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اطالع یافتیم

جناب آقای نوید ناصر
ــم  ــا حک ــروز ب ــرابی ام ــال س ــفکر و فع از همشــهریان خوش
فرمانــده ســپاه عاشــورا بــه عنــوان رییــس بســیج دانشــجویی 

اســتان منصــوب شــد .
بــرای ایــن جــوان  هنرمنــد ؛متعهــد و انقالبــی آرزوی 

موفقیــت داریــم 

تیم خبری شبکه مردم و هفته نامه زمستان

به قلم مدیرمسئول

مردم با مرامی داریم 

یــاددارم کــه درچنــد نوبــت  تقــارن بیــن عیــد بــزرگ نــوروز 
و ایــام وفــات و ســوگواری ائمــه داشــتیم بســیاری دلنگــران 
ان بودنــد کــه حریــم هــا رعایــت نشــود و نوعــی ســردرگمی 
ــا و  ــه ه ــم برنام ــا تنظی ــردم ب ــه م ــا قاطب ــاد ام ــش بی پی
ــمندانه  ــزاری هوش ــویی برگ ــا و از س ــت ه ــت حرم نگهداش
ــا  ــود را ب ــه خ ــد چگون ــه بلدن ــد ک ــان دادن ــا نش ــم ه مراس

ــد  شــرایط وفــق دهن

محــرم امســال عــزاداری هوشــمندانه ای صــورت گرفــت بــا 
ــتی  ــای بهداش ــکل ه ــرپیچی از پروت ــف و س ــن تخل کمتری
و ســالمت؛ عــزاداری شایســته و درخــور شــان اقــا عبــداهلل 
انجــام گرفــت جــا دارد ازامــام جمعــه محتــرم و کلیــه هیــات 
ــی  ــئوالن امنیت ــاظ و مس ــا و وع ــری ه ــی ؛منب ــای مذهب ه
ــه  متقبــل  ــن زمین ــی رادرای و بهداشــتی کــه زحمــات فراوان

شــدند تشــکر و قدردانــی نماییــم.

#فرزندان_حسینیم
عکس های دریافتی از شما در کمپین؛ 

جوادعباس زاده / مدیرمسئول

3

خونگیری از داوطلبان 
اهدای خون 

شنبه22 شهریور
مکان متعاقبا اعالم می شود
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یخبندان وزمستان
عاملی درتولید 

محصوالت سالم و 
ارگانیک در سراب
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نژاد گاو سرابی 
یک ذخیره و نژاد 

مهم جهانی و 
سرمایه ملی 
بشمار می آید
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باقــرزاده سرپرســت جهادکشــاورزی  فیــروز 
جهادکشــاورزی  مدیــرکل  معــاون  و  ســراب 
ــتان  ــری شهرس ــاع 1650 مت ــتان گفت:ارتف اس
ســراب از ســطح دریــا  یــک موقعیــت بی نظیــر 
ــوان مرتــع  ــرای ایــن شهرســتان اســت و می ت ب
داری، کشــت گیاهــان دارویــی و در برخــی 

ــود. ــرا نم ــات را اج ــعه باغ ــات توس ارتفاع

وی ادامــه داد: در گذشــته بنــا بــه دالیلــی 
توســعه باغــات درختــان گــردو و ســیب در 
ــده  ــه و در آین شهرســتان ســراب صــورت نگرفت
ــر  ــع دیگ ــود آب و مناب ــه کمب ــه ب ــا توج ــز ب نی

ــود. ــد ب ــر نخواه ــکان پذی ام

ــاظ  ــراب از لح ــتان س ــت: شهرس ــرزاده گف  باق
اقلیمــی دارای آب و هــوای ســرد و کوهســتانی 
ــدل  ــوای معت ــال ه ــه اول س ــت و در 6 ماه اس
ــدود  ــد، ح ــی باش ــرد م ــیار س ــتان بس و در زمس
150 روز یخبنــدان اســت کــه ایــن آب و هــوای 
باعــث مــی شــود بــه طــور طبیعــی بســیاری از 
مشــکالت مربــوط بــه آفــات و امــراض کاهــش 
ــزان  ــن می ــود بنابرای ــرل  ش ــرده و کنت ــدا ک پی
مصــرف کمتــر ســموم، از طرفــی باعــث صرفــه 
ــمه  ــا در آب چش ــی ه ــش آلودگ ــی و کاه جوی
هــا و قنــات هــا شــده و از طرفــی دیگــر 
ــک  ــالم و ارگانی ــوالت س ــد محص ــث تولی باع
می گــردد کــه کشــورهای زیــادی مشــتری ایــن 

ــتند. ــوالت هس محص

معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصادی ســازمان 
ــزان  ــرد: می ــار ک ــتان اظه ــاورزی اس جهادکش
مصــرف آب در بخش کشــاورزی شهرســتان اعم 
ــای ســطحی،  ــا و آب ه از آب چشــمه ها، قنات ه

حــدود 260 میلیــون متــر مکعــب اســت.

سرپرســت مدیریــت جهادکشــاورزی شهرســتان 
ــال  ــی در س ــزان بارندگ ــه داد: می ــراب ادام س
زراعــی 99- 98 حــدود  212 میلیمتــر بــوده کــه 
ایــن میــزان بارندگــی رقــم خیلــی کمــی اســت 
و بــه نوعــی بــا خشکســالی خفیــف مواجــه بــوده 
ــا آمــار میانگیــن  ایــم و ایــن آمــار در مقایســه ب
چندســال گذشــته حــدود 17 واحــد کاهــش پیــدا 

کــرده اســت.

ــه  ــد ک ــان می ده ــار نش ــزود: آم ــرزاده اف  باق
ــارش  ــا ب ــت ام ــر اس ــتان کمت ــارش در شهرس ب
ــاد در کوه هــای ســبالن و ارتفاعــات اطــراف  زی

ــد. ــران می کن ــزان را جب ــن می ــتان ای شهرس

معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی ســازمان 
ــدات  ــا تولی ــاط ب ــتان در ارتب ــاورزی اس جهادکش
ــی  ــال زراع ــت: در س ــتان گف ــاورزی شهرس کش
ــدود 500  ــاورزی ح ــدات کش 99 – 98 کل تولی
هــزار تــن بــوده کــه پتانســیل تولیــد شهرســتان 
ــا  ــه ب ــت ک ــتر اس ــن بیش ــن از ای ــزار ت 100 ه
کمــی حمایــت و اســتفاده از روش هــای جدیــد 
مــی توانیــم بــه ایــن مهــم دســت پیــدا کنیــم.

وی اضافــه کــرد: از ایــن محصــوالت حــدود 77 
درصــد محصــوالت زراعــی شــامل گنــدم، لوبیــا، 
ســیب زمینــی، جــو و علوفــه بــوده و 18 درصــد 
ــر ،  ــیر، پنی ــد ش ــی مانن ــامل محصــوالت دام ش
گوشــت و .. مــی باشــد و حــدود 5 درصــد دیگــر 

محصــوالت کشــاورزی مــی باشــد.

 

باقــرزاده در خصــوص گنــدم نیــز عنــوان نمــود: 
ــدم از  ــد گن ــن خری ــزار ت ــدود 35 ه ــال ح امس
ــم کــه  کشــاورزان شهرســتان ســراب داشــته ای

ــن برســد. ــه 40 هــزار ت ــم ب امیدواری
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یخبندان و زمستان عاملی 
درتولید محصوالت سالم و 

ارگانیک در سراب

گفت و گو با سرپرست جهادکشاورزی سراب و معاون مدیرکل 
جهادکشاورزی استان؛  

نژاد گاو سرابی یک ذخیره 
و نژاد مهم جهانی و 

سرمایه ملی بشمار می آید

ــده  ــردم ،”یوســف داودی نماین ــری م ــزارش شــبکه خب ــه گ ب
ــرقی  ــدگان آذربایجانش ــع نماین ــس مجم ــراب”و رئی ــردم س م
درمجلــس درجمــع خبرنــگاران گفــت: نــژاد گاو ســرابی یــک 
ذخیــره و نــژاد مهــم جهانــی و ســرمایه ملــی بشــمار مــی آیــد، 
نگهــداری ژن گاو ســراب برعهــده وزارت جهادکشــاورزی بــوده 
و شهرســتان ســراب بــه عنــوان خاســتگاه اصلــی ایــن نــژاد از 
جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت ایــن نــژاد در مرکــز اصــالح 

ــره و نگهــداری می شــود. ــژاد گاو ســراب ذخی ن

ــه روش اســپرم گیری و نگهــداری آن در ازت  ــا اشــاره ب وی ب
ــوان  ــدت بعن ــی م ــورت طوالن ــه ص ــپرم ب ــک اس ــع و بان مای
یکــی از روش هــای رایــج ذخیــره ژنتیکــی نژادهــای خــاص و 
مهــم کــه در بســیاری از اقصــی نقــاط جهــان مــورد اســتفاده 
ــه  ــق ب ــی متعل ــر ژنتیک ــت: ذخای ــار داش ــرد، اظه ــرار می گی ق
ــر  ــت از ذخای ــظ و حراس ــت، حف ــور اس ــده کش ــل های آین نس

ــت و وزارت جهادکشــاورزی اســت. ژنتیکــی برعهــده دول

 
گاو-سرابی-

در مــورد پیدایــش ایــن تــوده ژنتیکی در ایــران و نیــز در منطقه 
ــرح  ــی مط ــردم بوم ــط م ــی توس ــای مختلف ــراب دیدگاه ه س
ــی  ــود. گروه ــاره می ش ــا اش ــی از آنه ــه برخ ــه ب ــود ک  می ش
بــه نقــل از گذشــتگان معتقدنــد کــه ایــن نــژاد در زمان هــای 
منطقــه  از  از خوانیــن ســراب  تعــدادی  به وســیله  قدیــم 
ــد  ــی معتقدن ــت و گروه ــده اس ــراب آورده ش ــه س ــری ب دیگ
ــل شاهســون  ــران ای ــوده گاو توســط یکــی از س ــک ت ــه ی ک
ــی  ــای بوم ــا گاوه ــده و ب ــه وارد ش ــن منطق ــه ای ــاغ ب از قره ب
ــود  ــا به وج ــرابی از آنه ــای س ــه و گاوه ــزش یافت ــه آمی منطق
ــدود 300  ــد در ح ــده دارن ــز عقی ــر نی ــده ای دیگ ــد. ع آمده ان
ســال پیــش، اجــداد ایــن نــژاد از دیگــر نقــاط بــه ایــن منطقــه 
آورده شــده اســت. نظریــه ای نیــز وجــود دارد مبنــی بــر آن کــه 
قبــل از مشــروطیت شــخصی بــه نــام امیــر بهــادر تعــدادی گاو 
از کشــور روســیه تــزاری وارد ســراب نمــوده و پــس از آمیــزش 
بــا گاوهــای بومــی منطقــه باعــث پیدایــش گاوهایــی شــد کــه 

ــد. ــرابی معروف ان ــوده گاو س ــا ت ــژاد ی ــام ن به ن
منبع: موسسه تحقیقات علوم دامی
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#فرزندان_حسینیم
عکس های دریافتی از شما در کمپین؛ 

آنیل حسنعلیزاده

محمدپارسا شیخلی

الوین مرادی زادهآریا جداییامیرسام اصغری

آیسان حسین پورایلیا توان

یاسین امامی نیا

سلوا نیکنام

نفس قدرتی

رها کاظمی

زهرا حبیب زاده
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هفته نامه زمستان سراب 

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

نورا نهانی

امیرمهدی نیکنام اصلفاطمه فرض اله زاده

ائلمان داداش زاده

سید اورهان علیانسب

الیسا اسدی

عزاداری درسراب با رعایت 
پروتکل های بهداشتی برگزارشد


