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شـهردار رساب از احـداث و تجهیـز سـه پـارک 

و بوسـتان در مناطـق مختلـف شـهر در جهـت 

توسـعه فضـای سـبز در سـال آینـده خـر داد.

سرانه فضای سبز سراب افزایش می یابد
محمدرضـا علیپـورآزاد، شـهردار رساب در مراسـم روز 

درختـکاری کـه در محـل پـارک گلهـا   برگـزار شـد از 

احـداث و تجهیـز سـه پـارک و بوسـتان در سـال آینـده 

خـر داد و گفـت عملیـات اجرایـی پارک واقـع در جنب 

مدرسـه دانـش در کمربنـدی عالمـه امینـی بـا پیرشفت 

60 درصد در سـال گذشـته انجام شـد و در سـال آینده 

هـای  اولویـت  از  پـارک  ایـن  تجهیـز  و  تکمیـل  نیـز 

شـهرداری خواهـد بـود. شـهردار رساب احـداث پـارک 

در جنـب مدرسـه قاضی با مرتاژ بالغ بـر 5000 مرتمربع 

از دیگـر برنامـه های شـهرداری رساب در سـال 1400 

برشـمرد و گفـت احـداث پـارک و بوسـتان در مناطـق 

کم توسـعه یافته شـهر از برنامه های اصلی شـهرداری 

بوسـتان  تجهیـز  رساب  شـهردار  بـود.  خواهـد  رساب 

واقـع در خیابـان مـادر )منطقـه چهارصـد دسـتگاه( از 

دیگـر برنامـه هـای شـهرداری در جهت توسـعه فضای 

سـبز عنـوان کرد.
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ماچرا نو نشویم ؟

استاد جوادمحدثی سرابی

                           جواد محدثی

   سـال کـه نـو مـی شـود ، طبیعـت چهـرۂ جدیـدی 

بـه خـود مـی گیـرد و همـه چیـز متحول می شـود ،

  مـا هـم نـو شـویم و تحولـی در حال و اخـالق پیدا 

. کنیم 

  وقتـی زمیـن و زمـان وسـال و حـال ، نو می شـوند 

، مـا چـرا نو نشـویم ؟!

  سـال نـو ، بسـیاری از صحنـه هـا ، حادثـه هـا و 

حـرف هـارااز یـاد مـا دور مـی کنـد ،

  ماهـم ،عقـده هـا ،اختالفها ،بد اخالقـی ها وکینه 

هـارا از یـاد بریم وفضـای جدیـدی در زندگی پدید 

آوریم .

  طبیعت ، جامه سبز بهار را برتن می کند ، 

  مـا هـم بهاری شـویم،و عیـد را در وجـود خودمان 

. بیافرینیم 

  عید یعنی روز تازه ، سال نو

                            یعنی اخالق جدید و حال نو

  عید باکفش وکاله تازه نیست

                           جز به رفتار و نگاه تازه نیست

  عید باید در دل و جانت بود

                           رونق اخالق و ایامنت  بود

  عید ما شور و رسور ماندگار

                           عیدی ما ،  رحمِت پروردگار

                      سال نو با حال نو قرین باد !.....

زمین های رها شده
 و بالتکلیف

در  حیـان  جابربـن  طبـی  تشـخیص  آزمایشـگاه 

از دودهـه دارد و  بیـش  شهرسـتان رساب ؛ قدمتـی 

چندسـالی مـی شـود کـه بـا رسمایه گـذاری دکرتسـید 

علـی اکرکرمانـی بـه مـدرن تریـن و پیرشفتـه تریـن 

پذیـرای  و  شـده  مجهـز  آزمایشـگاهی  تجهیـزات 

اسـت. مراجعـان 

درایـن ازمایشـگاه هـم اینـک بیـش از ۱۰ نفـر شـغل 

پیـدا کردنـد و روزی حـالل ؛برکـت را بـه خانـه هـای 

آنهـا اورده اسـت .

از نـکات جالب اینکـه دکرتکرمانی از معدود کارافرین 

هایـی اسـت کـه بـرای ایـن حجـم از خدمـات ریالـی 

از تسـهیالت و وام هـای کـم بهـره اسـتفاده نکـرده 

است.

شـبکه خری مـردم و هفته نامه زمسـتان قدردان این 

دکترکرمانی
 کارافرین نمونه و موفق

بازتاب دستاورد ها

انسـان سـلیم النفـس و رسمایـه اجتامعـی شـهرمان 

اسـت کـه بـا رسمایه گـذاری و ایجاد شـغل در چرخه 

ایـن شـهر سـهیم شـده اسـت و  اقتصـاد  توسـعه و 

امیدواریـم شـاهد اشـتغال آفرینی برای متام کسـانی 

و  وطـن  یابـی جـالی  شـغل  خاطـر  بـه  کـه  باشـیم 

زادگاه خـود مـی شـوند.
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زمین های رها شده
 و بالتکلیف

هـای  زمیـن  رساب،  از  فـارس  خرگـزاری  گـزارش 

رهـا شـده در مرکـز شـهر یکـی از معضـالت اسـت که 

چهـره شـهر رساب را نازیبـا جلـوه می دهـد. موضوعی 

کـه همـواره مـورد اعـرتاض شـهروندان و گاهـی هـم 

دغدغـه مسـئوالن شـهری بـوده و اینک مدتی اسـت 

کـه به فراموشـی سـپرده شـده اسـت.

در حالـی  کـه چنـد سـالی اسـت قیمـت زمین در شـهر 

رساب گوی سـبقت را از دیگر شـهرهای مشـابه ربوده 

و قیمـت رس بـه فلک کشـیده و فشـارها بـرای ترصف 

در  گرفتـه،  فزونـی  کشـاورزی  اراضـی  تفکیـک  و 

گوشـه ای در محـدوده شـهر بیـش از 15 سـال اسـت 

کـه زمینی مرغـوب مأمن و جوالنـگاه زاغ ها و کالغ ها 

شـده و بالتکلیـف مانده اسـت.

برج هـای سـه قلو  زمیـن  ایـن  در  تـا  بـود  قـرار  روزی 

توسـط بنیـاد مسـکن احـداث و با انبوه سـازی مسـکن 

شـاید کورسـوی امیـدی بـرای جوانـان و زوج هـای در 

بـه در دنبـال خانـه ایجـاد شـود.

محمـود فارسـی مدیـر بنیـاد مسـکن رساب بـا اذعـان 

بـه اینکـه مدت هـا ایـن زمیـن متعلـق بـه ایـن بنیـاد 

تـا  بـود  قـرار  گفـت:  اسـت،  رهاشـده  بالتکلیـف 

انبوه سـازی مسـکن در ایـن زمیـن صـورت گیـرد امـا 

متأسـفانه در طـرح تفضیلـی و جامـع شـهر و طبـق 

اسـناد  کـه  زمیـن  ایـن  کاربـری  شـهرداری  اعـالم 

مالکیـت آن متعلـق بـه بنیـاد مسـکن اسـت به عنـوان 

کاربری عمومی و آموزشـی در نظر گرفته شـده اسـت.

صـورت  تالش هـای  و  رایزنی هـا  بـه  اشـاره  بـا  وی 

گرفتـه بـرای احیـای این زمیـن و بازگردانـدن به مدار 

توسـعه و عمـران افـزود: در طـرح تفضیلـی و جامـع 

شـهر کـه در آسـتانه تصویب نهایی اسـت بـه  احتامل 

 زیـاد مشـکل کاربری حل شـود تا بنیاد مسـکن بتواند 

طرح هـای پیشـنهادی خـود را ارائـه دهـد.

بخشـی  قبـل  مدت هـا  یادآورشـد:  همچنیـن  فارسـی 

بـه کار  احـداث خیابـان کنـاری  بـرای  ایـن زمیـن  از 

رفتـه امـا بـا ایـن  حـال بنیـاد مسـکن آمـاده همـکاری 

و تعامـل بـا سـایر بخش هـا در جهـت ارائـه خدمـات 

مسـکن بـه مـردم اسـت.

یـارس اصولـی رئیس شهرسـازی و مسـکن شهرسـتان 

زمیـن گفـت: هنـوز طـرح  ایـن  مـورد  در  نیـز  رساب 

مرحلـه  در  و  نشـده  نهایـی  شـهر  تفضیلـی  و  جامـع 

پایانـی بـرای تصویب و ابالغ قـرارداد و تغییر کاربری 

ایـن زمیـن ممکـن اسـت پیشـنهاد شـده باشـد.

بـا ایـن  حـال شـنیده های موثـق حکایـت از آن دارد 

کـه در طـرح جامـع و تفضیلـی جدیـد کـه به صـورت 

10  سـاله تدویـن می شـود رنـگ ایـن زمیـن مسـطح 

آن  کاربـری  همچنـان  یعنـی  اسـت،  آبـی  همـوار  و 

آموزشـی و عمومـی باقـی خواهـد مانـد.

ایــن  در  کــه  مــی رود  انتظــار  حــال  بــه  هــر 

قیمت هــای  و  مســکن  و  زمیــن  ســوداگری 

نجومــی تکلیــف ایــن زمین هــای بالتکلیــف 

شــود  مشــخص  شــهر  مرکــز  در  رهاشــده  و 

و  زارعــی  اراضــی  تغییــر  بــه  نیــازی  دیگــر  و 

احســاس  مســکن  ایجــاد  بــرای  کشــاورزی 

نشــود.

ایــن گونــه اراضــی کــه تعــداد و وســعت آن هــا 

نیــز کــم نیســت و در جــای جــای شــهر و در 

ــرای  ــبی ب ــکان مناس ــه م ــف، ب ــالت مختل مح

ریختــن  ســاختمانی،  هــای  نخالــه  تخلیــه 

ــوذی و  ــات م ــاد حیوان ــع و ازدی ــه و تجم زبال

ــده و  ــدل ش ــاک ب ــرد و خ ــا گ ــروب و منش میک

ــت ــرده اس ــا ک ــهر را نازیب ــز ش ــز آن نی ج

در ایـن سـوداگری زمیـن و مسـکن و قیمت هـای نجومـی تکلیـف 

مرکـز شـهر رساب مشـخص  در  و رهاشـده  بالتکلیـف  زمین هـای 

شـود و دیگـر نیـازی بـه تغییـر اراضـی زارعـی و کشـاورزی بـرای 

ایجـاد مسـکن احسـاس نشـود.

بازتاب مشکالت
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آموزش لغات ترکی

برکت سفره سی
ماجراهای عمو نظر و اقای کنجکاو

آقای کنجکاو: کجا عمونظر با این عجله

عمونظر: ابا میرم جایزه پرایدمو بگیریم 

اخه خیلی وقت وعده دادن به من 

آقای کنجکاو: عمو برو یه تشکری هم 

بکنه که پراید رو بهت ندادن مگه 

نمیدونی پراید قاتل جان سرنشینانشه 

....عمونظر: اهان پس یه چیزی هم 

بدهکارشدم جانم رو مدیونشونم

طنز

بـا چیدن سـفره عیـد  در خانه هایامن عشـق و عالقه 

خـود بـه فرهنگ اصیلـامن را به همگان نشـان دهیم

اقـوام  دیگـر  بـا سـفره  تورکـی  در  نـوروز  عیـد  سـفره 

بـاال، منونـه ای  ایرانـی متفـاوت اسـت. در تصویـر 

زیبـا از سـفره عیـد  را کـه »برکـت سوفراسـی« نامیده 

میبینیـم. میشـود، 

میوه: سمبل برکت درخت

یومورتا)تخم مرغ(: سمبل برکت زایش

سود)شیر(: سمبل برکت حیوانات

پول و سکه: سمبل برکت آلیش وریش

گؤی)سبزه(: سمبل برکت رویش )گؤیرنتی(

سو)آب(: سمبل برکت یاغینتی) بارش (

بوغدا)گندم(: توپراق برکتی

در » برکـت سوفراسـی « مهم نیسـت کـه برکت با چه 

حرفی رشوع میشود.


