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از کووید 19 در سراب 
چه خبر؟

بیماریکووید۱۹درسرابهمچنانقربانیمیگیرد

آخریــن آمــار از ویــروس کرونــا درســراب طبــق اعــام 
ــه ایــن  ــوم پزشــکی ســراب ب ــادی رییــس دانشــکده عل دکترن

ــت: ــرح اس ش
تعداد بستری های فعلی :۵۵ نفر

موارد کل بستری :۱۰۰۵ مورد
ترخیص و بهبودی :۸۶۹مورد

درگذشتگان :۵۳ نفر
تعداد افراد مثبت تاکنون:۷۲۶ نفر

بعــد از چندماه تعطیلی، بازاربزرگ 
هــای  توصیــه  بــا  بهرمــان  محلــی 
دام  عرضــه  بــرای  و  بهداشــتی 

شــد بازگشــایی 

ادامهصفحه2

ادامهصفحه3

غفلت با طعم تلخ خداحافظی 
چگونهیکنوجوان۱۵سالهبهکاممرگرفت

تعیین سرپرست و یک سئوال

گپ و گفت با عکاس معروف سرابی

عکاسی، ورزش و دیارمان آذربایجان، 
نقطه ی عطف زندگی کاری ام بوده 

با بازنشسته شدن نیازیان در اداره جهاد کشاورزی شهرستان سراب سرپرست جدید 
تعیین شد.

بر اساس اخبار دریافتی آقای فیروز باقرزاده معاون امور اقتصادی و 
برنامه ریزی مدیرکل جهادکشاورزی استان ...

یوسف مونسی از عکاسان معروف در حوزه ورزش بوده و بارها 
تصاویر لذت بخشی از این هنرمند سرابی را شاهد بودیم،باهم با 

مطالبی ازوی همراه می شویم ...

اســــتخدام قـــــراردادی  در 
دانشکده علـــوم پزشکی سراب

اســتخدامقــراردادیدردانشــکدهعلــومپزشــکی
ســرابدررشــتههــایپرســتاری؛مامایی؛علوم
ــه ــتحرف ــتپزشکی؛بهداش ــگاهی؛فوری آزمایش
ای؛بهداشــتعمومــی؛مهنــدستاسیســاتو
ــازی ــرانوراهوشهرس ــدسعم ــک؛مهن مکانی

ــه ــناستغذی ــیوکارش ــناسآموزش ؛کارش

جهــتمشــاهدهدفترچــهثبــتنامیQrگوشــی
خــودرارویتصویــرزیــربگیرید
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ــابازنشســتهشــدننیازیــاندراداره ب
ــراب ــتانس ــادکشــاورزیشهرس جه

ــدتعییــنشــد. سرپرســتجدی

ــاون  ــرزاده مع ــروز باق ــای فی ــی آق ــار دریافت ــاس اخب ــر اس  ب
امــور اقتصــادی و برنامه ریــزی مدیــرکل جهادکشــاورزی 
اســتان بــا حفــظ ســمت بــه عنــوان سرپرســت جدیــد جهــاد 

ــد. ــان ش ــای نیازی ــن آق ــراب جایگزی ــاورزی س کش

اداره عریــض و طویــل  آیــا  ماندیــم کــه  #عمونظــر: 
ــه  ــرده ک ــازی نک ــراب نیروس ــتان س ــاورزی شهرس جهادکش
ــراب  ــه س ــود را ب ــاون خ ــده مع ــار ش ــرکل ناچ ــای مدی اق
بفرســتد و البتــه کــه اگراقــای معــاون مدیــرکل اصالــت 
ســرابی نداشــت شــاید مــدت هــا مثــل اداره ورزش ایــن اداره 

مهــم و تاثیرگذارباتکلیــف مــی مانــد ....

غفلت با طعم تلخ خداحافظی
چگونهیکنوجوان۱۵سالهبهکاممرگرفت

و  خــوادث  اداره  سرپرســت  هدایتــی  حجــت 
ــم  ــرگ غ ــراب از م ــکی س ــای پزش ــت ه فوری
ــرداد. ــراب خب ــاله درس ــوان ۱۵ س ــک نوج باری

ــه  ــزود: بافاصل ــات ماجراف ــا تشــریح جزیی وی ب
ــان درراه  ــی نیس ــه واژگون ــزارش حادث ــد از گ بع
ــی   ــه تاریخ ــمت کتیب ــه س ــق ب ــتایی رازلی روس
ــی  ــتانی راه ــش بیمارس ــس پی ــران اورژان امدادگ
ــر  ــک پس ــان ی ــه ج ــا پیکرنیم ــدند و ب ــل ش مح
۱۵ ســاله روبــرو شــدند کــه متاســفانه براثرشــدت 

ــان باخــت. ــوان ج ــن نوج ــات ای جراح

ــتفاده از  ــا اس ــوان ب ــن نوج ــه ای ــده ک ــه ش گفت
غفلــت خانــواده دریــک لحظــه رانندگــی نیســان 
را برعهــده گرفتــه کــه بــه علــت نااشــنایی خودرو 

واژگــون و باعــث مرگــش شــد.

یــک پزشــک عنــوان کــرد کــه اگــر ایــن 
ــال  ــت احتم ــی بس ــد م ــل کمربن ــوان حداق نوج
ــد. ــت ده ــود را ازدس ــان خ ــت ج ــری داش کمت

تعیین سرپرست و 
یک سئوال

خــبر	 
حـــوادث	 
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ــه  ــی هفت ــرویس ورزش ــزارش س ــه گ ب
از  مونســی  ،یوســف  زمســتان  نامــه 
عکاســان معــروف در حــوزه ورزش بــوده 
ــن  ــی از ای ــذت بخش ــر ل ــا تصاوی و باره
هنرمنــد ســرابی را شــاهد بودیم،باهــم بــا 

ــویم: ــی ش ــراه م ــی ازوی هم مطالب

-بیوگرافیشخصیوحرفهای؟

ــهر ســراب چســم بــه  ســال ۵۷ در ش

جهــان گشــودم، جهانــی ناشــناخته در 
پیشــروی کــه قدم به قــدم در شــناخت 
ــش  ــذت در آن پی ــت و ل ــب معرف و کس

ــم. رفت

ــان،  ــان آذربایج ــی، ورزش و دیارم عکاس

ــوده. ــی کاری ام ب نقطــه ی عطــف زندگ

ــام  ــه تم ــم ک ــراق بگوی ــدون اغ ــاید ب ش
لحظــات ورزشــی اعــم از پیــروزی و 
شکســت گروه هــای ورزشــی خطــه ی 
مــادری ام آذربایجــان کــه شــات هایی 
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عکاسی، ورزش و دیارمان آذربایجان، 
نقطه ی عطف زندگی کاری ام بوده 

گپ و گفت با عکاس معروف سرابی

مــصاحبه	 
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ــه ام، حســی  ــادگار گرفت ــه ی ــا را ب از آن ه
روانــم  و  روح  در  لذت بخــش  و  نــاب 
نقــش بســته اســت کــه غیرقابل توصیــف 

ــت. ــات اس ــب کلم در قال

-خاطرهیخوب؟

ــه  ــد ده ــس از چن ــور پ ــی تراکت قهرمان

و  ایــران  فوتبــال  حذفــی  جــام  در 
مشــاهده  هــواداران بی نظیــر تراکتــور 
ــر  ــتاقانه منتظ ــه مش ــهر ک ــمان ش از آس
ــان  ــتقبال از بازیکن ــا و اس ــرود هواپیم ف
بودنــد، یکــی از بهتریــن خاطــرات دوران 
ــد و  ــه شــمار می آی عکاســی ورزشــی ام ب
کــه در پایــان بــا اهــدای پیراهــن »ســعید 

ــودکان  ــداری ک ــز نگه ــه مرک ــی« ب دقیق
و  شــیرین تر  ســراب،  شــهر  معلــول 

ــد. ــر ش ــاز ت ــره س خاط

ــن ــهای ــبتب ــتوننس -احساس
ــا؟ ــاتوواژهه کلم

کرونا؛ ضدحال.

ورزش؛ عشق، فراتر از سرگرمی.

سراب؛ آنایوردوم اونوتمارام سنی.

بزقوش؛ کوهستان همیشه سربلند.

تــک  تــک  رفیــق، همــدم  دوربیــن؛ 
زندگــی. دقایــق 
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صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
جواد عباس زاده 

زیرنظر شورای سردبیری

شماره تماس: 09389149716

زمینه فعالیت: اجتماعی و ورزشی

گستره توزیع شهرستان سراب

گرافیک و صفحه آرایی:
سینا اصغری

اخبارورویدادهایسراب

ارتباط با ادمین درتلگرام: 

@mardom_sarab

شبکه خبری مردم

mardomsarab.ir

اینستاگرام: 

https://instagram.com/
mardomsarab.ir

پیامک

۰۹۳۸۹۱۴۹۷۱۶

پذیرش اگهی برای هفته نامه زمستان

https://t.me/Mardomsarab


