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جانشین مرزبانی آذربایجان غربی: 

تعدی و تجاوز در مرزهای آذربایجان 
غربی با برخورد قاطع پاسخ داده می شود

به گزارش خبر ماکو – جانشین فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی گفت: 
با هرگونه تعدی و تجاوز در مرزهای ابن استان، بشدت و قاطعانه برخورد و 

پاسخ الزم داده می شود.
 سرهنگ عباس مرادی  در آیین معرفی فرمانده جدید هنگ مرزی ماکو 
اظهار کرد: در بیش از یک هزار کیلومتر از مرزهای استان با کشورهای 
همسایه مرزبانان با روحیه باال و دفاع جانانه، شبانه روزی از مرزهای کشور 

حفظ و حراست می کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه امنیت بستر تمام فعالیت های سیاسی اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی است، افزود: مرزبانی استان در سال جدید در لبیک به 
فرمان مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال نقش اساسی در مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز به عهده دارد.
جانشین مرزبانی استان آذربایجان غربی همچنین برخورد با عابران غیرمجاز و 
متجاوزان مرزی را از دیگر اقدامات اساسی مرزبانی عنوان و تاکید کرد: تامین 
آسایش فردی و عمومی و پاسداری از دستاوردهای نظام و مرزبانی از حدود 

و ثغور مرزهای کشور به عهده مرزبانی است.
سرهنگ مرادی بر لزوم برخورد قانونی الزم با برهم زنندگان نظم و امنیت 

در مرزها تاکید کرد.
حجت االسالم سید محمد هاشمی امام جمعه و نادر کاظمی فرماندار ماکو 

نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت مقوله امنیت پایدار و آرامش در مرزها از 
تالش های خستگی ناپذیر مرزبانان شهرستان در ۲۲۰ کیلومتر مرز مشترک 

تقدیر کردند.
به گزارش خبر ماکو، در این مراسم با تقدیر از تالش  سرهنگ شیرزاد حاجی 
زاده که به مقام بازنشستگی نائل شد، سرهنگ صادق رستم زاده به عنوان 

فرمانده جدید هنگ مرزی ماکو معرفی شد. 

۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی 
پلدشت زیر کشت کلزا رفته است

به گزارش آوای آزاد، مدیر جهاد کشاورزی پلدشت گفت: با هدف توسعه 
کشت محصوالت کم آب بر در این شهرستان، ۳۰۰ هکتار اراضی کشاورزی 

به کشت کلزا اختصاص یافته است.
پرویز سلیم زاده در گفت و گو با خبرنگار آوای آزاد  اظهار کرد: با توجه 
به خشکسالی های اخیر و کمبود منابع آبی و از سوی دیگر اینکه کشت 
محصوالت پرمصرف از جمله سیب زمینی و هندوانه تنش های آبی را در 
شهرستان را تشدید کرده این امر مهم کشاورزان را بر آن داشت با کشت 
محصوالت جایگزین از جمله کلزا عالوه بر حفظ تنوع محصوالت، صرفه 

جویی قابل توجهی در مصرف آب داشته باشند.
وی با بیان اینکه تحقیقات نشان می دهد دانه های کلزا ۳۰ تا ۴۰ درصد 
روغن و کنجاله آن حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد پروتئین دارد، افزود: این محصول 
نسبت به سایر محصوالت کشاورزی در مصرف آب کم توقع تر است و در 
حاصلخیزی خاک و تناوب با غالت از اهمیت ویژه ای برخوردارست و نسبت 

به سایر محصوالت نیاز به کود کمتری دارد.
سلیم زاده اضافه کرد: گیاه کلزا با هر نوع آب و هوایی سازگار است و پس 
از سویا و نخل روغنی بعنوان سومین گیاه روغنی جهان شناخته می شود و 
بدلیل اهمیت این محصول، کشاورزانی که اقدام به کشت کلزا کنند مورد 

حمایت های دولت قرار می گیرند.
به گفته مدیر جهاد کشاورزی پلدشت، کشت گونه های گیاهی مناسب با 
شرایط اقلیمی می تواند گامی موثر در مقابله با بحران خشکسالی باشد و آن 

هم در مناطقی همچون پلدشت که همواره با چالش کم آبی روبرو است.
کلزا )Brassica napus( از گیاهان دانه  روغنی مهم در مناطق معتدل 
بوده و دارای طیف به نسبت وسیعی از سازگاری اقلیمی است؛ دانه کلزا دارای 
۲۵ تا ۵۵ درصد روغن، ۱۸ تا ۲۴ درصد پروتئین بوده و به خاطر اسیدهای 
چرب اشباع نشده و فاقد کلسترول از کیفیت تغذیه ای باالیی برخوردار است.

ساالنه بیش از ۵۵ میلیون تن کلزا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، چین و 
کانادا به عنوان سه تولیدکننده اصلی این محصول به دست می آید؛ میزان 
تولید این محصول در ایران بسیار اندک و کمتر از ۳۰۰ هزار تن در سال 
برآورد می شود که این رقم نیز در سال های اخیر با توجه ویژه وزارت جهاد 

کشاورزی به دست آمده است.
تامین روغن مورد نیاز کشور و جلوگیری از خروج ارز، تامین علوفه مورد نیاز 

دام و طیور و تامین امنیت غذایی و سالمت جامعه از اهداف توسعه کشت 
دانه های روغنی است.

کشت دانه  روغنی کلزا در تناوب با گندم موجب تقویت خاک و پایداری 
تولید گندم در کشور می شود و ترویج آن طی سال های اخیر تدبیری از 
سوی مسووالن برای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی آذربایجان غربی 

بوده است.
آذربایجان غربی دارای ۸۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی است که ساالنه 
افزون بر ۵۰ درصد این اراضی به کشت محصوالت زراعی مانند گندم، جو و 

کلزا اختصاص می یابد.
میزان اراضی شهرستان پلدشت ۴۸ هزار هکتار است که در حال حاضر  از 
۲۴ هزار آبی بهره برداری می شود و مابقی اراضی به سیستم های آبیاری 
تحت فشار مجهز شده و در آینده نزدیک بهره برداری می شود، در این  صورت 

حدود پنج هزار هکتار اراضی دیم خواهیم داشت.
با توجه به خشکسالی های پی درپی،  اینکه کشاورزان  توصیه کارشناسان 
کمبود آب و تغییر شرایط اقلیمی باید به سمت کشت های استراتژیک با 
آب بری کم حرکت کنند که یکی از این محصوالت دانه های روغنی از جمله 

کلزا است.
۸۳۰ هزار هکتار زمین کشاورزی دیمی و آبی و ۱۷۰ هزار هکتار زمین دارای 

قابلیت کشت در آذربایجان غربی وجود دارد.

گام های بلند محرومیت زدایی در انتظار 
آب روستایی آذربایجان غربی

 محرومیت زدایی از جمله مهمترین برنامه های دولت سیزدهم به شمار می رود که این مهم در حوزه های مختلف از جمله آب نمود می یابد که این امر در حوزه محرومیت 
زدایی آبی در استان با وجود تداوم کمبود منابع آبی بسیار مشهود و هدف گذاری ۳۰ ماهه هم برای آن تدارک دیده شده است.

 ۲۸ اردیبهشت روز جهانی موزه و هفته میراث 
روز جهانی موزه - گسترش موزه های دنیا و همکاری همه جانبه ی علمی ، فرهنگی و صنعتی، در جهت دستیابی به اهداف 
فرهنگی از طریق هماهنگ ساختن اقدامات بین المللی و تدوین برنامه هایی مؤثر است که دارای خطوط اساسی همکاری 
مشترک و دو جانبه بین مردم و موزه ها در سطح جهانی باشد . بر اساس همین عقیده،در قطعنامه ی شماره ی پنجِ  دوازدهمین 
مجمع عمومی کمیته ی بین المللی موزه ها ایکوم )ICOM( که در ۲۸ مه ۱9۷۷ میالدی درمسکو برپا شد ، روز ۱۸ مه برابر 
با ۲۸ اردیبهشت به عنوان روز جهانی موزه ها اعالم شد  و از آن سال در روز جهانی موزه درهمه ی کشورهای عضو ، مراسمی 

به مورد اجرا گذاشته می شود.
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بهره برداری از  ۷۵میلیارد ریال تجهیزات درمانی 
به گزارش خبرماکو – فرماندار چالدران گفت: تجهیزات جدید درمانی بیمارستان شهید بهشتی این شهرستان با ۷۵ میلیارد ریال هزینه به بهره برداری 

رسید.
محمدرضا عبداهلل نژاد در بازدید مسووالن از بیمارستان شهید بهشتی چالدران افزود: این تجهیزات شامل بخش جدید جراحی و اتاق های عمل و 

دستگاه اکسیژن ساز پرتابل ۶۰۰ لیتری است.
وی اظهار کرد: بخش جدید اتاق در زیر بنای ۳۵۰ متر مربع با ۳ اتاق عمل، سالن ریکاوری، ۲ ایستیشن و پاویون برای استراحت پزشکان جهت انجام 

عمل های جراحی با ۵۰میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
فرماندار چالدران ادامه داد: این بخش ها با هدف افزایش ارائه خدمات جراحی به بیماران و کاهش اعزام بیماران نیازمند به جراحی به سایر مراکز درمانی 

شهرستان های استان و در فاز اول امکان جراحی های عمومی و زنان زایمان با تجهیزات پیشرفته در این بیمارستان فراهم شد.
عبداهلل نژاد اضافه کرد: راه اندازی سیستم اکسیژن سازپرتابل ۶۰۰لیتری نیز با اعتبار۲۵ میلیارد ریال از سوی بنیاد علوی خدمات دیگر برای ارائه 

خدمات بهتر به بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی چالدران است.
وی گفت: بیمارستان شهید بهشتی چالدران با ۶۸ تخت بستری به بیش از ۴۵ هزار نفر از جمیعت این شهرستان خدمات درمانی در بخش های 

مختلف ارائه می دهد.

۴۰۰ میلیارد ریال برای راه های روستایی چالدران هزینه می شود
فرماندار چالدران همچنین با اشاره به اینکه اعتبارات تخصیص یافته برای این شهرستان رشد قابل توجهی دارد، گفت: 

امسال برای ۳0 راه روستایی، 400 میلیارد ریال هزینه خواهد شد.
وی اظهار کرد: در قالب این طرح ۵۰کیلومتر راه های روستایی بهسازی و آسفالت خواهد شد.

عبداهلل نژاد افزود: همچنین ارتقای محورهای مواصالتی چالدران به خوی و چایپاره نیز از فرعی به اصلی در دستور کار گرفته است.
وی اضافه کرد: یکی از راههای توسعه این شهرستان توجه به زیر ساخت های الزم در بخش راه های ارتباطی است و بدنبال پیگیری های الزم 

اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  توسط 
ارتقای محور چالدران به خوی و چالدران به چایپاره 

از طریق وزارتخانه مربوطه انجام گرفته است.
عبداهلل نژاد در ادامه با بیان اینکه مطالعات الزم در 
خصوص ارتقای این محورها از فرعی به اصلی  به 
اتمام رسیده است، ادامه داد: با تخصیص اعتبارات 
الزم از محل منابع ملی عملیات اجرایی آن از سال  

آینده آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرماکو، چالدران با بیش از ۴۵ هزار نفر 
جمعیت در ۲۷۰ کیلومتری شمال آذربایجان غربی 
واقع شده است. که پس از قلعه گنج کرمان، بنیاد 
علوی نیز طرح توسعه این شهرستان را در دستور 

کار قرار داده است.

رییس اداره شیالت:

 صید ماهی در سد ارس 
پلدشت ممنوع شد

به گزارش خبر ماکو – رییس اداره شیالت پلدشت گفت: صید انواع ماهیان 
استخوانی در دریاچه پشت سد ارس این شهرستان و بزرگترین منبع آبی 

شمال غرب کشور ممنوع است.
محمد مقدم  در گفت و گو با خبرنگار خبر ماکو با اشاره به اینکه بعد از ۶ 
ماه فعالیت صید و صیادی صید ماهی از سد ارس ممنوع شد، افزود: امسال 
۳ هزار و ۶۰۰ تن انواع ماهیان استخوانی از دریاچه پشت سد ارس این 

شهرستان صید شده است.
وی اظهار کرد: از این میزان صید ۲۵ درصد توسط تعاونی ها در پلدشت صید 

و روانه بازار مصرف شده است.
رییس اداره شیالت پلدشت ادامه داد: هم اکنون ۴۰۰ صیاد فعال در قالب 
تعاونی صید و صیادی در این شهرستان فعالیت می کنند، ولی سهم ناچیزی 

از این صیدها دارند.
وی همچنین با اشاره به فعالیت صید غیرمجاز چنین گفت: متاسفانه ۷۵ 
درصد از ماهیان این منبع عظیم آبی توسط صیادان غیر مجاز بومی صید 
می شود که آسیبی جدی به صنعت شیالت این منطقه و اشتغال مردم محلی 

و بومی وارد کرده است.
مقدم اضافه کرد: ممنوعیت صید و صیادی در این منبع آبی با هدف زاد 
ولد ماهیان و حفظ ذخایر از هم اکنون تا شهریور ماه امسال آغاز و مقرر 
شده امسال برای حفظ و بازسازی ذخایر رودخانه مرزی ارس و حمایت از 

تعاونی های صید و صیادی سه میلیون قطعه انواع بچه ماهی در این رودخانه 
رهاسازی شود.

به گزارش خبر ماکو، آذربایجان غربی به عنوان دومین استان پرآب کشور با 
داشتن ۱۰ سد و ۹ رودخانه با قابلیت صید ماهی و ۴۲۰ مجتمع و مزرعه 
پرورش انواع آبزیان از استان های مستعد جهت تولید در زمینه آبزی پروری 
کشور به شمار می رود که سرمایه گذاری در این حوزه با هدف صادرات 

می تواند نقش مهمی در ارزآوری 
برای کشور داشته باشد.

گادر،  زاب،  رودخانه های  وجود 
نازلو،  سیمینه،  زرینه،  مهاباد، 
زمینه  باراندوز  و  ارس  شهرچای، 
و  تولید  برای  مناسبی  بسیار 
به  استان  این  در  ماهی  پرورش 
کنار  در  تا  است  آورده  وجود 
پروری  آبزی  به  توجه  کشاورزی 

نیز غیرقابل اجتناب باشد.
مهاباد،  سدهای  همچنین 
نوروزلوی میاندوآب، شهیدکاظمی 
ماکو،  بارون  بوکان،  خراسانه  و 

قیقاچ پلدشت، ارس، ارس۲، سنجاق مهاباد، احمدآباد تکاب و حسنلو نقده به 
عنوان ۱۰ منبع نیمه طبیعی مهیا برای عملیات صیادی است.

اما از بین تمام این منابع آبی، ارس دارای اهمیت ویژه ای است چرا که با 
تقویت ذخایر آن می توان به اشتغالزایی در این منطقه مرزی کمک شایانی 

کرد.

آهن فروشان متخلف ماکویی ۲۸ میلیارد ریال به جزای نقدی محکوم شدند
به گزارش خبر ماکو- فرماندار ماکو گفت: آهن فروشان این شهرستان به علت 
کم فروشی و گران فروشی مبلغ ۲۸میلیارد ریال به جزای نقدی محکوم شدند.
نادر کاظمی در جلسه ستاد تنظیم بازار این ماکو اظهار کرد: در این راستا هشت 

فقره پرونده تخلف تنظیم شده است.
وی در ادامه ضمن انتقاد از نبود نظارت کافی بر بازار و اصناف اضافه کرد: برای 
جلوگیری از گرانفروشی و کم فروشی هرچه سریع تر باید گروه های بازرسی و 
نظارت در این شهرستان تشکیل و بر فعالیت اصناف بیش از پیش نظارت شود .

فرماندار ماکو ادامه داد: همچنین ۲۵ پرونده تخلف نیز برای آرایشگاه ها و سیمان 
فروشان به دلیل گرانفروشی و کم فروشی تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات 

حکومتی شده است

۳۴ مورد تغییر کاربری غیرمجاز 
در منطقه آزاد ماکو متوقف شد

به گزارش خبر ماکو – فرمانده یگان حفاظت امور اراضی منطقه آزاد ماکو گفت: 
با تالش گشت های یگان حفاظت از ابتدای سال جاری از ۳۴ مورد تغییر کاربری 

غیرمجاز در سطح منطقه آزاد ماکو جلوگیری و با متخلفان برخورد قانونی شد.
سرهنگ اسفندیار عباس نژاد  در گفت وگو با خبرنگار خبر ماکو اظهار کرد: در 
راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی منطقه، در فروردین امسال و در پی پایش 
نیروهای یگان حفاظت و کارشناسان امور اراضی، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون 

حفظ کاربری اراضی از این تعداد تغییر کاربری غیر مجاز جلوگیری شد.

وی افزود: موارد تغییرکاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی واقع در محدوده منطقه 
آزاد ماکو شناسایی شده شامل احداث بنا، پی کنی، کانکس گذاری، حصارکشی، 

دیوار کشی، احداث سکوی غیرمجاز است.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی منطقه آزاد ماکو ادامه داد: گشت های یگان 
حفاظت اموراراضی در سطح منطقه فعال بوده و با هرگونه ساخت وساز و تغییر 

کاربری غیر مجاز برابر قانون برخورد خواهد شد.
سرهنگ عباس نژاد تاکید کرد: لذا از همه افرادی که در اراضی زراعی و باغی قصد 
تغییر کاربری را دارند در خواست می شود، قبل از هرگونه اقدام به مدیریت های 
جهاد کشاورزی مستقر در شهرستان های منطقه مراجعه تا در آینده دچار مشکل 

نشوند.
وی یادآور شد: اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مورد تاکید بوده و 
هر گونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی و ساخت و ساز در مزارع و باغ ها بدون 
مجوز جهاد کشاورزی ممنوع است و با متخلفان، مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

بیش از ۴۹ میلیون دالر کاال از امسال 
مرز بازرگان وارد کشور شده است

به گزارش آوای آزاد؛ مدیرکل گمرک بازرگان گفت: طی فروردین امسال، 
۴۹ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۷۱۴ دالر کاال از طریق این مرز وارد شده که 

نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۴ رشد داشته است.
رامین ظهیری در گفت وگو با خبرنگار آوای آزاد اظهار کرد: میزان کاالی 
وارد شده به کشور در این مدت از نظر وزنی ۴۸ هزار و ۷۸ تن است که 

نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد رشد دارد.
صنعتی،  ماشین آالت  انواع  شامل  وارداتی  محصوالت  داد:  ادامه  وی   
مصنوعات از چدن و آهن یا فوالد، آلومینیوم، مواد پالستیکی، وسایل نقلیه 
زمینی، عصاره رنگ و مرکب، اسکلت فلزی، انواع چسب، انواع رنگ، 
سنگ فلز جوش، خاکستر، کائوچو و اشیای ساخته شده از آن و انواع پارچه 

بوده است.
مدیرکل گمرک بازرگان اضافه کرد: در این خصوص یک هزار و ۱۴۹ 
اظهار نامه صادر شده که از این نظر هم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳ 

درصد رشد داشته است.
ظهیری به فعالیت بخش ترانزیت در گمرک بازرگان نیز اشاره کرد و گفت: 
در این مدت ۱۹۳ هزار و ۷۵۰ تن کاال از طریق این مرز به صورت 
ترانزیت خارجی ورودی )صادره از گمرک بازرگان به سایر گمرکات( 
انجام گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته چندان تغییری  نداشته است.
وی در ادامه با بیان اینکه ترانزیت داخلی در این مدت ۱۰هزار و ۱۱۳ تن 
بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹ درصد رشد داشته است، افزود: 
در این راستا نیز ۴۵۵ مورد اظهار نامه صادر شده که ۱۳۸ درصد بیشتر 

از سال قبل است.
تجارت  سه گانه  مبادی  از  یکی  بازرگان  گمرک  آزاد،  آوای  گزارش  به 
مرزی ایران و ترکیه به شمار می رود که به صورت شبانه روزی در شمال 
آذربایجان غربی فعال است؛ این مرز که دروازه ورود ایران به کشورهای 
اروپایی به شمار می رود، در فاصلهٔ یک کیلومتری شهر بازرگان از توابع 

شهرستان ماکو در آذربایجان غربی قرار دارد.
گمرک بازرگان در سال ۱۳۰۵ شمسی راه اندازی شد و تنها مرز ۲۴ ساعته 

و بین المللی مابین ایران و ترکیه است.
آذربایجان غربی ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با ترکیه، عراق و نخجوان 

دارد.
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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
 140060313054001125- 140060313054001109-140060313054001126صا
دره 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-  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به ترتیب به مساحت 20352متر مربع و 5280 
مترمربع از مورد مالکیت محمد پور قلی و ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به ترتیب به 
مساحت 30446مترمربع از مورد مالکیت حاجی ابراهیم پور  هرسه قطعه از پالک 95-اصلی 
قریه بیانچولی واقع در استان آذربایایجان غربی حوزه ثبتی شهرستان شوط بنام خانم سمیرا 

نبی نژاد اصل فرزند اکبر به کد ملی 6400008713
تاریخ انتشار در دو نوبت در روزنامه کثیر االنتشار اولی در مورخه 1401/01/31 و دومین 

 چاپ در مورخه 1401/02/17
تاریخ انتشار در دو نوبت در روزنامه محلی اولی در مورخه 1401/01/31 و دومین چاپ در 

 مورخه 1401/02/17
علیزاده – رئیس ثبت و اسناد و امالک شهرستان شوط

داروخانه 

:)Rutarin(روتارین
بذر گیاه کیدونیا آبالنگا

التیام بخش و نرم کننده مخاط تنفسی و 
رفع گرفتگی و خشونت صدا

درمان اختالالت تنفسی و تنگی نفس و 
سرفه مزمن

درمان کننده عفونت گلو ،التهابات سینه 
و ریه

مفید برای تارهای صوتی و باز کننده صدا
رفع الرنژیت و التهاب حلق

توصیه به بیمار:
1-یک ساشه را باز کرده محتویات آن را در یک استکان آب جوش ریخته و 3 

دقیقه بعد میل شود.
2-مصرف این فرآورده برای سخنرانان 30 دقیقه قبل از سخنرانی می باشد.

3-در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.

گل آپارتمان 

فیکوس_لیراتا یا برگ ویالونی مختص مناطق گرم و مرطوبه

بخاطر برگهای پهنش خیلی جذابه و حتما نور پنجره جنوبی و رو به قبله 
رو میخواد

درموطن خودش تا 12متر ارتفاع میگیره
به ابیاریه کم یا زیاد حساسه و حتما باید خاک خشک بشه بعد آبش بدید

با  که  میخواد,  رطوبت 
درست  ویا  غبارپاشی 
گلدون  زیر  جزیره  کردن 
تامین  رطوبتشو  میتونید 

کنید
داخل آب قلمشو براحتی 

ریشه دار کنید

گام های بلند محرومیت زدایی در انتظار آب روستایی آذربایجان غربی
 محرومیت زدایی از جمله مهمترین برنامه های دولت سیزدهم به 
شمار می رود که این مهم در حوزه های مختلف از جمله آب نمود 
می یابد که این امر در حوزه محرومیت زدایی آبی در استان با وجود 
تداوم کمبود منابع آبی بسیار مشهود و هدف گذاری 30 ماهه هم 

برای آن تدارک دیده شده است.
به گزارش آوای آزاد به نقل از ایرنا ، کاهش منابع آبی در دنیای 
امروز به یکی از مهمترین دغدغه های بشر تبدیل شده و بسیاری 
از کشورهای جهان به انحای مختلف سعی دارند تا ضمن افزایش 
میزان آب تجدیدپذیر خود و بهره بردن از منبع آبی بیشتر، مصارف 
خود را نیز کاهش دهند تا زمینه برای جلوگیری از بروز تنش آبی 

در سال های آتی فراهم شود.
به طور طبیعی در برخی کشورها و مناطق جهان نظیر اروپا و 
آمریکا و حتی مناطقی نظیر جنوب شرق آسیا، مشکل آب زیاد 
محسوس نیست ولی این مشکل در مناطقی نظیر آفریقا و جنوب 

غرب آسیا بسیار مشهود به نظر می رسد.
نبود آب و هوای با بارش مداوم در این منطقه، بروز آب و هوای 
خشک و کم آب و همچنین مصارف قابل توجه در بخش های 
مختلف در این منطقه موجب شده تا ضمن کاهش منابع آب 
تجدیدپذیر، منابع آبی زیرزمینی هم روز به روز، رو به کاهش 

بگذارد.
این مشکل در ایران بسیار مشهود است و بسیاری از استان های 
ایران به خاطر قرار گرفتن در محدوده آب و هوای خشک، نمی 
توانند مصارف آبی خود را بطور کامل تامین کنند و باید منابع را 

مدیریت کنند.
البته استان هایی نظیر آذربایجان غربی تا سال های نه چندان دور، 
با این مشکل اصال مواجه نبود و منابع آبی سرشار آن به عالوه 
بارش های مناسب و به موقع و همچنین سرشار بودن از نعمت 
خدادادی آب سطحی و زیرزمینی، این استان را در زمره مناطق 

پرآب کشور قرار داده بود.
اما از شاید کمتر از 2 دهه گذشته، زنگ کم آبی در آذربایجان غربی 
هم به صدا در آمد و با کاهش بارش ها و افزایش قابل توجه مصارف 
بویژه در حوزه کشاورزی، این مشکل روز به روز عمق بیشتری 
یافت تا امروز تقریبا به فاجعه ای برای این منطقه تبدیل شده است.
کاهش بارش ها حداقل به میزان 50 تا 100 میلی متر در سال 
نسبت به متوسط دراز مدت، کاهش ذخایر آب های سطحی در 
پشت سدها، افزایش قابل توجه استفاده از آب زیرزمینی به عنوان 
آب  جایگزین  عنوان  به  کشاورزی  برای  آب  ترین  دسترس  در 
سطحی یا بارشی و همچنین افزایش جمعیت و میزان نیاز آبی 
شرب، صنعت و کشاورزی، از جمله مهمترین دالیلی است که 
کارشناسان به عنوان علت های مهم مشکل آب در آذربایجان غربی 

یاد می کنند.
بارش نزوالت آسمانی در آذربایجان غربی 

2.۸ درصد کمتر از سال آبی گذشته
با وجود اینکه سال آبی گذشته هم، سال پر بارشی نبود، امسال 
میزان نزوالت آسمانی از آن هم 2.8 درصد کمتر شده که نشان 

می دهد نباید توقع زیادی از بارش ها داشت.
مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 
با اشاره به بارش 263 میلی متری از ابتدای مهر تا نیمه اردیبهشت 
معادل 7.5  درصد  میزان 2.8  این  گفت:  استان  این  در  جاری 

میلی متر کمتر از مدت مشابه سال گذشته آبی است.
مهرنگ دوستی رضایی با بیان اینکه در مدت مشابه سال گذشته، 
حدود 271 میلی متر بارش در آذربایجان غربی ثبت شده بود، افزود: 
همچنین میزان بارش طی سال آبی جاری )از اول مهر تا نیمه 
اردیبهشت( در آذربایجان غربی 11 درصد نسبت به متوسط دراز 

مدت کمتر است.
وی با اشاره به اینکه در 2 حوضه دریاچه ارومیه و زاب شاهد 
افزایش بارش و در حوضه ارس کاهش بارندگی نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته بوده ایم، اظهار کرد: این افزایش در حوضه 
دریاچه ارومیه چهار درصد و رودخانه زاب 9 درصد بوده و بارش ها 

در حوضه ارس هم 27 درصد کاهش یافته است.
مدیر مطالعات  پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 
ادامه داد: همچنین میزان بارش امسال در 2 حوضه دریاچه ارومیه 
و ارس به ترتیب 10 و 22 درصد کمتر از متوسط بلندمدت بوده 
و در حوضه زاب افزایش 3 درصدی را در مقایسه با طوالنی مدت 

شاهد هستیم.
دوستی رضایی گفت: طی سال آبی جاری و تا نیمه اردیبهشت، 
شاهد بارش 628 میلی متری در حوضه زاب، 279 میلی متری در 

حوضه دریاچه ارومیه و 139 میلی متری در حوضه ارس هستیم.

تامین آب شرب مردم شهرها و روستا در اولویت 
مدیریت منابع آبی آذربایجان غربی است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در گفت 
وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه اتالف منابع آبی در پایاب سدهای 
استان قابل قبول نیست و نهادهای مسوول باید در این خصوص، 
برنامه ریزی الزم را داشته باشند، گفت: تامین آب شرب مردم 
شهرها و روستا در اولویت مدیریت منابع آبی آذربایجان غربی است.

یاسر رهبردین افزود: وضعیت بارش در آذربایجان غربی بهتر از 
سال گذشته نیست و باید برای افزایش بهره وری در همه حوزه 

های استفاده کننده از آب، تالش شود.
وی تاکید کرد: تخصیص آب در پایاب سدها به حوزه کشاورزی، 
منوط به اخذ مجوزهای قانونی است و قانون باید در این خصوص 

رعایت شود.
رهبردین اضافه کرد: در کنار اختصاص آب در پایاب سدها، باید 
استفاده بهینه از این آب در دستور کار جدی مسووالن دستگاه 

های مربوطه باشد تا اتالفی روی ندهد.
وی با تاکید بر رعایت مباحث زیست محیطی در صدور مجوز برای 
برداشت از منابع آبی استان، گفت: تشکیل پرونده و صدور مجوز 
برای اراضی که از آب خروجی سدها استفاده می کنند، در راستای 

صیانت از محیط زیست و احیای دریاچه ارومیه انجام پذیرد.
با وجود مشکل بسیار حادتر در حوزه کشاورزی و حتی الزام برای 
خودداری از کشت های پرآب بر در این بخش طی سال های اخیر، 
این مشکل تا حدی در حوزه آب شرب هم وجود داشته و در 

شهرها کمتر ولی در روستاها بیشتر بوده است.
100 درصد مناطق شهری و ۸۶ درصد مناطق 

روستایی آذربایجان غربی از آب شرب سالم بهره 
مند هستند

گفت: 100  غربی  آذربایجان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت 
درصد شهرهای استان و 86 درصد روستاهای استان از آب شرب 
سالم و بهداشتی برخوردار هستند که درصدد هستیم این آمار را 

در روستاها با برنامه ریزی مناسب باال ببریم.
لطیف خوش سیرت با بیان اینکه با فعالیت 14 تصفیه خانه آب 
در سطح شهرهای استان، آب شرب سالم و تصفیه شده در اختیار 
مشترکان قرار می گیرد، اظهار کرد: از2 هزار و 900 روستای استان 
86 درصد آن تحت پوشش شرکت آب وفاضالب قرار داشته و از 

آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار هستند.
و  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  برکت  به  کرد:  اضافه  وی 
حمایت های دولتی و قانونی، اعتبارات خوبی برای تامین آب شرب 
مناطق روستایی اختصاص یافته که در اثر این توجهات، درصد بهره 
مندی روستاهای استان از متوسط کشوری 3 درصد بیشتر است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی وی با بیان اینکه 
بودجه شرکت های آب و فاضالب نسبت به سال گذشته 3.5 برابر 
افزایش یافته است، گفت: با تخصیص 967 میلیارد تومان اعتبار، 
ظرف 30 ماه 379 روستای استان از آب شرب سالم و بهداشتی 

برخوردار خواهند شد.
2۵ هزار مشترک پرمصرف آب شرب در آذربایجان 

غربی شناسایی شده است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی همچنین با اشاره 
به اینکه یکی از مهمترین تکالیف این نهاد، شناسایی مشترکان 
پرمصرف و انجام تمهیداتی برای کاهش مصرف آب شرب آنان 
است، گفت: در این راستا 25 هزار مشترک پرمصرف در استان 

شناسایی شده است.
خوش سیرت با اشاره به اینکه الگوی مصرف آب شرب در استان 
16 مترمکعب توسط هر واحد مسکونی در طول یک ماه تعیین 
در  مصرف  الگوی  برابر  از 2  بیش  افراد  این  افزود:  است،  شده 

آذربایجان غربی، آب مصرف می کنند.
از  یکی  داد:  ادامه  غربی  آذربایجان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل 
مهمترین بخش های افزایش حجم مصرف آب شرب در استان، 
فرسودگی خطوط انتقال و توزیع در استان است که بخش قابل 
توجهی از منابع آب تولیدی در آنجا به هدر می رود و باید فکر 

اساسی در این خصوص صورت گیرد.
خوش سیرت یادآور شد: افزایش راندمان در این بخش مهم با نشت 
یابی و بهبود وضعیت شبکه می تواند بخش عظیمی از مصرف آب 
شرب را در آذربایجان غربی مدیریت کند که در این خصوص البته 

نیازمند اعتبار مناسب هستیم.
اجرای طرح های مهم کاهش  راستای  در  نکته مهم  افزود:  وی 
مصرف آب بویژه در حوزه شرب، اختصاص اعتبار مناسب برای 
اجرای آن است که در این خصوص، نیازمند همراهی حوزه های 
مرتبط هستیم و آمادگی داریم در صورت تامین اعتبار مناسب در 

این خصوص به سرعت اقدامات الزم صورت گیرد.
به گزارش ایرنا، برنامه ریزی مناسب در تامین منابع آبی و همچنین 
توسعه خطوط انتقال در کنار توجه به بهبود وضعیت این خطوط 
از جمله  مختلف  علت های  به  آنها  در  آب  رفت  کاهش هدر  و 
فرسودگی می تواند زمینه کاهش مصارف آب در شرب و حتی 

کشاورزی را موجب شود.
البته فرهنگسازی در این خصوص نیز نباید نادیده گرفته شود زیرا 
هر قدر منابع آبی تامین شود ولی در مصرف، فکری برای صرفه 
جویی، آن هم توسط خود مصرف کننده نشود، نمی توان در تامین 

پایدار منابع موفق بود.

چالدران مقصدی آبگرم 
مناسب برای گردشگری

بیماری  درمان  جمله  از  مختلف  خواص  دارای  آبگرم  چشمه های 
تنفسی، روماتیسم، بیماری های پوستی، بیماری  های زنان و تورم 
موضعی، تسکین اعصاب، تنظیم فشار خون، درمان دردهای مفصلی و 
بهبود دردهای کلیه هستند. چشمه های آبگرم معدنی اغلب به سبب 

داشتن سدیم در ترکیب آن خاصیت ملین دارند.
به گزارش آوای آزاد، آبگرم معدنی چالدران از جاذبه  های گردشگری 
قرار  آبگرم  روستای گردشگری  در  معدنی  این آب  است.  چالدران 
دارد و در تابستان و زمستان گردشگران زیادی را به خود جذب می  
کند. همجواری با سه کشور و لجن و نمک درمانی دریاچه ارومیه در 

آذربایجان غربی نقش ویژه ای در جذب گردشگر دارد.
آذربایجان غربی با داشتن 46 چشمه آبگرم و معدنی رتبه نخست 
کشور را دارد و همین موضوع باعث شده گردشگران زیادی به این 
استان سفر کنند. بعضی از چشمه  های آب  گرم آذربایجان  غربی 
در مجاورت آثار ارزشمند تاریخی قرار دارند. چشمه  های آب  گرم 

محال باراندوز ارومیه، آب  گرم احمدآباد واقع در حاشیه اثر جهانی 
تخت سلیمان تکاب، آب  گرم ایستی سو و زنبیل در ارومیه، آب 
معدنی زندان سلیمان، چشمه صدقیان، چشمه قره شعبان، آب  گرم 
باش کندی ماکو و آبگرم گراو مهاباد ازجمله آب  گرمهای این استان 
هستند. در این میان شهرستان چالدران در کنار آثار تاریخی ارزشمند 
و طبیعی از جمله آبگرم معدنی گردشگران زیادی را به خود جذب 

می  کند.
بیماری  از جمله درمان  دارای خواص مختلف  آبگرم  چشمه  های 
تنفسی، روماتیسم، بیماری  های پوستی، بیماری  های زنان و تورم 
موضعی، تسکین اعصاب، تنظیم فشار خون، درمان دردهای مفصلی و 
بهبود دردهای کلیه هستند. چشمه های آبگرم معدنی اغلب به سبب 
داشتن سدیم در ترکیب آن خاصیت ملین دارند و در صورت نوشیدن 
موجب ازدیاد ترشح معده شده و سرانجام به سبب وجود آهن در 

ترکیب آن در درمان کم خونی نیز موثر هستند.
شهرستان چالدران ده ها جاذبه گردشگری، آثار تاریخی و مناظر به 
یاد ماندنی دارد. آبگرم )چالدران( در روستایی به همین نام از توابع 
بخش مرکزی شهرستان چالدران واقع شده است. این آبگرم با سه 
هکتار مساحت دارای دو استخر سر پوشیده مردانه و زنانه و امکانات 
رفاهی، تفریحی و فضای سبز است و با تجهیز امکانات داخلی هر چه 

بیشتر به جذب گردشگر می پردازد. آبگرم چالدران به علت اشتهاری 
که در خاصیت طبی و درمانی دارد از قدیم مورد توجه اهالی منطقه 
و شهرها ی همجوار قرار گرفته است. به علت کوهستانی بودن منطقه 
و آب و هوای بسیار مطلوب و چشم انداز طبیعی بسیار زیبا هر سال 
افراد زیادی در بهار و تابستان از نقاط مختلف استان به این محل 

سرازیر می شوند.

خواص درمانی آبگرم چالدران
امالح سرشار موجود در آبگرم معدنی ایستی سو 
یا آبگرم این منطقه در درمان بسیاری از امراض 
الخصوص  علی  متعدد  بیماریهای  و  پوستی 

رماتیسم بسیار موثر است.
پنج  در  آبگرم  روستای  در  واقع  سو  ایسی 
کیلومتری  شهر سیه چشمه واقع شده است. 
ایستی سو یا آبگرم باال تر از روستا واقع شده 

است.
چالدران به دلیل داشتن هوای سرد در فصل 
مناطق  از  گرما،  فصل  در  خنک  و  زمستان 
گردشگری استان است. این شهر یکی از مرتفع 

 ترین شهرهای کشور است. تاالب »ناور« در مرزی  ترین منطقه، 
مرداب  ها و تاالب  های متنوع از جلوه  های طبیعی این شهرستان 
کلیسای  به  شهر  این  تاریخی  بناهای  و  طبیعی  مناظر  از  است. 
طاطاووس )قره کلیسا(، روستای دلیک داش، روستای قاشقا بالغ، 
گیخ بالغ و ایستی سو )آبگرم( می  توان اشاره نمود. سد بارون که 
به نام سد ماکو شناخته می شود در 20 کیلومتری مرکز شهرستان 

چالدران واقع شده است.

@Avayeazad_
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فعالیت مجدد هفته بازار ماکو در محل جدید
هفته بازار ماکو بعد از چند سال تعطیلی کرونا و تغییر محل خود در شهرستان فعالیت  آغاز کرده است.

 28 اردیبهشت روز جهانی موزه و هفته میراث 
روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

روز جهانی موزه - گسترش موزه های دنیا و همكاری همه جانبه ی علمی ، فرهنگی و 
صنعتی، در جهت دستیابی به اهداف فرهنگی از طریق هماهنگ ساختن اقدامات بین 
المللی و تدوین برنامه هایی مؤثر است که دارای خطوط اساسی همكاری مشترك و دو 

جانبه بین مردم و موزه ها در سطح جهانی باشد .
بر اساس همین عقیده،در قطعنامه ی شماره ی پنج ِ دوازدهمین مجمع عمومی کمیته 
ی بین المللی موزه ها ایكوم )ICOM( که در 28 مه 1977 میالدی درمسكو برپا شد 
، روز 18 مه برابر با 28 اردیبهشت به عنوان روز جهانی موزه ها اعالم شد  و از آن سال 

در روز جهانی موزه درهمه ی کشورهای عضو ، مراسمی به مورد اجرا گذاشته می شود.
تعریف موزه:

بر مبنای تعریفی که« ایكوم »از موزه می دهد ، موزه عبارت است  از مكان گردآوری ، 
نگهداری ، مطالعه ، بررسی کردن و به نمایش گذاشتن نعمتهای فرهنگی یا طبیعی به 

منظور آموزش ، پژوهش و ارزش دادن به این مجموعه ها و لذت بردن از آنها . 

 معنای لغوی و اصطالحی موزه:
نام موزه از لغت فرانسوی  Musee گرفته شده و به معنی مكانی است که مجموعه 
بزرگی از آثار باستانی و صنعتی و چیزهای گرانبها را درآن به  معرض نمایش می گذارند و 
دانشمندان ، پژوهشگران ، هنرمندان و... از آن استفاده می کنند. کلمه موزه را فرانسویان 
از لغت یونانی گرفته اند . موزه نام تپه ای در آتن بود که در آن عبادتگاهی برای موزه ) 

الهه یونانی ( قرار داشت.
امروزه در کشورهای مختلف جهان موزه های متعدد آثار باستانی، مردم شناسی، طبیعی، 
حیوانات ، وحوش و ... ، مجموعه ی تاریخی آن کشورها را بازگو می کند. فرهنگ و تمدن 
هر قوم و ملتی از طریق اشیاء و وسایلی که در موزه ها جمع آوری شده ، شناخته می شود. 
یكی از راههای شناخت اقوام گذشته و آشنایی با نحوه ی زندگی آنها ، از طریق موزه ها به 

دانش آموزان و دانشجویان آموزش داده می شود.

تاریخچه موزه:
پژوهشگران و متخصصان موزه داری ، به دنبال ریشه یابی واژه ی موزه به مبداء هلنی * 

بسنده کرده و تاریخ موزه و تاریخگذاری این پدیده را این گونه تعریف کرده اند :
معبد خدایان هنر شعر و موسیقی که بر فراز تپه ای در آتن قرار داشت ، نخستین موزه 
ای است که در تاریخ موزه ها از آن نام برده می شود و موزه آشمولین در شهر آکسفورد ، 

نخستین موزه ای است که آثار مشرق زمین را در خود محفوظ نگه داشته است.
نخستین موزه در قاره ی آسیا ، موزه ی آرمیتاژ در لنینگراد روسیه است و اولین موزه ی 
ایران در سال 1295 ه . ش به نام موزه ی ملی ایران پایه گذاری و افتتاح شده است. سال 

1746 م .  را در تاریخ تحول و تكامل موزه ها ، باید نقطه ی عطفی به شمار آورد؛ 
چرا که در این سال نویسنده ی فرانسوی » الخون دوسن ین » عقاید و اندیشه 
های نوینی را در مورد موزه عنوان کرد که موجب تحرك و تسریع در بنیادگیری 
موزه ها شد. چهار سال پس از آن به سال 1750 م . اولین موزه ی واقعی جهان در 

قصر لوکزامبورگ بر پا شد.

 اهداف موزه:
هدفهای موزه را می توان بدین صورت خالصه کرد :

1- یكی از اهداف موزه ،نگهداری آثار گذشتگان و نمایش و انتقال آنها به آیندگان .
2- ارزیابی و قیاس میان پدیدارهای تاریخی ، عملی ، فنی ، صنعتی و هنری ِ 

گذشته و حال.
3- یكی دیگر از اهداف موزه که میتوان نام برد،ایجاد و تقویت تفاهم میان ملل و 

اقوام است.
4- شناخت و نمایش سهم اقوال و ملل در فرهنگ و تمدن جهانی .

5- اعتالء  و بهبود میزان دانش محصالن، دانشجویان، پژوهشگران و ...  .
6- جلوگیری از انهدام فرهنگ بومی و ایجاد سدی در برابر فرهنگهای نامأنوس ،نیز 

از دیگر اهداف موزه است.

 منشاء موزه ها ، خواه در گنجینه های سلطنتی یا کلیسایی ِ قرون وسطا  و یا در 
اطاقهای کوچك ِ حاوی اشیاء و نمونه های کمیاب که  در فاصله قرنهای شانزدهم و 

هجدهم میالدی  گرد آوری شده ، نهفته است.
انواع موزه ها:

نخستین گونه بندی که در ممالك بسیاری به قوه ی خود باقی است و همچنان دراسامی 
کمیته های تخصصی » ایكوم » انعكاس دارد، تمایز بین موزه های هنری ظریفه، هنرهای 
کاربردی، باستان شناسی ، تاریخ ، مردم شناسی، علوم طبیعی ، دانش و تكنولوژی ، موزه 

های منطقه ای محلی و موزه های تخصصی است.
در عین حال، سیر تحول موزه ها از جنگ دوم جهانی به این سو، به تدریج مرزهای بین 
رشته ها و مجموعه ها را از میان برداشته است.اکنون موجه تر به نظر می رسد که موزه 

ها را به انواع زیر تقسیم کنیم.


