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تردد مسافر از مرز بازرگان 226 
درصد رشد داشت 2

شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو عضو 
اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه شد 2

نکات مهم قبل از سفر و مواردی 
که در طی سفر باید رعایت شود 3

فرماندار مشهد:
عامل حمله با چاقو در حرم مطهر رضوی 

تحت تاثیر تفکرات تکفیری بوده است

به گزارش آوای آزاد-فرماندار مشهد گفت: فردی تحت تاثیر تفکرات 
استکبار جهانی و تکفیری حمله امروز سه شنبه در حرم مطهر رضوی 

را مرتکب شده است.
محسن داوری در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: عصر امروز فرد 
مهاجم با استفاده از سالح سرد به سه نفر از روحانیون جهادی در 
روحانیان  این  از  یکی  که  کرد  حمله  مشهد  شهر  فرهنگی  عرصه 
بزرگواران به درجه رفیع شهادت نایل می شود و دو روحانی دیگر 

مصدوم و تحت درمان هستند.
وی گفت: فرد ضارب توسط زائران و ماموران در صحنه دستگیر و 

تحویل مقامات امنیتی می شود.
فرماندار مشهد گفت: تحقیقات الزم توسط دستگاه قضایی و ماموران 
امنیتی در حال پیگیری است و با عامل یا عوامل این اقدام به شدت 

برخورد خواهد شد.
داوری افزود: ضمن تسلیت به خانواده محترم شهید این حمله، این 

اقدام را به شدت محکوم می کنیم.
دادستان مشهد: تاکنون یکی از روحانیون در حرم مطهر رضوی به 

شهادت رسیده است.
دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی گفت: تاکنون تنها 
و  به شهادت رسیده  روحانیون در حرم مطهر رضوی  از سه  یکی 

اطالعات تکمیلی این حادثه پس از تحقیقات کامل ارائه می شود.
محمدحسین درودی عصر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: پرونده ضرب و جرح روحانیون در حرم مطهر رضوی توسط 

بازپرس ویژه قتل در دست اقدام است.
وی خاطر نشان کرد: ضارب فردی تبعه خارجی است که به سه نفر از 

روحانیون در حرم مطهر رضوی حمله کرده است.
به گفته وی، پرونده این حادثه در دادسرای استان تشکیل شده و 

تحقیقات بیشتر در حال انجام است.
به گزارش ایرنا، آنچه بر تلخی این واقعه افزوده، وقوع حادثه در صحن 
و سرای حرم مطهر امام رضا)ع( برای طالب جهادگر در مناطق حاشیه 
نشین و محروم محروم مشهد است که در جریان این حادثه، حجت 

االسالم محمد اصالنی به شهادت رسید.   
نخستین خبر در فضای مجازی حوالی ساعت ۱۵:۲۰ دقیقه منتشر 
شد و مطالب به سرعت در حال انتشار است، البته به نظر می رسد 
رسانه های مجازی شناسنامه دار  برخالف موارد مشابه از گمانه  زنی 
های بی مورد در مورد هویت و انگیزه حمله کننده خودداری کرده اند.

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی :

بخشنامه وام ۱۲۰ میلیونی ازدواج
 به همه بانک های خصوصی ابالغ شده است

به گزارش آوای آزاد، دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با اعالم اینکه بخشنامه پرداخت تسهیالت ۱۲۰ میلیونی تومانی ازدواج به شبکه بانکی 
کشور ابالغ شده است، گفت: سیستم بانک مرکزی به گونه ای است که 
بخشنامه های این بانک به محض ابالغ به تمامی بانک ها ارسال می شود.

»محمدرضا جمشیدی«  در گفت وگو با  ایرنا درخصوص ابالغ بخشنامه 
تسهیالت ازدواج به شبکه بانکی کشور، اظهار داشت: در سیستم بانک 

مرکزی، بخشنامه ها پس از ابالغ در اختیار تمام بانک ها قرار می گیرد.
وی افزود: تسهیالت وام ازدواج در قانون بودجه امسال از ۷۰ میلیون 
تومان به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافته و براساس اعالم بانک های 
خصوصی این بخشنامه به تمامی بانک های خصوصی ابالغ شده است.

براساس  گفت:  خصوصی  اعتباری  موسسات  و  بانک ها  کانون  دبیر 
بخشنامه جدید پرداخت وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومانی در قانون جدید 
الزامی و الزم االجراست و بانک ها مکلف هستند با منابعی که در اختیار 

دارند، تسهیالت مربوطه را پرداخت کنند.
بانک ها ملزم به پرداخت وام ازداوج هستند

وی با اشاره به مشکل تامین اعتبار بانک ها در پرداخت وام ازواج، بیان 
کرد: وام ازدواج از محل سپرده گذاری قرض الحسنه مشتریان نزد بانک ها بعالوه بخشی از سپرده گذاری جاری افراد است که به صورت ۱۰ ساله به متقاضیان پرداخت 

می شود. این یکی از مشکالت بانک ها در تسهیالت ازدواج است، اما با این حال بانک ها ملزم هستند این تسهیالت را پرداخت کنند.
بانک مرکزی در ۱۰ فروردین ماه امسال بخشنامه اعطای تسهیالت ازدواج را به شبکه بانکی ابالغ کرد.

بر این اساس بانک مرکزی مکلف است از محل صد در صد مانده سپرده های قرض الحسنه و ۵۰ درصد سپرده های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیالت 
موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانک های عامل تأمین کند.

بانک ها نیز مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر نسبت به پرداخت این تسهیالت اقدام کنند.
براساس قانون بودجه ۱۴۰۱، تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در سال جاری برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از تاریخ یکم فروردین ماه ۱۳۹۷ بوده، 

۱۲۰ میلیون تومان و برای زوج های زیر ۲۵ سال و زوجه های زیر ۲۳ سال ۱۵۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله است.
این وام حداکثر با سفته و یا یک ضامن معتبر پرداخت می شود.

مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط است. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیالت 
تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صالح است.

براساس بخشنامه بانک مرکزی تمامی بانک ها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیالت 
را به صورت عمومی اعالم کنند.

تعریض خیابان امام روی ریل سرعت 
با تخریب چندین ساختمان بزرگ در مسیر اصلی خیابان امام بازگشایی این خیابان که بزرگترین دغدغه اصلی مردم شهر ماکو  در چهل و اندی سال است، روی ریل 
سرعت قرار گرفته است و این کار با تدابیر خوب شورا و شهرداری در حال انجام است. با اینکه این خیابان هزینه زیادی برای شهرداری است و در کنار آن برای ایجاد 

پارک جدید در ورودی شهر ماکو با تفاهم نامه باسازمان منطقه آزاد ماکو بزودی عملیات اجرای آن آغاز خواهد شد، به امضاء رسانده است.
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شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه شد
به گزارش آوای آزاد- مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو گفت: در راستای جهت جذب سرمایه گذار 

خارجی در بزرگترین منطقه آزاد کشور، این شرکت عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه شد.
ابراهیم جلیلی  در گفت و گو با خبرنگار خبرماکو اظهار کرد: شرکت سرمایه گذاری و توسعه در راستای انجام 
ماموریت خود و با هدف کوشش در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی و گسترش ارتباطات و تعامالت صاحبان 
صنایع و بازرگانان ایرانی و کشور ترکیه در زمینه های مختلف تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزی، معدن و سایر امور 

مربوطه به عضویت اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در آمد.
وی افزود: این اتاق با توجه به حجم باالی مبادالت تجاری ایران و ترکیه و پس از احساس نیاز شدید به لزوم گسترش 

هدفمند و ساختار یافته تجارت ایران با کشور ترکیه ایجاد شده است.
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو ادامه داد: تشویق توسعه سرمایه گذاری و گسترش سطح مبادالت 
اقتصادی دو جانبه بین ایران و ترکیه، رفع مشکالت موجود در راه توسعه همکاری فعاالن اقتصادی دو کشور، یافتن 
راهکارهای مناسب جهت برطرف کردن اختالفات حقوقی شرکت های ایرانی و ترک با همکاری و حمایت نهادها و 
ارگان های مرتبط در ۲ کشور و با درنظرگرفتن توان بخش خصوصی از اهداف راه اندازی این اتاق مشترک به شمار 

می رود.
به گزارش آوای آزاد، شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو )سهامی خاص( در دی ماه ۱۳۹۵ به ثبت رسیده است؛ این شرکت دارای تابعیت ایرانی بوده و 
۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو بوده و در چارچوب مفاد اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری 

صنعتی اداره می شود.  / مرکز اصلی این شرکت در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو است.

تاالب زاویه سفلی با مشارکت 
جوامع محلی چالدران احیا شد

به گزارش آوای آزاد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالدران گفت: تاالب 
زاویه سفلی با مشارکت جوامع محلی احیا شده و اکنون وضعیت آبی آن پایدار 

و مطلوب است.

حجت آذریار در گفت و گو با خبرنگار آوای آزاد اظهار کرد: با ارتقای آموزش های 
زیست محیطی و تبیین ارزش  تاالب برای جوامع محلی و حسب تعامالت انجام 
شده با کشاورزان حاشیه تاالب برای عدم برداشت بی رویه آب، مردم برای حفظ 

و احیای این تاالب ترغیب شده اند.
وی افزود: با توجه به وجود شرایط آبی مساعد در این تاالب، انتظار می رود در 
سال جاری انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر و بومی میهمان این میراث 

طبیعی باشند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالدران با اشاره به نقش ویژه جوامع محلی در 
حفاظت از تاالب ها ادامه داد: رویکرد مشارکتی به عنوان یک راهبرد برای جلب 
جوامع محلی و بومی بوده و گامی در مسیر صیانت از این میراث های طبیعی 

است.
آذریار در ادامه با بیان اینکه در سطح استان بیش از ۳۰۰ گونه پرنده شناسایی 
شده است، گفت: از این تعداد ۱۵۰ گونه پرنده در این حوزه شناسایی شده که 

تعداد  این  هم نزدیک به ۱۰۰ گونه جزء پرندگان بومی شهرستان چالدران از 
هستند.

وی یادآوری کرد: تاالب های ناور، خان گل، زاویه سفلی، پیر احمد، قوری گل و 
حاشیه  سد بارون از جمله منابع آبی مهم شهرستان چالدران هستند که بیش از 

یک هزار هکتار وسعت دارند.
شهرستان چالدران از شهرهای شمالی استان آذربایجان غربی قرار گرفته و یکی 

از مناطق بکر زیست محیطی این استان به شمار می رود.

مدیر پایانه مرزی بازرگان: تردد مسافر از مرز بازرگان ۲۲۶ درصد رشد داشت

به گزارش خبرماکو، مدیر پایانه مرزی بازرگان 
گفت: سال گذشته پس از رفع محدودیت های 
کرونایی، تردد مسافر از طریق این مرز نسبت به 
مدت مشابه سال ما قبل آن ۲۲۶ درصد افزایش 

داشت.
جابر اکبرپور  در گفت و گو با خبرنگار خبرماکو 
اظهار کرد: سال گذشته، ۴۴۷ هزار و ۱۸۹ نفر 
مسافر از طریق این مرز تردد کردند در حالیکه 
سال ما قبل آن  این تعداد ۱۳۶ هزار و ۷۹۶ 

نفر بود.
وی تعداد مسافران ورودی ایرانی را ۱۳۴ هزار 
ایرانی را ۱۲۹  و۶۱۷ نفر و مسافران خروجی 

هزار و ۷۹۹ نفر در این مدت اعالم کرد و افزود: 
مسافران ورودی ایرانی  ۸۰۶ درصد و خروجی 

ایرانی نیز ۱۵۴ درصد بیشتر بودند.
مدیر پایانه مرزی بازرگان ادامه داد: شمار ورودی 
مسافران خارجی نیز در همین مدت ۱۰۹ هزار و 
۵۳۵ نفر و شمار مسافران خروجی نیز ۷۳ هزار 
و ۲۳۸ نفر بود که به ترتیب ۱۳۵ درصد و ۱۹۹ 

درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه طبق مصوبه ملی ستاد کرونا، 

این مرز از ۱۶ مهرماه سال گذشته برای تردد 
مسافران به شرط داشتن جواب منفی آزمایش 

پی سی آر بازگشایی شد، گفت: با شیوع ویروس 
کووید ۱۹ و در جهت کنترل آن و نیز رعایت 
مرزی  پایانه های  بهداشتی،  دستورالعمل های 
ماه  برای ۱۸  مسافر  تردد  برای  ترکیه  و  ایران 
بسته بود و تردد صرفا برای ترانزیت کاال و تردد 
اشخاص مقیم و دارای اقامت ۲ کشور امکان پذیر 

بود.
اکبرپور با بیان اینکه مرز بازرگان از نیمه خرداد 
سال ۹۹ و پس از پیگیری های مسووالن فقط 

برای تردد کامیون ها به صورت ۲۴ ساعته فعال 
شد، اضافه کرد: تردد کامیون همچنان ادامه دارد 
به طوری که در سال گذشته ۲۶۸ هزار و ۶۲۳ 
دستگاه کامیون از این مرز تردد داشتند که ۶۱ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل افزایش 

نشان می دهد.
وی ادامه داد: همچنین از زمان آغاز تردد مسافردر 
در سال گذشته تعداد یک هزار و ۵۰۶ دستگاه 
اتوبوس از این مرز تردد کرده اند که از این تعداد 
۷۱۵ دستگاه مربوط به ورودی و ۷۹۱دستگاه نیز 

خروجی بوده است.
به گزارش خبرماکو، گمرک بازرگان و شهرستان 
ماکو در مجاورت مرز ایران با کشورهای ترکیه و 
جمهوری  آذربایجان قرار دارد؛ مرزهای جمهوری 
اسالمی در این منطقه و با این کشورها به ترتیب 

۱۳۰ و ۱۴۰ کیلومتر است.
این گمرک در سال ۱۳۰۵ شمسی تاسیس شد و 
تنها مرز بین المللی بین کشورهای ایران و ترکیه 
به شمار می رود که به صورت ۲۴ ساعته در حال 

فعالیت است.

چند خبر کوتاه از شمال استان آذربایجان غربی

به گزارش آوای آزاد، تحویل یک قطعه بوتیمار به حفاظت محیط زیست، برگزاری مسابقات کشتی آزاد نونهاالن استان در 
چالدران و پلمب واحدهای صنفی در شهرستان شوط مهمترین اخبار ۲۴ ساعت گذشته شمال استان آذربایجان غربی است.

حجت آذریار رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالدران در گفت و گو با خبرنگار 
آوای آزاد گفت: نیروهای سپاه شهرستان یک قطعه پرنده بوتیمار که بدلیل آسیب 
دیدگی از ناحیه بال قادر به پرواز نبود، در محیط طبیعی زنده گیری و به این اداره 

تحویل دادند.
وی افزود: بوتیمار مصدوم بالفاصله پس از تحویل به دامپزشک انتقال و هم اکنون 
در حال مداوا بوده و پس از بهبودی کامل و اطمینان از وضعیت سالمتی، در 

زیستگاه های طبیعی شهرستان رهاسازی و به دامان طبیعت باز خواهد گشت.
آذریار ضمن قدردانی از اقدام نیروهای سپاه چالدران اضافه کرد: شهروندان در 
صورت مشاهده هر گونه حیات وحش مصدوم یا بیمار مراتب را از طریق تلفن 

۱۵۴۰ یا شماره ۳۴۲۶۶۷۷۲ اطالع دهند.
برگزاری مسابقات کشتی آزاد نونهاالن استان در چالدران

اسماعیل کیومرثی رییس هیات کشتی آذربایجان غربی گفت: رقابت های کشتی 
آزاد نونهاالن قهرمانی استان در سالن ۲ هزار نفری چالدران آغاز شد.

وی افزود: در این رقابت ها ۱۰۰ کشتی گیر در ۱۲ وزن به رقابت خواهند پرداخت.
رییس هیات کشتی آذربایجان غربی اضافه کرد: هم اکنون نیز اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان به میزبانی ارومیه در حال 

برگزاری است که یک کشتی گیر اهل شهرستان ماکو به عنوان نماینده استان در این اردو حضور دارد.
پلمب واحدهای صنفی در شهرستان شوط

شهروز بابا زاده فرماندارشوط در این خصوص گفت: ۱۴ واحد صنفی متخلف در این شهرستان پلمپ یا تعطیل شدند.
وی ادامه داد: از اول سال تا به حال بیش از ۸۵۰ واحد صنفی این شهرستان مورد بازرسی قرار گرفته است.

فرماندار شوط اضافه کرد: عمده تخلفات این واحد های صنفی اعم از گران فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت است.
به گزارش آوای آزاد،  شهرستان های چالدران و شوط در شمال استان آذربایجان غربی قرار دارند.

۶۳۰ هزار نوبت راس دام سال گذشته 
در پلدشت واکسینه شدند

به گزارش آوای آزاد - رییس شبکه دامپزشکی پلدشت گفت: طی سال گذشته، ۶۳۰ هزار نوبت راس دام 
علیه ۶ نوع بیماری در این شهرستان واکسینه 

شدند.
دکتر سیما جبرئیلی در گفت و گو با خبرنگار 
آوای آزاد  اظهار کرد: از این تعداد ۱۴هزار و 
شاربن  بیماری  علیه  سنگین  دام  نوبت   ۷۳۰
گاوی،لمپی اسکین، تب برفکی گاوی و بروسلوز 
و همچنین ۶۱۵ هزار و ۴۱۲ راس دام سبک 
برفکی،  تب   ، آبله، شاربن  های  بیماری  علیه 
بروسلوز بره و بزغاله و طاعون نشخوارکنندگان 

کوچک ایمن سازی شدند.
وی افزود: همچنین در این مدت یک هزار و 
۶۷۷ قالده سگ صاحبدار علیه بیماری هاری 
واکسینه شده اند و برای ۲۷۰ نفر آموزش چهره 
به چهره برمبنای بیماری زئونوز )مشترک( با 
محوریت بروسلوز )تب مالت( برگزار شده است.

کرد:  اضافه  پلدشت  دامپزشکی  رییس شبکه 
ایمن سازی دام ها علیه انواع بیماری دامی در این شهرستان با بهره گیری از توان بخش دولتی و خصوصی 

انجام شده است .
دکتر جبرییلی از دامداران خواست در صورت مشاهده هر گونه بیماری دامی با شماره تلفنهای ۳۴۲۸۲۸۶۰ 

و ۳۴۲۸۵۱۷۷ شبکه دامپزشکی پلدشت تماس بگیرند .
به گزارش آوای آزاد، شهرستان پلدشت دارای بیش از ۲۴۰هزار راس دام سبک و ۶ هزار راس دام سنگین 

است.

چهار سوآوای آزاد 1401/01/16  شماره 390

آگهی موضوع ماده سه قانون و ماده 13آئین نامه قانون 
تعیین وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای به شماره 1400060313054001034مورخه 1400/11/17 صادره 
از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت و اسناد و امالک شهرستان شوط 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محرز گردیده است . لذا مشخصات 
متقاضی و ملک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت در 
روزنامه محلی و هم دو نوبت در روز نامه کثیر انتشار به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی فوق 
اعتراض داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان شوط تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم رسید اعتراض دادخواست خود 
را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد.
1-  مقدار 3658سهم مشاع از 12580سهم ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی و باغ  به مساحت ششدانگ 12580مترمربع  پالک 149فرعی از 
100- اصلی  قریه کش آرخی از حوزه ثبتی شهرستان شوط بنام آقای یوسف 
بروکی قره بورین کد ملی 2820046134صادره از شوط از مورد مالکیت قلی 

عبداله نژاد
تاریخ انتشار در دو نوبت در روزنامه کثیر االنتشار اولی در مورخه 1401/01/16 

و دومین چاپ در مورخه 1401/01/31
تاریخ انتشار در دو نوبت در روزنامه محلی اولی در مورخه 1401/01/16 و 

دومین چاپ در مورخه 1401/01/31
علیزاده – رئیس ثبت و اسناد و امالک شهرستان شوط

داروخانه 
:)Meloxicam(ملوکسیکام

این دارو در آرتریت روماتوئید،برای درمان عالمتی کوتاه مدت در حمالت حاد 
استئوآرتریت و درمان عالمتی اسپوندلیت انکیلوزان تجویز می شود.

اسامی تجاری و اشکال دارویی موجود در کشور:
)Melocox(ملوکاکس)Mobic(موبیک

)Romatobic(روماتوبیک،)Camelox(کاملوکس
mg 7.5.15 Tab
توصیه به بیمار:

1-بیمار می تواند دارو را بدون توجه به غذا مصرف کند اگرچه مصرف آن همراه غذا 
عوارض گوارشی ناشی از دارو را کاهش می دهد.

2-به بیمار توصیه کنید که نشانه های اتفاقات گوارشی مثل خونریزی و زخم را 
گزارش دهد.

3-این دارو می تواند باعث درد شکم،یبوست،اسهال،تهوع و سوء هاظمه شود.

توزیع یک هزار بسته 
معیشتی در پلدشت  

سرهنگ پاسدار منصور یوسفی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت  در 
گفت وگو با خبرنگار آوای آزاد بیان کرد: از صبح روز سه شنبه 16فروردین 

یک هزار بسته معیشتی در بین نیازمندان شهرستان در حال توزیع است.
وی ادامه داد: پس از بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر همدلی و کمک 
مومنانه به نیازمندان و فقرا، سپاه پاسداران انقالب اسالمی اقدام به توزیع 

بسته های معیشتی در بین نیازمندان این شهرستان کرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت افزود: در همین راستا نیازمندان 
توسط پایگاه ها در محالت مختلف شهرستان و با برنامه ریزی کامل شناسایی 

و سازماندهی شده اند تا این کمک ها به دست آنها رسانده شود.
سرهنگ پاسدار یوسفی اظهار داشت: ازصبح امروز یک هزار بسته معیشتی به 

ارزش 5 میلیارد ریال درحال توزیع است.
وی اضافه کرد: بسته های معیشتی از محل اعتبارات فرماندهی سپاه شهداء 

آذربایجان غربی و ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت تامین شده است.

برگزاری کارگاه آموزش زیست محیطی به 
مناسبت روز ملی ذخایر ژنتیکی در چالدران
حجت آذریار رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالدران گفت: به مناسبت روز 

ملی ذخایر ژنتیکی، با حضور 
دبیرستان  در  اداره  کارشناس 
طالقانی، 60  اهلل  آیت  پسرانه 
با  نفر ساعت از دانش آموزان 
معنی و مفهوم ذخایر ژنتیکی 

آشنا شدند.
در  افزود:  کارگاه وی  این 

بحث  صورت  به  که  آموزشی 
و مشارکتی برگزار شد؛ دانش 
آموزان نقطه و نظرات خود را 
در خصوص ذخایر ژنتیکی که 

به عنوان ذخایر ملی کشور محسوب می شوند بیان کردند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالدران بیان کرد: اهمیت منابع و ذخایر 
ژنتیکی و زیستی کشور در واقع سرمایه عظیم ملی و رکن اصلی تحقیقات و 
پژوهش ها و همچنین دستیابی پیشرفت و توسعه در زمینه های مختلف اعم 

از بیوتکنولوژی و بیولوژی است.

نکات مهم قبل از سفر و مواردی که در طی سفر باید رعایت شود
نکات مهم قبل از سفر می تواند به شما یاد آور 
شود که چه کارهایی را قبل و بعد از سفر می 
توانید انجام دهید تا یک سفر خوب و لذت بخش 
را تجربه کنید. سفر به عنوان سفر یک فرد و 
حرکت او از یک مکان به مکان دیگر تعریف می 
شود، اغلب برای یک هدف و هدفی که باعث می 
شود او به یک کشور خاص مانند تفریح   یا کاوش 
در مناطق باستان شناسی یا تجربه فعالیت در 
یک مکان خاص برود. یا جمع آوری تجربیات و 
آشنایی با فرهنگ های مختلف، عالوه بر ایجاد 
دوستی های بیشتر، زیرا سفر فرد را قادر می 
سازد تا تجربیات غنی بسیاری را تجربه کند که 
بدون آن نمی تواند تجربه کند، زیرا تجربه بسیار 

ویژه ای است.
بیش از یک کارت اعتباری را نگه دارید

برخی از اتفاقات نامطلوب و غیر منتظره ممکن 
است در سفر اتفاق بیفتد، بسیار محتمل است، 
بنابراین همیشه عاقالنه است که در صورت بروز 
برخی مشکالت، به خصوص مشکالت مالی، به 
جای گذاشتن تمام پول در یک کارت اعتباری، 
یک برنامه جایگزین داشته باشید. به این ترتیب، 

مسافر در دسترسی به منبع 
نمی  لغزش  دچار  خود  پول 
بسیار  اتفاقات  از  یکی  شود، 
برای  است  ممکن  که  بدی 
مسافر رخ دهد این است که 
دسترسی به پول را از دست 
است  ممکن  زیرا  بدهد، 
فعالیت ها را به شدت مختل 

کند.
از نقشه یکی  استفاده 
از  قبل  مهم  نکات  از 

سفر
از  افراد  برخی  است  ممکن 
یک  عنوان  به  شدن  ظاهر 
غریبه یا توریست در کشوری 
کنند  می  سفر  آن  به  که 
همین  به  و  بکشند  خجالت 

دلیل ممکن است از استفاده از چیزی که نشان 
دهنده توریست بودن آنها است اجتناب کنند، اما 
این امر خجالت آور تلقی نمی شود. شخصی که 
نمی داند کشوری که قرار است در آن از نقشه 
ها استفاده کند. برای رسیدن به مقاصد مختلف 
بدون گم شدن، پس بد نیست از نقشه استفاده 
کنید تا مردم گم نشوند و وقت و تالش خود را 

تلف نکنند.
پول را در کیف کمری قرار ندهید

کیف کمری برای سارقان جذاب تلقی می شود، 
زیرا بسیار واضح است و سارق می تواند به راحتی 
آن را از کمر مسافر جدا کند، بنابراین استفاده 
از آن ایده بدی است. بهتر است به جای کیف 
هایی که به راحتی در دسترس هستند، پول را 
در جیب قرار دهید. عالوه بر آن بهتر است مقدار 
آن محدود شود. این برای این است که مسافر در 
معرض سرقت های بزرگ قرار نگیرد و همچنین 

خرج خود را هدر ندهد.
کپی اسناد مهم 

بهتر است یک کپی از گذرنامه و کلیه مدارک 
کپی  این  است  بهتر  و  شود  نگهداری  مهم 
کامپیوتری باشد و بدون کاغذ باشد تا مسافر 

نداند چه اتفاقی ممکن است برای او بیفتد پس 
خوب است هویت خود را حفظ کنید. از جمله 
نکات مهم قبل از سفر حفظ مدارک شخصی 
در طی سفر است، اگر گذرنامه اصلی به دالیلی 
آسیب دیده یا گم شده باشد یا به دلیل دیگری 
در کشور خارجی باشد، او را از قرار گرفتن در 
موقعیت هایی که به آن نیاز دارد محافظت می 

کند.
خوب خوابیدن

یکی از نکات مهم قبل از سفر مربوط به سالمتی 
این است که فرد خوب بخوابد و  در مسافرت 
استراحت کند تا مسافرت بر سالمتی او تأثیر 
منفی نگذارد، زیرا مسافرت اغلب خسته کننده 
و  آماده  برای سفر  را  باید خود  بنابراین  است، 
به خصوص آماده کند. اگر طوالنی باشد و این 
ممکن است در وسیله ایاب و ذهاب باشد. که 

سوار آن می شود این بار خوب است که انرژی 
بیشتری بگیرد و بدن را با آن شارژ کند تا بتواند 
با ذهنی هوشیار سفرها و فعالیت های خود را 

آغاز کند.
غذا و نوشیدنی

بهتر است از غذاهایی که به مدت طوالنی پخته 
شده اند پرهیز شود و غذاهای تازه و تضمینی 
عدم  از  اطمینان  برای  امر  این  شود.  مصرف 
گونه  هر  یا  غذایی  مسمومیت  با  وی  مواجهه 
مشکل مرتبط با غذا است که ممکن است مانع از 
انجام سفر خود با شادی و آرامش شود و مسافر 
نیز باید مقدار زیادی آب بنوشد تا خود را در 
معرض کم آبی قرار ندهد. یا خستگی و خستگی 
ناشی از کمبود آب و ترجیحاً نوشیدن آب بطری. 

زیرا استریل و بی خطر است.

گردشگری  دفتر  یک  از   
محلی دیدن کنید

از جمله نکات مهم قبل از سفر این است که 
مسافر به یک دفتر گردشگری محلی مراجعه 
کند تا از رویدادها و فعالیت های مختلفی که 
در شهری که به آن سفر کرده است مطلع شود 
یا  اتالف وقت  به جای  بتواند  ترتیب  این  به  و 
هزینه، به فعالیت ها و تجربیات بیشتری بپردازد. 
از یک منبع معتبر که اطالعات زیادی در مورد 
شهر دارد به عنوان مرجع مسافر استفاده کنید 
گردشگری  دفاتر  کارشناسان  منبع،  بهترین  و 

هستند.
واژگان پایه کشور را یاد بگیرید

اگر مسافری به کشوری می رود که زبان مردمش 
را نمی داند، خوب است واژگان اولیه ای را بیاموزد 
که به او کمک کند آنچه را که می خواهد بیان 
کند، کمی به زبان آنها صحبت کنید که 
باعث می شود آنها را به زبان بیاورند. اگر به 
کمک بیشتری نیاز داشت به او کمک کند.

در  تاریخی  های  مکان  از  بازدید   
زمان های خاص

مکان  های تاریخی معموالً در ساعات اوج 
بنابراین  است،  جمعیت  از  مملو  شلوغی 
اواخر  یا  زود  است که صبح خیلی  خوب 
شب به آنها بروید یا در وقت ناهار، در این 
زمان ها این مکان ها مملو از جمعیت است. 
چون ممکن است مشغول کارهای دیگری 
باشند و برای اکثر آنها زمان مطلوبی نیست، 
ساعاتی  چنین  در  است  مناسب  بنابراین 

برای بررسی مکان و دیدن بهتر آن بروند.
غذا نخوردن در مکان های توریستی

اماکن توریستی به ویژه رستوران ها معموالً 
بسیار گران هستند صاحبان این مغازه ها 
معموالً قیمت ها را برای گردشگران افزایش 
می دهند. از آنجایی که آنها از قیمت های کشور 
اطالعی ندارند، تهیه یک وعده غذایی از چنین 

مکان هایی ایده خوبی نیست.
بیمه سفر

یکی از نکات مهم قبل از سفر و مهمترین کارهایی 
که یک مسافر باید انجام دهد بیمه مسافرتی است 
هایی  بدهی  برابر  در  او  از  محافظت  برای  این   .
است که ممکن است در صورت ابتال به بیماری یا 
آسیب در کشورهای دور و نیاز به هزینه های باالی 
درمان متحمل شود، اما بیمه مسافرتی از این اتفاق 
جلوگیری می کند، به خصوص برای افرادی که 
دوست دارند فعالیت های خطرناک را تجربه کنند. 
بیمه مسافرتی مزایای دیگری مانند پرداخت هزینه 
های اقامت و یا بازگشت به کشور را در مواقعی که 
اتفاق بدی می افتد و شما توان پرداخت این هزینه 

ها را ندارید به دست می آورد.

 عارف قهرمانزاده
کارشناس گردشگری
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برای اولین بار بین مناطق آزاد

شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه شد
به گزارش آوای آزاد- مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو گفت: در راستای جهت جذب سرمایه گذار 

خارجی در بزرگترین منطقه آزاد کشور، این شرکت عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه شد.
ابراهیم جلیلی  در گفت و گو با خبرنگار خبرماکو اظهار کرد: شرکت سرمایه گذاری و توسعه در راستای انجام 
ماموریت خود و با هدف کوشش در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی و گسترش ارتباطات و تعامالت صاحبان 
صنایع و بازرگانان ایرانی و کشور ترکیه در زمینه های مختلف تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزی، معدن و سایر امور 

مربوطه به عضویت اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در آمد.
وی افزود: این اتاق با توجه به حجم باالی مبادالت تجاری ایران و ترکیه و پس از احساس نیاز شدید به لزوم گسترش 

هدفمند و ساختار یافته تجارت ایران با کشور ترکیه ایجاد شده است.
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو ادامه داد: تشویق توسعه سرمایه گذاری و گسترش سطح مبادالت 
اقتصادی دو جانبه بین ایران و ترکیه، رفع مشکالت موجود در راه توسعه همکاری فعاالن اقتصادی دو کشور، یافتن 
راهکارهای مناسب جهت برطرف کردن اختالفات حقوقی شرکت های ایرانی و ترک با همکاری و حمایت نهادها و 
ارگان های مرتبط در ۲ کشور و با درنظرگرفتن توان بخش خصوصی از اهداف راه اندازی این اتاق مشترک به شمار 

می رود.
به گزارش آوای آزاد، شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو )سهامی خاص( در دی ماه ۱۳۹۵ به ثبت رسیده است؛ این شرکت دارای تابعیت ایرانی بوده و 
۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو بوده و در چارچوب مفاد اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری 

صنعتی اداره می شود.  / مرکز اصلی این شرکت در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو است.

تاالب زاویه سفلی با مشارکت 
جوامع محلی چالدران احیا شد

به گزارش آوای آزاد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالدران گفت: تاالب 
زاویه سفلی با مشارکت جوامع محلی احیا شده و اکنون وضعیت آبی آن پایدار 

و مطلوب است.

حجت آذریار در گفت و گو با خبرنگار آوای آزاد اظهار کرد: با ارتقای آموزش های 
زیست محیطی و تبیین ارزش  تاالب برای جوامع محلی و حسب تعامالت انجام 
شده با کشاورزان حاشیه تاالب برای عدم برداشت بی رویه آب، مردم برای حفظ 

و احیای این تاالب ترغیب شده اند.
وی افزود: با توجه به وجود شرایط آبی مساعد در این تاالب، انتظار می رود در 
سال جاری انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر و بومی میهمان این میراث 

طبیعی باشند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالدران با اشاره به نقش ویژه جوامع محلی در 
حفاظت از تاالب ها ادامه داد: رویکرد مشارکتی به عنوان یک راهبرد برای جلب 
جوامع محلی و بومی بوده و گامی در مسیر صیانت از این میراث های طبیعی 

است.
آذریار در ادامه با بیان اینکه در سطح استان بیش از ۳۰۰ گونه پرنده شناسایی 
شده است، گفت: از این تعداد ۱۵۰ گونه پرنده در این حوزه شناسایی شده که 

تعداد  این  هم نزدیک به ۱۰۰ گونه جزء پرندگان بومی شهرستان چالدران از 
هستند.

وی یادآوری کرد: تاالب های ناور، خان گل، زاویه سفلی، پیر احمد، قوری گل و 
حاشیه  سد بارون از جمله منابع آبی مهم شهرستان چالدران هستند که بیش از 

یک هزار هکتار وسعت دارند.
شهرستان چالدران از شهرهای شمالی استان آذربایجان غربی قرار گرفته و یکی 

از مناطق بکر زیست محیطی این استان به شمار می رود.

مدیر پایانه مرزی بازرگان: تردد مسافر از مرز بازرگان ۲۲۶ درصد رشد داشت

به گزارش خبرماکو، مدیر پایانه مرزی بازرگان 
گفت: سال گذشته پس از رفع محدودیت های 
کرونایی، تردد مسافر از طریق این مرز نسبت به 
مدت مشابه سال ما قبل آن ۲۲۶ درصد افزایش 

داشت.
جابر اکبرپور  در گفت و گو با خبرنگار خبرماکو 
اظهار کرد: سال گذشته، ۴۴۷ هزار و ۱۸۹ نفر 
مسافر از طریق این مرز تردد کردند در حالیکه 
سال ما قبل آن  این تعداد ۱۳۶ هزار و ۷۹۶ 

نفر بود.
وی تعداد مسافران ورودی ایرانی را ۱۳۴ هزار 
ایرانی را ۱۲۹  و۶۱۷ نفر و مسافران خروجی 

هزار و ۷۹۹ نفر در این مدت اعالم کرد و افزود: 
مسافران ورودی ایرانی  ۸۰۶ درصد و خروجی 

ایرانی نیز ۱۵۴ درصد بیشتر بودند.
مدیر پایانه مرزی بازرگان ادامه داد: شمار ورودی 
مسافران خارجی نیز در همین مدت ۱۰۹ هزار و 
۵۳۵ نفر و شمار مسافران خروجی نیز ۷۳ هزار 
و ۲۳۸ نفر بود که به ترتیب ۱۳۵ درصد و ۱۹۹ 

درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه طبق مصوبه ملی ستاد کرونا، 

این مرز از ۱۶ مهرماه سال گذشته برای تردد 
مسافران به شرط داشتن جواب منفی آزمایش 

پی سی آر بازگشایی شد، گفت: با شیوع ویروس 
کووید ۱۹ و در جهت کنترل آن و نیز رعایت 
مرزی  پایانه های  بهداشتی،  دستورالعمل های 
ماه  برای ۱۸  مسافر  تردد  برای  ترکیه  و  ایران 
بسته بود و تردد صرفا برای ترانزیت کاال و تردد 
اشخاص مقیم و دارای اقامت ۲ کشور امکان پذیر 

بود.
اکبرپور با بیان اینکه مرز بازرگان از نیمه خرداد 
سال ۹۹ و پس از پیگیری های مسووالن فقط 

برای تردد کامیون ها به صورت ۲۴ ساعته فعال 
شد، اضافه کرد: تردد کامیون همچنان ادامه دارد 
به طوری که در سال گذشته ۲۶۸ هزار و ۶۲۳ 
دستگاه کامیون از این مرز تردد داشتند که ۶۱ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل افزایش 

نشان می دهد.
وی ادامه داد: همچنین از زمان آغاز تردد مسافردر 
در سال گذشته تعداد یک هزار و ۵۰۶ دستگاه 
اتوبوس از این مرز تردد کرده اند که از این تعداد 
۷۱۵ دستگاه مربوط به ورودی و ۷۹۱دستگاه نیز 

خروجی بوده است.
به گزارش خبرماکو، گمرک بازرگان و شهرستان 
ماکو در مجاورت مرز ایران با کشورهای ترکیه و 
جمهوری  آذربایجان قرار دارد؛ مرزهای جمهوری 
اسالمی در این منطقه و با این کشورها به ترتیب 

۱۳۰ و ۱۴۰ کیلومتر است.
این گمرک در سال ۱۳۰۵ شمسی تاسیس شد و 
تنها مرز بین المللی بین کشورهای ایران و ترکیه 
به شمار می رود که به صورت ۲۴ ساعته در حال 

فعالیت است.

چند خبر کوتاه از شمال استان آذربایجان غربی

به گزارش آوای آزاد، تحویل یک قطعه بوتیمار به حفاظت محیط زیست، برگزاری مسابقات کشتی آزاد نونهاالن استان در 
چالدران و پلمب واحدهای صنفی در شهرستان شوط مهمترین اخبار ۲۴ ساعت گذشته شمال استان آذربایجان غربی است.

حجت آذریار رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالدران در گفت و گو با خبرنگار 
آوای آزاد گفت: نیروهای سپاه شهرستان یک قطعه پرنده بوتیمار که بدلیل آسیب 
دیدگی از ناحیه بال قادر به پرواز نبود، در محیط طبیعی زنده گیری و به این اداره 

تحویل دادند.
وی افزود: بوتیمار مصدوم بالفاصله پس از تحویل به دامپزشک انتقال و هم اکنون 
در حال مداوا بوده و پس از بهبودی کامل و اطمینان از وضعیت سالمتی، در 

زیستگاه های طبیعی شهرستان رهاسازی و به دامان طبیعت باز خواهد گشت.
آذریار ضمن قدردانی از اقدام نیروهای سپاه چالدران اضافه کرد: شهروندان در 
صورت مشاهده هر گونه حیات وحش مصدوم یا بیمار مراتب را از طریق تلفن 

۱۵۴۰ یا شماره ۳۴۲۶۶۷۷۲ اطالع دهند.
برگزاری مسابقات کشتی آزاد نونهاالن استان در چالدران

اسماعیل کیومرثی رییس هیات کشتی آذربایجان غربی گفت: رقابت های کشتی 
آزاد نونهاالن قهرمانی استان در سالن ۲ هزار نفری چالدران آغاز شد.

وی افزود: در این رقابت ها ۱۰۰ کشتی گیر در ۱۲ وزن به رقابت خواهند پرداخت.
رییس هیات کشتی آذربایجان غربی اضافه کرد: هم اکنون نیز اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان به میزبانی ارومیه در حال 

برگزاری است که یک کشتی گیر اهل شهرستان ماکو به عنوان نماینده استان در این اردو حضور دارد.
پلمب واحدهای صنفی در شهرستان شوط

شهروز بابا زاده فرماندارشوط در این خصوص گفت: ۱۴ واحد صنفی متخلف در این شهرستان پلمپ یا تعطیل شدند.
وی ادامه داد: از اول سال تا به حال بیش از ۸۵۰ واحد صنفی این شهرستان مورد بازرسی قرار گرفته است.

فرماندار شوط اضافه کرد: عمده تخلفات این واحد های صنفی اعم از گران فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت است.
به گزارش آوای آزاد،  شهرستان های چالدران و شوط در شمال استان آذربایجان غربی قرار دارند.

۶۳۰ هزار نوبت راس دام سال گذشته 
در پلدشت واکسینه شدند

به گزارش آوای آزاد - رییس شبکه دامپزشکی پلدشت گفت: طی سال گذشته، ۶۳۰ هزار نوبت راس دام 
علیه ۶ نوع بیماری در این شهرستان واکسینه 

شدند.
دکتر سیما جبرئیلی در گفت و گو با خبرنگار 
آوای آزاد  اظهار کرد: از این تعداد ۱۴هزار و 
شاربن  بیماری  علیه  سنگین  دام  نوبت   ۷۳۰
گاوی،لمپی اسکین، تب برفکی گاوی و بروسلوز 
و همچنین ۶۱۵ هزار و ۴۱۲ راس دام سبک 
برفکی،  تب   ، آبله، شاربن  های  بیماری  علیه 
بروسلوز بره و بزغاله و طاعون نشخوارکنندگان 

کوچک ایمن سازی شدند.
وی افزود: همچنین در این مدت یک هزار و 
۶۷۷ قالده سگ صاحبدار علیه بیماری هاری 
واکسینه شده اند و برای ۲۷۰ نفر آموزش چهره 
به چهره برمبنای بیماری زئونوز )مشترک( با 
محوریت بروسلوز )تب مالت( برگزار شده است.

کرد:  اضافه  پلدشت  دامپزشکی  رییس شبکه 
ایمن سازی دام ها علیه انواع بیماری دامی در این شهرستان با بهره گیری از توان بخش دولتی و خصوصی 

انجام شده است .
دکتر جبرییلی از دامداران خواست در صورت مشاهده هر گونه بیماری دامی با شماره تلفنهای ۳۴۲۸۲۸۶۰ 

و ۳۴۲۸۵۱۷۷ شبکه دامپزشکی پلدشت تماس بگیرند .
به گزارش آوای آزاد، شهرستان پلدشت دارای بیش از ۲۴۰هزار راس دام سبک و ۶ هزار راس دام سنگین 

است.
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آگهی موضوع ماده سه قانون و ماده 13آئین نامه قانون 
تعیین وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای به شماره 1400060313054001034مورخه 1400/11/17 صادره 
از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت و اسناد و امالک شهرستان شوط 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محرز گردیده است . لذا مشخصات 
متقاضی و ملک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت در 
روزنامه محلی و هم دو نوبت در روز نامه کثیر انتشار به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی فوق 
اعتراض داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان شوط تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم رسید اعتراض دادخواست خود 
را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد.
1-  مقدار 3658سهم مشاع از 12580سهم ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی و باغ  به مساحت ششدانگ 12580مترمربع  پالک 149فرعی از 
100- اصلی  قریه کش آرخی از حوزه ثبتی شهرستان شوط بنام آقای یوسف 
بروکی قره بورین کد ملی 2820046134صادره از شوط از مورد مالکیت قلی 

عبداله نژاد
تاریخ انتشار در دو نوبت در روزنامه کثیر االنتشار اولی در مورخه 1401/01/16 

و دومین چاپ در مورخه 1401/01/31
تاریخ انتشار در دو نوبت در روزنامه محلی اولی در مورخه 1401/01/16 و 

دومین چاپ در مورخه 1401/01/31
علیزاده – رئیس ثبت و اسناد و امالک شهرستان شوط

داروخانه 
:)Meloxicam(ملوکسیکام

این دارو در آرتریت روماتوئید،برای درمان عالمتی کوتاه مدت در حمالت حاد 
استئوآرتریت و درمان عالمتی اسپوندلیت انکیلوزان تجویز می شود.

اسامی تجاری و اشکال دارویی موجود در کشور:
)Melocox(ملوکاکس)Mobic(موبیک

)Romatobic(روماتوبیک،)Camelox(کاملوکس
mg 7.5.15 Tab
توصیه به بیمار:

1-بیمار می تواند دارو را بدون توجه به غذا مصرف کند اگرچه مصرف آن همراه غذا 
عوارض گوارشی ناشی از دارو را کاهش می دهد.

2-به بیمار توصیه کنید که نشانه های اتفاقات گوارشی مثل خونریزی و زخم را 
گزارش دهد.

3-این دارو می تواند باعث درد شکم،یبوست،اسهال،تهوع و سوء هاظمه شود.

توزیع یک هزار بسته 
معیشتی در پلدشت  

سرهنگ پاسدار منصور یوسفی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت  در 
گفت وگو با خبرنگار آوای آزاد بیان کرد: از صبح روز سه شنبه 16فروردین 

یک هزار بسته معیشتی در بین نیازمندان شهرستان در حال توزیع است.
وی ادامه داد: پس از بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر همدلی و کمک 
مومنانه به نیازمندان و فقرا، سپاه پاسداران انقالب اسالمی اقدام به توزیع 

بسته های معیشتی در بین نیازمندان این شهرستان کرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت افزود: در همین راستا نیازمندان 
توسط پایگاه ها در محالت مختلف شهرستان و با برنامه ریزی کامل شناسایی 

و سازماندهی شده اند تا این کمک ها به دست آنها رسانده شود.
سرهنگ پاسدار یوسفی اظهار داشت: ازصبح امروز یک هزار بسته معیشتی به 

ارزش 5 میلیارد ریال درحال توزیع است.
وی اضافه کرد: بسته های معیشتی از محل اعتبارات فرماندهی سپاه شهداء 

آذربایجان غربی و ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت تامین شده است.

برگزاری کارگاه آموزش زیست محیطی به 
مناسبت روز ملی ذخایر ژنتیکی در چالدران
حجت آذریار رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالدران گفت: به مناسبت روز 

ملی ذخایر ژنتیکی، با حضور 
دبیرستان  در  اداره  کارشناس 
طالقانی، 60  اهلل  آیت  پسرانه 
با  نفر ساعت از دانش آموزان 
معنی و مفهوم ذخایر ژنتیکی 

آشنا شدند.
در  افزود:  کارگاه وی  این 

بحث  صورت  به  که  آموزشی 
و مشارکتی برگزار شد؛ دانش 
آموزان نقطه و نظرات خود را 
در خصوص ذخایر ژنتیکی که 

به عنوان ذخایر ملی کشور محسوب می شوند بیان کردند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالدران بیان کرد: اهمیت منابع و ذخایر 
ژنتیکی و زیستی کشور در واقع سرمایه عظیم ملی و رکن اصلی تحقیقات و 
پژوهش ها و همچنین دستیابی پیشرفت و توسعه در زمینه های مختلف اعم 

از بیوتکنولوژی و بیولوژی است.

نکات مهم قبل از سفر و مواردی که در طی سفر باید رعایت شود
نکات مهم قبل از سفر می تواند به شما یاد آور 
شود که چه کارهایی را قبل و بعد از سفر می 
توانید انجام دهید تا یک سفر خوب و لذت بخش 
را تجربه کنید. سفر به عنوان سفر یک فرد و 
حرکت او از یک مکان به مکان دیگر تعریف می 
شود، اغلب برای یک هدف و هدفی که باعث می 
شود او به یک کشور خاص مانند تفریح   یا کاوش 
در مناطق باستان شناسی یا تجربه فعالیت در 
یک مکان خاص برود. یا جمع آوری تجربیات و 
آشنایی با فرهنگ های مختلف، عالوه بر ایجاد 
دوستی های بیشتر، زیرا سفر فرد را قادر می 
سازد تا تجربیات غنی بسیاری را تجربه کند که 
بدون آن نمی تواند تجربه کند، زیرا تجربه بسیار 

ویژه ای است.
بیش از یک کارت اعتباری را نگه دارید

برخی از اتفاقات نامطلوب و غیر منتظره ممکن 
است در سفر اتفاق بیفتد، بسیار محتمل است، 
بنابراین همیشه عاقالنه است که در صورت بروز 
برخی مشکالت، به خصوص مشکالت مالی، به 
جای گذاشتن تمام پول در یک کارت اعتباری، 
یک برنامه جایگزین داشته باشید. به این ترتیب، 

مسافر در دسترسی به منبع 
نمی  لغزش  دچار  خود  پول 
بسیار  اتفاقات  از  یکی  شود، 
برای  است  ممکن  که  بدی 
مسافر رخ دهد این است که 
دسترسی به پول را از دست 
است  ممکن  زیرا  بدهد، 
فعالیت ها را به شدت مختل 

کند.
از نقشه یکی  استفاده 
از  قبل  مهم  نکات  از 

سفر
از  افراد  برخی  است  ممکن 
یک  عنوان  به  شدن  ظاهر 
غریبه یا توریست در کشوری 
کنند  می  سفر  آن  به  که 
همین  به  و  بکشند  خجالت 

دلیل ممکن است از استفاده از چیزی که نشان 
دهنده توریست بودن آنها است اجتناب کنند، اما 
این امر خجالت آور تلقی نمی شود. شخصی که 
نمی داند کشوری که قرار است در آن از نقشه 
ها استفاده کند. برای رسیدن به مقاصد مختلف 
بدون گم شدن، پس بد نیست از نقشه استفاده 
کنید تا مردم گم نشوند و وقت و تالش خود را 

تلف نکنند.
پول را در کیف کمری قرار ندهید

کیف کمری برای سارقان جذاب تلقی می شود، 
زیرا بسیار واضح است و سارق می تواند به راحتی 
آن را از کمر مسافر جدا کند، بنابراین استفاده 
از آن ایده بدی است. بهتر است به جای کیف 
هایی که به راحتی در دسترس هستند، پول را 
در جیب قرار دهید. عالوه بر آن بهتر است مقدار 
آن محدود شود. این برای این است که مسافر در 
معرض سرقت های بزرگ قرار نگیرد و همچنین 

خرج خود را هدر ندهد.
کپی اسناد مهم 

بهتر است یک کپی از گذرنامه و کلیه مدارک 
کپی  این  است  بهتر  و  شود  نگهداری  مهم 
کامپیوتری باشد و بدون کاغذ باشد تا مسافر 

نداند چه اتفاقی ممکن است برای او بیفتد پس 
خوب است هویت خود را حفظ کنید. از جمله 
نکات مهم قبل از سفر حفظ مدارک شخصی 
در طی سفر است، اگر گذرنامه اصلی به دالیلی 
آسیب دیده یا گم شده باشد یا به دلیل دیگری 
در کشور خارجی باشد، او را از قرار گرفتن در 
موقعیت هایی که به آن نیاز دارد محافظت می 

کند.
خوب خوابیدن

یکی از نکات مهم قبل از سفر مربوط به سالمتی 
این است که فرد خوب بخوابد و  در مسافرت 
استراحت کند تا مسافرت بر سالمتی او تأثیر 
منفی نگذارد، زیرا مسافرت اغلب خسته کننده 
و  آماده  برای سفر  را  باید خود  بنابراین  است، 
به خصوص آماده کند. اگر طوالنی باشد و این 
ممکن است در وسیله ایاب و ذهاب باشد. که 

سوار آن می شود این بار خوب است که انرژی 
بیشتری بگیرد و بدن را با آن شارژ کند تا بتواند 
با ذهنی هوشیار سفرها و فعالیت های خود را 

آغاز کند.
غذا و نوشیدنی

بهتر است از غذاهایی که به مدت طوالنی پخته 
شده اند پرهیز شود و غذاهای تازه و تضمینی 
عدم  از  اطمینان  برای  امر  این  شود.  مصرف 
گونه  هر  یا  غذایی  مسمومیت  با  وی  مواجهه 
مشکل مرتبط با غذا است که ممکن است مانع از 
انجام سفر خود با شادی و آرامش شود و مسافر 
نیز باید مقدار زیادی آب بنوشد تا خود را در 
معرض کم آبی قرار ندهد. یا خستگی و خستگی 
ناشی از کمبود آب و ترجیحاً نوشیدن آب بطری. 

زیرا استریل و بی خطر است.

گردشگری  دفتر  یک  از   
محلی دیدن کنید

از جمله نکات مهم قبل از سفر این است که 
مسافر به یک دفتر گردشگری محلی مراجعه 
کند تا از رویدادها و فعالیت های مختلفی که 
در شهری که به آن سفر کرده است مطلع شود 
یا  اتالف وقت  به جای  بتواند  ترتیب  این  به  و 
هزینه، به فعالیت ها و تجربیات بیشتری بپردازد. 
از یک منبع معتبر که اطالعات زیادی در مورد 
شهر دارد به عنوان مرجع مسافر استفاده کنید 
گردشگری  دفاتر  کارشناسان  منبع،  بهترین  و 

هستند.
واژگان پایه کشور را یاد بگیرید

اگر مسافری به کشوری می رود که زبان مردمش 
را نمی داند، خوب است واژگان اولیه ای را بیاموزد 
که به او کمک کند آنچه را که می خواهد بیان 
کند، کمی به زبان آنها صحبت کنید که 
باعث می شود آنها را به زبان بیاورند. اگر به 
کمک بیشتری نیاز داشت به او کمک کند.

در  تاریخی  های  مکان  از  بازدید   
زمان های خاص

مکان  های تاریخی معموالً در ساعات اوج 
بنابراین  است،  جمعیت  از  مملو  شلوغی 
اواخر  یا  زود  است که صبح خیلی  خوب 
شب به آنها بروید یا در وقت ناهار، در این 
زمان ها این مکان ها مملو از جمعیت است. 
چون ممکن است مشغول کارهای دیگری 
باشند و برای اکثر آنها زمان مطلوبی نیست، 
ساعاتی  چنین  در  است  مناسب  بنابراین 

برای بررسی مکان و دیدن بهتر آن بروند.
غذا نخوردن در مکان های توریستی

اماکن توریستی به ویژه رستوران ها معموالً 
بسیار گران هستند صاحبان این مغازه ها 
معموالً قیمت ها را برای گردشگران افزایش 
می دهند. از آنجایی که آنها از قیمت های کشور 
اطالعی ندارند، تهیه یک وعده غذایی از چنین 

مکان هایی ایده خوبی نیست.
بیمه سفر

یکی از نکات مهم قبل از سفر و مهمترین کارهایی 
که یک مسافر باید انجام دهد بیمه مسافرتی است 
هایی  بدهی  برابر  در  او  از  محافظت  برای  این   .
است که ممکن است در صورت ابتال به بیماری یا 
آسیب در کشورهای دور و نیاز به هزینه های باالی 
درمان متحمل شود، اما بیمه مسافرتی از این اتفاق 
جلوگیری می کند، به خصوص برای افرادی که 
دوست دارند فعالیت های خطرناک را تجربه کنند. 
بیمه مسافرتی مزایای دیگری مانند پرداخت هزینه 
های اقامت و یا بازگشت به کشور را در مواقعی که 
اتفاق بدی می افتد و شما توان پرداخت این هزینه 

ها را ندارید به دست می آورد.

 عارف قهرمانزاده
کارشناس گردشگری
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بعد از پنج سال کاخ موزه باغچه جوق میزبان میهمانان و گردشکران نوروزی

امسال سال جدید را طوری آغاز می کنیم که بعد 
از 13روز وارد ماه َرَمضان یا َرَمضان ُ الُمباَرک نهمین ماه قمری که 
روزه در آن بر مسلمانان، واجب است، می شویم. این ماه را بهترین 
زمان برای نزدیک شدن انسان به خداوند است. عبادت و روزه داری 

در این ماه 
امسال سال جدید را طوری آغاز می کنیم که بعد 
از 13روز وارد ماه َرَمضان یا َرَمضان ُ الُمباَرک نهمین 
ماه قمری که روزه در آن بر مسلمانان، واجب است، 
می شویم. این ماه را بهترین زمان برای نزدیک شدن 
انسان به خداوند است. عبادت و روزه داری در این ماه را 
بخشی از هویت مسلمانان در جهان امروز برشمرده اند.

ماه رمضان، بنا به گفته پیامبر اسالم)ص( و اهل بیت)ع(، 
ماه میهمانی خدا است که درهای آسمان در آن گشوده 
شده و ارزش نماز در آن، چند برابر نماز در ماه های 
دیگر است. قرآن و برخی دیگر از کتاب های آسمانی، 

در این ماه نازل شده است.
رمضان، تنها ماهی است که نام آن در قرآن آمده است. 
این ماه، نزد مسلمانان احترام و جایگاه ویژه ای دارد. 
از مهم ترین عبادت های این ماه، تالوت قرآن، اِحیای 
به  افطاری دادن و کمک  استغفار،  شبهای قدر، دعا، 
حضرت  که  ماهی  است.  مستمندان  و  نیازمندان 
علی)ع(، نخستین امام شیعیان، در بیست و یکم ماه 

رمضان به شهادت رسیده می رسد و شیعیان در این ماه عزادار شدند. 
شب قدر  یکی از شب های 1۹، ۲1 و یا ۲3 این ماه است و احتمال شب 
قدر بودن شب ۲3 رمضان را بیشتر دانسته اند. اهل سنت بر شب ۲۷ رمضان 

برای شب قدر بودن تاکید بیشتری دارند.
فرهنگ ها و زیست گاه های مختلف، سبب شکل گیری سنت های عرفی و 
قومی متنوع مخصوص ماه رمضان شده است. این سنت ها شامل مهمانی ها، 
مراسمات جمعی، پخت انواع شیرینی ها و غذاها، تزئینات، نمادهای متفاوت، 

برگزار کردن انواع مسابقات فرهنگی و ورزشی و ... است.
در این ماه روزه، بر مسلمانان واجب است، بطوری که از انجام 
برخی کارها از جمله خوردن و آشامیدن از اذان صبح تا اذان 
مغرب بر مسلمانان منع شده است. دستور روزه گرفتن در 
ماه رمضان و بسیاری از احکام مربوط به آن در سوره بقره 
آمده است. وجوب روزه ماه رمضان را از ضروریات دین و 

منکر آن را مرتد دانسته اند.
کسب  جمله  از  بسیاری  آثار  روزه  برای  اهل بیت  و  قرآن 
تقوا،وسیله امتحان و تثبیت اخالص، یادآوری گرسنگی و 

تشنگی قیامت، و استجابت دعا هنگام افطار ذکر کرده اند.
یا  امامان  حرم  تکیه ها،  مساجد،  در  ساله  هر  شیعیان 
اعمال  و  یا خانه های خود مراسم  امامزادگان، حسینیه ها 
شب قدر را به جا می آورند و از شب تا سحرگاه به احیا 
مجالس  برگزاری  می پردازند.  عبادت  و  )شب زنده داری( 
سخنرانی علمای دینی، اقامه نماز جماعت، خواندن دعای 
افتتاح، ابوحمزه ثمالی، جوشن کبیر و دعای قرآن به سر به 
صورت دسته جمعی نیز از مهم ترین اعمالی است که در این 

شب ها به صورت عمومی انجام می گردد.

رمضان ماه خوب خدا یادداشت مدیر مسئول:
حمید قاسمی


