
هفته نامه زمستان سراب / سال اول / شماره سوم 6مردادماه 1399 / قیمت: 1500تومان

از کووید 19 در سراب 
چه خبر؟

بــر اســاس اعــام دکترنــادی رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی 
ــیوع  ــراب از لحــاظ ش ــتان س ــت شهرس ــن وضعی ســراب آخری

کرونــا ویــروس تــا 2 مــرداد 99بــه شــرح زیــر مــی باشــد:
تعداد کل آزمایش تشخیص کرونا: 2323تست

موارد مثبت: 684نفر
تعداد کل بستری های مشکوک: 920مورد

بهبودیافتگان: 783نفر
تعداد بستری های فعلی: 50نفر

درگذشتگان: 52نفر

به قلم مدیرمسئول
گام مهم درتوسعه منطقه سراب

ــی از  ــر و خبرکوتاه ــر تصوی ــای اخی درروزه
ــا رئیــس  ــدار و گفتگــوی اقــای داودی نماینــده ســراب ب دی
ــد بخــش   ــر امی ــن خب ــان منتشــر شــد ای دانشــگاه فرهنگی
مــی توانــد درصــورت تحقــق گام مهــم و اســتواری درجهــت 
ــه کــه بارهــا نوشــته  توســعه منطقــه ســراب بردارد.همانگون
و گفتــه ایــم امــال و ارزوی هــای مــردم ســراب از گــذرگاه 
نفلیــن ســینیت نمــی گــذرد بلکــه بــا انــدک توجــه و حمایــت 
از بنگاههــای زودبــازده اقتصــادی و تولیــدی هــای کوچــک 
ــی و بهــادادن  و متوســط و نیــز توســعه مراکــز آمــوزش عال
ــت نیروهــای  ــار ظرفی ــه صنعــت گردشــگری درکن ــی ب عمل
فرهیختــه و کاردان انســانی بــه عنــوان ســرمایه هــای اصلــی 

مــا    مــی تــوان شــاهد رشــد و پیشــرفت شــهرمان شــد

ادامه صفحه 2

صفحه 3

خرس گمشده و گرفتار به زیستگاهش 
بازگردانده شد

به همت کارشناسان محیط زیست استان 

درخواست راه اندازی 
دانشگاه فرهنگیان در سراب

گپ و گفت با دکتر محمدپور

زندگینامه دانشمندان و افراد 
موفق را مطالعه می کردم 

یوسف داودی نماینده سراب با دکترخیفر رئیس 
دانشگاه فرهنگیان دیدار و از وی خواست تا 

زمینه راه اندازی...

در ادامه گپ و گفت های صمیمانه با چهره ها و سرمایه های 
اجتماعی شهرستان سراب، به سراغ دکتر ناصر محمدپور تحصیل 

کرده رشته داروسازی ،محقق و پژوهشگر برتر کشوری رفتیم 

بازارچه ای به قدمت دو قرن

ــر  ــود را روی تصوی ــی خ ــوان )qr( گوش بارکدخ
ــد ــا کنی ــه را تماش ــم مربوط ــد و فیل ــر بگیری زی
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ــده  ــف داودی نماین ــردم، یوس ــری م ــبکه خب ــزارش ش ــه گ ب
ــدار و از  ــان دی ــگاه فرهنگی ــس دانش ــر رئی ــا دکترخیف ــراب ب س
ــان  ــعبه دانشــگاه فرهنگی ــدازی ش ــه راه ان ــا زمین وی خواســت ت

)تربیت معلــم( را در شهرســتان ســراب فراهــم آورد.

ــه  ــی ک ــان بیرون ــه ابوریح ــت مدرس ــی اس ــزارش حاک ــن گ ای
به تازگــی بعــد از ســال ها معطلــی احــداث و آمــاده بهره بــرداری 
 شــده، محــل مناســبی بــرای ایــن دانشــگاه پیشنهادشــده اســت.

درصورتی کــه ایــن خواســته محقــق شــود گام مهمــی در جهــت 
توســعه آموزشــی منطقــه برداشــته خواهــد شــد.

خرس گمشده و گرفتار به زیستگاهش 
بازگردانده شد

به همت کارشناسان محیط زیست استان 

بــه گــزارش شــبکه خبــری مــردم ، داود غنی پــور 
بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت:

 بــه دنبــال تمــاس تلفنــی اهالــی روســتای 
ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــا حفاظ ــبقران ب اس
ــار  ــر ورود و گرفت ــی ب ــداد مبن ــاعت 2 بام در س
ــات  ــوه ای در باغ ــرس قه ــاده خ ــک ق ــدن ی ش
ــط  ــان اداره محی ــتا کارشناس ــن روس ــراف ای اط
و  اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  طبیعــی 
زیســت شهرســتان  یــگان حفاظــت محیــط 
شــدند. اعــزام  مذکــور  منطقــه  بــه   ســراب 

ــرس  ــبانه، خ ــات ش ــن عملی ــه داد: در ای وی ادام
کــه در حــال تــاش بــرای رهایــی بــود، بــا تله ی 
دارتینــگ بیهوشــی پــس از حــدود یــک ســاعت 

بی هــوش شــد و ســپس اقدامــات آزادســازی 
 این گونــه مهــم حیــات وحــش بــه انجــام رســید.
ــرس  ــات خ ــی و نج ــس از بیهوش ــزود: پ وی اف
ــات الزم را  ــص معاین ــک متخص ــار دامپزش گرفت
ــب  ــس از کس ــام داده و پ ــرس انج ــن خ روی ای
اطمینــان از ســامت آن، کار انتقــال، احیــا و 
 رهاســازی ایــن خــرس در زیســتگاه انجــام شــد.
و  آزادســازی  عملیــات  داد:  ادامــه  غنی پــور 
رهاســازی ایــن حیــوان حــدود پنــج ســاعت 
ــر  ــل از ظه ــاعت ۱0 قب ــد و س ــول انجامی ــه ط ب
امــروز ایــن خــرس قهــوه ای بــا مشــایعت یــگان 
ــی  ــتگاه طبیع ــت در زیس ــط زیس ــت محی حفاظ

ــد.  ــازی ش ــود رهاس خ

درخواست راه اندازی 
دانشگاه فرهنگیان در 

سراب
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ــه گــپ و گفــت  زمســتان ســراب:در ادام
هــای صمیمانــه بــا چهــره هــا و ســرمایه 
هــای اجتماعــی شهرســتان ســراب ،چــه 
ــهر  ــای ش ــاکن درجغرافی ــه س ــی ک آنهای
هســتند و چــه آنهایــی کــه در ســایر 
شــهرها ســکنی گزیــده و دل در گــرو 
ــراغ  ــه س ــد، ب ــود دارن ــعه زادگاه خ توس
ــرده  ــل ک ــور تحصی ــر محمدپ ــر ناص دکت
ــگر  ــق و پژوهش ــازی ،محق ــته داروس رش
برتــر کشــوری رفتیــم، بــا تشــکر از ایــن 
ــا  ــه اصالت ــرابی ک ــه س ــه و فرهیخت نخب
ــد  ــی باش ــراب م ــق س ــتای دونی از روس
بخــش هایــی از گفتگــو را  گفتگــو را 

ــم: ــی نمائی ــان م ــم همراه تقدی

 متولد چه سالی هستید؟

بنده متولد سال ۱347 هستم.

ــتان را  ــات دوران دبیرس  – تحصی
ــد؟ در کــدام مــدارس گذراندی

ی  مدرســه  در  را  دبیرســتان  ی  ادوره 
دولتــی امــام خمینــی )ره( شهرســتان 

ســراب ســپری کــردم.

چــه  سراســری  کنکــور  در   – 
آوردیــد؟  رتبــه ای 

ــه 220 را در  ــال ۱367 رتب ــور س در کنک
ــردم. ــی کســب ک ــته تجرب رش

ــی  ــه وظایف ــاز چ ــک داروس  – ی
دارد؟

پژوهشــی  هــای  حــوزه  در 
داروســازان  تحقیقاتــی  و 
در  پژوهشــی  وظایــف  دارای 
زمینــه هــای متنــوع علــوم 
پایــه، بالینــی، صنعتــی و… 
مــی باشــند کــه در طــول 
ــی  ــف و معرف ــا کش ــخ ب تاری
فــرآورده هــای دارویــی جدیــد 
شــگفت  ارتقــاء  موجبــات 
درمــان  و  ســامت  انگیــز 
بیمــاری هــا و کاهــش آالم 
ــده  ــداران ش ــایر جان بشــر و س
انــد. در حــوزه هــای آموزشــی 
تربیــت متخصصیــن کارآمــد و 
ماهــر در زمینــه هــای مختلــف 

علــوم را بــر عهــده دارنــد. در حــوزه هــای 
ــواع  ــد ان ــاخت و تولی ــر س ــی درگی صنعت
ــه  ــاز جامع ــورد نی ــای م ــف داروه مختل
مــی باشــند. در حــوزه هــای بالینــی بطــور 
ــه مشــاوره و مداخــات  ــه ارائ مســتقیم ب
ــی  ــدان م ــاران و نیازمن ــه بیم ــی ب داروی
پردازنــد. بــا تاســیس مراکــز دانــش 
بنیــان هــا در گســترش مرزهــای دانــش و 
ایجــاد اشــتغال نقــش ایفــا مــی کننــد. در 
حــوزه هــای اقتصــادی بــه فعالیــت هــای 
اقتصــادی، بازرگانــی، تجــاری ســازی 
و مالکیــت معنــوی مــی پردازنــد. در 
ــی هدایــت و وظایــف  حــوزه هــای اجرای
نظــام  بدنــه  در  اجرایــی  و  مدیریتــی 
ــز آموزشــی و پژوهشــی  ســامت و مراک

ــد. ــی گیرن ــده م ــه عه را ب

 – بــه نظــر شــما بــا وجــود 
ــی  ــازان ایران ــا داروس ــم ه تحری
مــی تواننــد داروی مــورد نیــاز 

تامیــن کننــد؟ را  بیمــاران 

زیرســاخت  دارای  ایــران  خوشــبختانه 
هــای قدرتمنــد در حــوزه پژوهــش و 
ــه  ــت و در منطق ــازی اس ــت داروس صنع
ــیار  ــگاه بس ــی دارای جای ــطح جهان و س
خوبــی اســت. بــا عنایــت بــه وجــود زیــر 
ــن  ــکان تامی ــور ام ــای مذک ــاخت ه س
ــور در  ــاز کش ــورد نی ــای م ــر داروه اکث

ــت. ــر اس ــی امکانپذی ــرایط تحریم ش

 – لطفــا در مــورد کســب لــوح 
تقدیــر از جانــب ریاســت جمهــور 

ــد؟ ــح دهی توضی

 ایــن لــوح بــه پــاس تولیــد کــدام 
ــری کــه  ــای تقدی ــا بود؟لــوح ه داروه
اینجانــب دریافــت کــرده ام در رابطــه 
بــا پژوهــش، کســب دانــش فنــی و 
تولیــد چندیــن داروی بیولوژیــک مهــم و 
ــورت،  ــده شــامل داروی مصپ نجــات دهن
ــال  ــی اطف ــت هموفیلوس ــن مننژی واکس
)هموفیلــوس آنفلوانــزا تیــپ بــی( و آنتــی 

توکســین هــای بوتولیســم تیــپ آ ، بــی و 
ای بــرای اولیــن بــار در کشــور و منطقــه 

ــت. ــوده اس ب

زندگــی  در  شــما  الگــوی   – 
شــخصی و حرفــه ای چــه کســانی 

هســتند؟

مــن از دوران کودکــی عاقــه زیــادی بــه 
ــا تــاش  تحصیــل و تحقیــق داشــتم و ب
ــی  ــال م ــود را دنب ــداف خ ــتکار اه و پش
ــه دانشــمندان  ــواره زندگینام ــردم و هم ک
ــردم  ــی ک ــه م ــق را مطالع ــراد موف و اف
ــاد  ــی در ایج ــش مهم ــراد نق ــن اف و ای

انگیــزه در مــن داشــتند. 

ــان و  ــه جوان ــه ای ب ــه توصی  – چ
ــد؟ ــجویان داری دانش

و  زندگــی  در  بــزرگ  اهــداف  تعییــن 
تــاش و پشــتکار در رســیدن بــه اهــداف

3

زندگینامه دانشمندان و افراد موفق 
را مطالعه می کردم 

گپ و گفت با دکتر ناصر محمدپور، نخبه و پژوهشگر سرابی
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– در مــورد کلمــات زیــر احســاس 
خــود را بیــان کنیــد:

ایران: سرزمین منابع عظیم انسانی و 
طبیعی، مهد دانشمندان بزرگ

سراب: برخورداری از منابع عظیم انسانی 
و طبیعی و فرصت های سرمایه گذاری 

بی نظیر

دانشگاه: مرکز رشد، تعالی و پیشرفت 
بشری

کتاب: گنجینه ی علم

فضای مجازی: شتاب دهنده ی رشد و 
پیشرفت بشر

گفتگو از انیسا عیاری
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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

خانواده محترم رمضانی

درگذشت مرد مومن و متدین

حاج سعیداهلل رمضانی

را تسلیت می گوییم

هفته نامه زمستان


