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طشت گذاری و توزیع غذای 
گرم و مایعات ممنوعیت 

دارد

ــراب   ــه س ــام جمع ــی ام ــی اکبراکرم ــام عل ــت االس حج
درموردعــزاداری هــا درایــام کرونایــی گفت:بــه فرمــوده 
ــی  ــتاد مل ــری س ــم گی ــه تصمی ــاب هرگون ــه انق رهبرفرزان
کرونــا درمــورد روش عــزاداری هــای امســال بایــد بــه اجــرا 
ــرورت دارد. ــتی ض ــای بهداش ــکل ه ــت پروت ــد و رعای درآی
ــذاری  ــت گ ــم طش ــال مراس ــه امس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــم داشــت  ــات و غــذای گــرم نخواهی ــی مایع ــع میدان و توزی
یاداورشــد:عزاداری هــا درمســاجد و حســینیه هــا بــا رعایــت 
فاصلــه گــذاری و ماســک زدن و نیــز بــا یــک ســوم ظرفیــت 

برگزارخواهــد شــد و تعطیلــی عــزاداری هــا نداریــم .
وی افــزود: مصــای ســراب باارتفــاع بیــش از ۷متــر و 
محوطــه بــزرگ آن دراختیــار هئیــت هــای حســینی خواهــد 

ــود. ب

به قلم مدیرمسئول

رسانه بوق تبلیغاتی نیست 

ــاش  ــازنده و ت ــاد س ــه انتق ــا ب ــانه ه ــودی رس ــفه وج فلس
ــی در ایجــاد همبســتگی و  ــئولیت اجتماع ــای مس ــرای ایف ب
وفــاق ملــی و نظــارت عامــه بــر عملکــرد حاکمــان و مدیــران 
جامعــه اســت؛ رســانه هــا بایــد واقعیــت هــا را منعکــس کنند 
و هرکــدام بــه فراخــور مشــی و روش خــود آنهــا را بازتــاب 
دهنــد از رســانه نمــی تــوان انتظارداشــت توجیــه گــر اعمــال 
و رفتــار مدیــران باشــد خــوب را خوبتــر و بدهــا را بدترجلــوه 
دادن پســندیده رســانه هــا نیســت. درغیراینصــورت رســانه ها 
رویکــرد تبِلیغــی بــه خــود مــی گیرنــد و هرکــدام بــه بــوق 

تبلیغاتــی عــده ای یــا گــروه و جناحــی تنــزل مــی یابنــد.

تیــم خبــری تارنمــای اینترنتــی مــردم ســراب و هفتــه نامــه 
ــانه ای و  ــه رس ــه وظیف ــز ب ــه ج ــرده ک ــد ک ــتان عه زمس
ــن  ــی ای ــوق تبلیغات ــه ب ــز ب ــد و هرگ ــل نکن ــه ای عم حرف
و آن تبدیــل نشــود هرچنــد کــه حســاب رپرتــاژ آگهــی هــا 
ــی  ــوای اختصاص ــد محت ــدااز تولی ــد ج ــا را بای ــات ه و تبِیع

ــت . دانس

خبرنگاری که عاشق 
روستای استیلی است

گپ و گفت با مصطفی قهرمانی؛ 

جوادعباس زاده / مدیرمسئول

ما 10 شهید داریم که اصالتا اهل روستای استیلی هستند و تصمیم گرفتیم یادواره شهدایی 
در روستای استیلی برگزار کنیم و از این طریق باعث ترویج فرهنگ شهدا شویم و از سوی 

دیگر، مسئوالن شهرستان سراب را به روستایمان دعوت کنیم تا در محفل معنوی ما شرکت 
کنند. این اتفاق بعد از جلسات متعدد، رخ داد و یادواره شهدا را در روستای استیلی برگزار 

کردیم و این مراسم با حضور فرماندار وقت، دکتر داودی نماینده مردم سراب، بخشدار 
شهرستان سراب، مسئوالن سپاه، بسیج، بنیاد شهید، نیروی انتظامی و سایر مسئوالن محلی 

و مردم شهید پرور روستاهای استیلی، قزلقیه، دیزج سفید، گواشین و... برگزار شد. در این 
مراسم از حمید استیلی هم دعوت کرده بودیم که ...
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 بیوگرافی شخصی و حرفه ای؟ 

 1366 متولــد  قهرمانــی  مصطفــی 
از تهــران هســتم امــا مفتخــرم کــه 
ــطلو(  ــتای استیلی)اس ــل روس ــا اه اصالت
شهرســتان ســراب هســتم و زادگاه پــدری 

ام در خطــه آذربایجــان اســت. 

چه شد که حرفه خبرنگاری را  
برگزیدید؟

ــه  ــگاری را از کار در روزنام ــه خبرن حرف
همشــهری در ســال 1385 آغــاز نمــودم. 
در دوران تحصیــل در دبیرســتان، عاقــه 
ــگارش  ــی و ن ــتان نویس ــه داس ــادی ب زی
ــل،  ــن دلی ــه همی ــی داشــتم و ب ــن ادب مت
در اکثریــت مســابقات فرهنگــی و هنــری 
مســابقات  مثــل  پــرورش  و  آمــوزش 
پرســش مهــر شــرکت نمــودم و هــر 
ــا دوم در رشــته  ــای اول ت ــه ه ســال رتب
ــی  ــن ادب ــی و مت ــای داســتان نویس ه
در ســطح تهــران را از آن خــودم مــی 
ــق و  ــته تحقی ــم در رش ــار ه ــردم. یکب ک
ــدم.  ــوری ش ــه کش ــز رتب ــش حائ پژوه
همیــن رتبــه هــای برتر اســتانی در رشــته 
هــای فرهنگــی و ادبــی باعــث شــد کــه 
خبرنــگار روزنامــه همشــهری در ســال 85 
گفتگویــی بــا اینجانــب داشــته باشــد کــه 
در روزنامــه همشــهری بــه چــاپ رســید. 
ــد  ــم ش ــزه ای برای ــوع انگی ــن موض همی
ــگاری را هــم آغــاز  ــه ن ــه روزنام ــا حرف ت
کنــم. بعــد از کنکــور سراســری، وارد 
ــران  ــه 16 ته ــهری محل ــه همش روزنام
ــگاری را  ــه ن ــال 86 روزنام ــدم و از س ش
بــه طــور جــدی آغــاز نمــودم. خبرنــگاری 
در روزنامــه جــوان، خبرگزاریهــا و پایــگاه 
ــن  ــول ای ــادی را در ط ــری زی ــای خب ه
ــه  ــرده ام و همیش ــه ک ــا تجرب ــال ه س
ــت  ــگاری رضای ــه خبرن ــاب حرف از انتخ

ــته ام.  داش

با وجود مشغله کاری زادگاه ابا و 
اجدادی خود را فراموش نکردید و 

احساستان چیست؟

ــتای  ــدری ام روس ــه زادگاه پ ــب ب تعص
اســتیلی باعــث شــد کــه کانالــی بــا عنوان 
ــتاگرام  ــرام و اینس ــا را در تلگ ــره ه خاط
ــدری ام را  ــار زادگاه پ ــم و اخب ایجــاد کن
در ایــن کانــال منتشــر نمایــم. هــر چنــد 
ــاد مــا  ــع از فعالیــت زی مشــغله کاری مان
مــی شــود امــا در طــول 4ســال گذشــته 

توانســتیم از طریــق ایــن کانــال کارهــای 
ــم. ــدگاری انجــام دهی مان

درمورد ایده حضور آقای استیلی 
دریاداوره شهدا و ان روز برایمان 

بگوید 

 یکــی از ایــن کارهــای مانــدگار، ارتبــاط 

اســطوره  اســتیلی  حمیــد  بــا  گیــری 
فوتبــال کشــورمان اســت. حمیــد اســتیلی 
اصالتــا اهــل روســتای اســتیلی شهرســتان 
ســراب اســت و ایــن روســتا زادگاه پــدر و 
پدربزرگــش محســوب مــی شــود امــا بــه 
دلیــل فــوت پــدرش در ســال هایــی کــه 
حمیــد اســتیلی کــودک بــوده )دهــه 50(، 
ارتبــاط ایــن خانــواده با روســتای اســتیلی 
قطــع شــد و بــه همیــن دلیــل اکثریــت 
ــه  ــد اســتیلی را ب ــردم کشــورمان حمی م
ــی  ــران م ــاد ته ــازی آب ــه ن ــوان بچ عن
ــت  ــن فوتبالیس ــت ای ــا اصال ــند ام شناس

2

خبرنگاری که عاشق روستای استیلی است
گپ و گفت با مصطفی قهرمانی؛  

ــدام  ــورمان م ــت کش ــن فوتبالیس  ای
ــه  ــرد ک ــی ک ــرار م ــش تک در حرفهای
ــتان  ــل شهرس ــه اه ــت ک ــر اس مفتخ

ــت ــتیلی اس ــتای اس ــراب و روس س
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کشــورمان اهــل روســتای اســتیلی اســت. 
ــه  ــد ک ــث ش ــا باع ــگاری م ــه خبرن روحی
روســتای  بــرای  قــدم  اولیــن  بــرای 
اســتیلی، بــه ســراغ ایــن اســطوره فوتبــال 
کشــورمان برویــم و از او بپرســیم کــه آیــا 
نســبت بــه زادگاه پــدری ام تعصــب دارد و 
یــا خیــر. پاییــز ســال 96 بــود که بــه دفتر 
کار ایــن فوتبالیســت کشــورمان رفتیــم و 
ــا موضــوع روســتای  ــا او ب مصاحبــه ای ب
اســتیلی انجــام دادیــم و ایــن فوتبالیســت 
ــرار  ــش تک ــدام در حرفهای ــورمان م کش
مــی کــرد کــه مفتخــر اســت کــه اهــل 
ــتیلی  ــتای اس ــراب و روس ــتان س شهرس
ــا  اســت و تنهــا دلیــل قطــع ارتباطــش ب
ــوده  ــدرش ب ــرگ پ ــدرش اش، م زادگاه پ
اســت چون بســتگان زیــادی در روســتای 
اســتیلی نداشــتند و اکثریــت آنــان ســاکن 
ــان از  ــه آن ــران شــدند، باعــث شــد ک ته
ــه دور باشــند. بعــد  ــدری شــان ب زادگاه پ
از پایــان گفتگــو بــا حمیــد اســتیلی، از وی 
ــرم  ــاه مح ــه او را در م ــم ک ــول گرفتی ق
ــم  9۷ در جمــع همشــهریان اســتیلی مقی
تهــران ببینیــم و ایــن اتفــاق هــم بــرای 
ــتیلی و  ــد اس ــاد و حمی ــار افت ــتین ب نخس
ــار پیاپــی در  ــرای دو ب ــرادرش ســعید، ب ب
جمــع همشــهریان اســتیلی حاضــر شــدند. 
ــتیم  ــاش داش ــا ت ــا، م ــان روزه در هم
ــتای  ــترده روس ــات گس ــث تبلیغ ــه باع ک
ــل،  ــن دلی ــرای همی ــویم و ب ــتیلی ش اس
آبادانــی و عــزت روســتای اســتیلی را جزو 
یکــی از اهــداف اصلــی کانــال خاطــره ها 
ــه  ــم ک ــهید داری ــا 10 ش ــم. م ــرار دادی ق
ــتند  ــتیلی هس ــتای اس ــل روس ــا اه اصالت
ــهدایی در  ــادواره ش ــم ی ــم گرفتی و تصمی
روســتای اســتیلی برگــزار کنیــم و از ایــن 
ــهدا  ــگ ش ــج فرهن ــث تروی ــق باع طری
شــویم و از ســوی دیگــر، مســئوالن 
شهرســتان ســراب را بــه روســتایمان 
دعــوت کنیــم تــا در محفــل معنــوی 
ــد از  ــاق بع ــن اتف ــد. ای ــرکت کنن ــا ش م
جلســات متعــدد، رخ داد و یــادواره شــهدا 
را در روســتای اســتیلی برگــزار کردیــم و 
ایــن مراســم بــا حضــور فرمانــدار وقــت، 
دکتــر داودی نماینــده مــردم ســراب، 
ــئوالن  ــراب، مس ــتان س ــدار شهرس بخش
ســپاه، بســیج، بنیــاد شــهید، نیــروی 

انتظامــی و ســایر مســئوالن محلــی و 
ــرور روســتاهای اســتیلی،  مــردم شــهید پ
و...  گواشــین  ســفید،  دیــزج  قزلقیــه، 
ــد  ــم از حمی ــن مراس ــد. در ای ــزار ش برگ
ــه  ــم ک ــرده بودی ــوت ک اســتیلی هــم دع
بــرای نخســتین بــار بــه زادگاه پــدری ام 
ســفر کنــد و در یــادواره شــهدای اســتیلی 
ــاد و  ــاق افت ــن اتف ــه ای ــد ک ــرکت کن ش
بزرگتریــن رخــداد در تاریــخ روســتای 
اســتیلی بــه وقــوع پیوســت و حمیــد 
اســتیلی بعــد از 4 دهــه، زادگاه پــدری اش 
را از نزدیــک دیــد و وقتــی پشــت تریبــون 
ــات  ــار احساس ــدر دچ ــت، آنق ــرار گرف ق
شــده بــود کــه مــی گفــت مــن مفتخــرم 
ــه  ــحالم ک ــتیلی ام و خوش ــل اس ــه اه ک
بعــد از 40 ســال زادگاه پــدری ام را از 
نزدیــک مشــاهده مــی کنــم. بعــد از 
ــد  ــهدا و حضــور حمی ــادواره ش ــم ی مراس

ــی  ــتیلی، آبادان ــتای اس ــتیلی در روس اس
روســتای اســتیلی را بــه طــور جــدی 
ــع  ــی جم ــم وپویــش مردم آغــاز کردی
ــداث  ــرای اح ــی ب ــای مردم آوری کمکه
ــتیلی، یکــی  ــتای اس ــوار ســاحلی روس دی
از ایــن اقدامــات بــود. تقریبــا 20 میلیــون 
پــول از طریــق کمــک هــای مردمــی در 
مرحلــه اول جمــع آوری کردیــم تــا دیــوار 
ســاحلی را در روســتای اســتیلی بنــا کنیم. 
ــب  ــلطانی نس ــدس س ــکاری مهن ــا هم ب
بخشــدار مرکــزی ســراب و همکارانشــان 
ایــن اتفــاق افتــاد و فــاز اول ایــن دیــوار 
ســاحلی از ســال 9۷ آغــاز شــد. ســال 98 
ــای  ــک ه ــی کم ــش مردم ــددا پوی مج
مردمــی را آغــاز کردیــم بــرای جمــع 
آوری هزینــه بــرای احــداث فــاز دوم 
ــه  ــتیلی ک ــتای اس ــاحلی روس ــوار س دی
ــکاری  ــا هم ــاد و ب ــم افت ــاق ه ــن اتف ای

همشــهریان اســتیلی، 30 میلیــون تومــان 
جمــع آوری شــد کــه 10 میلیــون تومــان 
ــا  ــه م ــتیلی ب ــد اس ــغ را حمی ــن مبل از ای
واریــز کــرده بــود. از ســال 9۷، پیگیــری 
ــتای  ــی در روس ــب دکل مخابرات کار نص
اســتیلی را آغــاز کردیــم و بعــد از دو 
ســال پیگیــری مــداوم و گرفتــن دســتور 
ــن  ــر ارتباطــات، ای ــی وزی ــای جهرم از اق
اتفــاق در بهــار 99 رخ داد و شــاهد نصــب 
دکل مخابراتــی و رفــع مشــکل آنتــن 
ــتاهای  ــراه اول در روس ــن هم ــی تلف ده
اســتیلی و قزلقیــه بودیــم. در حــال حاضــر 
پویــش مردمــی جمــع آوری کمــک هــای 
مردمــی بــرای ترمیــم و ســاخت مدرســه 
روســتای اســتیلی را آغــاز کردیــم کــه از 
آلمــان هــم، افــرادی بودنــد کــه پــول بــه 
ــرای  ــا ب ــاش ه ــد و ت ــز کردن ــا واری م
ــه دارد. از ــتیلی ادام ــتای اس ــی روس آبادان
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آنجایــی کــه مادربــزرگ مرحومــم اهــل 
روســتای دیــزج ســفید شهرســتان ســراب 
ــا دو  ــره ه ــال خاط ــق کان ــود، از طری ب
ــه کشــی  ــا لول ــم ت ــری کردی ــال پیگی س
ــه  ــود ک ــام ش ــم انج ــتا ه ــن روس گاز ای
ایــن اتفــاق در تیرمــاه رخ داد و ایــن 
روســتا بعــد از ســالها از لولــه کشــی 
ــت  ــته اس ــت و شایس ــد اس ــره من گاز به
مهنــدس  از  باشــم  داشــته  تشــکری 
داداش زاده رییــس اداره گاز شهرســتان 
ــاز دوم دیــوار  ســراب. انشــاهلل آغــاز ف
ــن  ــتیلی و همچنی ــتای اس ــاحلی روس س
ــرای  ــتا ب ــن روس ــزداری ای ــاخت آبخی س
حــل مشــکل آب کشــاورزی ایــن روســتا، 
جــزو اهــداف آینــده مــان اســت و انشــاهلل 

ــد. ــک کنن ــئوالن کم ــد و مس خداون

پیام شمابه سرابی هایی که دل 
درگرو توسعه زادگاه خوددارند.

بنــده بــا اینکــه در تهران ســاکن هســتم، 
امــا نســبت بــه شهرســتان ســراب تعصب 
ــه  ــل و ریش ــه اص ــرا ک ــی دارم چ خاص
خــودم را جــزو ایــن شهرســتان مــی دانــم 
و مهمتریــن دغدغــه ام بــه عنــوان یــک 
خبرنــگار، آبادانــی روســتاهای شهرســتان 
ســراب اســت و آرزو دارم کــه پیشــرفت و 
ترقــی همچنــان در ایــن شهرســتان ادامه 
داشــته باشــد و یقینــا همــت مســئوالن و 
ــهولت  ــر را س ــن ام ــردم، ای ــکاری م هم
خواهــد بخشــید. در ســفرهای اخیــرم بــه 
برخــی از روســتاهای شهرســتان ســراب، 
دریافتــم کــه واقعــا مــردم خونگــرم و بــا 
ــی  ــی م ــتاها زندگ ــن روس ــی در ای محبت

ــتکار،  ــوازی و پش ــان ن ــه مهم ــد ک کنن
ــارز آنهاســت امــا  جــزو شــاخصه هــای ب
هــر یــک از روســتاهای ایــن شهرســتان، 
مشــکاتی دارنــد کــه امیــدوارم بــا همــت 

مســئوالن برطــرف شــود 

وظیفــه مــا خبرنــگاران، انتقــال پیــام هــا 
و دل درد مــردم بــه مســئوالن اســت و در 
ایــن راه تــاش مــی کنیــم کــه رســالت 
ــل ارتباطــی بیــن مــردم و  خــود یعنــی پ
مســئوالن را بــه عنــوان نماینــدگان افکار 
ــای  ــال ه ــم و از کان ــا کنی ــی ایف عموم
ــوزه  ــن ح ــه در ای ــراب ک ــتان س شهرس
ــر  ــد، تقدی ــری برداشــته ان گام هــای موث
و تشــکر مــی کنــم و امیــدوارم مســئوالن 
شهرســتان ســراب، درد دل هــای مــا 
خبرنــگاران را بشــنوند و همچنــان بــرای 

آبادانــی روســتاهای ایــن شهرســتان، 
ــدم باشــند. ــت ق ثاب

و اما کالم آخر درمورد هفته نامه 
زمستان سراب. 

ــدی  ــی جدی ــتان، گام ــه زمس ــه نام هفت
در معرفــی فرهنــگ و اصالــت شهرســتان 
ســراب اســت و مــی توانــد الگویــی خوبی 
ــان  ــطح آذربایج ــی در س ــر فرهنگ از نظ
شــرقی معرفــی نمایــد. شهرســتان ســراب 
مظلــوم اســت و وظیفــه خبرنــگاران و 
ــه  ــت ک ــتان اس ــه زمس ــه نام ــر هفت هن
بتوانــد فرهنــگ اصیل شهرســتان ســراب 
ــتان را  ــن شهرس ــگری ای ــوزه گردش و ح
ــی  ــد و باعــث غن ــی کن ــه کشــور معرف ب

آن شــود.
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هــای مجــازی برخــی زنبــورداران اگهــی و 
تبِلیــغ فــروش نیــش زنبــور را قرارداده انــد.

نیش زنبور کرونایی درسراب 
مردی را راهی بیمارستان کرد


