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درحالـی کـه طبیعـت بکـر و زیبای ابشـاررشرش رساب 

شـهرتی نسـبی یافتـه و مسـافران خسـته از زندگـی 

بـه  را  آلـوده  بـا تنفـس در هـوای  ماشـینی و همـراه 

خـود مـی خوانـد .متاسـفانه در رساب ایـن موضـوع 

بـه محـل کشـمکش و اختـاف تبدیـل شـده اسـت.

شـکل دهـی بـه دوقطبـی مدافعـان  مامنعـت از ورود 

مسـافران غیـر بومـی بـه منطقـه رشرش  و مخالفـان 

ایـن ایـده ممکـن اسـت بـه بهـای فرصت سـوزی در 

توسـعه شـهر متام شـود.

درحالـی کـه بـا رصف میلیاردهـا تومـان در مناطـق 

مختلـف تـاش می شـود تا گردشـگران را بـه منطقه 

کشـاند و اقتصـادرا رونـق داد در دل طبیعـت میراکوه 

سـلطان رساب نعمـت خداونـدی ابشـارزیبایی را بـه 

دلسـوزی  و  جهـادی  روحیـه  بـا  کـه  داده  هدیـه  مـا 

مسـئوالن و همراهـی بومیـان منطقـه مـی توانـد بـه 

نفـع رساب باشـد.

سـازمان  منطقـه   درایـن  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 

بـرای  نـداده و هزینـه ای  انجـام  گردشـگری کاری 

و  امـدادی  بینـی  پیـش  و  رفاهـی  مراکـز  ایجـاد 

ایـن  نگارنـده   حتـی  و  نگرفتـه  صـورت  مخابراتـی 

عـدم  دلیـل  بـه  منطقـه  درایـن  یکبـار  سـطورخود 

تلفـن حتـی درمتـاس هـای اضطـراری  خـط دهـی 

برخـی  هـای  دغدغـه  از جملـه  و  دچارمشـکل  شـد 

اسـت. موضـوع  ایـن  نیـز  مسـئوالن 

   و از دیگرسـو صعـب العبـور بودن و عدم دسرتسـی به 

راه ماشـین رو فرصتـی بـه معدود هنجارشـکنان داده تا 

بـا انتشـار ایـن هنجارشـکنی در فضـای مجـازی برخی  

را نگران سـازد.

را  توسـعه   بـرای  طایـی  فرصـت  ایـن  نبایـد  امـا 

ازدسـت داد مسـئوالن ارشـد شهرسـتان و نیـز سـازمان 

گردشـگری بایـد بـا همت مضاعـف و دراین سـال مانع 

بـا درایـت  زدایـی متـام موانـع و مسـایل پیرامونـی را 

حـل و فصـل کننـد و امیدواریم روزی نـام رشرش رساب 

نیـز بـه عنـوان قطـب گردشـگری همچـون پـل معلـق 

مشـکین و جنـگل هـای ارسـباران مأمـن خانـوا ده ها و 

گردشـگران شـود.

دراین بین جای انتقاد از مسـئوالن گردشـگری اسـتان 

نیـز وجـوددارد کـه دراین مـدت توجه شـایانی بـه حوزه 

های گردشـگری رساب نکردند

راه  و  حصارمحافظتـی  فاقـد  رازلیـق  سـنگی  کتیبـه 

آردهـا و  مناسـب اسـت .تاسیسـات احداثـی درابگـرم 

بهرمـان بـه حـال خـود رهـا شـده و خانـه عامـه امینی 

۷سـال  از  بعـد  و  همچنـان  الغدیـر  صاحـب  و  بـزرگ 

لنـگ اعتبـار مانـده اسـت و اسـتفاده مناسـبی از محیط 

پیرامونـی سـد تاجیـار نشـده اسـت .

امیدواریـم در دولـت جدیـد بـا ایجـاد زیرسـاخت هـای 

الزم گردشـگری بـه سـوی رساب قـوی گام برداشـت .

آبشار شرشر

 فرصت طالیی 
جواد عباس زاده
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مشکالت

مسابقه زندگی

                           جواد محدثی

همیشـگی  همگانـی  اسـت  ای  ،مسـابقه  زندگـی 

ورسارسی.

برنده ی این مسابقه کیست وجایزه اش چیست ؟

   بـا ورزش بایـد قلـۂ انسـانیت را فتح کـرد ،اندام روح 

را زیبـا سـاخت ، بـه تربیـت جـان پرداخـت ودرمیـدان 

حقیقـت ، حریـف نفـس را خـاک کر د .

  بایـد به باشـگاه تقـوا رفت ومترین خودسـازی کرد تا 

مدال رشف گرفت .

  درمیـدان زندگـی همه می دوند ،ولـی افراد معدودی 

به مقصد می رسـند .

در  مسـابقه  نوعـی  ،بلکـه  نیسـت  بـازی  زندگـی    

اسـت.  » زیسـن  »چگونـه 

تیـم  اسـتفاده کـرد ودر  پـاس فرصـت هـا  از  بایـد    

. چیـد  را  حقیقـت  وگل  شـد  عضـو  خوبیهـا 

  بازنده واقعی کسی است که »زندگی «را ببازد .

  در ورزش هم می توان ارزشی بود!

استاد جوادمحدثی سرابی

بـه گزارش خربگزاری فارس از رساب، حجت االسـام 

منـاز  خطبه هـای  در  اکرمـی  علی اکـرب  واملسـلمین 

پروتکل هـای  رعایـت  بـا  کـه  رساب  شـهر   جمعـه 

بهداشـتی برگزار شـد، اظهار داشت: متاسـفانه برخی 

مدیـران به جای پاسـخگویی در برابـر انتقاد و مطالبه 

خربنـگاران و رسـانه ها بـه تهدیـد و شـکایت متوسـل 

می شـوند.

وی بـا تاکیـد بـر اینکه قلـم خربنگاران بایـد به صحت 

تـا  خواسـت  مدیـران  از  بچرخـد  مطالـب  درسـتی  و 

ارتبـاط بیشـرتی بـا مـردم داشـته باشـند.

امـام جمعه رساب به منطقه گردشـگری رشرش رساب 

و حـرف و حدیث هـای اخیـر در فضـای مجـازی در 

مـورد مامنعـت از ورود مسـافران غیر بومی اشـاره کرد 

و گفـت: برخـی درصـدد فراموشـی و بـه حاشـیه بردن 

مشـکات اصلـی شهرسـتان بـا پررنـگ کـردن ایـن 

هسـتند. موضوع 

وی، به طـور تلویحـی از دسـتگاه متولـی گردشـگری 

انتقـاد کـرد و افـزود: رصف نظـر از ایـن موضـوع این 

بـرای گردشـگران  مرتبـط چـه متهیداتـی  نهادهـای 

فاقـد  منطقـه  ایـن  در  مسـافران  تـا  کردنـد  ایجـاد 

نشـوند. مشـکل  دچـار  اولیـه  زیرسـاخت های 

امـام جمعـه رساب ابـراز امیـدواری کـرد کـه در دولت 

جدیـد شـاهد تغییـر مدیـران غیرمردمـی و کـم کار در 

باشیم. شهرسـتان 

استشمام بوی بد درسراب شهروندان را کالفه کرده است.

موضوع از چه قراراست؟

بـوی  استشـامم  مشـکل  رفـع  درجهـت  تـاش 

ب  ضـا فا

حسـن یحیـوی فرمانـدار رساب در حاشـیه نشسـت 

شـورای  فرهنـگ عمومـی رساب گفـت: بـوی بدی 

که در برخی روزها در سـطح شـهر رساب استشـامم 

می شـود مشـکلی چندین سـاله اسـت و فرمانداری 

رساب بـه جـد در تاش اسـت تا نسـبت بـه رفع این 

مشـکل اقـدام کند .

وی بـا اشـاره به مکاتبات و تشـکیل جلسـات متعدد 

و کارگـروه هـای تخصصـی در ایـن زمینـه افـزود: 

رساب  فاضـاب  خانـه  تصفیـه  در  اصلـی  مشـکل 

بـوده کـه آن نیـز پیچیدگـی هـای خـاص خـود را 

دارد.

 و درصددیـم تـا بـا جـذب اعتبـارات الزم بـا بهبـود 

عملکـرد تصفیه خانـه ایـن معضل را برطـرف کنیم .

 فرمانـدار  رساب همچنیـن  از مـرف آب تصفیـه 

نشـده فاضـاب در برخـی مـزارع رساب خـربداد و 

یـادآور شـد:در این مورد جهادکشـاورزی و بهداشـت 

انجـام  آن  از  جلوگیـری  درجهـت  را  الزم  اقدامـات 

دادند.

یـک شـهروند رسابـی بـا گایـه از اینکـه بـوی تعفن 

امـان و آسـایش آنهـا را بریـده اسـت گفت: به چشـم 

خـود دیـده کـه برخـی در حوالی شـب با نصـب موتور 

ویـژه بـه تراکتورهایشـان؛ فاضـاب را مکـش و بـه 

زمین هـای کشـاورزی می ریزنـد.

فاضاب هـای  تجمـع  از  نیـز  گزارش هـا  برخـی 

خانگـی برخـی روسـتاهای همجـوار با شـهر در زمین 

هـای اطـراف بـه عنوان منشـا بوی بـد یـاد می کنند.

سـیداحمد علیـا نسـب دادسـتان رساب بـه خربنـگار 

فـارس گفـت: دادسـتانی به جـد پیگیر موضـوع بوده 

و آمادگـی کامـل بـرای همـکاری بـا کار گـروه ویـژه 

بـا  قاطـع  برخـورد  بـا  تـا  دارد  ایـن موضـوع  بررسـی 

متخلفـان احتاملـی بـه رفع این مشـکل کمـک کند.
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هفته نامه اجتماعی-ورزشی 

هشدار کرونایی

رئیس و نائب رئیس خبرنگاران

 شهرستان سراب مشخص شد

--- معرفی خود؟

+مبین  مفتح متولد ۱۳۸۳.۲.۲۸ شهرستان رساب

---چه شد به بستکبال عالقمندشدید ؟ 

+ بـا دیـدن یـک مسـابقه بسـکتبال در رساب جرقـه 

ای درون ایجـاد شـد و  بـه رشـته بسـکتبال عاقـه 

مـورد  ورزش  واقعـا  کـه  کـردم  و حـس  کـردم  پیـدا 

عاقـه خـود را پیـدا کـردم خیلـی برایم  جالـب بود و 

خیلـی هیجـان انگیـز

---الگوی ورزشی برای خودتون دارید؟

نباشـم  کسـی  مثـل  کـردم  سـعی  همیشـه  +مـن 

از  گیـری  بهـره  بـا  ومعتقـدم  بـودم  خـودم  همیشـه 

تجـارب دیگـران و موفقیـت خـودم الگـوی موفقـی 

خـودم. همسـاالن  بـرای  باشـم 

 گپ و گفت کوتاه با نوجوانی که درس؛ورزش و کاررا رمز خوشبختی می داند.

برگزیده برای اردوی تیم ملی  بسکتبال

---توصیه شام جیست؟

دارم  هموطنانـم  متـام  بـرای  خوشـبختی    ارزوی 

انشـاالله کـه همیشـه خـوش باشـند و ایـن بیـامری 

کرونـا هـر چـه بیشـرت از بیـن بـره و توصیـه ای کـه 

بـرای  نوجوانانـه همسـن خـودم دارم اینه کـه بیکاری 

باعـث میشـه آینـده شـون خـراب بشـه من خـودم هم 

درس میخونـم هـم ورزش میکنـم هـم کار میکنم اینا 

همشـون بـرای  خاطـر آینـده ی خودمـه.

 االن تـاش میکنـم تا در اینـده مثره زحامتم رو ببینم 

کاش همـه نوجوانـان آینـده نگر باشـندو فکرشـون به 

خوشـبختیه خودشـون باشـد. و در اینصـورت جامعـه 

هـم مشـکات کمـرتی خواهد داشـت .

از نویسـندگان هفته نامه زمسـتان هم تشـکر می 

. کنم 

تنها دکه مطبوعاتی سراب  به بهانه 

سدمعبربرچیده می شود درحالی 

که چند قبل از اعالم مانع بودن آن؛ 

مناقصه واگذاری برگزارشده بود.

رساب  پزشـکی  علـوم  دانشـکده  رییـس  دکرتنـادی 

از  گزارشـی  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  درنشسـت 

داد. ارائـه  رساب  در  کرونـا  وضعیـت 

وی با هشدار نسبت به  موج پنجم کرونا گفت:

کرونـا  بـه  مبتایـان  امارصعـودی  بـه  توجـه  بـا 

در  پنجـم  مـوج  رشوع  از  نگرانـی  اخیـر  درروزهـای 

تـاش  و  همـت  نیازمنـد  کـه  گرفتـه  قـوت  رساب 

اسـت. همگانـی 

هم اینک ۲۷بیامرمبتال به کرونا بسرتی هستند.

درحاشـیه نشسـت اصحـاب رسـانه و قلـم بـا برگـزاری 

انتخابـات آقـای غامرضـا اقبالـی  بـه عنـوان رییـس  

خانـه خربنـگاران و اصحـاب قلـم رساب  آقـای جـواد 

و  عنـوان مناینـده اصحـاب رسـانه  بـه  زاده   عبـاس 

نائـب رییـس  خانه خربنـگاران و اصحـاب قلم رساب 

انتخـاب شـدند.

اقبالـی  صاحـب امتیـاز کانـال پیـام  و از خربنگاران 

پیشکسـوت  در رساب بـوده و تولیـد محتـوا در مـورد 

زاده  عبـاس  و  دارنـد  رساب  روسـتاهای  مسـایل 

صاحـب امتیـاز هفتـه نامـه زمسـتان و شـبکه خربی 

مـردم و خربنـگار خربگزاری فـارس در رساب و عضو 

انجمـن سـواد رسـانه ای ایـران اسـت

گفت گو با مفاخر
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بازدید دکتر داودی نماینده شهرستان 

سراب در مجلس شورای اسالمی به 

همراه مدیر کل  زیر ساخت و توسعه و 

هئیت همراه از پروژه احداث خط آهن  

قطعه سوم و بررسی مشکالت آن

بـا تهیـه طـرح جامـع جدیـد شـهر رساب اجـرای این طـرح فرصـت خوبی 

در راسـتای پیرشفـت و توسـعه شـهر  خواهـد بـود و  حل مشـکل ترافیک 

شـهر از جملـه مزایـای اجـرای ایـن طرح می باشـد.

طـرح اجـرای کمربنـدی جنوبـی رساب به طول حـدودا ۵ کیلومرت از محل 

میـدان انقاب آغـاز  و تامیدان آزادی ادامه خواهد داشـت.

وقـت  شـورای  رییـس  پیـش  چندسـال  اعـام  طبـق  اسـت  گفتنـی 

نـام آیـت العظمـی  بـه  شـهررساب؛جناب آقـای فـوری ایـن کمربنـدی  

ملکوتـی نامگـذاری شـده اسـت و در کمیتـه نامگـذاری معابـر و میادیـن 

نیـز مصـوب شـده اسـت .

آغاز عملیات اجرای فاز اول 

مسیرگشایی کمربندی جنوبی ,

آیت هللا العظمی ملکوتی 

خبر روز


