دارم که کلمه لوپه تو یک کلمه 
کرمانی اسـت و به عروسـکی می گفتند که با پارچه درسـت می شـده 

است. 
از بیـن شـهر ها شـیراز را خیلی دوسـت دارم و مردمانش را شـاد و 

سرزنده می بینم. 
از نظر من شـعر براي تلطیف روح و بیان احساسات و بیان هدف هایی 

با زبان بسیار شیرین و جذاب براي مخاطب است. 
هنر را بیشـتر براي مردم دوست دارم چون هنري که براي مردم باشد 
همان هنر براي هنر است. و کسی که بتواند براي مردمش کار کند و حرف 
دل آنها را بزند، از زندگی آنها چیزي را بیان کند، هنرمند اسـت. سـعی 

کرده ام که هنرم براي مخاطبان باشد. 
بین شاعري که براي بزرگساالن کار می کند با شاعري که براي کودك 
کار مـی کند تفاوت هایی وجود دارد. خیلی وقت ها از احساسـات خودم 
گذشـته ام و دارم براي احساسات یک بچه صحبت می کنم. شاید کسی 
وقتی شـعر کودکانه را می شـنود فکر می کند بسـیار سـاده است ولی 
اینگونه نیست و من می توانم به جرات بگویم که گفتن یک شعر کودکانه 
خیلی سـخت از گفتن یک شـعر براي بزرگساالن باشـد و همیشه سعی 
کرده ام که کاري که براي مردم اسـت کاري باشد که ارزش ادبی و هنري 

اش باال باشد. 
اولین خوانندگان و شنوندگان شعرها و قصه هاي من بچه هایم بودند. و 

جالب این بود که از نظرات آنها هم در پیشرفت کارم استفاده می کردم. 
مشـوق هاي من پدرم، مادرم، همسرم، معلمانم، و نهایتًا آقاي رحمان 
دوسـت که مشـوق اصلی من در این زمینه بودند و من همیشـه خود را 

شاگرد ایشان می دانم.
به موسـیقی خیلی عالقه دارم حتی دخترم نیز رشته موسیقی خوانده 

و بین سازها به هود، قانون و دف خیلی عالقمندم.
همسرم نیز رشته حقوق خوانده و بی نهایت به ادبیات عالقمند است و 
یکی از همراهان من در این زمینه بودند. اگر کمک هاي ایشـان نبود من 

تا حاال این همه کتاب نداشتم.
و در آخر خوشـحالم که باز هم توانسـته ام در جمع بچه هاي یکی از 
کشورم باشم و امیدوارم که حضورم براي آنها مفید بوده باشد. از خدا می 
خواهم به من توفیقی دهد که هر روز بهتر از دیروز کار کنم و تا زمانی که 

هستم بتوانم براي بچه ها بنویسم. 

حتما از بین بچه هاي اوز نویسنده، شاعر و تصویرگر خواهیم داشت
گفتگو با دکتر افسانه شعبان نژاد شاعر طبیعت گرا: 

افسانه شعبان نژاد نویسنده و شاعر کودك و نوجوان، متولد سال 1342، متاهل، داراي دو فرزند و داراي مدرك دیپلم علوم تجربی، 

لیسانس زبان و ادبیات فارسی، فوق لیسانس ادبیات نمایشی، دکتراي هنر. 
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رامیـن محمـدزاده متولـد سـال 1358 در 
شـهر اوز از سـال 1372 شـروع بـه کار کرده 
اسـت و در حدود 15 سال شـغل هاي مختلفی 
همچون عطر و ادکلن فروشـی، ظرف فروشی، 
پوشـاك را در بندرعباس تجربه کرده است.  به 
خاطر دلبستگی که به شهر و زادگاهش داشت 

تصمیم گرفت براي همیشه به اوز بازگردد. 
می گوید وقتی که به اوز برگشـتم در رابطه 
با شـغلم هیچ تصمیمی نگرفته بودم که با آقاي 
عبدالرحیـم احمدي از طریق یکی از دوسـتان 
آشـنا شـدم کـه می گفت شـغل بی دردسـر و  
تـرو تمیزي اسـت و اسـمش هم خوب اسـت 
چون بیشـتر با افراد تحصیلکـرده و فرهنگی 
سـروکار داري. من هم قبول کردم و از آن روز 
به بعد شـدم کتابفروش. وقتی که این مغازه را 
تحویـل گرفتم با نـام کتابفروشـی امام محمد 

غزالـی معروف بـود و از آن روز تاکنون میزبان 
دانش آموز ان و دانشجویانی هستم که خاطرات 
زیـادي از خریـد کتـاب و نوشـت افزار از این 
کتابفروشی دارند. البته آن روز ها بازار خرید و 
فـروش کتاب هنوز داغ بـود و تعداد کتاب هاي 
داخل مغـازه ام هم بیشـتر از لوازم التحریر بود 
چـون مـردم، از کتاب هـاي دینی و داسـتانی 
استقبال می کردند و من مشتري هاي خاصی در 
این منطقه داشـتم که پیگیـر کتاب هاي جدید 
بازار بودند. نسـل جدید خیلی کتاب نمی خرد 
چـون رقیب هاي زیادي مثـل موبایل و تبلت و 
وسایل رایانه اي دیگر براي کتاب پیدا شده و به 
قول معروف تکنولوژي پیشرفت کرده است. به 
 خاطـر همین می توانم بگویم که االن  80درصد 
از وسـایل داخـل مغـازه ام را لـوازم التحریـر 
تشـکیل داده و مابقـی هـم کتاب هـاي کمک 

درسی، دینی، روان شناسی و داستان است. 
رامیـن محمـدزاده نیز مثل خیلـی دیگر از 
کتابفروشـی ها به خاطـر کم شـدن مطالعه، کم  
رونق شدن بازار کتاب و به وجود آمدن وسایل 
ارتباط جمعی اینترنتی، مغازه کتابفروشـی اش 
را تبدیـل بـه لوازم التحریر فروشـی کـرده تا 

امورات زندگی اش را بگذراند. 
محمدزاده شـغلش را بسیار دوست دارد هر 
چند از نظر مادي دوسـت داشت شغل دیگري 
داشـته باشـد. ولی قلبًا کتابفروشی را که یک 

شغل ساده و پاك است را دوست دارد. 
او مـی گویـد: قبًال هفتـه اي 100 تا 150 تک 
فروشـی کتاب داشـتم ولی االن شاید ماهی به 
20 کتاب هم نرسد. به همین دلیل  امروزه کمتر 
کسـی جرات می کنـد روي مغازه کتابفروشـی 
سـرمایه گذاري کند. حتی فروش لوازم التحریر 
هم خیلی با استقبال مواجه نمی شود به هرحال 
بایـد دخل ما کتابفروش ها با خرجمان بخواند و 
از طرفی این قدر در بازار دسـت زیاد شـده که 
احتمال ضرر خیلی زیاد تر از سـود است. البته 
براي جلوگیري از این کساد بازاري کتابفروشی 
هـاي اوز از قبیل: کریما، دانـش، فرید، مولوي، 
آفرینش متحد شده و تصمیم گرفته ایم که هر 
کتابفروشـی در یک زمینه خاص کتاب فعالیت 

کننـد. مثـًال کتـاب هـاي دینی 
مختص بـه کتابفروشـی غزالی و 
کتاب هاي کمک درسی در کتاب 
فروشی فرید و کتاب فروشی هاي 
دیگر نیز در زمینه هاي دیگر می 

توان یافت. 
او خریـد کتـاب هایـش را از 
تهران، شیراز، سنندج،  شهرهاي 
ارومیـه خریداري مـی کند. البته 
سـعی می کند در همه نمایشگاه 
هاي بـزرگ کتـاب شـرکت کند 
منـد  بهـره  هایـش  کتـاب  از  و 
شـود. همچنین نمایشـگاه کتاب 
بندرعبـاس را بعـد از نمایشـگاه 
تهـران بهتریـن و پررونـق تر از 
دیگر اسـتانها مـی داند. خوبه که 
توانسـته  بدانیم آقاي محمدزاده 
بهتریـن   93 سـال  در  اسـت 
بین اسـتان  نمونـه  کتابفروشـی 

هاي فارس و کهکیلویـه و بویراحمد را به خود 
اختصاص دهد. 

بعضـی اوقات که مشـتري ها خـاص جهت 
خرید کتاب بـراي هدیه دادن به کتابفروشـی 
مراجعـه می کننـد آنها را از نظـر خرید کتاب 
راهنمایـی کـرده کـه چـه کتابـی بـراي چـه 
رده سـنی مناسـب اسـت تا خریـداري کنند 
و همچنین با نویسـندگان محلـی نیز همکاري 
هاي الزم را جهت فروش کتابهایشان و حمایت 

از آنها داریم. 
سـوال  وقتـی  کـه  بـود  اینجـا  جالـب 
مطالعـه  کتـاب  هـم  خودتـان  آیـا  کردیـم 
مـی کنید؟ می گوید: فضـاي مجازي روي خود 
من هم تـا حدودي اثرگـذار بوده البته سـعی 
می کنم کتاب ها را مطالعه کنم تا اگر مشـتري 
سـوالی در مورد کتاب داشت بتوانم پاسخگو او 
باشـم. هر چند خـودم دوسـت دارم که کتاب 
هایی همچون بوسـتان و گلسـتان کـه داراي 
داسـتان هـاي کوتـاه و پنـد آموز هسـتند را 
مطالعـه کنم. من فکر می کنم موبایل و اینترنت 
و شـبکه هاي متعدد تلویزیونی جـاي کتاب را 
گرفته انـد هرچنـد مفید بـودن آنها بـه اندازه 
کتاب نیست. االن ازکودك تا بزرگسال و حتی 
افراد مسـن هم راحت در پارك ها می نشینند و 

از موبایل براي سـرگرمی و اوقات فراغتشـان 
اسـتفاده می کنند و اینترنت منبع خوبی براي 
دریافت پرسـش ها از کتاب هاي درسی شده و 
تا حدودي جوابگوي محصل هـا و دانش آموز ها 
است. اما با این حال کتاب هنوز از خانواده هایی 
مثل خانواده ما دور نشـده و هر شب باید براي 
دختـرم کتاب داسـتان ببرم تا بخواند و پسـر 
خردسـالم نیز در کنار خواهرش به کتاب عالقه 
مند شـده است و کتاب هنوز همچنان در سبد 

اصلی خرید خانواده جا دارد.
محمـدزاده مـی گویـد: تا چند سـال پیش 
افرادي هم بودند که بـه طور مرتب روزانه یک 
کتاب را خریداري می کردند. ولی االن به دلیل 
قیمت باالي کتاب ها و گران شـدن آنها فروش 
بسیار کم شده است. قبال کتاب ها را امانت می 
دادیم ولـی به خاطر وجود کتابخانه هاي که در 
سـطح شهر احداث شده اسـت این کار را کنار 
گذاشـته و فقط فـروش کتاب داریـم. به نظرم 
موضوع کتاب خواندن مردم چیزي نیسـت که 
بـه زور به آنها تلقین شـود ولـی می توان یک 
محیطـی را فراهم کرد تا مردم به سـوي کتاب 
خوانـی روي آورند. دقیقًا مثـل کاري که فروغ 
هاشـمی رئیس اداره فرهنگ و ارشـاد اسالمی 
اوز براي کشـاندن مردم به سمت کتاب و کتاب 

در گفتگو با رامین محمدزاده کتابفروش فعال اوز: 

خوانندگان کتاب، بازماندگان سلسله جبال فرهنگند

خوانـی در سـطح شـهر و منطقـه انجـام می 
دهند که جا دارد تشـکري ویژه نیز از ایشـان 
و همکارانشـان کـه در حیطـه پایتختی کتاب 
تالش هـاي زیادي می کنند، داشـته باشـیم. 
هر چند ما نیز براي کمک و همکاري با ایشـان 
اعـالم آمادگی کرده ایم تا به هدفمان که همان 

پایتختی کتاب ایران است برسیم. 
همچنـان خیریـن در حیطـه کاري مـا هم 
دخالـت دارنـد و حمایت هاي خـود را از مردم 
نیازمنـد دریـغ نمی کننـد. مخصوصـًا در ماه 
مبارك رمضان کمک هزینـه خرید براي مردم 

در نظر می گیرند. 
در ادامـه یـادي می کند از مرحـوم محمود 
پیرزاد اولین کتاب فروش شهر اوز که بنیانگذار 
این شغل فرهنگی در شهر بوده است. و خاطره 
هاي که از ایسـتادن در صف هاي طوالنی براي 
خرید یک پاك کن و یا یک کتاب داشـته است 

را برایمان بازگو می کند.
رامیـن محمدزاده کتابفروش نمونه از شـهر 
اوز بـا عشـق و عالقه خـاص می گویـد: کتاب 
انسان ساز است. خداوند نویسنده «ن والقلم» 
است. خداوند شعر را آفرید تا کتاب آفرینش را 
ترجمه کند و من می گویـم خوانندگان کتاب، 

بازماندگان سلسله جبال فرهنگند. 

این روزها شهر حال و هواي دیگري دارد همه به دنبال فعالیت در مورد کتاب 
و کتاب خوانی هسـتند تا بتوانند اوز را به عنوان شـهر پایتخت کتاب ایران معرفی 
کنند. سـال قبل اوز به عنوان اولین شـهر خالق در ترویج کتابخوانی معرفی شـد. 
در همیـن جنبـش و جوش هاي پایتخـی کتاب رامین محمدزاده یکـی از فعالین و 
کتابفروش شـهرمان خواستار مصاحبه کوتاهی شد که ما هم قبول کرده و منتظر 

ایشان شدیم تا براي مصاحبه به دفتر نشریه بیایند. 
صبح روز دوشـنبه مشـغول کار خود بودیم که رامین محمدزاده با کیسـه اي 
از کتاب وارد دفتر شـده و آمادگی خود را براي انجام مصاحبه اعالم نمود. حس 
خوبـی بود کـه اول صبح کتاب هدیه بگیریم و به بحـث و گفتگو در مورد کتاب و 

کتابخوانی بنشینیم. 

گزارشگران: حمیرا نامدار و مریم سمیعی
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بـه گـزارش پسـین اوز، و به نقـل از روابط 
عمومـی فرمانـداري ویـژه الرسـتان مهندس 
اسـماعیل تبـادار اسـتاندار فـارس بـه اتفاق 
گروهـی از معاونـان، مدیـران کل اسـتانداري 
و سـایر ادارات کل  در تاریـخ هـاي 25 و 26 
آذر 96 بـه شهرسـتان هاي الرسـتان و گراش 

سفر کرد. 
مـردم اوز انتظار داشـتند که اسـتاندار بعد 
از شـهر گراش دیـداري کوتاه از شـهر اوز هم 
داشته باشد که این مهم صورت نگرفت. حضور 
اسـتاندار فارس در الرسـتان را بـه دو بخش، 
افتتاح طرح هاي عمرانی و شـرکت در جلسات 

تقسیم می کنیم: 
الف: نشست ها و گردهمائی ها 

1 -در عصر روز شـنبه 25 آذر 96 استاندار 
در نشسـت بـا فعـاالن سیاسـی، اجتماعی و 

فرهنگی الرستان شرکت کرد. 
ابتدا فرماندار ویژه الرستان آغازگر نشست 
بـود و گفت: جمعیـت الرسـتان 213 هزار نفر 
اسـت که نسـبت به دور قبل افت داشته است. 
جلیل حسـنی حقیقی ترکیـب جمعیتی را 63 
درصد اهل تشـیع و 37 درصد را اهل تسـنن 

 با طبیعت مهربان باشیم
مدت هاسـت که ذهـن و خیالـم را به خود 
مشـغول کرده  که چـرا به محیـط اطراف مان 
بـی توجـه هسـتیم بیشـتر آنچه که مـد نظر 
دارم نسـبت به محیط زیسـت اطراف و منطقه 

خودمان است.
 بـا ایـن وضعیـت آب و هوایـی قهر 
طبیعـت و کم بارندگـی حتی در فصـل خودش هم با بـی رحمی و 
برداشت غیر اصولی از گیاهان و سبزیجات فصلی و بهاري بطور مثال 
برداشـت غیراصولی و تخریبی از دو گیاه گل گاري و گل نرگس که 
هر دو آنها رو به نابودي در منطقه شده است. به یاد دارم دانش آموز 
کـه بودیم و یا برنامه هاي گردش علمی که از طرف مدرسـه ترتیب 
می دادند تا یک روز با خاطره شیرین در دامن طبیعت بسر بریم در 
منطقه کوهسـتان (پیر میرالیاس) دشـتی وجود داشت مملو از گل 
نرگس که فضاي آنجا را معطر و دلنشـین کرده بود. منطقه از زیبائی 
و چشـم انداز خوبی برخوردار بود ولی متاسفانه خانواده و بچه ها با 
کلنگ و تیشـه افتادند بر دامن این طبیعت زیبا و پیازهاي نرگس را 

از زمین بیرون آوردند براي کاشتن داخل باغچه منزلشان. 
حـاال چه بگویم می کاشـتند یا نـه. باالخره یک عمـل تخریبی 
صورت می گرفت تا این شد که می بینیم و با این وضعیت درآمده و 

حاال یک بوته پیاز نرگس براي دوائی هم در آنجا یافت نمی شود.

 پس با این وضع می شود گفت که آن منطقه مساعد پرورش گل 
نرگس می باشـد. که دوسـتداران  طبیعت با یک فراخوان عمومی و 
تشـویق عالقمندان و کاشـت مجدد پیاز نرگس در آن منطقه اقدام 
و عمـل نماینـد. در ادامه هم موضوع گل گاري کـه آن هم همانطور 
به سرنوشـت پیاز گل نرگس دچار شـده است در این خصوص بنده 
یکی دو سال است که اقدام به جمع آوري بذر گل گاري در حد یک 
و دو کیلو نموده ام تحویل دوستان داده ام و بعضی جاها در اطراف و 

دره ها کاشته اند.
 البته امسـال با عالقه و پشتکار بیشـتر حدود 10 کیلو بذر تهیه 
و گرفته ام فرسـتاده ام که با هم همـکاري گروههاي طبیعت گردي 
و دوسـت داران محیط زیسـت بکارند. سـفارش کرده ام در دره ها 
و اطراف اوز کاشـته شـود و دور از دست رس باشد تا این گیاه مورد 
عالقه مردم و بچه ها از نو احیاء شـود که از نظر داروئی مورد توجه 
می باشد. به امید موفقیت و پاسداري از طبیعت عالقمند می توانند 
این بذر گل گاري را از مهشید خضري تحویل بگیرند و حتما بکارند 
با آرزوي سـالمتی و تندرسـتی براي همه تا محیطی شاد و سرسبز 

داشته باشیم. 

ذکـر کـرد. وي آمـاري از تعداد دانشـجویان، 
طالب و واحدهـاي فرهنگی و هنـري را اعالم 
کـرد و گفت: این شهرسـتان یک شهرسـتان 
فرهنگی اسـت که شـهر اوز توانسـت عنوان 
اولین شـهر خـالق در مطالعه کتاب را بدسـت 
آورد. فرمانـدار ویژه الرسـتان در پایان گفت: 
63/7درصـد از مـردم بـه دکتـر روحانی راي 

داده اند.
 در ادامـه دکتر باقري رئیـس مرکز آموزش 
عالی، شـیخ صالح انصاري مدیـر مجتمع امام 
شـافعی اوز، حجـت االسـالم والیتـی رئیـس 
سـازمان تبلیغات اسـالمی، معصومـه فائضی، 
دکتـر محمد کاظم رحیمی نژاد، حبیب و حمید 
مقیمـی دیدگاههاي خویـش را درباره آموزش 
عالـی، امنیت و مشـارکت عمومـی از دیدگاه 
قـرآن و اسـالم، مشـکالت سـازمان تبلیغات 
اسـالمی، نیازمندي هاي سـازمان هـاي مردم 
نهاد(اسـمن) و مسـائل سیاسـی شهرسـتان 
صحبـت کردنـد. از نـکات جالب این نشسـت 
سـخنان دکتر رحیمی نژاد و حمید مقیمی بود 
که درباره مسائل شهرستان به روشنی صحبت 

و انتقاد کردند. اسـتاندار فـارس گفت: امروزه 
جلـوه اي از انقـالب ایده و سـالیق را مالحظه 
کردیم. این حرف هـا و تضادهاي فکري نتیجه 

آموزه هاي دینی است.
 اسـماعیل تبـادار افزود: نـگاه اصلی من به 
فرهنگ اسـت. چون فرهنگ زیربناي توسـعه 
اسـت. سـرآمد فرهنـگ نیـز اخـالق اسـت. 
اسـتاندار با اشاره به این که در تنگناها اندیشه 
هـاي بزرگ و خالق از بین نمـی روند بر اخالق 
و فرهنگ تاکید کرد. وي حضور علماي تسـنن 
و تشیع را گرامی داشت و گفت: باید وحدت را 
تجزیه و تحلیل و گسترش داد. استاندار فارس 
در پایان اسـتحکام نظام، وحدت مردم، عزت و 
اقتدار نظام را مدیون مردم دانست و گفت: همه 

باید درخدمت مردم باشیم. 
2 -شـوراي اداري در ظهر یکشنیه 26 آذر 
96 شوراي اداري الرسـتان با ریاست استاندار 
تشـکیل و حسنی معاون اسـتاندار و فرماندار 
ویژه الرسـتان ضمن معرفـی و توانمندي هاي 
الرسـتان گفت: 357 طرح با اعتبـاري افزون 

بـر 937 میلیـارد تومان در دسـت اجراسـت. 
وي تفویض اختیارات بیشتر به ادارات، افزایش 
کالنتري در شـهرهاي الر و خور، تجهیز گلوگاه 
ایسـت بازرسـی، راه اندازي پلیـس مهاجرت، 
روشنائی  ورودي و خروجی، تعویض شبکه آب و 
ساخت منبع براي شهر الر را از جمله نیازمندي 
هاي شهرسـتان ذکر کرد. امام جمعه الر، دکتر 
جعفرپور نماینده مردم الرستان، خنج و گراش 
و حسـن فیاض پور مدیرکل بحران و هماهنگ 
کننده سفرهاي شهرستانی به جمع بندي سفر 

استاندار و مصوبات مربوط پرداخت. 
3 -نشسـت با سرمایه گذاران: در صبح روز 
یکشـنبه 26 آذر 96، فعاالن اقتصادي، روساي 
ادارات و استاندار در نشستی مسائل مربوط به 
سـرمایه گذاري در الرسـتان را بررسی کردند. 
مهندس ساسـان تـاج گردون رئیس سـازمان 
برنامـه و بودجه نیز در مـورد اعتبارات و غیره 
به صحبت پرداخت و اسماعیل تبادار استاندار 
بـه مسـئوالن توصیـه کرد کـه براي سـرمایه 
گذاري باید نهایت کوشـش و تسـهیالت را به 

عمل آورید. 
ب-افتتاح طرح هاي عمرانی 

نارنجـی و حـذف تنهـا  1 -طـرح گردنـه 

گردنـه صعب العبور محور شـیراز- الرسـتان 
– بندرعباس با اعتباري افزون بر 300 میلیارد 

ریال افتتاح شد. 
2 -سـه کیلومتر از باند دوم محور الرستان 
– بستک با اعتباري بالغ بر 30 میلیارد ریال به 

بهره برداري رسید. 
3 -عملیـات اجرائـی محـور الر- جهرم به 

طول 7 کیلومتر آغاز شد. 
4 -مجموعه در حال سـاخت پردیس علوم 

پزشـکی الر که بـه همت خیرین سـاخته می 
شـود. بازدید و دسـتور برطرف شـدن موانع و 

مشکالت شد. 
اعضـاي  پیگیـري  و  تـالش  اثـر  در   -  5
شـورا، شـهردار و بخشدار جویم، اسـتاندار از 
بیمارسـتان جویـم بازدید که عـالوه بر تامین 
بخشـی از اعتبارات بـراي مرمـت و نگهداري 
توسـط دانشـکده علـوم پزشـکی مقرر شـد 

کارگروه  در استان تشکیل شود. 

استاندار فارس در الرستان و گراش 

من صدیقه نجم الدینی مشـهور به بلقیس هستم. خدمت مدیر 
و کارکنان نشـریه مردمی پسین اوز عرض ادب و ارادت دارم. من 
بانوئی هستم عالقمند به شهر و دیارم که از قدیم االیام به نوشتن 
و خواندن عشـق مـی ورزیدیم. در خانواده اي بـزرگ ولی پرمهر 
و محبت بزرگ شـدم. پدربزرگم مرحوم حاج شیخ نظام، کشاورز 
متعهدي بود که در منطقه چاه عالی فعالیت می کرد. وي در جوانی 

به سرزمین وحی مشرف شد. 
خـودش تعـرف می کرد که با 39 اسـب و شـتر در مدت 6 ماه 
رفت و برگشـت به مکه معظمه رفت و به اوز بازگشـت. کشاورزي 
پدربزرگم سنتی بود و یادآوري از آنها بسیار شیرین است. آبیاري 
مـزارع بـا دو راس گاو فربـه و دو طنـاب محکم که بـه آنها «ها» 
مـی گفتند و دو ظرف آب السـتیکی به نام «دول» شـب و روزي 
نداشـت تقریبا از ساعت 3 بامداد تا شش صبح اهللا گویان از چاه، 
آب مـی کشـید. و دو کمکی که به زبـان محلی به آنـان «بزیار» 
مـی گفتنـد آب را در حـوض مزرعـه کـه «هـودي» نام داشـت 
می ریختند. و بعد زمین را آبیاري می کردند. آنان واقعا زحمتکش 
بوده و نان حالل را سـر سـفره می آوردند. پدربزرگم در سـن 60 
سـالگی با یک بیماري سـاده که امروزه راحت عمل می شـود دار 
فانـی را وداع گفـت. بعـد از وي عموي بزرگم به نـام حاج محمد 
سرپرسـتی چهـار بـرادر و دو خواهـر را به عهده گرفـت. وي به 
برادرهـا تاکید کرد که بایـد مثل پدر کار کنیم. آنـان به هم قول 

دادند که کار پدر را با شدت بیشتر ادامه دهند.
 گنـدم، جـو، پیـاز، گازرك، شـلغم، خیار(خربـزه) هندوانـه، 

بالنگ(خیارسـبز)؛ تربچه، چغندر قرمز و سـفید، خالصه سبزیجات 
می کاشتند و خوب هم به عمل می آوردند. محصوالت فراوان بدست 
مـی آمد کـه عالوه بر شـهر اوز به شـهرهاي الر و گـراش هم صادر 
مـی کردنـد. گروهی به سـر چـاه می آمدنـد و محصـوالت را اجاره 
مـی کردند و صاحب درآمد هم می شـدند. این مطالب را که نوشـتم 
مادربزرگـم برایـم تعریف کـرده و به حدود 150 سـال قبـل مربوط 
مـی شـود. پـدر و مـادرم خیلی بـا صفـا و صمیمیت با هـم زندگی 

می کردند.
 من از سـه سـالگی همراه با پدر و مادرم در خانه و مزرعه حضور 
داشته و شاهد زحمات آنان بودم چون وسیله نقلیه و غیره مثل امروز 
نبود. پدرم سـاعت 3 صبح به مزرعه می رفت و براي گراش یا الر بار 
می زد و در ساعت 7 صبح خسته ولی شاداب به منزل بر می گشت و 
مرا بغل می کرد. عجب آرامش و نشـاطی به من می داد. کم کم ما هم 
یاد گرفتیم باید همراه پدر باشیم. برادر فانوس بدست دنبال پدرم راه 
می افتاد من هم دنبال برادرم کم کم بزرگ شـده و به مدرسه رفتیم. 
گرچه من متولد 1332 هسـتم ولی چون خواهرم صدیقه تولد 1328 
بود و 4 سـال با من تفاوت سـنی داشـت و از دنیا رفت. شناسنامه او 

براي من باقی ماند و من بلقیس، بطور رسمی شدم صدیقه. 
خالصه رفتم مدرسه البته سن غیر واقعی مرا رنج می داد، مدرسه 
نزدیک خانه مان بود. اسمش مدرسه پروین بود. از کالس سوم به بعد 
لذت درس و مدرسه را حس کردم معلمی خوشرو به نام خانم شکوت 
شوکتی داشتیم اهل فسـا بود خیلی دوستش داشتم البته او هم مرا 
دوسـت می داشـت. روزي به من گفت: دخترم تـو در درس و اخالق 
خوب هسـتی، بهتر است براي درس امالء دفتر داشته باشی. و من به 
مادرم گفتم که دفتر می خواهم، مادر پرسید قیمت دفتر چند است؟ 
گفتم هر دفتري 13 ریال اسـت و من سه دفتر براي خودم، خواهرم و 
دختر معلم که نازیال نام داشـت و بسیار شیرین بود می خواهم. مادر 
در کمال شـرمندگی گفـت: دخترم پدرت زمین خریـده و نمی توانم 
سـه دفتر بخـرم و با مهربانی مادرانه گفت: این پـول، برو برگه بزرگ 
امتحانـی بخر تا خودم برایت دفتر درسـت کنم. با هزینه بسـیار کم 
برایم دفتر درسـت کرد. یکی از دفترها را نقاشـی کرده و یک زمین 
زراعی که سـه نفر روي آن کشـاورزي می کردند و اطراف را درختان 
زیبا و گلهاي رنگارنگ و دشـت قشنگ نقاشی کردم و آن را به نازیال 
دختـر معلـم تقدیم نمـودم. نازیال و خانـم معلم از ایـن دفتر خیلی 

خوششان آمد و تشکر کردند و من هم خیلی خوشحال شدم. 
بهرحـال من در خانـواده اي زحمتکش ولی بسـیار مهربان بزرگ 
شـدم. بعضـی اوقات مـادر بزرگم مرا به لـرد میري (میـدان میران) 
می برد آنجا خیلی شـلوغ بود. شـتر، االغ فراوان بود و مردم مشغول 
خریـد و فـروش اجناس بودند. من از شـتر می ترسـیدم ولی مادر و 

مادربزرگـم مرا همراهی می کردند تـا از میدان میران عبور کرده 
و به مزرعه بروم. 

در یکی از روزهاي تیرماه سـال 1340 در مزرعه حدود 8 تا 10 
نفر مرد ایسـتاده و مشـغول صحبت کردن بودند. اولین چیزي که 
توجه مرا جلب کرد کتاب فارسـی و انگلیسی و دفتر و متر بود که 
آنان در دسـت داشتند. چشم من از کتاب هاي آنان دور نمی شد. 
فکر کنم آن افراد ایرانی و خارجی بودند. با تعجب از پدرم پرسیدم 
اینها کی هستند و چه کار دارند؟ پدرم با لبخند گفت: می خواهیم 
تونل بزنیم و تلمبـه آب بیارویم. به لب چاه آب رفتم دیدم خیلی 
عمیق است. فکر کردم چطور می خواهند آب باال بیاورند؟ خالصه 
در مدت سـه ماه در کنار چاه ما تونل با 200 پله یا بیشتر زده شد. 

کار پرزحمتی بود همه اش توسط کارگر انجام شد. 
پدرم توسـط مرحوم محمدسـعید روسـتا که دائی مـن بود از 
آلمان سـفارش خرید تلمبه کـرد. باالخره تلمبه وارد شـد و طی 
شـور و شـوق فراوان نصب و آب از چاه به حوض ریخته شد. همه 
خوشـحال بوده و مشغول نوشـیدن و خوردن محصوالت خودمان 
بودیم. یادم هست که تلمبه توسط مهندس قریشی نصب شد. من 
و پدرم و عموهایم خوشـحال بودند که کارشان راحت شده است. 
از آن زمان یعنی سـال 1340 من بیشتر عاشق کتاب و علم شدم. 
چـون فهمیدم کتاب و علم زندگی مردم را آسـان می کند. و آدم 
دانـا و کتاب خوان بـراي خودش و دیگران مفید اسـت. آن موقع 
زندگی جمعی بود و بسـیار خوش می گذشت، عموهایم و فرزندان 
و پدرم سـر یک سـفره غذا می خوردیم و همه در امور کشاورزي 
کمک می کردیم. در سال هاي 47و 48 داناتر شدیم  و درك و فهم 

بیشتري از اطراف داشتیم.
 پدربزرگ مادرم مرحوم حاج محمود محبی فرزند حاج ابراهیم 
هم ماننـد پدر و پدرم مرحوم حاج شـیخ نظام نجـم الدینی یک 
کشاورز ماهر بود و به سفر عالقمند بود او به هند، دبی، مکه رفته 
بود. انسـانی عاقل و دانا و درس خوانده بود و سـعی کرد که اغلب 
بستگان خود را با سواد کند. او داراي کتابخانه بود به بچه ها کتاب 

می داد تا بخوانیم بعد هم از ما امتحان می گرفت. 
خودش بیشـتر کتاب هاي دینی، موالنا؛ حافظ و سعدي و غیره 
را مطالعه می کرد. و اشـعار زیادي را از حفظ داشـت. و به احادیث 
حضرت رسـول(ص) اهمیت زیادي می داد. خوب یادم هسـت که 
همیشـه از کتاب مبدا و واجبات یاد کـرده و از آن حدیث و غیره 
تعریـف می کـرد. کتابخانه او در اوز و در دبـی منزل دائی ام حاج 
علی در بندرعباس منزل یوسف هنوز دائر است. این بود خاطرات 
من که همیشـه عالقه داشتم در نشـریه خوب اوز چاپ شود. من 
براي مدیر و کارکنان پسـین اوز احترام قائل هسـتم. باالخره پدر 

عزیزم در خرداد 1386 بدرود حیات گفت. 

خاطرات بلقیس نجم الدینی: 

در 8 سالگی فهمیدم که کتاب و علم زندگی را آسان می کند 
شیراز-محمدربیع خضري

دو طرح راهسازي
  با اعتبار 500 میلیارد ریالی الرستان

راهســازي  طــرح  دو 
 500 حــدود  اعتباري  با 
میلیارد ریال در الرستان 
افتتــاح و یــا عملیات 

اجرائی آن آغاز شد. 
و  افتتـاح  آئیـن  در 
آغاز بـه کار ایـن طرح 
هـا، مهندس اسـماعیل 
تبادار اسـتاندار فـارس گفت: بایـد در عرصه حمل و نقـل جاده اي و 
توسـعه راه اسـتان به ویژه در منطقه الرسـتان تالش بیشتري کنیم. 
باقري فرد مدیرکل راه و شهرسـازي الرسـتان گفت: جاده الرسـتان 
– جهرم و الرسـتان – بندرعبـاس یکی از محورهاي ده گانه ترانزیتی 
و پرخطر و پر تردد کشـور اسـت و این محور جزء مهمترین محورهاي 
شـریانی کشور محسوب می شـود. وي افزود: از سـه راهی دبیران به 
سمت الر 104 کیلومتر بوده که 25 کیلومتر آن به بهره برداري رسیده 
اسـت و 30 کیلومتر آن در دسـت سـاخت و 49 کیلومتر آن هنوز به 
مناقصه نرفته است. و این محور که توسط استاندار کلنگ زنی شد نیز 
بـه طول 8 کیلومتر بوده که با اعتباري افـزون بر 170 میلیارد ریال به 

مناقصه رفته است. 

توانمندي هاي بخش اوز در
 اقتصاد و صنعت (2)

در شـماره قبل توانمندي هاي بخـش اوز در زمینه جغرافیا و اقلیم 
را به طـور مختصر چاپ کردیـم. اینک دنباله ایـن توانمندي ها را در 

زمینه هاي دیگر به نظر خوانندگان عزیز می رسانیم: 
ب- بخش اجتماعی و اقتصادي 

1 -حضـور جمعیـت جـوان در بخـش کهـن 45 هـزار نفـري اوز 
می تواند در افزایش توانائی سـهیم شدن آنان در فرآیندهاي تولیدي 

موثر باشد. 
2 - درصد سواد و تحصیالت کارشناسی و کارشناسی ارشد در بین 
جوانـان اوز چشـمگیر و این موضوع در باال بردن قـدرت توانائی آنان 

بسیار تاثیرگذار است. 
3 - حضور بانوان فعال با تحصیالت دانشگاهی توانمندي هاي بخش 

اوز را در زمینه هاي صنعت و تولید بسیار باال برده و می برد. 
4 - حضور و وجود سـرمایه گذار بخـش خصوصی به ویژه در حوزه 
صنعتـی از مهمترین ویژگی ها و امتیـازات این بخش در فرآیند تولید 

است. 
5 - فرهنگ واالي همزیسـتی و تعامل که در نتیجه سـواد و دانش 
مردم به وجود آمده اسـت یکی از نقاط مثبت و اثربخش در توانمندي 

هاي اقتصاد و صنعت است. 
6 - پذیـرش فرهنـگ کار و تـالش در بیـن مـردم به ویـژه بانوان 

می تواند در زمینه تولید یاري رسان باشد. 
7 - زمینه مسـاعد بـراي ایجاد کارگاههاي تولیـدي از دیگر نکات 

مثبت این بخش است. 

شهرك اوز از فعالترین
شهرك هاي صنعتی جنوب فارس 

در شهرسـتان الرسـتان سه 
ناحیـه  دو  و  شـهرك صنعتـی 
صنعتـی فعـال وجـود دارد. در 
حوزه اقتصادي الرسـتان حدود 
83 طـرح با اعتبـاري افزون بر 
75 میلیارد تومـان اجرا و براي 
670 نفر به صورت مسـتقیم در 
حوزه صنعـت و معدن و تجارت 

و کشاورزي و خدمات ایجاد شغل کرده است. 
شـهرك صنعتـی اوز در زمینی به مسـاحت 36 هکتـار با ظرفیت 
اسـتقرار 40 واحـد صنعتـی با پیـش بینی اشـتغال 450 نفـر یکی از 
فعالترین شهرك هاست. این شهرك به شبکه سراسري گاز متصل و از 
تمام زیرسـاخت هاي صنعتی مانند: آب، برق، گاز، مخابرات برخوردار 
اسـت. ظرفیت تامین 20 هزار مترمکعب گاز در ساعت براي واحد هاي 

صنعتی در شهرك صنعتی اوز فراهم شده است. 
تاکنون در این شـهرك صنعتی 12 قرارداد با متقاضیان منعقد که از 
این تعداد 2 واحد بهره بردار با اشـتغال زائی 22 نفر در مرحله فعالیت 
اسـت. و شـهرك صنعتی اوز بعد از شـهرك صنعتـی الر از فعالترین 
شـهرك هاي صنعتی جنوب شرقی اسـتان فارس محسوب می شود و 

آماده واگذاري زمین است. 

تحویل مستندات پایتخت کتاب
 به دبیرخانه مرکزي 

به گزارش پسین اوز و به نقل از رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مستندات نامزدي شهر اوز براي پایتخت کتاب تهیه و در موعد مقرر به 

دبیرخانه مرکزي پایتخت کتاب ایران ارسال و تحویل شد. 
فروغ هاشمی گفت: در این مدت بخشداري، شهرداري، فرمانداري، 
شوراي اسالمی شهر، دانشگاه هاي پیام نور و آزاد اسالمی و کتابداران 
کتابخانه ها، فرهنگ دوسـتان، نشریات و اعضاي گروه با هیات اجرائی 

پایتخت کتاب اوز همکاري کرده که از آنان سپاسگزاري می شود. 
هاشـمی با بیان اینکه در مسـتندات ارسـالی 43 طـرح در حدود 
250 صفحـه مصور در یک جلـد تنظیم و به دبیرخانه مرکزي ارسـال 
شـده است. اظهار داشت از زحمات 4 نفره هیات اجرائی که در تدوین 
مسـتندات و طرح ها متحمل زحمات فراوانی شـده اند سپاسـگزاري 
می شود. و افزود در سال گذشته در بین 103 شهر کشور شهر اوز مقام 
دوم پایتختـی کتاب و اولین شـهر خالق در ترویـج کتابخوانی معرفی 

شد. و امید است امسال عنوان نخست پایتختی کسب شود. 
رئیس اداره فرهنگ  ارشـاد اسـالمی اوز در پایان اظهار داشـت ما 
از حمایت مهندس تبادار اسـتاندار، دکتر جعفرپـور نماینده مردم در 
مجلـس، دکتر مریـدي و همکارانشـان در اداره کل فرهنگ و ارشـاد 

اسالمی فارس نیز برخوردار و از آنان سپاسگزاري می شود.  
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من آشپزي

الزم مواد

تهیه روش

شلغم آش
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المثل ضرب

جدول

سیفائی عبدالغفار مرحوم نوشته فارس اوز محلی هاي المثل ضرب کتاب تیا تی خضريکاتاي عبداله مهندس و فاطمه

خواص شلغم

3 شماره *1396 ماه دي اول* سال

15       14       13       12        11         10        9          8         7         6        5         4        3        2       1

1

2

3

4
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

: عمودي

سنج حرارت مدیریت امور شهر، مقام – 1
جمع ضمایر پوش زمستانی، از باال قرآن، قلب – 2

نهند می آن در را ها فراموشکار،جامه بلبل، – 3
بشارت خدمتگزاران، – 4

مادر رسانی، برق وسیله جمشـید، تخت هاي از کاخ – 5
ترکی

جانوري دوزیست کردن، قصد کارافتاده، از پیر و – 6
قطعه نوعی تیراندازي، و کردن انگلیسی،پرتاب هنوز – 7

الکترونیک
مرکبات از شدن، منکر – 8

پسـوند مکرمه، مکه بـدش میـاد، محلی در پونـه از – 9
تشابه

خداست حبیب سوال، پیشوندي براي پوشاك، از – 10
راهنمایی دنبـال به شـیر، گردن موي بیمار، سـگ – 11

است
خوش سیما جو، گندم و پوست – 12

کننده ترکی، نقل سیب کار، انجام مجبور به – 13
خیلی روشنایی تهران، توابع از انگلیسی، حروف از – 14

کم
شـهرهاي از کاري، انجام بـراي راهی کاربـردن – بـه 15

ژاپن معروف

: افقی

سـابق نام بلخـی، الدیـن محمـد جـالل موالنـا از اثـري – 1

شهرستان تنکابن

آمریکا کشور ایاالت از دورافتاده، سر، – 2

داخل شدن برابري، – 3

سـلب از دور، منظره پوسـت، دیدن ریز روي – جوشـهاي 3

کننده

ایران، شـهري در دسـتی صنایع از از الفبا، حرفی – تکـرار 5

آلمان

ترکی نام دور، به و همدم، اشاره دوست قوت الیموت، – 6

الهی از پیامبران یکی نام شهرهاي خوزستان، از – 7

پوشش موسیقی، سوم کننده، مسـاوي عامیانه، نت رسم – 8

سر براي

شیطانی سروري، و مدیریت – 9

محصول تحمیلی، جنـگ خاطرات درباره معروف کتابـی – 10

دارو بهره، مرداب،

کجاست؟ راه، دهنده کودکی، نشان دوران بازي – 11

آشامیدن به سالمت کامل، پایان پذیر، امر و در امنیت – 12

فراري دویدن، حال در – 13

سوگند نان پزي، وکیل، تاوه – 14

بهایی شیخ آثار از زنده، – 15

.................................................... فروردین
اما احتماال دهید انجام کاري باید میدانید اینکه وجود ماه با ایـن
سـعی اینکه جاي دقیقا چیسـت.به آن کار که نمی دانید درسـتی به
نشان شما به آنها دهید اجازه دهید جلوه معقول را رویاهایتان کنید

بکنید. باید دنیا چه کار در که دهند
...................................................  اردیبهشت

نیست اما وفق مراد بر زندگی که کنید احسـاس می اسـت مدتی
برخی در شاید دارد. هاي زیادي نشـیب و که زندگی فراز بدانید باید
یک عنوان به را نباید آن اما نباشد انسـان مراد وفق بر اوضاع موارد
موفقیت براي اي عنـوان پله به آن از باید بلکه کنید تلقی شکسـت

ببرید. بهره
.......................................................  خرداد

بدبین همه نسبت به اید، داشته قبل چندي عاطفی که شکست با
خاطرات گذشته و شوید دچار افسردگی می شدت به هستید. گاهی
اینکه کنید. به فکر بهتر اي آینـده به می روند. رژه تان ذهن مقابـل
هسـت، بدتر که این از اوضاع اسـت. بهترین می آید، پیش هـر چه

شد. نخواهد
........................................................... تیر

مانند را خنده کدورت شـوید. خیال و بی بردارید دسـت از کینه
است پلی همانند نیکویی دوسـتی و که بنشـانید هایتان بر لب گلی
غش بی و صاف همانند آن، را دلتان و بنگرید به آینه دیگران. دل به

زند. می رضایت لبخند شما آینه به که بینید می بعد کنید.
.......................................................  مرداد

؛ میکند بیشـتر را مشـکالت فقط ماندن شـما عصبانی و دلخور
این دهید که اجازه کـرده و بیان را خود منفی احساسـات اگر حتـی
و نفرت این که خواهید شد مجبور بعدا باقی بماند در شـما احسـاس

بین ببرید. از خود در آزردگی را
...................................................... شهریور

دارید. ظاهرا در پیش را جالبی و پیچیده موقعیت هاي این ماه در
او راه به چشم و اید دور افتاده از عزیزي یا دارید را در سـفر عزیزي
به سالمت انشاءاهللا که هستید فکرش به هم هنگام این در و هستید

گردد. می باز
.......................................................... مهر

ندارید. قرار و آرام و اید شـده روحی آشفتگی دچار اسـت مدتی
شـما آرامش آن به موجب که اسـت آمده وجود به کارتان اي در گره
چراکه نباشـید اسـت اما هیچ نگران شـده اختالل تا حدودي دچار

یابید. می رهایی از غصه و می شود رفع انشاءاهللا...
...................................................  آبان

رشد باعث کارها در فداکاري شما و آمیز بوده موفقیت تالشهایتان
خودتان شغلی براي رشد جدید هاي ایده از شـود. پر تان می هویت
پیش در مکاتبات شتاب دلیل به هم انگاري سـهل یکسري هستید.

فعال هستند. این ماه آید. مهارتهاي اجرایی در می
........................................................  آذر

با یک کنیـد و زمان بیشـتري را صرف می پیدا را شـما خودتـان
رو ماه این اواسـط رقابتی شـما از کرد. طرح خواهید برادر خواهر یا
فروش یا مردم شما در ارتباط با رودرویی با اگر شغل و است رشد به

درخشید. خواهید واقعا باشد
......................................................... دي

کنید،یادتان بیشتر را یابیتان دوست مهارت بودید گرفته تصمیم
به اوقات اغلـب اسـت. تر آن مهم شـروع صمیمیت از تداوم باشـد
دوسـتی زود دلسـرد. وخیلی شـوید می صمیمی دیگران با راحتی

الزم دارد. هنرمندي آن استحکام براي و خواهد می مهارت
.......................................................  بهمن

به باید سـریعتر کرده اید. رها نیمه کاره را کارهایتـان از تعـدادي
باید را جدیدتر کارهـاي میگذرد زمان چقدر هـر برسـید چون آنها
به زودي خواهد زد. برهم را کارهایتـان نظم روند این و دهید انجـام
سامان خواهد و سـر کارهایتان و شـد کارتان خواهد در گشایشـی

گرفت.
..................................................... اسفند

در اتخاذ تصمیمات اسـت که این ي شـما شـخصیت عیب بزرگ
شخصیتی بزرگ حسـن در مقابل، کاهل هسـتید و سـازنده و مفید
زندگی شدید نامالیمات برابر شما در پایداري و مقاومت قدرت شـما
آن ها را از زیادي هاي نمونه خود شـما در زندگی گذشـته که اسـت

اید. دیده

و تفت کرده خـرد را پیازها سـرماخوردگی ابتدا؛ شـلغم براي تهیه آش بـراي
تفت و کرده اضافه آنها را به زردچوبـه دادند، رنگ تغییر پیازها دهید.وقتـی
لپه و کنید.عدس صبـر دقیقه بریزیـد و چنـد پیازهـا روي دهید.2پـارچ آب
حدود از پخته شـوند.بعد خوب دهید اجازه و کرده پیاز اضافه به را خیسـانده
جا و پختن کنیـد و تا اضافه قبلی مواد بـه را آش سـبزي سـاعت، برنج و یک
چرخکرده گوشـت پخت، آخر سـاعت کنید.نیم صبر شـلغم آش کامل افتادن
نمک، فلفل سـیاه کنید.آبغوره، اضافه آش به را و نعنـاداغ ریز شـلغم قلقلی،
آش شلغم به خود طبق ذایقه میتوانید که هسـتند غوره چاشـنی هایی گرد و

جان. کنید.نوش اضافه

عدد 4 شلغم
عدد 2 پیاز

الزم مقدار نمک، فلفل به زردچوبه،
پیمانه یک عدس

پیمانه یک لپه
پیمانه نصف برنج

آش سه پیمانه سبزي
گوشت چرخ کرده 250 گرم

غذاخوري قاشق 4 داغ نعناع
الزم به میزان آبغوره

درمان سرماخوردگی و ایرانی آش انواع خوشمزهترین و مفیدترین یکی از شلغم آش
و سرماخوردگی میافتیم و یاد مریضی به نام شلغم شنیدن با ما بسـیاري از است.
که این بدانید است بهتر ببریم اما دهان به ذرهاي شلغم حتی نباشیم شـاید حاضر

بیماريهاست. از بسیاري دواي و بوده فوقالعاده خواص از سرشار غذایی، ماده
کرده، رشد زودتر اش بچه باشد خورده شـلغم بارداري مدت در که اي حامله *زن
بیشـتري مقاومت امراض مقابل در افتد و راه می زودتر حتی و زند می حرف زودتر

خواهد داشت.
را متوقف سـرطان گسـترش حتی و سـرطان اسـت گیاه ضد مهمترین * شـلغم

کند. می
است. خونی کم عالج B1 داشتن ویتامین بعلت شلغم *

قلی) اله (قصه ُکلی َاله کاتاي
صورت به آن همه گویا رایج و اوز قدیم در اما بازگویی آن از آید محلی نمی نظر به داستان این
تدریج به اولیه داستان، برداري از متن نسـخه عدم دلیل به زمان گذشـت با و اسـت شـعر بوده
باقیمانده نیز اشعار و است داده نثر به را خود جاي و شـده سپرده فراموشی به اشـعار از بخشـی
من اسـت. درآمده این صورت به زمان مرور به و احتماال اسـت و اوزي فارسـی مختلط به صورت
اشعار رسید، می شـعر هاي قسـمت به وقتی مادرم و ام شـنیده مرحوم مادرم از را داسـتان این
بردیم می لذت قسـمتش این از بس از می خواند که براي ما نمود مـی انگیز غم آهنگـی که بـا را

قصه: حاال این برسد و نوبت شعرها منتظر بودیم صبرانه بی
بنامش از بچگی زیبایش را عموي دختر که قلـی اله بنام بود مردي قدیم بسـیار هاي در زمان
تالش بود و در باشد عاشق دخترعمویش می سخت که متوجه شد شـد، بزرگ وقتی کرده بودند.
در بود و شده دختر نیز عاشـق که او یوزبگی نام به پادشـاهی طرف آن از ازدواج کنند. که با هم
بود، فهمیده را این که پسر عمو خود کند. آن از را بشود، دختر طریقی که هر به که بود این صدد

بدهد. دست از دختر عمویش را نکند برد که می سر و دلهره به تشویش در همیشه
شـاه یوزبگی رفت، می به شـکار بار مدتی یک هر نیز بود و دالور و زیبا جوانی بسـیار قلی اله
که خیلی قویست از دانسـت می و داشـت آگاهی قلی اله رشـادت از نیز یوزبگی بود. کچل بود و
قلی اله که اسـت وقتی خود ببرد با و برباید را دختر تواند می فرصتی که تنها دانسـت رو می این

شکار. باشد رفته
عمویم دختر مواظب تو و شـکار بروم خواهم می من جان مادر مادرش گفت: قلی به اله روزي
برد به منزل یورش یوزبگـی فرصت این در رفت. و کرد را سـفارش همین عمویش نیز به و بـاش
تاخت به نشاند و اسـب ترك به دختر را کشـت و را کرد می مقاومت که جلویش پدر و هر و دختر
را جالل شاه و جاه و بود وفا بی پسر عمویش به دختر نسبت و نکرد مقاومتی هیچ دختر و رفتند

بود. بدشکل و کچل شاه خود وگرنه داشت دوست
و خود نان برگردد زودتر فرسـتاد که هرچه پسرش دنبال به را شـتابان سـواري قلی اله مادر
رسیدند هم به پسر و مادر ده در خارج از وقتی پیشـواز پسرش رفت. به و برداشـت آب و خرما و

گفت: مادر
حالُت پاك بردند/ و مال کشـتند/ تمام و قومت صاف خویش تمام / خسـَته روِد اَي قلی اله بیا

اُشنِوشِت خداي آسمونی قضات ِگشِت/ قلی اله بیا
فتح گویم اله َو بسم آسمونیش نِنوشِت/ خداي نِِگشـِت/ قضاش قلی ننه اله داد: جواب قلی اله
و با دختر می روم گفت: مـن و بوسـید را خود مادر پیشـانی امیدوارم و رحیم و رحمـان َو کارم/
به بروي و سـالمت به گفت: آرزومندم که او بود به بسـیار دلواپس که می گردم. مادر عمویـم بـر
این از و همراهش بود سـگ باوفایـش جا همه و رفت درازي و دور راه قلی اله برگـردي. سـالمت
یک شَده دچار من رسـیدم داِم تنگی/ گاهی پسـین گوید: می چنین را خود حال شـرح بعد، به

کرَدم زمین فریاد شیر بر زدم کرَدم/ خدا بِنیاد اول نام شیرجنگی/
شده کهنه لباسهایم و و بود آلود خاك تنم بود. شـده بلند ریشـهایم یوزبگی به ده رسـیدم تا
فهمیدم که و کردم نان اي تکه تقاضاي مثل فقرا یوزبگی و رفتم توي داالن صورت همان به و بود
شـعر به برود و تا ببر برایش نان اي تکه نوکرانش گفت: به و شـناخت مرا حال این با عمویم دختر
برروي و نشسـته بودي نوائی/ بی عصاي بود دسـتم َو َو گدایی/ اُندام دالونُت ُدِم گوید: می چنین
انداخته َچُپت پهلوي َو بودند/ جا بافته ِچل َو گیُسـت چهل و دوتائی/ ختائی تو دسـت َو کابین/
خیلی قلی اله اینجا و تون دست زنون نی خونه خیر رسُمش چنین نی/ که شما بودند/ مگر شـهر
بیهوشی داروي کوچکی شیشه در رود. می و اندیشد می دیگر اي چاره و شـود دل شکسـته می
بوده دلواپس که دختر خوابیده انـد. دو هر که بیند می رود منزل یوزبگی و شـبانه مـی خرد می
خواب در دو هر بود و پیچیده یوزبگی کمر بدور را خود گیسـوي برگردد عمویش پسـر که اسـت

بودند.
آنگاه شـوند. می بیهوش دو گیرد و هر می آنها بینی کند و جلو مـی سرشیشـه را باز الـه قلی
خود و نشـاند را روي اسـبش می او و کند باز می یوزبگی از دور کمر را عمویش دختر گیسـوي
آید. هوش می عمویش به دختر راه خود می رود. در نیمه ده بسـوي بتاخت و شود می سـوار نیز
اینجا است، هم خسته اسبم ام نخوابیده که اسـت روز شـبانه چند اکنون گوید: او می به قلی اله
شویم دور که کن بیدار فورا مرا آیند دور سوارها می دیدي از اگر بخوابم اما کمی من تا نگهداریم
بسیار خواب به بود خسته بس خود از و داد را خود سگ اسب و غذاي سپس درنگیرد. جنگی که

رفت. فرو عمیق
موقع این در آیند. می تاخت به سـوار گروهی دور از شد که دختر دید روشـن می هوا داشـت
خود و برسند سوارها که کند ساکت سگ را که سعی داشت دختر اما کردن. پارس به شروع سگ
دیگر سوارها شـد. نمی بیدار بود بس خواب اله قلی عمیق شـده از کرد و نمی را بیدار قلی اله نیز
شد گرفت که هراسان بیدار دهان به را قلی اله پاي پشت و شد ناچار می رسیدند که سگ داشتند
پرسید: بود عصبانی عمویش دختر از شدت که به اله قلی اند. شده نزدیک چقدر سوارها که دید و
جان که کند دلبري عمویش پسر از که این است فهمید چاره عمویش دختر اي؟ نکرده بیدارم چرا

کن و چاري اُم ِچل نگاه گیسوي کن/ کاري اُم نگاه نگاه کن گفت: این رو از را نجات دهد. خود
سیري خاِو یَک خوَرم مرُگت اُز پس بمیرش/ تا َت ناکنام نگاهت داد: جواب عمو پسر

کن ام ُمرواري دندوناي نگاه کن/ ام کاري نگاه کن نگاهم عمو: دختر
سیري خاِو یَک خوَرم اُز مرُگت پس بمیرش/ َت تا ناکنام نگاُهت عمو: پسر

سوار و اسب بست به عمویش دختر گیسـوهاي بود آمده جوش خونش به که در حالی سـپس
دختر گیسوهاي فقط اسب پی از دید که آمد خود به وقتی آورد. در تاخت به را اسب و شد اسب
بود آمده که راهی از آمد و زیر اسب به شـد، از پشیمان که می کشـد. بسیار مانده باقی عمویش
که هنگامی و کیسـه گذاشـت در یک و را جمع کرد دختر عمویش هاي تکه ذره ذره برگشـت و
آمد پدید سرش روي مثل گوزن شاخ دو که بود پشـیمان اي اندازه به را دفن کند او می خواسـت
می زندگی جمع گوزنها در و رفت، بازنگشت خود ده به هرگز داد ولی عمري جاویدان او به خدا و
اصابت شکارچی به او هیچ تیر هرگز اند و را دیده او اند که شده مدعی بعضی از شکارچیان کرد.

شود. کشته او نیست قرار که زیرا کند نمی

چون یافت دست اي خانه که به هم وقتی تجربه بی ناوارد و نادان و دزد یعنی کاُدو اَُزت: اُ نابََلد ُدِزه *
می آورد. در انبار کاه سر از اطالع است بی داخل خانه وضع از

می زند که کاري به دست الزم کردن شرایط فراهم بدون که می شود گفته کسی درباره المثل ضرب این
دست نیاورد. اي به و شایسته خود نتیجه اقدام از و اي تجربه و نه نه آگاهی و نه مهارتی دارد آن در

هم ساخته است. مناسب را و درگرده در خداوند بَسِته: َهم َدرَگرَده ُشلی و َدر * خدا
به یکدیگر نسبت و اخالقی دارند هم توافق و شوهري می گویند که با زن درباره را غالبًا المثل ضرب این

مناسب است. پیوندشان جهت هر از صمیمی و

کرد. می سر خود به کرد می کاري اگر کچل یعنی اَِکه: َشِکه شوِسِرُخش َکري اَگر * َکَچل
چون خود را بخواهند و و یا حاجتی طلب کنند کاري وي که از کار می برد به کسـی را المثل ضرب این

می خواهد. عذر کرده و بیان را عجز خود نمی داند آن حاجت برآوردن و آن کار به انجام قادر
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آنچه می خوانید، اشعاري موضوعی در زمینه «سخن و سخنوري» و جایگاه آن در زبان شعر و ادبیات فارسی است. شعر به عنوان یک 
هنر برتر و جایگاه ویژه در انتقال مفاهیم و معارف از ابزارهاي مهم تبلیغ براي مبلغان عزیز و بزرگوار است. حضرت امام خمینی رحمه 

اهللا درباره شعر می فرماید: «لسان شعر، باالترین لسان است.» مقام معظم رهبري، نیز می فرماید:
«گاهی یک بیت شعر، گویاتر از چند ساعت سخن گفتِن یک سخنور تواناست و ارزش شاعري که قصیده او، از محتواي خوب، الفاظی 
زیبا و مضمونی مناسـب برخوردار باشـد، از یک دانشـمند کمتر نیست و الزم است اشعار قوِي فارسـی را که در تفهیم عقاید و اخالق 
اسـالمی، مسـائل سیاسـی و یا هر آنچه در ارتباط با نیاز امروِز جامعه اسالمی سروده شـده، از کتب گوناگون استخراج و به احیاي آن 

اهتمام ورزند.»
به آن امید که بیش از پیش، بتوانیم از قالبهاي ادبی و هنري و به ویژه از قالب شعر، در تبلیغات دینی ِ خویش بهره جوییم و به ادبیات 

و کاربست زباِن ادبی در تبلیغ دین، رویکردي دوباره داشته باشیم.
در این مقاله سعی شده که اشعار به ترتیب زیر دسته بندي شود:

1 - اهمیت سخن و سخنوري 2- آثار سخن و سخنوري 3- ویژگیهاي سخن 4- ویژگیهاي سخنور 5- روش سخنوري 6- آداب سخن 
گفتن

1 -  اهمیت سخن و سخنوري
اي زبان! هم گنِج بی پایان تویی اي زبان! هم رنِج بی درمان تویی

هم صفیر و خدعه مرغان تویی هم انیِس وحشت هجران تویی(مولوي)
********

نردبان آسمان است این کالم هر که زین بر می رود آید به بام
نی به بام چرخ، کو اخضر بَُود بل به بامی کز فلک برتر بَُود (مولوي)

********
تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد

هر بیشه گمان مبر که خالی استباشد که پلنگ خفته باشد (سعدي)
********

زبان در دهان، اي خردمند چیست؟ کلید دِر گنِج صاحب هنر
چو در بسته باشد چه داند کسی که جوهر فروش است یا پیله ور (سعدي)

********
حافظ سخن بگوي که بر صفحه جهان این نقش مانَد از قلمت یادگار عمر(حافظ)

********
ز بهتر سخن نیست پاینده تر وزو خوشتر و دل فزاینده تر (اسدي طوسی)

********
به گوینده، گیتی برازنده است که گیتی به گویندگان زنده است (ادیب)                                                                       ادامه دارد...

هواي سینه سنگین است و ابري
نمی پرسد یکی کاشانه ات نیست

درون بغـض غـمگیـن و گـرفته
نمی پرسد یکی گم کرده ات کیست

نمـی دانند ایـن آتشفشان است
نـم اشکی کـه مـن بر دیده دارم

نمی دانند قیمت تا به عرش است
غمـی کـه از دل رنـجیـده دارم

نمی پرسد یکی ایـن رهگـذر را
چـه داري همـرهت که بیـقراري

نمی گیـرد سـراغ از راه دیـگـر
بـه غیـر از دیـدگان شرمساري

قـدم آهسته تـر آهسته تـر شد
کنـار کوچه باغی سرد و خاموش

خـزان هر گوشه اي در فکر بیداد
ولی هـرگز نمی گـردد فـراموش

نمـی گردد فـراموش آن نـگاهی
کـه روزي کـودك دیروز فهمیـد

بـه پـاي گـوهر اشـک صـداقت
نشـان رّد پـاي عـشـق را دیـد

تـمـام خــاطــرات و آرزوهـا
کـنـار بـرگـهـاي زرد پـایـیـز

بـه همـراه نسـیم آمـد گذرکرد
چـه غمگین بود آن آیینه ها نیز

بـرایم می نویسد ایـن زمـان که
دل دریایی اش در فکر موج است

بـه روي بـام بـال و پـر شکسته
کبـوتر بـاز هم در فکر اوج است

سرشک از دیدگان خفتگان ریخت
یقیـن ایـن رهگذر درد آشنا بود

همـان گـم گشته ي مغـرور آري
بپـرسد یـک نفـر از او کجـا بود

میـان آه و غـم مجـلس گـرفته
کجـا درکـوچه بـاغ خسته از درد

خـزان را دور گـردانیـد از بـاغ
نـگاهی آشنـا بـر ایـن دل سرد

بـه دورش حلقـه ها گیرید یاران
همـه پـروانه و او شمـع بـاشـد

بـراي خـاطر او جمـع گـردیـد
دل آشفـته خـاطـر جمع باشـد

نگاهش از چه رو آتشفشان است
بـه آرامـی سـراغ از او بگیریـد

روا بـاشد اگـر بـا نـاز چشمـش
گـواهی آوریـد از نـو اسیـریـد

دوبـاره قصه ي مجنون بخـوانیم
بـراي لـیلـی مـکتـب نـرفتـه

دل ایـن گـم شـده را بـاز آریم
اگـر چـه دوره ي مجنون گذشته!
زیبا جنیدي

انگار شاعر می شوم، وقتی که سرما می رسد

از البه الي مـوي تـو، گویی که یلدا می رسد 

روي تمـام لحظـه ها، من بـرف می ریزم بیـا

دارد براي عشق مـا، فـرداي زیبـا می رسـد 

دیشـب تـفال می زدم ، با چشم هاي عاشقت 

در فـال مـن هم آمده، یوسف به بابا می رسد 

معنی فالم هر چه هست، یعنی تو می آیی شبی 

یعنی که اینجا الجرم، مجنون به لیال می رسد 

همواره اشعـار دلـم، عطـر غـزل دارد ببیـن

بـا خنده هاي سـیب تو، فصل تماشا می رسد 

بـر هم بـزن خـواب مرا، با زنگ هاي ساعتت 

هر دم بشارت می دهد، بوي تو اینجا می رسد 

از سوز سرما تا ابـد، یـادت تداعی مـی شود 

من سخت عاشق می شوم، حرف تو هر جا می رسد 

بنگر که دي هم بین ما، پـا در میـانی می کند 

من باز شاعر می شوم، وقتی که سرما می رسد

 مریم رحمانی

داستانی زیبا از کتاب سوپ جو
كه بـا بیش از 345میلیون الیک رکوردار در دنیاي مجازي در سـال 2015 بوده و 

ادامه دارد...
ما یکی از نخستین خانواده هایی در شهرمان بودیم که صاحب تلفن شدیم.آن موقع 
من 9-8 سـاله بودم.یادم می آید که قاب بّراقی داشـت و به دیوار نصب شده بود و 
گوشـی اش به پهلوي قاب آویزان بود.من قدم به تلفن نمی رسـید اما همیشه وقتی 

مادرم با تلفن صحبت می کرد با شیفتگی به حرف هایش گوش می کردم.
بعد من پی بردم که یک جایی در داخل آن دستگاه، یک آدم شگفت انگیزي زندگی 

می کند به نام «اطالعات لطفًا» ، که همه چیز را در مورد همه کس می داند.
او شماره تلفن و نشانی همه را بلد بود.

نخسـتین تجربۀ شـخصی من بـا «اطالعات لطفـًا» روزي بـود که مـادرم به خانۀ 
همسایه مان رفته بود.من در زیرزمین خانه با ابزارهاي جعبه ابزارمان بازي می کردم 
که ناگهان با چکش بر روي انگشـتم زدم درد وحشـتناکی داشـت امـا گریه فایده 
نداشـت چون کسـی در خانه نبود کـه با من همـدردي کند انگشـتم را در دهانم 
می مکیـدم و دور خانـه راه می رفتـم که ناگهان چشـمم به تلفن افتاد به سـرعت 
یک چهارپایه از آشـپزخانه آوردم و زیر تلفن گذاشـتم و روي آن رفتم و گوشی را 

برداشتم و نزدیک گوشم بردم. 
و توي گوشی گفتم «اطالعات لطفًا» چند ثانیه بعد صدایی در گوشم پیچید: 

«اطالعات بفرمائید»من در حالی که اشـک از چشـمانم می آمد گفتم «انگشتم درد 
می کند»«مـادرت خانه نیسـت؟»«هیچکس بجز مـن خانه نیسـت»«آیا خونریزي 
داري؟»«نـه، با چکش روي انگشـتم زدم و خیلـی درد می کند»«آیـا می توانی دِر 
جایخـِی یخچال را بـاز کنی؟»«بلـه، می توانم»«پس از آنجا کمی یخ بـردار و روي 
انگشـتت نگهدار»بعـد از آن روز، من براي هـر کاري به «اطالعـات لطفًا» مراجعه 
می کردم ...مثًال موقع امتحانات در درس هاي جغرافی و ریاضی به من کمک می کرد. 
یکـروز کـه قناري مان مرد و من خیلی ناراحت بودم دوباره سـراغ «اطالعات لطفًا» 

رفتم و ماجرا را برایش تعریف کردم.
او به حرف هایم گوش داد و با من همدردي کرد.به او گفتم: «چرا پرنده اي که چنین 

زیبا می خواند و همۀ اهل خانه را شاد می کند باید گوشۀ قفس بیفتد و بمیرد؟»
او به من گفت «همیشه یادت باشد که دنیاي دیگري هم براي آواز خواندن هست»

من کمی تسکین یافتم. 
یک روز دیگر به او تلفن کردم و پرسیدم کلمۀ fix را چطور هّجی می کنند. یکسال 
بعد از شـهر کوچکمان (پاسـیفیک نورث وست) به بوسـتن نقل مکان کردیم و من 

خیلی دلم براي دوستم تنگ شد. 
«اطالعـات لطفًا» متعّلق به همـان تلفن دیواري قدیمی بود و مـن هیچگاه با تلفن 
جدیدي که روي میز خانه مان در بوسـتن بود تجربۀ مشابهی نداشتم. من کم کم به 

سن نوجوانی رسیدم اما هرگز خاطرات آن مکالمات را فراموش نکردم. 
غالبًا در لحظات تردید و سرگشتگی به یاد حس امنیت و آرامشی که از وجود دوست 
تلفنی داشتم می افتادم.راستی چقدر مهربان و صبور بود و براي یک پسربچه چقدر 
وقت می گذاشـت. چند سـال بعد، بر سر راه رفتن به دانشگاه، هواپیمایم در سیاتل 

براي نیم ساعت توقف کرد. 
من 15 دقیقه با خواهرم که در آن شهر زندگی می کرد تلفنی حرف زدم

و بعـد از آن بدون آن کـه فکر کنم چکار دارم می کنم، تلفن اپراتور شـهر کوچک 
دوران کودکی را گرفتم و گفتم «اطالعات لطفًا».

به طرز معجزه آسایی همان صداي آشنا جواب داد. «اطالعات بفرمائید»من بدون آن 
که از قبل فکرش را کرده باشم پرسیدم «کلمۀ fix را چطور هّجی می کنند؟»مدتی 
سکوت برقرار شد و سپس او گفت «فکر می کنم انگشتت دیگر خوب شده باشد.»

من خیلی خندیدم و گفتم «خودت هستی؟» و ادامه دادم «نمی دانم می دانی که در 
آن دوران چقدر برایم با ارزش بودي یا نه؟» او گفت «تو هم می دانی که تلفن هایت 
چقـدر برایم با ارزش بودند؟»من به او گفتم که در تمام این سـال ها بارها به یادش 
بـوده ام و از او اجازه خواسـتم که بار بعـد که به مالقات خواهرم آمـدم دوباره با او 

تماس بگیرم. او گفت «حتمًا این کار را بکن. اسم من شارون است.
سـه ماه بعد به سیاتل برگشـتم.تلفن کردم اما صداي دیگري پاسخ داد. «اطالعات 

بفرمائید»«می توام با شارون صحبت کنم؟»«آیا دوستش هستید؟»
«بله، دوسـت قدیمی»«متأسـفم که ایـن مطلب را به شـما می گویم. شـارون این 
چنـد سـال آخر به صـورت نیمه وقت کار می کرد زیـرا بیمار بـود. او 5 هفته پیش 
در گذشـت»قبل از این که تلفن را قطع کنم گفت «شـما گفتید دوست قدیمی اش 

هستید. آیا همان کسی هستید که با چکش روي انگشتتان زده بودید؟»
با تعجب گفتم «بله»«شـارون براي شما یک پیغام گذاشته است. او به من گفت اگر 
شـما زنگ زدید آن را برایتان بخوانم»سپس چند لحظه طول کشید تا دِر پاکتی را 
باز کرد و گفت: «نوشته به او بگو دنیاي دیگري هم براي آواز خواندن هست.خودش 

منظورم را می فهمد»من از او تشکر کردم و گوشی را گذاشتم.
هرگز تأثیري که ممکن است بر دیگران بگذارید را دست کم نگیرید.

تقدیم به همه ي آدمهاي تاثیر گذار زندگی مان

می خـواهم از تـو آبی دریا بگیرم
یـا الاقل در چشمهایت جـا بگیرم

حتی اگر می شد اجازه داشتم من
یک بوسه از تو در شب یلدا بگیرم

حاال که صد فرسنگ دور از من نشستی
می خواهم از تو قول فردا را بگیرم

پیراهنی همرنگ چشمان قشنگت
انـدازه آن قـامت رعنـا بگـیـرم

خاموش هستم مثل یک آیینه مات
باید کـه از لحـن لبت معنا بگیرم

در سر چنین میپرورانم قصه ام را
بـا تـو تمـام کـل دنیـا را بگیرم
فاطمه نجاتی

 درد مـن با عشق تو آسوده درمان می شود

باغ  بی برگی ز ُرخسار تـو بُستـان می شود

رنـج و نـاخـشنـودي ایـام بـا لبخنـد تـو

جلـوه هـاي دیـگري از نقش ایمان می شود

از جمـال روي تـو هـر مـومنی کـافر شـود

چون زلیخا، عشق تو همواره پنهان می شود 

این همه اشعار در وصف تو گفتند این ُچنین

بـا نگـاه گرم تو، این فصل، سوزان می شود

بغـض مـن گـر چشم ابري را لبالب  تَر کند 

آسمـانت چـون بگیـرد وقت باران می شود

لحظه اي خود را مگیر از من، که در کنج دلم

خانه ام، از عشق تو، یک باره ویران می شود

باز هم یلدا و سیب خنـده هایت با من است

بـا تـو خـوبی هاي دنیا هم، نمایان می شود

 ندا عزیزي
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اوز فوتبال تاریخچه هیات به نگاهی
ورزشی رشـته پرطرفدارترین از اوز شـهر در بی تردید ورزش فوتبال
افراد احتیاج به اوز ورزشـی در رشـته این سـاماندهی و براي باشـد می
امور این زمام هیئت فوتبال عنوان بـه که اسـت پرتجربه و آکاه و مجرب

داشته باشند. عهده را به رشته
به نگاهی آینده و شـماره هاي شـماره این در مقاالت سلسـله در این
هاي فعالیت مـرور ضمن تا داشـت، خواهیم اوز فوتبال هیئت تاریخچـه
چشمداشت هیچ بدون که باشـیم داشـته از مردانی یادي فوتبال رشـته

نمودند. خدمت اوز بخش شهر و فوتبال ورزش به مادي
سال 1357 اسالمی اوز در قبل از انقالب فوتبال اول: *قسمت

اي اولین نکته انقالب از در قبـل ورزش فوتبال اوز به گـذرا نگاهی بـا
فعالیت عمده اسـت. عدم وجود هیئت فوتبال گیرد قـرار می که مدنظر
شاهد و است داشـته جریان در آموزشـگاهها معموال ورزش فوتبال هاي
تا اول هاي کالس بین رقابت یا و ابتدائی مدارس هاي تیم بین مسـابقاتی

باشیم. می راهنمایی سوم
بازرگانی و بدري پسرانه بین دبسـتان فوتبال مثال مسـابقه به عنوان
بسیار هیجان و شور با شهر مردم عالقمندان و از بسـیار زیادي حضور با
تیم منتخب در معموال نیز بزرگسال رده در ورزشکاران می گردد. برگزار
منتخب هاي تیم و با شدند می حمایت بدنی نمایندگی تربیت توسـط اوز

نمودند. می برگزار دوستانه مسابقاتی گراش و الر
برخوردار بسیار رونقی از اوز در شـهر محالت فوتبال ها سـال این در
نفر به یک توسط ها داشت. این تیم براي خود تیمی شهر محله هر بود و
دیدارهاي برگزاري وظیفه مربیان این که شـدند می مربی هدایت عنوان
در تیـم ها این بازیکنـان داشـتند. عهده بـه را محالت بیـن دوسـتان
کارهاي تدارکات تمامی و کردند می تمرین دل و جان با هاي خاکی زمین

بود. خودشان عهده به نیز و... توپ خرید و ها بازي
هیئت تشکیل چکونگی و فوتبال ورزش هاي فعالیت آینده شماره در

کرد. خواهیم بررسی اسالمی انقالب بعد از را اوز فوتبال

بستک اوز در شهرستان سامان اسب
شد قهرمانان قهرمان

مالکیت به سـامان اسـب
بـه و حاجیانـی بـرادران 
در شـرفی عارف سـوارکاري
پاییزه کـورس دوره سـومین
بـه مقـام هرنـگ دهسـتان
ایـن در رسـید. قهرمانـی
در سـوار چابک 20 پیکارهـا
رقابت هـم بـه بـا هفـت دور
اوز از سامان اسب و پرداختند
از شـرکت کنندگانی حضور با

بندرکنگ و گراش المرد، الر، بندرعباس، بندرلنگه، شهرهاي بستک،
قهرمان مـدال و نشـان دهد را خود ها اسـب سـایر برتر از توانسـت

نماید. کسب را ها رقابت این قهرمانان
اسب میراث از اوز سامان پس از اسب سواري این مسابقات اسب در
اسـب و شـد از بندرعباس دوم آهن جان سـوارکاري مهدي خـان به
آن از را سوم مقام گراش از سـلمانی کوهسـتان به سوارکاري مرتضی
و سکه نیم سکه، ترتیب یک به برتر هاي اسب پایان به در و کرد خود

گرفت. تعلق آزادي بهار سکه ربع
ورزش  اداره رئیس () با حضور یوسـف مسابقات این اسـت  گفتنی
اسـتان سـوارکاري بسـتک، رومی دبیر هیات شهرسـتان جوانـان و
و استان از مسـئول برگزاري مسابقات سـوارکاري خادمی و هرمزگان
مسابقات با این گردید. برگزار محلی مسـئولین و از مردم کثیري جمع
و شوراي دهیاري بستک و شهرسـتان جوانان و ورزش اداره همکاري
سطح بسیار هرمزگان در اسـتان سـوارکاري هیات و هرنگ اسـالمی

شد. برگزار باالیی

با میز روي تنیس فدراسیون آمادگی اعالم
اوز در کشوري مسابقات برگزاري

با میز هیات تنیس روي و جوانان و ورزش دیدار رئیس اداره پـی در
فدراسیون کرد این وي اعالم کشور روي میز تنیس فدراسـیون رئیس

داراست. را اوز در کشوري مسابقات برگزاري آمادگی

همراه به اوز و جوانان ورزش یوسف حسـینی مسـئول اداره سـید
مولوي مومن و خادم یونس میز، روي تنیس هیات رئیس مولوي عارف
که امینی خیر اوزي عبدالخالق اتفاق به ورزشـی هیئت این اعضاي از
مهرداد علی با احداث دارد حال در را اوز روي میز تنیس سالن ورزشی

دیدار کردند. کشور میز تنیس روي فدراسیون قارداشی رئیس
اوز گزارش و جوانـان ورزش اداره مسـئول ورزشـی دیدار ایـن در
همچنین روند و اوز بخش میز روي تنیس هیات هاي فعالیت کاملـی از
که و اظهار داشتند دادند ارائه را میز روي سالن ورزشی تنیس احداث
میز روي تنیس الزم رشته هاي زیرساخت و توان به توجه شـهر اوز با

باشد. کشوري حتی و استان مسابقات میزبان تواند می
از تشـکر کشـور ضمن میز تنیس روي فدراسـیون رئیس ادامه در
اوزي نیکوکار از خیرین سـپاس و تقدیر اوز و از اعزامی هیئت حضـور
آمادگی فدراسـیون این گفـت هسـتند قدم پیش ورزش امـر در کـه
در را ایران ملی تیم اردوهاي و انتخابی و کشـوري مسـابقات برگزاري
تنیس سـالن افتتاح در آئین بتواند که خرسـندي کرد ابراز و دارد اوز

باشد. داشته شرکت امینی عبداله خیریه میز روي

اوز ورزش تاریخچه از برگی
و بود بخش فارس استان در هنوز مرودشـت که زمانی سـال 1348
رئوف آقاي در کل تربیت بدنـی اوز زمانی که بود. شهرسـتان نشـده
استاندارد و زمین سالن گونه هیچ که زمانی شـد. می خالصه کرامتی
که در حیاط سـیمانی زمین در تنها کـه زمانی نبـود. در اوز ورزشـی
خط زمین و والیبال پاره شد تورکهنه و می هوشیار دبیرستان پشـتی
لباس و توپ و تور پول خود با بازیکنان زمانی که کرد. مشاهده کشـی
بیشتر سـاده زیر پیراهنی یک فقط گاهی لباسـی که کردند. می تهیه

نبود.
هاي  در مسابقات بخش توانست اوز محلی تیم والیبال زمان این  آن

برسد. دوم استانی به مقام شد شیراز برگزار که در فارس استان
افتاده  اوز به راه در این بازیکنان برگشت شـوقی که هنگام و شـور
سنگالخ هاي کوچه و خاکی هاي خیابان در آنها که افتخاري دور و بود
می هورا مشتاقانه و بود افتاده راه به آنها دنبال به که هایی بچه و زدند

است. مانده در خاطره باقی هنوز کشیدند؛

آذري، بهرام بالنچی، فریدون بازیکنان: ، کرامتی رئوف آقاي مربی:
هاشم رشید راشـدي، پیشـداد، شـریف گوهري،  جام شـمس الدین
آقایان: محمد شـریف و زاده امین نامور، محمـد علی محمـد امیـري،

شوند. می دیده عکس هم در نامی پیرزاد، هدایت صدیق کرامتی،

اهللا نامور عنایت

دوچرخه سواري کارآموزي نخستین دوره
شد در اوز برگزار کوهستان

این مبانی و اصول با دوچرخه سـواران کوهسـتان آشـنایی منظور به
کوهستان سواري دوچرخه عملی نظري و آموزش دوره نخسـتین رشته،
هیأت کوهسـتان کمیته رئیس دوسـت» «کـوروش نظر زیر آذرمـاه در

شد. برگزار اوز در شهر استان فارس، سواري دوچرخه

و  اداره ورزش و سواري هماهنگی هیأت دوچرخه با که کالسها این در
و بانوان 4نفر از حضور فارس با استان هیأت دوچرخه مجوز و با اوز جوانان
دوچرخه خرید و انتخاب نحوه با کارآموزان شـد، برگزار آقایان از نفر 13
اصول تغذیه دوچرخـه، از صحیح نگهـداري قطعات، شـناخت مناسـب،
به نهایت در و گشـته آشنا رشـته، این دانش پزشـکی در و نقش صحیح

العبور پرداختند. صعب مسیرهاي و کوهستان در مهارت عملی کسب
تمرین دوچرخه محل نظر نزدیکی زیاد اوز از دوسـت، کورش گفته به
مناسب رشته، و وجود عوارض طبیعی مناسب براي این شهر با کوهستان
سواري است دوچرخه تورهاي و مسابقات برگزاري براي ایران ترین شهر
کرد دوم سـال ابراز امیدواري در نیمه و هوایی آب شـرایط به توجه که با
کوهسـتان سـواري دوچرخه مسـابقات بتواند نزدیک آینده اي در کـه

نماید. برگزار اوز روزه اي را در منطقه چند تورهاي و استان
این  از ضمن اسـتقبال سـواري هیأت دوچرخه رئیس پرمـون سـعید
داد. مسـاعد قول ورزشـکاران اسـکان و پذیرایی در زمینـه پیشـنهاد،
کارآموزان دوره، به این در قبولی نمره کسب صورت است در ذکر شـایان

شد. گواهینامه داده خواهد

در اوز دوستی و صلح توپ جام
درآمد گردش  به

گراش گراش، احمر خنج، هالل منتخب اوز،جنوب فوتبال هاي تیــم
کهنه اوز، کوره، بیــرم، وحدت فوتبال هیات تیم بیرم، مهدیه جــوان،
و فوتبال جام صلح مســابقات در شرکت با الر ســایپاي و الر قیصریه

خواهند پرداخت. رقابت به هم اوز با دوستی
بازي دو با جـاري آذرماه سـال اواخر این مسـابقات از توپ فوتبال
این در اولین بازي که درآمد گردش به کوره و وحدت منتخب اوز تیـم
تیم و داد شکست را خود سـه گل حریف با اوز مسـابقات تیم منتخب
بازیها در دوره از این در قهرمانی مقام آوردن دست براي به هاي حاضر

خواهند پرداخت. رقابت به همدیگر با 5 تیمی گروه 2
چمن زمین در اوز فوتبـال بخـش هیات ابتـکار به مسـابقات ایـن

شد. خواهد برگزار شهر این ورزشگاه
مسابقات گفت: این اوز بخش فوتبال هیات مسـئول پیشداد میالد
ارتقاء سطح بردن باال و ورزش طریق از منطقه وحدت هدف تقویت به
به ورزش دوستی در و صلح شعار با که منطقه اسـت در ورزش فوتبال

شد. برگزار خواهد میزبانی شهر اوز ماه به یک مدت

با الرستان والیبال هاي هیات نشسـت
استان والیبال هیات رئیس

جویم، الر، شهرهاي والیبال هیات هاي روساي و نمایندگی نشست در
ورزشی در رشـته سرپرسـتان و داوران این و مربیان همراه به و بیرم اوز
مشکالت و مسائل اسـدي پویا رئیس هیات والیبال منوچهر الرسـتان با

گرفت. قرار بررسی و نقد مورد الرستان والیبال
الرستان والیبال مسئوالن جلسه در این الر صحبت نو پایگاه از نقل به
کمیته داوران مسـئول دبیر، بـا رئیس و را خود هاي خواسـته و مسـائل
توجه خواستار و گذاشتند میان در هیات والیبال اسـتان و پیشکسوتان

در الرستان شدند. والیبال به ورزش پیش از بیش
مربیگري هاي برگزاري دوره با نظر تبادل و از بحث پس جلسه این در
مسـابقات، اجراي از قبل داوري و مربیگـري کالس بازآمـوزي داوري، و
میزبانی به اسـتان جنوب هاي اي شهرسـتان منطقه مسـابقات برگزاري
و نوجوانان مسـابقات برگزاري و بانـوان و آقایان بخـش دو در الر شـهر

شد. داده مساعد قول الرستان به میزبانی کشور جوانان

داوري کالس در اوز نماینده شرکت
واترپلو استان

شـناگران از یکی و اوز شـهر غریق نجات مربی بیگدلی نورالهـدي
کرد. شرکت استان واترپلو داوري در کالس شهر زبده این

مدرس مدرسـی منصور مهذب صانعی به داوري از کالس دوره ایـن
استخر در عالقمند نفر بیش از 20 و با حضور شنا فدراسـیون سابقه با

گردید. برگزار شیراز انقالب المللی بین
این در حاشیه فارس هیات شناي اسـتان رئیس زاده شـهرام کمال
زیرنظر کالس داوري درجه سـه واترپلـو گفـت: این آموزشـی کالس
و فارس استان شناي فدراسیون همکاري با و کشور واترپلو فدراسیون
داوري بهتر براي آموزش ورزشی رشته این با سابقه اسـتاد مدرسی با

است. شده برگزار واترپلو ورزش
و شیراز برگزار گردید شـهر در روز مدت 3 به آموزشـی این کالس

بود. اوز بخش از اوز تنها نماینده شرکت کننده از بیگدلی نورالهدي
صورت در داوري کالس این در کنندگان شـرکت است ذکر به الرم

خواهند کرد. دریافت واترپلو داوري 3 درجه قبولی مدرك

تیـم بـه اوز بلوکـی مدرسـه بازیکـن
شد دعوت فارس منتخب

سـطح جهت باال بردن اوز بلوکی مدرسـه یازده سـال زیر فوتبال تیم
کرد. برگزار اردوي آمادگی شیراز  در خود آمادگی

رحیم و نصیري علی مربی گري به اوز فوتبال بلوکی بازیکنان مدرسـه
مداوم انجـام تمرینات از پس و کردند شـرکت شـیراز اردوي در رحیمی
دو مصاف به جداگانه در دیداري و عملی تئوري هاي کالس در شـرکت و

رفتند. شیراز کشوري نمونه مدرسه از فوتبال تیم
مدرسه خوب تیم مقابل دیدار اول در بلوکی اوز مدرسـه تیم بازیکنان
نتیجه با را حریف بازي برتر یک توانستند در گرفتند و قرار شیراز حافظ
نتیجه تیم همین بـا توانسـتند نیز دوم بازي در و دهند شکسـت 3 بر 6
مسعود ورزشـی اردوي این در کنند. خود مغلوب را شـیراز ملوان خوب
مسـابقات تیم و نزدیک تمرینات از کشـور ارزنـده فوتبال مربی مقیـم
آمادگی اردوي این حاشـیه در وي داشت. نظر را زیر اوز بلوکی مدرسـه
یکسـال مدت در از نظر فنی اوز بلوکی مدرسـه تیم بازیکنان کرد اعالم
کرد ابراز امیدواري باشند و داشته گیري رشد چشم توانسته اند گذشته
حد در را خود سطح آمادگی بتوانند و تالش بیشـتر پشـتکار با بازیکنان
بلوکی مدرسـه تیم بازیکنان آمادگی اردوي این در دهند. آل قرار ایـده
اول نوبت در که فنی دادند تسـت یازده سـال سـنی رده در نوبت دو در
پیوستند فارس منتخب اردوي تیم به سینا بیضائی و فراز آتش محمدرضا
فنی به عنوان بازیکن فراز آتش رضا محمد نهاي از تست پایان پس در که
قهرمانی کشور در مسابقات حضور براي منتخب فارس تیم به عضویت تر

گردید. انتخاب
روز سه مدت به شیراز ارتش شهداي ورزشـگاه در آمادگی اردوي این
بخش فوتبال رئیس هیت عنوان به پیشداد میالد اوز از که گردید برگزار
اعضاي عنوان به خضري و عبدالرحیم دینی نجم حامد شـرفی، و کیامرز

داشتند. حضور اوز بلوکی مدرسه بازیکنان کنار در هیات

اوز سوارکاري در برگزاري مسابقات
اسب راس بیست با حضور که سواري اسـب مسابقات یک دوره در
قشـم، نورآباد، جزیره بندرعباس، المرد، گراش، الر، اوز، شـهرهاي از

رده سـه در و گنـاوه 
برگـزار (A.B.C)
پایان نتایج گردیـد. در

آمد: دست به زیر
اسـب :(A)گـروه
بـه مقام اوز از سـامان
اسب و رسید قهرمانی
به شـهر همین تندر از
یافت دسـت دوم مقام
اسـب را مقام سـوم و
خود آن از اوز از زلزلـه

کرد.
اسـب :(B)گروه در
اول ازگراش کوهستان

همچنین رسـید و بندرعباس از خان میراث به اسـب مقام دوم شـد و
سوم شد. این رده در از بندرعباس اسب بلوچ

آورد دست را به نخست از گراش مقام اسـب سـلطان :(C) در گروه
اوز از اسب زرغام سـوم به مقام و شد دوم قشم از اسـب جنگستان و

رسید.
و مردم حضـور با سـوارکاري بخـش مجموعـه مسـابقات در ایـن
لوح و نقدي مبالغ هاي برتر اسب به پایان و در گردید برگزار مسئولین

اهدا گردید. مسابقات در شرکت و لوح تقدیر

الر را بانـوان اوز محلچه والیبـال تیـم
داد شکست

سه در توانست اوز محلچه بانوان تیم والیبال، دوسـتانه دیدار یک در
شهید تیم و الر شهرداري تیم دو منتخب بانوان والیبال پیاپی تیم سـت

دهد. الر را شکست سلطانی
گردید که تیم برگزار دو سـطح آمادگی براي باال بردن مسـابقات این
والیبال بانوان الر تیم مقتدارنه توانستند محلچه والیبالیسـت بانوان تیم
یکی محلچه روستاي در بانوان والیبال دهنده نشـان و دهند شکست را
می آن پرداخته جدي به صورت به که است هاي محبوب بانوان ورزش از
و برگزاري منطقه مسـابقات مختلف در شرکت با تاکنون تیم این شـود.
نشان برتر عناوین کسب با را خود شایستگی دوسـتانه متعدد دیدارهاي
جمعی و عطائی الر برگزار گردید ورزشی در سالن مسابقه این داده است.

نمودند. دیدن دیدار این از عالقمند بانوان از

شـرح دوسـتانه فوق به در دیدار بانوان محلچه والیبال تیم بازیکنان
راسـتی، سوسـن ارجمند، زینب کوهگرد، فاطمه اند: شـده زیـر معرفی
کوهگرد، سـمیره زاده، رضائی مرواریـد راسـتی، حنانه کوهگرد، سـیما
یاسمین نژاد، رحیمی مهسـان محمدي، صفا آکاه، فاطمه کریمی، فاطمه
محمدي، و صفا زاده، رضایی آگاه، نازنین سیمره مریم صحراگرد، راستی،

عبادي ایران مربی

مدرسهاي درون ورزشی المپیاد چهارمین
پایان یافت چدرو غدیر مدرسه در منطقه اوز

با حضور رئیس مدرسهاي درون ورزشــی المپیاد چهارمین دوره آخرین
زادگان، معصوم جوانان، پرورش، رئیس ورزش و و آموزش و مســئوالن

شد. برگزار چدرو غدیر مدرسه در پیرزاد سمیره و تارتاران
جمهوري سـرود دانش آموزان، از یکـی توسـط قرآن تالوت پـس از
مدرسـه پسـر و دختر 18 دانش آموزان توسـط صورت زنده به اسـالمی
هیچ از اسـتفاده بدون دانش آموزان خوانی شـعر همچنین  شـد. خوانده

بود. افتتاحیه مراسم از دیگري بخش صوتی وسایل

بیان با پـرورش و آموزش رضایـی رئیس محمدرضا برنامـه ادامـه در
که است این مدرسـهاي درون ورزشـی ویژگیهاي المپیاد اینکه یکی از
توضیح داد: نمیمانـد، متخصص نیـروي تجهیزات و امکانـات و منتظـر
اسـتفاده تجهیزات فضا و و درون مدرسـه امکانات همین از المپیاد ایـن
ورزش حوزه در کـه کنندهاي سـرگرم بازيهاي و بدنی تربیت و می کند
مهمترین از یکـی مسـئله این میدهد. ترویج دارد را وجود مـدارس در
یکی آمادگی و سرزندگی و نشاط شادابی، است. امروز برنامه ویژگیهاي
تجهیزات و امکانات حداقـل با ماسـت مدارس ضرورتهاي از مهمترین
ورزش کردن فقط باشیم. داشته سرزندهاي دانشآموزان نشـاط و ورزش
می کند. پیدا ارتباط دانش آموختن کردن با ورزش نیسـت. اندام پرورش
در این حضور توفیق مجددا اسـت که جاي خوشوقتی بنده بسـیار براي
در مدرسهاي درون ورزشی دیگري از المپیاد دوره و کرده پیدا را مراسم

رسانیم. می پایان به مدرسه این
و مدرسـه معلم نوروزي طیبه هاي راهنمایـی دانشآموزان با سـپس
اجراي حرکات به پرورش و آموزش بدنی تربیت کارشناس محبوبه مساح
توپ پرتاب مسابقه و سواري و گاري وسطی زنی، حلقه فوتبال، ورزشـی
پرداختند. در پایان بود شان مدرسـه که در امکاناتی کمترین با در سـبد
آموزش و و پیرزاد سمیره همسرشـان و معصوم زادگان مسـعود به همت

داده شد. آموزان دانش به کتاب و یادبود رسم به پرورش هدایایی

توسعه به چشم سواري دوچرخه هیات
دارد اوز بخش در ورزش این

دوچرخه دانش سطح ارتقاء منظور به اوز بخش سواري دوچرخه هیات
اوز بخش و شـهر در ایـن ورزش توسـعه و رشـد و تالش براي سـواري
و 2 درجه مربیگري کالس در حضـور براي اسـتان به نیرو اعزام اقدام به

نمود. سواري دوچرخه 3
اوز بخش سواري دوچرخه پرمون مسئول هیات سعید خبر این پایه بر
در منطقه سواري دوچرخه مفرح ورزش گسترش و بسـط منظور به گفت
نمودیم تالش موجود پتانسیل هاي و الزم هاي زیرساخت وجود نظر به و
خود که علی خوشابی و سـواري دوچرخه پیشکسـوت عبدالرحمن بنار
با آشنایی جهت اوز است را سـواري دوچرخه نام صاحب از ورزشـکاران

نمایم. اعزام استان به مربیگري فنون
داوري 3 2 و مربیگـري درجـه آمـوزش کالس دوره نـام بـردگان در
و جوانان سواري دوچرخه مدرك مربیگري اخذ با و یافت خواهند حضور

داد. آموزش خواهند رشته ورزشی را به این عالقمندان
دوچرخه به عالقمندان حضور با امیدواریم داشـت اظهار پایان در وي
شهر را در ورزش این جایگاه مسئولین و مردم هاي مسـاعدت سواري و

دهیم. ارتقاء اوز بخش و



کاویانی فرزاد آقاي جناب
قلب صمیم را از و مومنتـان  پـدر مهربان درگذشـت ضایعه
آن عزیز براي الهی غفران و رحمت کنیم. می تسلیت عرض
عالی جناب براي عزت و طول عمر با سالمتی و رفته دست از

خواهانیم. متعال پروردگار از
پارس بتون هود

کاویانی فرشید آقاي جناب
را نیـز مـا بزرگوارتـان پـدر فقـدان
رحمت و سـاخت. غفـران اندوهگیـن
رفته دسـت از عزیـز آن بـراي الهـی
براي باعـزت عمر طـول و سـالمتی و
متعال خواهانیم. از پروردگار جنابعالی
نژاد ابراهیم روزبه امینی، اسماعیل

ایزدي  شراره  و
پور هاشم منصور عزیزمان عمو
زمان گذر اما سه سـال گذشـت
را یادت و زدودن خاطـره یـاراي
قرین ما ندارد. روحت هسـتی از

الهی. آرامش
پور هاشم نادر خانواده

گذشت سـال 3
وقتشان که آنهایی از کنم می یاد کهن، رسم به
آنهایی از کنم می یاد جداست. ما از مکانشان و
آنهایی از می کنم یاد شـوم. دلتنگشان می که

دارم. دوستشان هنوز که
به یاد  گـرم دلم خاطره هاسـت. بـه گرم دلـم
مرحومم برادر و دل من پیش رفتند که عزیزان
سفر که برادرهایی اسـت و پور» هاشـم «نادر
اي بسته فاتحه بار هاي عشق آن به یاد کردند.

کنم. توشه می ره
بیامرزدمان. و بیامرزد پروردگار که باشد

فرهاد قاضی زاده

کاویانی سعید محمد خانواده
شـمع نورانـی خدمت این شـدن خامـوش
عـرض تسـلیت محتـرم ایشـان خانـواده
مرحوم براي آن متعال خداوند و از کنیم می
طول عمر براي بازماندگان و غفران رحمت و
از بسـتگان وي براي جزیل صبـر و باعـزت
درگاه خداوند متعال مسئلت داریم. روحش

گرامی باد. و یادش شاد
خانواده و اسفندنیا ناصر

امروز پرپر گل دیروز رعناي سرو
داغدارمان دلهاي ابد داغی تا که رفتنت با شد انگیز خزانی غم چه زندگیمان پاییز

مان شد. سوخته جگرهاي قاب لبت بر همیشه لبخند می سوزاند. را
و تدفین مراسـم چه در و بسـتري زمان در چه که عزیزي سـروران تمامی از بدینوسـیله
چه حضوري و چه کامیاب» دلبند ناکاممان «محمدعلـی و پرپـر تشـییع رعناي و ترحیم
نهادهاي دولتی، و ارگانها تابع، روسـتاهاي و خارج کشـور و داخل از تلفنی تماس از طریق
مهندسین، شوراهاي جامعه جامعه ورزش، شهرستان، شـهر و بازرگانی و اصناف هاي اتاق
شیخ ویژه طالب به معزز و روحانیت جامعه معتمدین، شهرسـتان، و و روستا شهر اسـالمی
شرکت پاسداران، سـپاه و انتظامی نیروهاي اوز، بانوان ایتام کمیته شـوراي انصاري، صالح
خاطرمان دل تسـالي و همراهی را ما ایران خودرو و... پـرواز، کارمانیا هواپیمائی خدمـات

خواستاریم. برایتان را با عزت عمر طول و را داریم قدردانی و تشکر کمال شدند

مرادي کامیاب و خانواده هاي

تقدیر و تشکر
دوسـتان اقـوام، گرامـی، سـروران و از تمامـی عزیـزان وسـیله بدیـن
مرحوم یاد ختم زنده ترحیم و تدفین، تشـییع، مراسـم که در آشـنایان و
بندرعباس شـیراز، دبی، و یا  از کویت، شـرکت فرمـوده نجمی» «عبداله
تسـلی موجب نمـوده و همـدردي مـا با تلفـن طریـق از و یـا حضـوري
از آنان براي باعزت عمر و طول سـپاس و تشـکر اند کمال شـده خاطرمان

خواستاریم. منان خداوند

هدایت بهروزیان و توفیق، نجمی، خانواده هاي

قرنها هم هیـچ، که سـال
فاصله همـه یادت بگـذرد
تک تک در میـدرد، را هـا
زندگیمـان هـاي لحظـه
سالگرد مانی. سـومین می
زندگیمان خورشید غروب
مهربان پور» هاشـم «نادر
محبت به سـالها که قلبـی
به را نواخـت می عشـق و

ایم. نشسته سوگ
روحت و جاویـدان یـادت

شاد. شاد
داغدارت همیشه خانواده

کاریانی سروش و سهیل کاویانی، فرشید آقایان جناب
وابسته  هاي و فامیل

شما به صمیمانه را کاویانی» سـعید «حاج محمد درگذشـت شـادروان
آن براي نموده عرض تسـلیت کاریانی و محترم کاویانی هـاي خانـواده و
طول محترم بازماندگان سایر و شـما براي و الهی رحمت مرحوم غفران و

سالمت آرزومندیم. با توام عمر
اوز کاراته هیات

ماند می که اوست
روانشاد علم و فرهنگ مرد درگذشـت
استادي سمت که کمالی» «محمدامین
ما همـه بر گـردن
خانواده به را داشت
ایشـان محتـرم
و جامعـه فرهنگی
گفته تسـلیت اوز
منـان خداونـد از 
آن مرحـوم بـراي
براي و درجات علو
مسئلت سالمت و عمر بقاي بازماندگان

نمایم. می
دبی

فقیهی محمدرفیع شیخ محمد

کاریانی سهیل کاویانی، فرشید آقایان جناب
وابسته  هاي و فامیل

سـعید محمد «حاج مرحوم زنـده یاد درگذشـت تالم و تاسـف کمال با
و کاریانی کاویانی محتـرم هاي خانواده و شـما به صمیمانه را کاویانی»
و سایر شما براي و واسـعه رحمت مرحوم آن براي نموده عرض تسـلیت

آرزومندیم. سالمتی عزیزان
اوز نواندیشان انجمن

اوست سوي به همه بازگشت
مقام واال فرهنگی مرد درگذشت
کمالی» «محمدامین  شـادروان 
با ادب و عرصه فرهنـگ در کـه
بسـیاري اثرات فـراوان زحمات
جامعه بـه گذاشـت. جاي بـر را
محتـرم خانـدان و اوز فرهنگـی
از نموده عرض تسـلیت ایشـان
براي بازماندگان و مغفرت مرحوم براي آن خداوند

داریم. مسئلیت شکیبائی و صبر

اخوان و خضریان احمد - دبی

خواهان توست سحر تا دل رفتی و
توست گریان آسمان یک و رفتی

هنوز مانـده خاطره یـک و رفتی
توست دیدار حسرت در خاطـرم

عزیزمان پدر یاد به
پور هاشم منصور

تنهـا مـا را صـدا و بـی آرام چـه
ناباورانه و بی قرار چه ما و گذاشتی
هواي آغوش همیشـه ابد تا دلمان
کرد خواهـد را مهـرت پر و گـرم
بودن تـو دلتنـگ لحظـه هاي با و

بود. خواهیم
دغدارت همیشه خانواده

اوست سوي به همه بازگشت
اي سـابقه با که کمالی» شـادروان «محمدامین فرهیخته فرهنگی درگذشـت تاثر کمال تاسـف و با
خاندان محترم را بـه گذاشـت یادگار به روزگار صفحه در نیک نامی پـرورش و در آموزش درخشـان
بازماندگان صبر براي و واسـعه رحمت مرحوم آن براي نموده عرض تسـلیت فرهنگی اوز جامعه وي و

آرزومندم. سالمتی و

- عبدالقادر فقیهی دبی
سپاسگزاري و تشکر

مناسـبت بـه کـه بزرگوارانـی  از
شادروان عزیزمان دائی درگذشـت
پیـام الهامـی» «محمدابراهیـم
تلفنی یا و نشریات چاپ در تسلیت
خاطرمان تسلی باعث و فرموده ابراز

سپاسگزاریم. صمیمانه اند، شده
خضریان احمد - دبی

اخوان   و

پور  هاشم نادر عزیزمان  عموي
بخش  پرتو دیگر شمع وجودشان که عزیزانی یاد  به
فقدانشـان براي همیشـه تحمل و نیسـت ما محفل
اشـان خاطره و ولـی یاد ماسـت قلب تالم موجـب

خواهد ماند. زنده و جاودان دلها همواره در

پور هاشم منصور خانواده

باشد. نمی نویسندگان شوراي دیدگاه الزاما مندرج در نشریه مطالب خواهد. می پوزش نشده چاپ هاي نوشته و از برگردانیدن بوده آزاد ها نوشته ویرایش و چاپ در اوز پسین
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کشید خاك کمالی رخ در نقاب محمدامین
از نمایم. عرض تسلیت دوستان فرهنگ و مرحوم بازماندگان و بیت شریف ایشان به را عبدالرحیم رئیس فرزند محمد امین کمالی مرحوم درگذشت دانم می الزم ابتدا خضري: عبدالغفار - شیراز

تحریر در می آورم. رشته به ایشان ارزنده از خدمات خالصه اي دارد. برگردنم حقی بستک منطقه پرورش و آموزش اداره پست تصدي هنگام و دانش آموزي آنجایی که در دوره
در پـرورش و آمـوزش بـه اسـتخدام اوز هوشـیار نظامـت دبیرسـتان تدریـس و ضمـن شـیراز مقدماتـی دانشسـراي تحصیـل در از از فـراغ 1329 پـس سـال در اوز 1306 ه-ش در شـهر متولـد وي
پرورش آموزش و ریاست پست تقبل پس از و بودند. ایشان و فرمان دستورات تابع و برادرانه دانش آموزان بدون تحکم داشت موسیقی به اي نیز عالقه و برخورد و خوش مهربان رئوف و بسیار چون آیند. می

کنند. می از ایشان یاد به نیکی آن مناطق که اهالی داشت بسزائی سهم ... و بیدشهر، فیشور، کوره خنج، همچون: اوز در روستاهاي تابعه توسعه مدارس گسترش فرهنگ و در اوز
ناصرخسرو بندرعباس را به  آنگاه ریاست دبیرستان است. گذاشته بجا از خود یادگارهایی و کوشا میناب شهر آبادانی در منصوب شد. میناب شهردار سمت دانشگاه تهران به از مدرك لیسانس  پس از اخذ

می گردند. منصوب بندرعباس پرورش و آموزش کل اداره آموزشی معاونت سمت به زمانی اندك در و می گیرد. عهده
پرورش منطقه آموزش و اداره مسئولیت که گردیدند خواستار اینجانب از را بستک اهالی آورده و خواسته بسـتک تشـریف به که یافت ماموریت هرمزگان پرورش و آموزش کل اداره از طرف 1355 سـال در
و شهر به دادن سروسامان احمر) خواستار هالل سیم تلفنی (بی تماس طی نیز اسـالمی جریان انقالب در داده و مثبت جواب ایشـان خواسـته به داشـتند من گردن بر دبیري حق چون گردم را متقبل بسـتک
کنار تعیین مسئوالن که تا روزي است چند ممکن اگر هرمزگان اسـتانداري با و همکاري بستک هواپیمایی و اداره جهادسازندگی و شهرداري و بخشداري سرپرسـتی تقبل با جهانگیریه و بسـتک روسـتاهاي

انجامید. درازا به دو سال روز همین چند ولی کنید قبول دارند که انتظار شما از انقالبیون اید شده ابقاء خود در پست شما چون گفت من به وي کنم. بودند قبول شده گذاشته
دهد.  می خیر شما جزاي به خدا هستند خودمان از ها بستکی فرمودند جواب کردم در موضوع مطرح و بودند رفتم عهده دار هتلی مدیریت که ایشان نزد جهت گالیه منتقل شدم و شیراز  سال 60 به

شنبه 4 روز مرحوم آن درگذشت مناسبت به و فرماید رحمت غریق را خداوند وي و آمد روز 96/9/20 بسر از ظهر بعد 1 ساعت کریم در قرآن آیه برابر اجل رسیدن تا شـدن به بسـتري عمر پربرکت ایشـان
تجلیل و تسلیت مراتب قدردانی و است پرور و فرهنگ دوست شخصی فرهنگ که اوزي فقیهی عبدالقادر شیخ جناب از دارد جا برگزار شد. اکرم(ص) شیراز رسول مسجد ختم باشکوهی در مجلس 96/9/22

نمایم. تشکر اند نموده درج نشریات در مرحوم از را خود


