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خانه دار شدن در سراب

برخورد با تهدید کنندگان سالمت جامعه
توجه گفت:با  سراب  دادگستری  رئیس  شمسی  مهدی  مردم  خبری  شبکه  گزارش   به 
مقابله ستاد  تصمیم  طبق  و  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  ضرورت  و  کرونا  شیوع   به 
محافل در  چه  عروسی  و  ختم  مراسم  هرگونه  برگزاری  سراب  شهرستان  در  کرونا   با 
و اسالمی  مجازات  قانون   ۶۸۸ ماده  مصداق  خصوصی  محافل  و  منازل  در  چه  و   عمومی 
گرفت خواهد  قانونی صورت  برخورد  متخلفان  با  و  بوده  جامعه  بهداشت  و  .تهدید سالمت 

وی مدت زمان این مصوبه را در حال حاضر تا پایان تیرماه عنوان کرد

09

زمستان سراب
سال اول / شماره اول / پنج شنبه 26 تیرماه 1399

هفته نامه

چرا  زمستان؟
بچه که بودیم منتظر آخر اخبار می ماندیم 
وقت ها  اکثر  را  سراب  شهرمان  نام  چراکه 
به خصوص در زمستان با باالترین دمای سرما 
می شنیدیم و کیف می کردیم که باالخره نام 
آن  شنیدیم،  اخبارسراسری  در  را  سراب 
شبکه های  ان  طبع  به  و  اینترنت  ها  موقع 
گروه ها  و  کانال ها  و  اجتماعی  رنگارنگ 
رادیو  و  تلویزیون  همان  رسانه  تنها  نبود 
نام  برای مطرح شدن  بود و فرصت و مجالی 
شهرهای کوچک فراهم نبود تنها نام شهرها 
در قسمت هواشناسی بود و بعضی وقت ها هم 

در سفر رجال سیاسی ارشد،
در محافل مختلف با دستمایه طنز و شوخی 
فرصت  که  می شد  شنیده  ضرب المثل  این 
و  فرار  برای  است  مجالی  تابستان  اندک 

مهاجرت از شهر زمستانی سراب؛
و  مرارت ها  با  و  ماندیم  شهر  این  در  ما  اما 
سختی هایش و شیرینی ها و دل چسبی هایش 
زیبایی های  از  یکی  زمستان  شدیم،  همراه 
ظرفیت ها  از  می تواند  که  است  شهر  این 
از  مابعد  باشد؛  نیز  توسعه  پتانسیل های  و 
مشورت با دوستان نام زمستان را برگزیدیم.

گروه خبری مردم سراب با راه اندازی شبکه 
نشریه  با  هفته  این  از  نیز  و  مردم  خبری 
همراه  شهرستان  شریف  مردم  با  زمستان 
مردم  بلندگوی  و  باشد  شما  صدای  تا  شده 
همراهی های  و  حمایت ها  با  که  ،امیدواریم 
شما به سرنوشت بانگ سراب و پیام سراب 
گرفتار نشویم و تجربه ای موفق داشته باشیم 
در  رسانه ها  گسترش  و  انتشار  برای  راه  تا 

سراب هموار شود

استقبال از مدافع سالمت با گل و قربانی
رعنا فرجی آذرسرپرستاربخش عمومی بیمارستان امام خمینی ره سراب در جریان دفاع از سالمت مردم و رسیدگی و مراقبت از بیماران،خود 
گرفتار ویروس منحوس کرونا شدو بعد از چندروز متاسفانه در شرایط وخیم بیماری قرارگرفت و برای رسیدگی های بیشتر به مرکز مراقبت های 
ویژه بیمارستان امام رضا تبریز منتقل شده،شدت بیماری به حدی بود که امکان ادامه تنفس بهتر بدون دستگاه تهویه مکانیکی مقدورنشد و این 
فرشته زخمی و مدافع سالمت به ناچاربه دستگاه وصل شد،تالش پزشکان و تیم درمانی و نیز دعای خیر مردم که حتی با دعوت امام جمعه  سراب 
و کانال های مجازی یک شب شهروندان دست به دعای توسل برداشتند و برای بهبودی این پرستارفداکاردعا کردند،خوشبختانه بعد از 1۶ روز 
تنفس طبیعی بازگشت وبعد از چند هفته مراقبت های تکمیلی و توانبخش روز گذشته خانم فرجی این مدافع سالمت و رزمنده عرصه دفاع دربرابر 

ویروس کرونا به خانه بازگشت.
با اطالع از برنامه بازگشت این مدافع سرسخت سالمت جمعی از همکاران اداری و درمانی،اعضای هیئت مدیره نظام پرستاری،پزشکان و رئیس 
دانشکده علوم پزشکی و معاون درمان و تعدادی از شهروندان با حضورخودجوش با گل وقربانی کردن گوسفند از وی استقبال و رسم ادب و 

قدرشناسی ایرانی و اسالمی را به جای آوردند



خانه دار شدن  در سراب

به  رسیدن  در شهرستان سراب  روزها  این 
خانه و سرپناه به سراب تبدیل شده چراکه 
با  مسکن  و  ملک  قیمت  بین  نسبتی  هیچ 

جیب خانوارها وجود ندارد.
رسیدن به خانه و داشتن سرپناهی مناسب برای 
مطالبه  مهم ترین  و  بوده  اصل  یک  خانواده ها 
عمومی از دولت ها و دستگاه های حاکمیتی کمک 
به تأمین آن است اما فشارهای شدید اقتصادی 
سیاست های  نبودن  کافی  و  قیمت ها  ونوسان 
اقتصادی  قلک  تا  شده  باعث  دولت  حمایتی 
خانوارها توان رسیدن به مسکن و خانه را نداشته 
باشد گویی پیاده ای سواره ای را که افسارگسیخته 
و  از حیاتی ترین  به یکی  دنبالمی کندو رسیدن 
اصلی ترین نیازهایش درگرو رسیدن به این سواره 
باید  بنابراین  است،  افسارگسیخته  و  چموش 
رؤیای  زمانی  اینکه چه  و  دوید  سراب  دنبال  به 
رسیدن به خانه به واقعیت بدل خواهد شد باید 
و  مجلس  آتی  سیاست های  و  زمان ماند  منتظر 

دولت آینده را به نظاره نشست.
در  سرپناه  و  خانه  به  رسیدن  اول  نگاه  یک  در 
و  کمتر  جمعیت  به  توجه  با  سراب  شهرستان 
موقعیت آش چندان کار دشواری تصور نشود ولی 
واقعیت این است که در این شهر کوچک قیمت ها 
سربر افالک گذاشتند و نقطه اشتراک بسیاری از 
کارشناسان و اهل فن این است که برای رسیدن 
به خانه الجرم باید به بلندمرتبه سازی روی آورد. 
در این گزارش نگاهی به وضعیت نابسامان ملک و 

مسکن در شهرستان سراب داریم.
آلونک های میلیاردی

فاطمه سرپرست یک خانواده سه نفره در گفتگو 
با خبرنگار مهر می گوید: ۸ ماه است دنبال خانه 
دربه در می گردم، در یک کوچه پس کوچه زمینی 
1۸۰ متری را به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان و یک 
قیمت یک  به  را  متری   1۵۰) )آپارتمان  کاشانه 
میلیارد و دویست میلیون تومان هم دریک کوچه 

1۲ متری معرفی کردند.
او می گوید: واقعیت این است که به زورمی توانم 
۵۰۰ میلیون فراهم کنم اما احداث خانه از توان و 

عهده من خارج است.
با  گفتگو  در  نیز  سرابی  شهروند  دیگر  علیرضا 
خبرنگار مهر از قیمت کاذب و حبابی مغازه هم 
در شهر سراب گله دارد و می گوید تعجب می کنم 
مغازه چندمتری در مرکز شهر میلیاردی معامله 

می شود.
چنگ اندازی عده ای دالل ملک به زمین های 

موجود در سراب
اکرمی  علی اکبر  المسلمین  حجت االسالم  و 
امام جمعه سراب نیز در گفتگو با خبرنگار مهر به 
و  دل  درد  در جهت  مردم  بی شمار  مراجعه های 
کمک خواهی برای رسیدن به خانه اشاره می کند 
سراب  در  مسکن  و  ملک  قیمت  از  انتقاد  با  و 
بی رویه  افزایش  از  زیادی  گزارش های  می گوید: 

قیمت زمین و مسکن داریم.
وی علت اصلی را چنگ اندازی عده ای دالل ملک به 
زمین های موجود عنوان می کند و ضمن نصیحت 
به این افراد که از خشم و عذاب الهی بترسند از 

دستگاه های نظارتی و امنیتی خواست تا با ورود به این 
موضوع اجازه جوالن دهی به این افراد را ندهند چراکه 
این دالل ها با دست به دست کردن زمین ها در بین خود 
برای  قیمت ها مشکالت عدیده ای  بردن کاذب  باال  و 

مردم به خصوص زوج های جوان ایجاد کردند.
امام جمعه سراب می افزاید: هرزمان که مردم مشاهده 
دست  خرید  از  باید  می شود  حبابی  قیمت ها  کردند 
برداشت. از طرفی دالل ها قیمت زمین را دست به دست 

می دهند و افزایش قیمت ها را سبب می شوند.
وی درعین حال راهکار صبر و نخریدن را نیز موجب 

فروریختن حباب قیمت ها بیان می کند.
افزایش حریم شهر سراب هیچ منطقی ندارد

جواد رحمتی معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی 
سراب  شهر  حریم  افزایش  موضوع  خصوص  در  نیز 
می گوید: با توجه به اینکه نرخ رشد جمعیت در این 
شهر صفر است، افزایش حریم شهر هیچ منطقی ندارد.

وی بابیان اینکه افزایش حریم شهر، کمکی به متعادل 
موضوع  این  می گوید:  نمی کند،  مسکن  قیمت  شدن 
تابع مؤلفه های مختلفی است و باید در این خصوص 

کارشناسی دقیق صورت گیرد.
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی بابیان اینکه 
توسعه حریم شهرها مؤلفه های زیادی دارد، می افزاید: 
در شرایطی که کاربری های حریم فعلی شهر سراب 
محقق نشده، افزایش حریم منطقی نیست و به جای 
آن می توان کاربری های فعلی را با رویکرد عادالنه و به 

نفع مردم، کارآمد سازی کرد.
وی از مشاور طرح توسعه و عمران جامع شهر سراب 
خواست تا ضمن بازنگری در طرح پیشنهادی، چهار 
گزینه را به کارگروه امور زیربنایی استان ارائه کند تا 
پس از بحث و بررسی کارشناسی، یکی از گزینه های 

موجود انتخاب شود.
گرانی زمین ربطی به کمبود آن ندارد

پیمان عیاری دانشجوی دکترای مدیریت توسعه و از 
مهندسان عمران و شهرسازی با معاون عمرانی استاندار 
هم نظر است و در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: حریم 
شهر گسترش پیدا کند زمین شاید مقطعی برای یک 
سال ارزان شود اما خرید و فروش های گسترده دوباره 

باعث اوج گرفتن قیمت ها خواهد شد.
وی ادامه می دهد: گرانی زمین ربطی به کمبود زمین 
ندارد، به عنوان مثال اآلن در کالن شهر تبریز در شهرک 
مرزداران و یا نصر باوجوداینکه کلی زمین خالی وجود 

دارد ولی قیمت ها به طور وحشتناکی باال است.
راهکار  که  است  معتقد  عمران  حوزه  کارشناس  این 
بر  مالیات  اعمال  مسکن  قیمت  کاذب  فروریختن 
است  موضوع  این  کردن  مصوب  و  خالی  واحدهای 
که قیمت فروش زمین و خانه با نظارت کارشناسان 

دادگستری صورت گیرد.
در  مؤثر  مؤلفه  به تنهایی  شهر  گسترش 

کاهش قیمت نیست
انقالب  و  عمومی  دادستان  علیانسب  احمد  سید 
مورد  در  مدعی العموم  نماینده  و  سراب  شهرستان 
مداخله این نهاد در قیمت ملک و مسکن به خبرنگار 
مهر می گوید: معمول نیست که در این موضوع مداخله 
یا  گیرد  صورت  مجرمانه ای  عمل  اینکه  مگر  شود 

درخواست هایی از طرف مراجع ذی صالح بشود.
حریم  در  تجدیدنظر  پیشنهاد  با  درعین حال  وی 
شهر و توسعه آن یاداور می شود که باید کارشناسان 
و  کنند  پیدا  ورود  زمینه  این  در  صاحب نظر  افراد  و 

چاره اندیشی کنند.
و  حقوق  رشته  تحصیل کرده  پوری  حسین  احمد 
بیان  این گونه  را  خود  نظر  نیز  سراب  اسبق  شهردار 
می کند: گسترش شهر به تنهایی مؤلفه مؤثر در توسعه 
جامع  طرح  تهیه  اوالً  نیست.  قیمت  کاهش  و  شهر 
استانداردهای فنی است که  تابع یک سری اصول و 
وجود  سراب  در  محدوده  افزایش  شرایط  درمجموع 
ندارد، در ثانی افزایش قیمت زمین در سراب دالیل 

دیگری دارد.
وی می افزاید: تأثیرات شرایط اقتصادی کالن کشور که 
مردم به دنبال یک سرمایه گذاری مطمئن هستند در 
سراب هم به صورت سنتی زمین گزینه اول است چون 
جدید  سرمایه گذاری  فرصت های  با  کمتری  آشنایی 
مثل بورس وجود دارد، واحدهای تولیدی کوچک هم 

چندان موفق نبوده اند.
در  زیاد  ساخت وساز  به  تمایل  عدم  می گوید:  وی 
بافت های قدیمی و فرسوده شهر یا بال صاحب ماندن 
یا  تهران  به  صاحبانشان  که  محدوده  این  از  بخشی 
خارج مهاجرت کرده اند و در مقابل میل فطری برای 
این معضل  دیگر دالیل  از  در محالت جدید  زندگی 

می تواند باشد.
واسطه گری  و  داللی  می دهد:  ادامه  پوری  حسین 
کسب  برای  کاذب  و  غیرواقعی  قیمت های  جعل  و 
سودهای نامشروع و غیرمنصفانه توسط این قشر در 

کنار ضعف نظارت، همانند بازار خودروبر نابسامانی این 
کافی  به حد  زمین  پس  است.  زده  دامن  آشفته بازار 
و  تغییر  اندکی  نگرش ها  باید  فقط  هست  سراب  در 

مدیریت حاکمیتی تشدید شود.
تجربه موفق مسکن مهر

برخالف برخی فضاسازی ها و هجمه ها، تجربه مسکن 
مهر در سراب موفق بود چراکه خانوارهایی توانستند 
آنها تجربه شیرین و  برای  این  و  صاحب خانه شوند 

دل چسبی بود.
عبدالرضا وکیل آزاد متولی وقت طرح های مسکن مهر 
اینکه ۶۴۹و احد مسکن مهر در سراب  بابیان  سراب 
طراحی و اجرایی شد خاطرنشان می کند :۶۰۹ واحد در 
شهر سراب و ۴۰و احد در دوزدوزان بودند و به جز ۲۲۴ 
واحد که متولی اجرای آن ها تعاونی های مسکن مهر 

نبودند بقیه در زمان اعالمی به بهره برداری رسیدند.
وی می گوید: آورده خانوارها 1۰ الی 1۲ میلیون تومان 

بود و مابقی آن از طریق تسهیالت بانکی تأمین شد.
این  در  نیز  نفره   ۴ خانواده  یک  سرپرست  مهدی 
صاحب خانه  طرح  این  لطف  به  می گوید:  خصوص 
میلیون   ۴۰۰ الی   ۳۰۰ واحدها  این  اکنون  و  شده 

خریدوفروش می شوند.
از  و  نظام مهندسی  سازمان  عضو  مطلبی  علیرضا 
مهندسان باسابقه سراب هم در مورد قیمت ملک و 
مسکن بلندمرتبه سازی را پیشنهادمی کند و می گوید: 
چاره کار نه تفکیک زمین بلکه اجازه بلندمرتبه سازی 
و  بوروکراسی  دلیل  به  متأسفانه  که  است  سراب  در 
دیوان ساالری اداری و طوالنی بودن فرایند کار در ماده 
۵ کاری دشوار و تقریباً دست نیافتنی برای شهروندان 

معمولی است.
از طرف دیگر سمیه صدر جهانی مشاور اجتماعی و 
دار شدن  خانه  استرس  که  می کند  یاداوری  خانواده 
و ناکامی در این مورد موجب عدم شکل گیری هویت 
روانی،  و  روحی  مشکالت  و  شده  اجتماعی  و  فردی 
اعضای  در  مستمر  اضطراب  آمدن  وجود  به  ازجمله 
خانواده و مخصوصاً سرپرست و مجبور شدن به پناه 
بردن به حاشیه نشینی و تجربه آسیب های ناشی از آن 

منجر می شود.
به هر حال تأمین سرپناه و مسکن با قیمت متعارف 
یک وظیفه حاکمیتی و مطالبه به حق عمومی از دولت 
است و نباید حق خانه دار شدن را با حباب قیمت ها و 

قیمت های دست نیافتنی از مردم عادی گرفت.

هفته نامه زمستان سراب



 برخورد با
 متخلفین سالمت

جامعه
به گزارش شبکه خبری مردم مهدی شمسی 
به  توجه  گفت:با  سراب  دادگستری  رئیس 
های  پروتکل  رعایت  ضرورت  و  کرونا  شیوع 
بهداشتی و طبق تصمیم ستاد مقابله با کرونا 
در شهرستان سراب برگزاری هرگونه مراسم 
و چه  و عروسی چه در محافل عمومی  ختم 
ماده  مصداق  خصوصی  محافل  و  منازل  در 
۶۸۸ قانون مجازات اسالمی و تهدید سالمت 
و بهداشت جامعه بوده و با متخلفان برخورد 

قانونی صورت خواهد گرفت.
وی مدت زمان این مصوبه را در حال حاضر تا 

پایان تیرماه عنوان کرد.
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسالمی

بهداشت عمومی  اقدامی که تهدید علیه  هر 
آب  کردن  آلوده  قبیل  از  شود  شناخته 
آلوده،  آشامیدنی  آب  توزیع  یا  آشامیدنی 
دامی  و  انسانی  فضوالت  غیر بهداشتی  دفع 
در  مسموم کننده  مواد  ریختن  زاید،  مواد  و 
غیر  کشتار  و  خیابانها  در  زباله  رودخانه ها، 
یا  خام  فاضالب  غیرمجاز   استفاده  دام،  مجاز 
پس آب تصفیه خانه های فاضالب برای مصارف 
کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه 
مجاز شدیدتری  مشمول  خاص  قوانین  طبق 
نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند 

شد.
مزبور  اقدام  که  این  تشخیص   –  ۱ تبصره 
تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط 
زیست شناخته می شود و نیز غیرمجاز بودن 
و همچنین  دامی  و دفع  فضوالت  دام  کشتار 
اعالم جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت 
پزشکی، سازمان  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
حفاظت محیط زیست و سازمان  دامپزشکی 

خواهد بود.
زیست  محیط  آلودگی  از  منظور   –  ۲ تبصره 
عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به 
آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت 
فیزیکی،  شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری 
یا  زنده  یا سایر موجودات  انسان  به حال  که 

گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

گپ و گفت با معلمی که عشق را معنا می کن
داود نادری معلم عاشقی است که آنایوردم سراب را معشوق خود می داند و ضربان قلبش به تندی می تپد 

شبکه خبری مردم به سراغ مردی رفته 
نیکنامی  و  خیری  به  را  او  همگان  که 
تالش  عاشقانه  که  معلمی  شناسند  می 
و  شهر  واقعی  های  سرمایه  تا  کند  می 
زادگاهش را بشناساند او با مایه گذاشتن 
از وقت و هزینه شخصی با کانال محبوب و 
پرمخاطب “آنا یوردم “معلمی را به معنای 
واقعی کلمه معنا کرده است،چه بسیار از 
گنجینه های انسانی شهرستان که با تالش 
و اهتمام وی معرفی و شناسانده شدند،در 
های  کمک  شاهد  کرونا  و  زلزله  مبحث 
فراوان او بودیم، گپ و گفتی از این معلم 
زادگاهش  به  متعصب  و  دوست  فرهنگ 
اقای داود نادری ،تقدیم مخاطبان شبکه 

خبری مردم می کنیم :

خالصه و بیوگرافی کاری ؟
دوران ابتدایی خود را در دبستان امام خمینی 
و  کردم  سپری  تهران  بهمن  ششم  و  سراب 
نظامی  حکیم  مدرسه  در  را  راهنمایی  دوران 
سراب و اول و دوم دبیرستان را در دبیرستان 
امام خمینی ودر سال 1۳۵۶ وارد دانشسرای 
با   1۳۵۸ سال  در  و  شده  سراب  مقدماتی 
انتخاب خودم به دورترین روستای سراب برنج 
آباد از توابع شربیان عازم شدم و اونجا با سختی 
های فراوانی مواج شدم تا اینکه بتونم تک تک 
دانش آموزان را شناسایی و از خانه هایشان به 

مدرسه هدایت کنم
بمدت ده سال در روستاهای مختلفی از جمله 
مشهدی کندی . جلده با خان. نرمیق . چرلو و 

ابرغان مشغول خدمت رسانی بودم .
تهران  ده  منطقه  به  را  خدمتم  دوران  بقیه 
منتقل شدم و تا آخر بازنشستگی در مدرسه 

شهید ناصریان به آموزگاری پرداختم .

اگر بگویند بازهم مختارید شغل خودتون 
می  معلمی  سراغ  به  کنید  انتخاب  را 
مزایای  و  حقوق  از  نظر  روید؟صرف 
پرداختی اگر االن کسی از شما مشورت 
پیشنهاد  بهش  رو  شغلی  چه  بخواهد 

میدید؟
هیچوقت از معلم بودن خودم پشیمان نبوده 
و نیستم و هرکس از من برای شغلی مشورت 

بگیرد معلمی را پیشنهاد میکنم .

یک خاطره شغلی
بنده در سال 1۳۸۵ بعنوان معلم نمونه کشوری 
انتخاب شدم و در یک سخنرانی کوتاه در حضور 
وزیر وقت و فرهنگیان خاطره ای تعریف کردم که 

چشم همگان پر از اشک شد .
خاطره این بود:

های  شاخه  تجلیل  برای  ها  بچه  بود  معلم  روز 
گل و هدیه هایی برای من آورده بودند . آنروز را 
به جشن و شادی پرداختیم و در خاتمه از بچه 
ها خواستم در نصف ورق دفتر خود برای تشکر 
و چون  کردم  را جمع  ورقه   . بنویسند  مطالبی 
آخر وقت بود وقت نکردم بخونم و پیش خودم 
گفتم شب در خانه مطالعه میکنم که شب هم 
فراموش کردم بخونم . آن شب در خواب دیدم 
یک باغ بزرگ با عمارت زیبایی به من نشان دادند 
باید بخری و در یک مغازه امالکی  اینجا را  که 
کوچکی به اجبار قولنامه می نوشتند و من هم 
می گفتم من اصال پول ندارم یکی از درختان این 
باغ را بخرم چه برسد به کل باغ و عمارت . ولی 
نمیشناختمش  و  میکرد  همراهی  منو  که  اونی 
میگفت خوب جیب ها تو بگرد حتما پول داری 
من هم هر چی تو جیبهایم بود بیرون می آوردم 
و به اینها نشان میدادم ولی افراد حاضر در بنگاه با 
نگاههای مهربانانه به من نگاه میکردند و اطمینان 
داشتند که من میتونم این باغ را بخرم . تا اینکه 
برای  بچه سر کالس  که  های  کاغذ  یک دسته 
چشم  درآوردم  جیبم  از  را  بودند  نوشته  تشکر 
همشون از دیدن این برگه ها برق زد و همگی 
گفتند تو این همه سرمایه داری و میگی هیچی 
ندارم ، بشمار من برگه ها را یکی یکی میشمردم 
که به پنج شش تا نرسیده بود گفتند کافیه زیاد 
هم شد . بقیه را نگهدار و سند باغ و عمارت را 
بنام من زدند .صبح که بیدار شدم احساس نمی 

خیلی  افتاده  اتفاق  خواب  در  ماجرا  این  کردم 
آشکار همه صحنه یادم مونده بود . فوری سراغ 
جیب کتم رفتم نامه ها اونجا بود . تصمیم گرفتم 

نامه ها را در کالس در حضور بچه بخونم .
زنگ اول کالس شروع به خواندن نامه ها کردم 
همچنان که نامه ها را میخوندم اشک از چشمانم 
و  شدند  کنجکاو  کالس  های  بچه   . بود  جاری 
ماجرا را پرسیدند و براشون تعریف کردم که چه 
چیز گرانبهایی برای روز معلم از شما هدیه گرفتم 

به  هم  االن  که  شاگردانی  از  چندنفر 
یاددارید و شاخص اند نام ببرید؟

در  آموزان  دانش  از  زیادی  تعداد  با  هم  االن 
دعوت  هاشون  عروسی  به  و  هستم  ارتباط 
از  و  میآیند  دیدنم  به  معلم  روز  و  میکنند 

شنیدن موفقیتشان خوشحال میشم .

الگوی کاری شما چه کس یا کسانی بودند؟
الگوی کاری من استاد خیراهلل اصغر زاده جاوید 
از دبیران دبیرستان امام خمینی بودند که در 
آن زمان که ترس و واهمه عجیبی از مدیران و 
معلمین داشتیم ایشان را برادر بزرگ خودمون 
و  میکردیم  دل  درد  باایشان  و  میدونستیم 
همیشه آرامش و متانت و گذشت و بزرگواری 
ایشون را سعی کردم در دوران معلمی و زندگی 

الگو خود قرار بدهم.

احساستون به این کلمات
با  که  عاشقی  مانند   : سراب  آنایوردوم 
قلبش  ضربان   ، معشوقش  اسم  شنیدنش 

بتندی میتپد
نظام آموزشی کشور : یکی از دالیل اصلی 
ضعف نظام آموزشی ما برداشت غلط از مفهوم 
توسعه است؛ چرا که متأسفانه توسعه را تنها 
در ساخت اتوبان و ساختمان می بینیم. همین 
مسئله سبب شده که افراد مستعد تحصیل در 
رشته های مهندسی و پزشکی را بر رشته های 

علوم انسانی ترجیح دهند.
گاها  بخش  لذت  و  جالب   : مجازی  فضای 

خسته کننده
مدرسه: عبادتگاه

تخته سیاه: لوح دل

گفتگو از سرویس فرهنگی شبکه خبری مردم

سال اول / مشاره اول / پنج شنبه 26 تیرماه 99



هفته نامه

زمستان سراب 
صاحب امتیاز و مدیرمسئول

جواد عباس زاده
زیرنظر شورای سردبیری

شماره تماس
09389149716

معرفی نوجوانان فوتبالیست سراب
 تیم نوجوانان ملی پوشان سراب از تیم های مستعد شهرستان سراب بوده که با
حمایت مردم و مسئوالن از امیدهای کسب افتخاربرای شهرستان سراب می باشد

(تیم  ورزشی  سراب)سرویس  مردم  خبری  شبکه 
بهنام  مربیگری  به  سراب  پوشان  ملی  نوجوانان 
بحری یکی از موفق ترین تیم های باشگاه فرهنگی 
ورزشی ملی پوشان سراب در رده های پایه میباشد 
که از لحاظ ساختار تیمی از بازیکنان متولد ۸۳ ، 
۸۴ و ۸۵ تشکیل شده و در رشته ی فوتسال به 

صورت تخصصی فعالیت دارد.
انگیزه و استقامت مثال زدنی بازیکنان برای رسیدن 
از  مندی  مدت،بهره  بلند  و  مدت  کوتاه  اهداف  به 
کالس  از  فوتسال،برخورداری  تمرینات  ترین  بروز 
پاسکاری  نظیر  هایی  شاخصه  همچنین  و  باال  بازی 
بازیکنان  بودن  تیمی،خوش تکنیک و سرعتی  عالی 
به  مجموعه  این  برای  را  متعددی  های  درخشش 

ارمغان آورده است.

تیم ملی پوشان نوجوان سراب
دوره  سه  به  میتوان  تیم  این  افتخارات  جمله  از 
حضور در مسابقات لیگ استان،قهرمانی مسابقات 
و  گیالن  های  استان  اتحاد  جام  جانبه  چهار 
مدافع  شهدای  جام  مسابقات  مازندران،قهرمانی 
حرم تبریز، قهرمانی مسابقات جام شهدای کارگر 
میانه،قهرمانی مسابقات جام همدلی هریس،قهرمانی 
مسابقات جام آدینه سراب،قهرمانی مسابقات جام 
فجر بسیج سراب یادبود سپهبد شهید حاج قاسم 
در  مهربان  فجر  جام  مسابقات  سلیمانی،قهرمانی 

سال های ۹۷ و ۹۸ اشاره کرد.
حاضر  حال  در  سراب  پوشان  ملی  نوجوانان  تیم 
نماینده ی شهرستان سراب در مسابقات فوتسال 

سوپر لیگ استان آذربایجان شرقی میباشد

 اعضای فعلی آن عبارتتند از :
محمد خلفی نژاد

میالد شهبازی
عباس نمازی

علیرضا حضی اوغلی
شاهرخ حسین پور

علیرضا آقائی
حمید متکلم
مهدی قربانی

امین رنجبران
مهدی نصیرنیا

سینا علیقلی زاده
محمدرضا پیکری

مهدی اوالد تاروردی
محمدرضا دلیر

امیرمهدی رحیمی آذر
محمدرضا رنجبران
مربی : بهنام بحری
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