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قیمت 3000تومان

سودآوری در منطقه آزاد ماکو با 
ایجاد دهکده سالمت 2

آذربایجان غربی نماد زندگی مسالمت 
آمیز اقوام و ادیان در کنار همدیگر است 3

خانه کشتی پلدشت افتتاح شد 2

اختصاص 1000 میلیارد تومان برای 
احیای دریاچه ارومیه 3

وی با اشاره به اینکه در سفرهای استانی شناسایی نیازها و اولویت ها در دستور کار جدی دولت قرار دارد، افزود: در این سفر 
هم ضمن حضور در جمع مردم برخی شهرهای استان، با اقشار مختلف دیدارهایی انجام شد.

رئیس جمهور کشورمان با اشاره به بازدید خود از دریاچه ارومیه، از برنامه ریزی دولت برای به سرانجام رسیدن طرح احیای 
دریاچه خبر داد و اضافه کرد: در این سفر قرار شد تا مسووالن مربوطه کار را با جدیت دنبال کنند و در زمان کوتاهی شاهد 

احیای این دریاچه باشیم.
آیت اهلل رییسی به حضور خود در پایانه مرزی تمرچین اشاره کرد و ادامه داد: آذربایجان غربی ظرفیت های صادراتی خوبی 
دارد که در همین فرصت کم فعالیت دولت سیزدهم، افزایش قابل توجهی در صادرات صورت گرفته که این روند باید ادامه 

یابد و همواره شاهد ارتقای تجارت مرزی و صادرات باشیم.
وی با بیان اینکه آذربایجان غربی با سه کشور همسایه است، اظهار کرد: فعال شدن بازارچه های مرزی یک اصل اساسی در 

راستای توسعه تجارت مرزی در این استان به شمار می رود و ساماندهی وضعیت کوله بری نیز در همین راستا خواهد بود.
وی با بیان اینکه در این سفر، هیچ کلنگی برای احداث طرح جدید بر زمین زده نشد، گفت: دولت سیزدهم در راستای رفع 

مشکالت مردم فعالیت می کند و اتمام به موقع طرح های اجرایی نیمه تمام از جمله اقداماتی است که صورت می گیرد و ما 
درصدد هستیم تا رضایت مردم را کسب کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه طی ماه های اخیر کارهای بسیار خوبی در حوزه شکوفایی بخش معدن آذربایجان غربی انجام 
شده، افزود: قرار است که از ظرفیت قابل توجه معدن این استان، برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف استفاده شود و 

حق مالکانه معدن به این استان برگردد.
آیت اهلل رییسی اضافه کرد: البته، برای شکوفایی معادن نیز عالوه بر سرمایه گذاری ۶۰ هزار میلیارد ریالی ایمیدرو، دهها هزار 

میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی هم سرمایه گذاری می شود.
وی اظهار کرد: درآمد حق مالکانه این بخش به همراه دیگر درآمدهای تصریح شده در قانون بودجه امسال، در صندوق 

پیشرفت وعدالت استانی جمع آوری می شود تا در راستای توسعه سرمایه گذاری و توسعه استان از آن بهره برده شود.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل رئیسی پس از برگزاری نشست خبری، درپایان سفری یکروزه ارومیه را به مقصد تهران ترک کرد.

رئیس جمهور: ۱۵۷ مصوبه برای توسعه آذربایجان غربی در 

سفر استانی به تصویب رسید
جمهور  رئیس  ایرنا-  از  نقل  به  آزاد  آوای  گزارش  به 
کشورمان گفت: ۱۵۷ مصوبه در پایان سفر استانی به 
آذربایجان غربی به تصویب رسید تا در راستای توسعه 

این خطه از کشور اجرایی شود.
پایانی  آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در نشست خبری 
سفر به آذربایجان غربی افزود: این مصوبات در حوزه های 
راه، جهاد کشاورزی، نیرو، آموزش و پرورش و بهداشت 
و درمان بوده که قرار است در حوزه های مختلف پیگیری 

شود.

وی اضافه کرد: در این سفر کار احداث ۴۹ هزار واحد 
مسکونی در آذربایجان غربی آغاز شد که می تواند بخش 
مهمی از مشکالت مردم را که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد 

هزینه آنان را مسکن تشکیل می دهد، رفع کند.
وی اظهار کرد: در حوزه جهاد کشاورزی، قرار شد تا طرح 
هایی درحوزه آبیاری، آبخیزداری، آبخوانداری و بیابان 

زدایی اجرایی شود.
رئیس جمهور کشورمان ادامه داد: درحوزه کشاورزی، 
باید مردم مساعدت کنند تا الگوی کشت تغییر یابد ولی 

باید توجه داشت که این تغییر به صورت دستوری نبوده 
و اقناعی  است.

به  تواند  می  غربی  آذربایجان  گفت:  رییسی  اهلل  آیت 
کشاورزی  بخش  اساسی  کاالهای  اصلی  تولیدکننده 
تبدیل شود که در این خصوص نیازمند همکاری مردم 

هستیم.
وی تاکید کرد: این امر، آرزوی دست نیافتنی نیست و 

باید برای آن، اهتمام ویژه ای داشته باشیم.

افزایش ۷۷ درصدی اعتبارات میراث فرهنگی و 
گردشگری بیانگر توجه دولت است

به گزارش آوای آزاد - وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان 
اینکه دولت نگاه ویژه به توسعه بخش گردشگری و میراث فرهنگی دارد، گفت: 
با توجه به افزایش ۷۷ درصدی اعتبارات امسال سعی می شود کمک های داخلی 

و خارجی برای توسعه این بخش جذب شود.
 سیدعزت اهلل ضرغامی در گفت وگو با خبرنگاران در ماکو  افزود: دولت نگاه 
مطلوبی به حوزه گردشگری دارد و تبصره هایی که در قانون بودجه در اختیار 
ماست کمک خواهد کرد تا با توانمندی بیشتری در بخش گردشگری و میراث 

فرهنگی حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه حفاظت از محوطه ها و ابنیه تاریخی نیازمند یاری همه جانبه 
دولت و مردم است، ادامه داد: روی بافت تاریخی حساس هستیم و حاضر 
نیستیم حتی خدشه ای به آن وارد شود البته مسووالن ماکو برای حفظ حلقه 

اصلی بافت تاریخی اتفاق نظر دارند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: با حفظ قوانین میراث  
فرهنگی اجازه توسعه شهر ماکو داده می شود و باید بین بافت تاریخی و بافت 

فرسوده تفاوت قایل شد.
وی اضافه کرد: متاسفانه مردم تاکنون شهد شیرین وجود سازمان منطقه آزاد 

ماکو را در منطقه نچشیده اند در حالیکه الزم است از اقدامات انجام شده توسط 
دولت در منطقه آزاد ماکو آگاهی پیدا کنند و اقدامات برای آنها بیان شود.

ضرغامی ادامه داد: در جلسه شورای اداری و دیدار با نخبگان ماکو مشکالت 
مردم مطرح شد و بنده این مشکالت را در جلسه استانی هیات دولت مطرح و 
به رییس جمهور منتقل خواهم کرد و تالش می شود راهکاری برای حل آنها 

اندیشیده شود.
وی گفت: ماکو یک منطقه زیباست ولی چون کوهستانی است امکان گسترش 
آن زیاد نیست و باید هماهنگی هایی در خود دستگاه های این شهرستان برای 

استفاده بهینه از فضاها انجام شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد: برخی برای توسعه 
شهر موضوع ساخت وساز در بافت تاریخی را مطرح می کنند در حالیکه بین بافت 
تاریخی و فرسوده تفاوت وجود دارد چون بافت تاریخی بخشی از هویت مردم 
منطقه است اما برای ساخت وساز در بافت فرسوده ماکو می توان تجدیدنظر کرد.
وی یادآور شد: دستورهای الزم در این زمینه امروز صادر شد و با حفظ قوانین 
میراث فرهنگی و ضوابط موجود اجازه توسعه و گسترش ماکو نیز داده می شود 

چرا که این شهر متعلق به خود مردم است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اضافه کرد: از جمله مشکالتی 
برای  که  می گردد  بر  اقامتی  واحدهای  کمبود  به  دارد  وجود  ماکو  در  که 
سرمایه گذاری در این حوزه و نیز تقویت زیرساخت های گردشگری منطقه 

تسهیالت به سرمایه گذاران پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه ظرفیت گردشگر پذیری ماکو باالست، افزود: مقداری مشکالت 

اقامتی وجود دارد که این مشکالت هم سعی می شود، حل شود.
ماکو یکی از شهرهای شمالی آذربایجان غربی است که دارای مرز مشترک با 

کشور ترکیه است.
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با حضور مشاور رییس جمهور:

خانه کشتی پلدشت افتتاح شد

به گزارش آوای آزاد - خانه کشتی شهرستان پلدشت با حضور مشاور رییس 
جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افتتاح شد.

ساخت این خانه کشتی  از ۲ سال گذشته از محل درآمدهای سازمان منطقه آزاد 
ماکو شروع و نیمه تمام مانده بود که پس از تحویل گرفتن از پیمانکار توسط خود 

سازمان تکمیل شده است.
این خانه کشتی در مساحتی دارای زیر بنای ۸۲۳ مترمربع و گنجایش تشک در 
ابعاد ۱۲*۱۲ را دارد و شامل سالن، تاسیسات و سرویس های بهداشتی و حمام بنا 

شده و برای احداث آن بالغ بر۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
پلدشت در شمال آذربایجان غربی قرار دارد و جمعیت آن بیش از ۴۵ هزار نفر 
می رسد، ۴۳۰ ورزشکار پلدشتی با داشتن کارت بیمه ورزشی، در قالب ۱۸ هیات 

ساماندهی شده اند که از این تعداد ۱۰۰ ورزشکار در رشته کشتی فعالیت دارند.
کشتی گیران پلدشتی در سال گذشته در رده سنی نونهاالن و نوجوانان ۲ مقام 
برتر کسب کردند و در ۲ سال گذشته نیز یک نفر از ورزشکاران کشتی به تیم 

ملی دعوت شده بود.
»سعید محمد« مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
عصر جمعه به شهرستان پلدشت سفر کرد و با حضور در گلزار شهدای این شهر 
به مقام شامخ شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس ادای احترام کرد سپس با 
خانواده شهید ابراهیم جبرائیلی نیز دیدار و خانه کشتی این شهر را نیز افتتاح کرد.

رییس  جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در پایان سفر خود مشاور 
به پلدشت در جلسه شورای اداری این شهرستان گفت: زیرساخت های سرمایه 
گذاری در منطقه آزاد ماکو به عنوان بزرگترین منطقه آزاد جهان در حال آماده 
سازی بوده و برای رسیدن به این هدف نیازمند همراهی نمایندگان مجلس و 

تمامی دستگاه های اجرایی هستیم.
در  افزود: فراهم نمودن شرایط سرمایه گذاری  سعید محمد 
منطقه آزاد ماکو با جدیت در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 

پیگیری می شود.
وی با بیان اینکه یکی از مشکالت عدم حضور سرمایه گذاران در منطقه موضوع 
حذف معافیت قانونی مالیات بر ارزش افزوده و گمرکی است، ادامه داد: همراهی 
خوبی در موضوع اعمال معافیت های مالیاتی و گمرکی علیرغم پیگیری های انجام 
شده صورت نگرفته و  هنوز محقق نشده و مقرر شده در جلسه سران قوای سه 

گانه توسط رییس جمهور پیگیری شود.
نماینده ویژه رییس جمهوردر شوط، ماکو و پلدشت با بیان اینکه منطقه آزاد ماکو 
شهرستان پلدشت در منطقه آزاد ماکو ظرفیت های زیادی به جهت همجواری 
با کشورهای آذربایجان و ترکیه دارد، اضافه کرد:  این منطقه بزرگترین منطقه 
آزاد جهان است و این معایب و محاسنی دارد که از معایب آن به دشواری ایجاد 
زیرساخت و محصور کردن منطقه و از محاسن آن نیروی انسانی پرشور و توانمند 

است.
وی ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی دقیق در دبیرخانه بتوانیم شرایط برای 
سرمایه گذاران فراهم کنیم و با حضور سرمایه گذاران شاهد بهبود وضعیت 

اقتصادی و معیشتی مردم منطقه باشیم.

ایجاد دهکده سالمت در منطقه آزاد ماکو سودآور است
شورای  دبیر  و  جمهور  رییس  مشاور 
آزاد  منطقه  کشور  آزاد  مناطق  عالی 
در  نظیر  بی  دارای ظرفیت های  را  ماکو 
حوزه گردشگری دانست و گفت: ایجاد 
دهکده سالمت ارزان برای جذب گردشگر 
برای  می تواند  همسایه،  کشورهای  از 

منطقه سودآور باشد.
در  روز جمعه   سعید محمد همچنین 
تمام  افزود:  اداری شوط  جلسه شورای 
دولت  در  آزاد  مناطق  دبیرخانه  تالش 
کاهش  و  مناطق  این  به  کمک  جدید 

مشکالت مناطق آزاد کشور است.

وی دوگانگی مدیریت در مناطق آزاد را از 
عمده مشکالت موجود و آسیب دیدگی در 
این مناطق نام برد و گفت: تالش داریم تا 
با اعمال ماده ۶۵ قانون اداره مناطق آزاد، 
مدیریت در مناطق آزاد زیر نظر مدیر عامل 

باشد.
و  صادرات  تولید،  گذاری،  سرمایه  محمد، 
ایجاد  از جمله  را  اقتصاد کشور  به  کمک 
افزود: برای ثبات  بیان کرد و  مناطق آزاد 

بازار ارز در کشور باید از سرمایه گذاران در کشور 
و بخصوص مناطق آزاد حمایت شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد اضافه کرد: فعال 
کردن گروه های جهادی در مناطق آزاد کشور 
برای اجرا و حمایت از طرح های عمرانی ضروری 

است.
شهرستان  در  جمهور  رییس  ویژه  نماینده 
شوط گفت:  منطقه آزاد ماکو دارای مشکالت 
زیرساختی و عمرانی بسیاری است و تمکین 
احکام   ۶۵ ماده  به  دولتی  دستگاه های  تمام 
اداره  خصوص  در  کشور  توسعه  برنامه  دائمی 
مناطق آزاد، بخشی از مشکالت منطقه را حل 

می کند.
رییس  از  نیابت  به  بنده  اینکه  بیان  با  محمد 
جمهور در خدمت شما هستم، افزود: وضعیت 
کشور در شرایط خاص بوده و مسایل ناشی از 
تحریم ها و مشکالت اقتصادی و معیشتی که از 
گذشته تلنبار شده کار را دشوار کرده که حل 

آنها نیاز به تدبیر و زمان دارد.
ماکو  اینکه  بیان  با  وی 
آزاد  منطقه  بزرگترین 
در  وسعت  نظر  از  جهان 
آزاد  منطقه   ۵۷۰۰ بین 
ادامه  دنیاست،  ویژه  و 
به  موظف  ها  دولت  داد: 
تامین منابع برای توسعه 
مناطق  این  زیرساختی 
ماکو  برای  که  هستند 
توسعه زیرساخت توسط 
انجام  گذتشه  دولت های 

نشد.  
مسایل  حل  محمد 
در  فرهنگی  و  اجتماعی 
اقتصادی  توسعه  کنار 

آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیرخانه  رویکرد  را 
اعالم کرد و گفت: توازن بین توسعه اقتصادی 
و فرهنگی و حل مسایل اجتماعی باید در کنار 

هم انجام شود.
مردمی  ظرفیت های  جمهور،  رییس  مشاور 
منطقه آزاد ماکو از جمله روحیه کار و تالش 
مردمان این دیار را دستاورد مهم برای منطقه 
و  اجرایی  دستگاه های  تمام  گفت:  و  دانست 
دولتی با هم افزایی و همدلی در بحث محرومیت 

زدایی می توانند موفق شوند.
برطرف کردن مشکالت  برای  تاکید کرد:  وی 
بروکراسی  سیستم  جمله  از  گذاران  سرمایه 
زمانبر، نیاز به تمرکز در حکمرانی متمرکز و واحد 
داریم و در این راستا همکاری همه دستگاه ها با 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد را مطالبه می کنم.

محمد از تخصیص بودجه ملی و استانی در سال 

۱۴۰۱ برای توسعه زیرساخت های حمل و نقل، 
آموزش و بهداشت و درمان منطقه آزاد ماکو خبر 
داد و افزود: مسووالن بخصوص نماینده مردم 
در مجلس باید تالش حداکثری برای جذب و 

تحقق بودجه دولتی مصوب انجام دهند.  
وی خواهان اختصاص بودجه بر اساس اولویت 
به پروژه ها شد و اضافه کرد:  به دلیل محدودیت 

منابع، تمامی پروژه ها اولویت گذاری شوند.  
حفظ  بر  تاکید  با  جمهور  رییس  مشاور 
سرمایه های اجتماعی نظام اظهار کرد: تبیین 
مشکالت اقتصادی و اقدامات انجام یافته توسط 
دولت برای مردم یکی از وجوه جهاد تبیین مّد 
نظر مقام معظم رهبری است و در این خصوص 

باید تالش بیشتر شود.
 هفت منطقه آزاد فعال در کشور وجود دارد و 
هشت منطقه آزاد هم اخیرا مراحل تصویب آنها 

در مراجع قانونی انجام شده است.
سازمان منطقه آزاد ماکو سال گذشته، ۱۹۷۰ 

میلیارد ریال برای زیر ساخت های منطقه هزینه 
کرده است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو نیز در این 
نشست اظهار کرد: این سازمان در سال گذشته 
در کنار فعالیت های اقتصادی، ۱۹۷۰ میلیارد 
ریال کار عمرانی و سرمایه ای در سطح منطقه 

انجام داده است.
هزینه  علیرغم  افزود:  عبدالرحیمی  محمدرضا 
توسعه  و  آبادانی  عمران  برای  میلیاردی  های 
منطقه  سازمان  توسط  منطقه  زیرساخت های 
از  کمتر  دولتی  بودجه  از  متاسفانه  ماکو،  آزاد 
۱۰۰ میلیارد ریال به هر شهرستان تخصیص 

یافته است.
آزاد  منطقه  در  اجتماعی  سرمایه  ارتقای  وی 
این  اجرایی  دستورالعمل های  ازجمله  را  ماکو 

سازمان اعالم کرد و افزود: همه ما مستخدمان 
مردم هستیم و وظیفه ما خدمت بی منت 
به مردم است ضمن اینکه باید عدالت و 
توازن منطقه ای از مرکز کشور به سمت 
پیرامون بخصوص شهرهای کم برخوردار، 

سوق دهیم.
وی ادامه داد: در چهار دهه گذشته به این 
خطه در سطح شهرها و روستاها در ابعاد 
زیربنایی و زیرساختی توجه نشد لذا حجم 
وسیعی از اقدامات سازمان، برای کاهش 
این محرومیت ها و عقب ماندگی ها صرف 
شده و نیازمند اهتمام مضاعف برای توزیع 

عادالنه منابع ملی کشور هستیم.  
اینکه در  بیان  با  ادامه  عبدالرحیمی در 
منطقه  سازمان  گذشته،  سال   ۹ طول 
آزاد ماکو به عمران و آبادانی و محرومیت 
زدایی پرداخته است، اضافه کرد: جامعه 
محلی باید از حداقل های استاندارد زندگی 
و زیست پذیری برخوردار باشند، تا بتوانند 
میزبان خوبی برای سرمایه گذار، گردشگر 
و فعال اقتصادی باشند و بدون برخورداری 
جامعه محلی از این حداقل های استاندارد 
گذاری،  سرمایه  توسعه  تحقق  انتظار 

صادرات و تولید اشتغال متصور نیست.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با تاکید بر 
اینکه اگر منابع ملی در خدمت منابع منطقه قرار 
نگیرد زمان محرومیت زدایی و زیست پذیری 
منابع  کرد:  تصریح  داشت،  نخواهد  کاهش 
محدود سازمان منطقه آزاد ماکو که ۴۵ برابر 
جغرافیای برخی از مناطق آزاد دیگر است، همان 
منابعی است که در اختیار منطقه آزاد همجوار 
است اما وسعت کار ۲۰ برابر آنهاست که نیازمند 

ایفای وظایف دستگاه های دولتی هستیم.
دبیر  و  »سعید محمد« مشاور رییس جمهور 
امروز  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
جمعه از طریق فرودگاه ماکو وارد منطقه آزاد 
مورد  شهر،  این  به  ورود  بدو  در  و  شد  ماکو 
استقبال اعضای شورای تامین، ائمه جمعه ماکو، 
شوط و پلدشت قرار گرفت. سپس در بدو ورود 
به شهرستان شوط با حضور در گلزار شهدای 
این شهر به مقام شامخ شهدای انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس، شهدای گمنام 

ادای احترام کرد.

وی همچنین با خانواده شهید 
کرد،   دیدار  پور  عبداله  سردار 
دیدار با نخبگان و افراد منتحب 
برنامه های  دیگر  از  شهرستان 
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
ویژه اقتصادی در سفر به این 

منطقه بود.
رییس  مشاور  محمد  سعید 
شورایعالی  دبیر  و  جمهور 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
امروز جمعه از طریق فرودگاه 
ماکو وارد منطقه آزاد ماکو شد 
و در بدو ورود به این شهر، مورد 
استقبال اعضای شورای تامین، ائمه جمعه ماکو، 
شوط و پلدشت قرار گرفت. سپس در بدو ورود 
به شهرستان شوط با حضور در گلزار شهدای 
این شهر به مقام شامخ شهدای انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس، شهدای گمنام ادای احترام کرد.

وی همچنین با خانواده شهید سردار عبداله پور 
در شهرستان شوط دیدار کرد، دیدار با نخبگان و 
افراد منتحب شهرستان از دیگر برنامه های دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی در سفر به 
این منطقه بود، وی بعد از شهرستان شوط به 

شهرستان پلدشت سفر کرد.
رییس جمهور با همراهی اعضای هیات دولت 
روز جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در قالب بیست 
و یکمین سفر استانی دولت به  آذربایجان غربی 

سفر کرده است.

@Avayeazad_
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داروخانه
:)Esomeprazole(اس_امپرازول

این دارو در زخم معده و دوازدهه ،ریفالکس معده 
به مری ،سندرم زولینگر الیسون و.... تجویز می 

شود.
اسامی تجاری و اشکال دارویی موجود در کشور:

نکسیوم)Nexium(،ازونیوم)Ezonium(،اموز
)Emozul(ول

mg 20،40 Tab EC
mg 20،40 Cap EC

mg 10 Sachet
توصیه به بیمار:

1-در صورتی که از دارو به منظور درمان زخم 
گوارشی استفاده می کنید دوره درمان را کامل 
کنید و حتی در صورت بهبودی دارو را تا پایان 

دوره قطع نکنید.
2-در صورتی که روزی یک بار از دارو استفاده 
می کنید دارو را یک ساعت قبل از صبحانه میل 
نمایید و در صورتی که دارو دو بار در روز تجویز 

شام  و  صبحانه  از  قبل  ساعت  یک  است  شده 
استفاده شود.

3-مصرف بلند مدت دارو در صورت تجویز پزشک 
و تحت نظر ایشان بالمانع است.

4-دارو را به صورت کامل استفاده نمایید و قرص 
را نصف نکنید و یا نجوید.

به  را  زیر  موارد  از  یک  هر  باید  5-بیمار 
ثابت  یا  احتمالی  دهد:بارداری  اطالع  پزشک 
به  تصمیم  یا  بارداری،شیردهی  شده،قصد 

شیردهی،تهوع،استفراغ و اسهال شدید
های  نشانه  و  عالئم  بهبود  عدم  صورت  6-در 
بیماری،تورم شدید زبان صورت و لب ها،تنگی 
و  و گیجی  پوست  رنگ  نفس شدید،آبی شدن 

خواب آلودگی شدید به پزشک یا داروساز خود 
اطالع دهید.

7-در صورت مصرف دارو با دوز باال و مدت بیشتر 
از پوکی استخوان  برای پیشگیری  از یک سال 
با پزشک در مورد مصرف کلسیم و ویتامین د 
مشورت نمایید.این مسئله در افرادی که فاکتور 
های خطر پوکی استخوان مانند سیگار،نوشیدن 
الکل،مصرف داروهای استروئیدی،مصرف داروهای 
درمان تشنج و سابقه خانوادگی را دارند باید بیشتر 

مورد توجه قرار بگیرد.
8-در صورت مصرف دارو برای مدتی بیشتر از 3 
سال باید بیمار از نظر عالئم کمبود ویتامین ب12 

بررسی شود.
9-در صورت مصرف دارو برای یک سال ممکن 
است سطح منیزیم کاهش یابد،در بیمارانی که 
دیگوکسین یا دارو های ادرار آور مصرف می کنند 

باید سطح منیزیم چک شود.
گروه  تالیف  دارویی  های  توصیه  کتاب   : منبع 
نویسندگان به سرپرستی دکتر خیراهلل غالمی و 

دکتر محمدرضا جوادی

آذربایجان غربی نماد زندگی مسالمت آمیز اقوام و 
ادیان در کنار همدیگر است

به گزارش آوای آزاد به نقل از ایرنا، عزت اله ضرغامی عصر جمعه 
در بازدید از قره کلیسا و مقبره سید صدر الدین در شهرستان 
چالدران افزود: وجود بناهای متعدد تاریخی در مناطق مختلف 

کشور بخصوص شمالغرب بیانگر تاریخ دیرینه این سرزمین است.
وی با بیان اینکه سید صدر الدین در جنگ مانند بقیه سپاهیان فداکار از 
کشور با قداست دفاع کرده است، گفت: آقای محمد تقی جعفری گفته اند 
»کسی که اینجا می آید باید با وضو بیاید« چرا که این مکان محل ریخته 
شدن خون بهترین فرزندان است که در مقابل متجاوزان ایستادگی کردند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: اصال بحث 
شیعه و ُسنی مطرح نیست چون امروز در کشور ما نه فقط شیعه و ُسنی 
بلکه تمام پیروان ادیان و اقوام و مذاهب در کنار هم زندگی می کنند برای 

مثال قره کلیسا متعلق به ارامنه است ولی ما از پول این ملت این مکان را 
با افتخار مرمت می کنیم.

وی ادامه داد: مقبره سید صدر الدین 600 سال است که زیارتگاه مردم از 
شهرهای مختلف است و الزم است قدر این میراث فرهنگی را بدانیم.

همزمان با بیست و یکمین سفر استانی رییس جمهور وزیر میراث فرهنگی 
از مجموعه جهانی قره کلیسای چالدران  و مقبره سید صدرالدین وزیر 

اعظم شاه اسماعیل صفوی  بازدید کرد.
دیدار با خانواده معظم شهید ابراهیم رضایی و نیز بازدید از پروژه های 

عمران شهری و شرکت در جلسه شورای اداری از برنامه های سفر 
وزیر میراث فرهنگی به چالدران است.

قره  کلیسا در 20 کیلومتری شمال شرقی چالدران واقع است، 
بنای قره کلیسا جزو 2 اثر ثبت شده جهانی آذربایجان غربی 

است و بیشتر صاحب نظران آن را قدیمی ترین کلیسای جهان می دانند. 
ساالنه گردشگران داخلی و خارجی زیادی برای دیدن این اثر جهانی به 
چالدران سفر می کنند و در تیرماه هر سال نیز آیین مذهبی این کلیسا با 
عنوان »باداراک« و با حضور زائرانی از مناطق مختلف جهان در محوطه آن 

برگزار می شود.
چالدران یکی از شهرستان های شمالی استان آذربایجان غربی است.

آرامگاه سید صدرالدین یادگاری از جنگ چالدران بین ایران و دولت عثمانی 
است و از جاذبه های گردشگری این شهر محسوب می شود. این آرامگاه 
متعلق به سید صدرالدین صفوی، وزیر اعظم شاه اسماعیل 
با  با رشادت فراوان  صفوی است که در جنگ چالدران 
همراهی 27 هزار نفر از سربازان رشید ایران در این محل 
کشته شدند. جنگ حماسی چالدران به عنوان نگین 
درخشانی در تاریخ سرشار از مقاومت و حماسه ملت 
ایران می درخشد. این مقبره در دوره صفوی 
ساخته شده و در تاریخ 25 اسفند 1379 
با شماره ثبت 3256 در فهرست آثار 

ملی ایران به ثبت ملی رسیده است.

پیش بینی ۲۰ هزار میلیارد 
تومانی دولت برای اشتغال زایی 

در آذربایجان غربی
به گزارش آوای آزاد- معاون اجرایی رییس جمهور با اشاره به توجه ویژه دولت به 
اشتغال زایی در آذربایجان غربی، گفت: 20 هزار میلیارد تومان توسط هیات دولت 

برای اشتغال زایی خرد و کالن در این استان پیش بینی شد.
»سید صولت مرتضوی« در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: این میزان 
اعتبار از طریق تامین منابع مالی و تسهیالت بانکی اختصاص خواهد 

یافت.
وی با بیان اینکه در سفر یک روزه رییس جمهور به آذربایجان غربی 157 طرح 
مصوب شد، افزود: بیشتر این طرح ها از پروژه های نیمه تمامی هستند که سالیان 
سال راکد مانده اند؛ البته تعدا قابل توجهی نیز مربوط به حوزه اشتغال زایی است 

که در جلسه پایانی نهایی خواهند شد.
معاون اجرایی رییس جمهور ادامه داد: تامین منابع برای ایجاد زیرساخت در حوزه 
بهداشت و درمان، آب و خاک، اشتغال زایی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی و محیط 

زیست در این سفر یک روزه مورد تایید رییس جمهور بوده است.
وی از تشکیل 30 میز خدمت در حاشیه سفر 
رییس جمهور به آذربایجان غربی خبرداد و 
گفت: طی امروز بیش از 10 هزار نفر به این 
میزهای خدمت دایر شده، مراجعه حضوری 
کردند و 23 هزار تماس بر خط نیز انجام شده 
است.                                                       مرتضوی 
ادامه داد: عالوه بر این نیز تعداد قابل توجهی 
به  نامه مردمی دریافت و مراحل رسیدگی 

تمامی موارد سریعا آغاز شد.

اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان 
برای احیای دریاچه ارومیه

مرتضوی همچنین با اعالم اینکه طبق دستور ویژه رییس 
ارومیه  دریاچه  احیای  برای  تومان  میلیارد  جمهور، ۱۰۰۰ 
پرداخت  راستای  در  منابع  این  گفت:  یافت،  اختصاص 
مطالبات معوقه پیمانکاران، تکمیل خط انتقال آب و تملک 

امالک واقع در مسیر اختصاص خواهد یافت.
به گزارش آوای آزاد، آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی، رییس جمهور 
به همراه اعضای هیات دولت، روز جمعه 30 اردیبهشت در بیست 

و یکمین سفر استانی به آذربایجان غربی سفر کرد.
این سفر، بیست و یکمین سفر استانی رییس جمهوری و هیات 
دولت طی حدود 9 ماه از شروع فعالیت دولت سیزدهم تاکنون 
است آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی طی حدود 9 ماه گذشته 20 
سفر استانی داشته و به استان های مختلف کشور سفر کرده است؛ 
در این سفرها هزاران طرح، صدها هزار میلیارد ریال اعتبار دریافت 

کرده اند.

آشنایی با بهترین و جذاب ترین مکان های تاریخی شهر تبریز
 شهر تبریز یکی از شهرهای تاریخی و قدیمی ایرانی است که مجموعه ای عظیم از آثار تاریخی ایرانی را که حاصل تمدن های مختلف است، باخود حمل 

می کند. در این مقاله قصد داریم به معرفی مکان های تاریخی این شهر زیبا بپردازیم.

بازار بزرگ، معروف  ترین مکان های تاریخی تبریز
یکی از برجسته ترین شهر های ایران از لحاظ داشتن بازار های قدیمی و زیبا، شهر تبریز است. مساحت 
بازار تبریز در حدود یک کیلومتر مربع است و بزرگ ترین بازار سرپوشیده دنیا به حساب می آید. بازار 

تبریز در یونسکو نیز به ثبت جهانی رسیده است و یکی از زیباترین بازارهای ایران است.
بازار تبریز در زمان های دور و رونق جاده ابریشم از اهمیت تجاری باالیی برخوردار بوده است و پس از 
آن نیز به طور مجدد در زمان حکومت صفویان رونق گرفت. این بازار در سال 1193 هجری قمری بر 
اثر زلزله مهیبی که در تبریز اتفاق افتاد، با خاک یکسان شد اما طولی نکشید که نجف قلی خان دنبلی 

حاکم وقت تبریز اقدام به بازسازی آن کرد.
در این بازار مدرسه، مسجد و کاروان سراهای تاریخی و کهن زیادی وجود دارد که دارای نماهای آجری 

و همچنین گنبد ها و طاق های زیبایی است که جذابیت آن را دو چندان کرده است.
 مسجد کبود یا مسجد جهانشاه، از دیدنی ترین مکان های تاریخی تبریز

مسجد کبود یا جهانشاه در زمان ابو مظفر جهانشاه قراقویونلو در قرن نهم هجری و به دستور دختر 
خانم بنا شد. متأسفانه این مسجد نیز در زلزله مهیب سال 1193 هجری قمری دچار ایشان صالحه 

آسیب های جدی شد. تنها ایوان و ورودی اصلی آن از تخریب زلزله در امان ماندند.
بسیاری از خسارت های وارده به این مسجد در 50 سال گذشته بازسازی شدند. آثار باقی مانده از 
این مسجد که از مکان های تاریخی تبریز است، هرچند بسیار کم اما نشانه ای بر شکوه و زیبایی این 

مسجد است.
روی کاشی های ایوان می توانید طرح های آبی پیچیده ای که مسجد کبود نامش را از آن گرفته است مشاهده کنید. درون مسجد انواع خطاطی های 

زیبا و هنرمندانه نیز وجود دارد. در حال حاضر بازسازی کاشی کاری درونی و خارجی مسجد در حال انجام است.

مسجد جامع تبریز )مسجد جامع کبیری(، جاذبه گردشگری تبریز از دوران سلجوقیان
از زمان سلجوقیان، این مسجد به عنوان مسجد جامع شهر تبریز شناخته می شد. پیرامون این مسجد نیز بازار های قدیمی بسیاری وجود دارد که بیانگر 
شکوه و زیبایی معماری آن دوره است. این مسجد قدیمی نیز مانند اکثر مکان های تاریخی تبریز از زلزله های متعدد این شهر در امان نبوده و دچار خرابی 

هایی شده و چندین بار مورد بازسازی قرار گرفته است.
آنچه که امروز از باقیمانده این مسجد کهن در تبریز مشاهده می کنید، تلفیقی از هنر معماری کهن و جدید است. مشهور ترین و دیدنی ترین قسمت های 

این مسجد شامل گلدسته ها و کاشی کاری های زیبای آن است.

قسمت اول
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    صاحب امتیاز و مد یر مسئول وسر د بیر: حمید قاسمی
        قائم مقام مد یر مسئول و خبرنگار : مریم عباس زاد ه

  مد یراجرایی، خبرنگار و عکاس: حمید رضا قهرمانزاد ه
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چاپ: افست فرهنگ
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تلفن د فترنشریه:34225043

    نشانی:منطقه آزاد ماکو- ماکو خیابان امام پاساژ ابیضی)پدرام( طبقه دوم

آوای آزاد
 اخبار لحظه به لحظه منطقه آزاد ماکو

WWW.KHABARMAKU.IR

آگهی مزایده فروش زمین شهرداری ماکو

شهرداری ماکو در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 48 مورخه 1400/12/22 شورای اسالمی شهر و رای کمیته انطباق به شماره 140174 مورخه 1400/12/24  
تعداد 12 قطعه از قطعات تفکیکی خود را با مشخصات و قیمت کارشناسی ذکر شده در جدول ذیل از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط واگذار 

نماید. لذا متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد امالک و دریافت اسناد و شرایط آگهی مزایده به شعبه درآمد شهرداری مراجعه نمایند.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد تا پایان وقت اداری روز چهارجشنبه  1401/03/18 می باشد.

مشخصات ردیف
قطعه

مساحت
قیمت پایه هر متر آدرس)متر مربع(

مربع )ریال(
قیمت پایه کل قطعه 

سپرده )ریال()ریال(

150.000.00026.055.000.0002.500.000.000شهرک ولیعصر )زمین های هفته بازار(112-2173/70

80.000.00023.808.000.0002.000.000.000شهرک ولیعصر )زمین های هفته بازار(227297/60

75.000.00022.320.000.0002.000.000.000شهرک ولیعصر )زمین های هفته بازار(338297/60

75.000.00022.320.000.0002.000.000.000شهرک ولیعصر )زمین های هفته بازار(439297/60

75.000.00019.500.000.0002.000.000.000شهرک ولیعصر )زمین های هفته بازار(554260

220.000.00066.000.000.0006.500.000.000شهرک ولیعصر )زمین های هفته بازار(683300

90.000.00018.000.000.0002.000.000.000شهرک ولیعصر )زمین های هفته بازار(7105200

90.000.00018.000.000.0002.000.000.000شهرک ولیعصر )زمین های هفته بازار(8106200

80.000.00019.840.000.0002.000.000.000شهرک ولیعصر )زمین های هفته بازار(9112248

110.000.00033.836.000.0003.000.000.000شهرک ولیعصر )زمین های هفته بازار(10125307/60

110.000.00033.836.000.0003.000.000.000شهرک ولیعصر )زمین های هفته بازار(11126307/60

75.000.00018.600.000.0002.000.000.000شهرک ولیعصر )زمین های هفته بازار(12139248

                                                          علی یوسفی ماکوئی- شهردار ماکو                                                                                

حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  و مشاور رییس جمهور
 در شهرستانهای ماکو ، چالدران - شوط و پلدشت همزمان با سفر رییس جمهور به استان آذربایجان غربی


