رییس کل دادگستری آذربایجان غربی:

به گزارش خبرماکو – رییس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به اشتغالزایی
یک هزار و  ۸۵۰زندانی واجد شرایط در استان گفت :شهرستان ماکو به عنوان پایلوت
کشوری در اشتغال زندانیان واجد شرایط انتخاب شده است.
ناصر عتبانی در جلسه تبیین فرصتهای سرمایه گذاری و اشتغال زندانیان ماکو
اظهار کرد :در حال حاضر در سه واحد تولیدی شهرک صنعتی این شهرستان،
زندانیان واجد شرایط با هماهنگی دادستانی و اداره زندان بکارگیری شدهاند.
وی در ادامه با بیان اینکه اشتغال زندانیان با رویکرد رونق و توسعه منطقه و توسعه
اشتغال زایی و کار آفرینی صورت می گیرد ،افزود :برای حمایت قضایی از واحدهای
تولیدی و سرمایه گذاری کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری این واحدها در
منطقه شکل میگیرد.
رییس کل دادگستری استان همچنین با اشاره به آموزش برای جلوگیری از برگشت
زندانیان به زندان ،چرخه اشتغال برای زندانیان را بسیار با اهمیت عنوان کرد و گفت:
در حال حاضر در استان آذربایجانغربی یک هزار و  ۸۵۰زندانی واجد شرایط در
کارگاههای تولیدی و صنعتی مشغول بکار هستند.
خیرین برای اجرای این طرح را بسیار کار ساز اعالم کرد و ادامه
وی در ادامه همکاری ّ
داد :برای ادامه اجرای طرحهای اشتغالزایی زندانیان به همکاری مسووالن و صاحبان
سرمایه و واحدهای تولیدی نیاز است.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو نیز در این جلسه گفت :علیرغم اینکه ماموریت
اساسی مناطق آزاد کمک به توسعه اقتصاد ملی وپیوند آن با اقتصاد بین الملل است،
کمک به توسعه اقتصاد ملی با استفاده از ایجاد اشتغال و کارآفرینی مهم است.
محمدرضا عبدالرحیمی افزود :حوزه اشتغال و استفاده از ظرفیت نیروهای انسانی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو:

منطقه آزاد ماکو به دنبال نهادینهکردن
کشاورزی دانشبنیان است

به گزارش خبر ماکو – مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به تصمیم این
سازمان برای نهادینه کردن کشاورزی دانش بنیان گفت :این امر در گرو آموزش،
ترویج و نیز گذر از روش های سنتی و بهره مندی از متدهای بهروز دنیا است.
محمدرضا عبدالرحیمی در آیین
تجلیل از فعاالن عرصه کشاورزی،
منابع طبیعی ،دامپروری و شیالت
به مناسبت هفته جهاد کشاورزی،
سهم سرمایه گذاری در حوزه
کشاورزی در کشور را چهار درصد
ذکر کرد و افزود :هرچند در منطقه
آزاد ماکو سرمایه گذاری کالن در
حوزه زیرساخت های کشاورزی
صورت گرفته ،ولی در سطح ملی
هدایت منابع و سرمایه های بخش
خصوصی به سمت کشاورزی به
نحو مطلوب صورت نگرفته است.
وی از برنامهریزی برای برگزاری
نشست فعاالن و نخبگان حوزه

موجود در زندانها ،میتواند کمک و مساعدت الزم را برای ایجاد اشتغال و توسعه
فراهم کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در ادامه با استقبال از اجرای طرح بکارگیری
زندانیان واجد شرایط برای اشتغال اظهار کرد :اشتغال از مسایل مهم در منطقه بوده
و این از بکارگیری افراد در  ۳۳۸واحد تولیدی ،صنعتی و کشاورزی فعال منطقه
حمایت میکند.
وی ادامه داد :منطقه آزاد ماکو از  ۸سال گذشته تمام فعالیتهای خود را صرف
پاسخگویی به نیازهای جامعه محلی از جمله زیرساختهای راهها و جادهها ،مراکز
درمانی و آموزشی ،احداث مدارس و آبرسانی به روستاها در راستای کمک به توسعه
عمران منطقه و محرومیت زدایی کرده است.
عبدالرحیمی از همکاری دستگاه قضا در استیفای حقوق بیت المال و جلوگیری از
تعرض به حقوق مردم تقدیر کرد و گفت :سازمان منطقه آزاد ماکو به ّجد به دنبال
استیفای حقوق بیت المال و جلوگیری از تعرض به حقوق مردم است و در این راستا
اقدامات خوبی نیز انجام داده است.
به گزارش خبرماکو ،رییس کل دادگستری استان در بدو ورود به ماکو ضمن بازدید
و دیدار از دادگستری ماکو و دیدار چهره به چهره با برخی مراجعین دادگستری
ضمن دادن دستورهای الزم برای رسیدگی ،از انبارهای گمرک بازرگان نیز بازدید
بعمل آورد.
شهرستان ماکو یکی از شهرهای شمالی استان آذربایجان غربی در داخل محدوده
منطقه آزاد ماکو واقع شده است.

کشاورزی منطقه خبر داد و اضافه کرد :ترویج و آموزش در حوزه کشاورزی از
اهمیت بسیار باالیی برخوردار و از ملزومات دانش بنیاد کردن تولید در این بخش
است که با بهره گیری از تجارب و ایجاد حلقه مشورتی نخبگان و فعاالن بخش
کشاورزی منطقه ،این امر در دستور کار ادارات جهاد شهرستان های مستقر در
منطقه قرار گیرد.
وی ارتقای بهره وری تولیدات کشاورزی را منوط به دانش بنیان کردن آن عنوان
کرد و ادامه داد :باید فعالیت در عرصه کشاورزی را مطابق با آخرین تکنولوژی ها
و روش های جهانی هدایت کنیم.
مدیرعامل منطقه آزاد ماکو بستر سازی و فراهم آوردن میزبانی مطلوب برای
سرمایه گذاران را وظیفه همگان
در منطقه دانست و اظهارکرد :تنها
راه توسعه منطقه ،سرمایه گذاری
است و ظرفیت های سرمایه
گذاری در بخش کشاورزی
منطقه آزاد ماکو فرصت خوبی
برای جذب سرمایه گذاران است.
در این آیین از فعاالن و همکاران
حوزه های جهاد کشاورزی منطقه
تجلیل شد.
به گزارش خبر ماکو ،منطقه آزاد
ماکو در شمال استان آذربایجان
غربی شامل شهرستان های ماکو،
شوط و پلدشت است.
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 ۴۸مورد تغییر کاربری غیرمجاز  ۲طرح کشاورزی در چالدران به بهره برداری رسید
در منطقه آزاد ماکو متوقف شد

به گزارش خبرماکو – فرمانده یگان حفاظت امور اراضی منطقه آزاد ماکو گفت:
با تالش گشتهای یگان حفاظت از ابتدای سالجاری از  ۴۸مورد تغییر کاربری
غیرمجاز در سطح این منطقه جلوگیری و با متخلفان برخورد قانونی شد.
سرهنگ اسفندیار عباسنژاد در گفت وگو با خبرنگار خبرماکو اظهار کرد :در
راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی منطقه ،ازابتدای امسال و در پی پایش
نیروهای یگان حفاظت و کارشناسان امور اراضی ،به استناد تبصره  ۲ماده ۱۰
قانون حفظ کاربری اراضی از این تعداد تغییر کاربری غیرمجاز جلوگیری شد.
وی ادامه داد :موارد تغییرکاربری غیرمجاز 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 افزود :همچنین تعداد هفت
مورد احکام قطعی صادره از شعبات دادگستری نیز با رعایت ضوابط و مقررات قلع
و قمع اجرا شده است.

به گزارش خبرماکو – همزمان با هفته جهاد کشاورزی
 ۲طرح کشاورزی با  ۳میلیارد و ۳۰۰میلیون ریال هزینه
روز یکشنبه در مراسمی با حضور فرماندار و جمعی از
مسووالن محلی در شهرستان چالدران افتتاح شده و به
بهرهبرداری رسید.
سامانه ضد تگرگ با تحت پوشش قرار دادن  ۲۰۰هکتار
از اراضی و باغهای کشاورزی در روستای «میر آباد» از
توابع بخش مرکزی و آبیاری تحت فشار در هفت هکتار
زمین زراعی ،این طرح ها را شامل میشد.
فرماندار چالدران در آیین بهرهبرداری از این طرحها
گفت :برای راه اندازی سامانه ضد تگرگ ،یک میلیارد و
 ۷۰۰میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.
محمدرضا عبداهلل نژاد ادامه داد :برای اجرای طرح
آبیاری تحت فشار در روستای «گل اشاقی» هم یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال صرف شده است.

امسال  ۶۰تن گل محمدی در
چالدران برداشت میشود

هنگ عباسنژاد اضافه کرد :گشتهای یگان حفاظت اموراراضی در
سر
سطح منطقه فعال بوده و با هرگونه ساخت وساز و تغییر کاربری غیر مجاز برابر
قانون برخورد خواهد شد.
وی تاکید کرد :از همه افرادی که در اراضی زراعی و باغی قصد تغییر کاربری دارند
درخواست میشود جهت جلوگیری از هرگونه تضرر و زیان مالی قبل از مبادرت
به ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی به مدیریتهای جهاد کشاورزی مستقر
در شهرستانهای منطقه مراجعه و از خرید ملکهای بدون مجوز خودداری
کنندچون در صورت عدم توجه به هشدارها و احداث بنای غیرمجاز ،قانون نسبت
به آنها اعمال خواهد شد.
وی یادآور شد :اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مورد تاکید بوده
و هر گونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی و ساخت و ساز در مزارع و باغها
بدون مجوز جهاد کشاورزی ممنوع است و با متخلفان ،مطابق مقررات برخورد
خواهد شد.
سرهنگ عباس نژاد در ادامه با بیان اینکه حفظ و حراست از اراضی کشاورزی به
عنوان سرمایه ملی در جهت تامین امنیت غذایی جامعه رسالت همگانی است،
گفت :تحقق این مهم لزوم همکاری و هماهنگی همه مردم و مسوولین را میطلبد.
در این راستا هرگونه تغییر کاربری و احداث بنا در اراضی کشاورزی نیازمند اخذ
مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک است و چنانچه در این خصوص ضوابط و
مقررات رعایت نشود برخورد قاطع و قانونی میشود.
به گزارش خبرماکو ،منطقه آزاد ماکو بزرگترین منطقه آزاد کشور شامل
شهرستانهای ماکو ،شوط و پلدشت است که در شمال استان آذربایجان غربی
واقع شده است.

به گزارش آوای آزاد ،مدیر جهاد کشاورزی چالدران با اشاره به آغاز
برداشت گل محمدی از مزارع این شهرستان گفت :پیش بینی میشود
امسال  ۶۰تن از این محصول برداشت و روانه بازار مصرف شود.
جواد احمدی در گفت و گو با خبرنگار آوای آزاد اظهار کرد ۱۰ :هزار
شاخه گل محمدی امسال به قیمت تعاونی بین کشاورزان توزیع و در پنج
هکتار زمین کشت شده که با کاشت آنها ،وسعت باغات گل محمدی این
شهرستان به  ۳۰هکتار افزایش یافته است.
وی اضافه کرد :با توجه به داشتن ارتفاع زیاد شهرستان چالدران از سطح
دریا در مقایسه با سایر شهرستانهای همجوار استان ،کیفیت گلهای
محمدی در این شهرستان بهتر است.
مدیر جهاد کشاورزی چالدران با بیان اینکه گلهای محمدی تولید شده
بعد از برداشت جهت تولید گالب به کارگاهها انتقال داده می شود ،افزود:
با توجه به استفاده نکردن کشاورزان از کود و سم برای تولید این محصول،
فروش مناسبی در این بخش پیشبینی میشود.
احمدی بیان کرد :کشاورزان این شهرستان این محصول را از اول تا پایان
تیر برداشت میکنند.
به گزارش آوای آزاد  ،شهرستان چالدران بیش از  ۳۸هزار هکتار اراضی
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و مطالعه دقیق دفترچه راهنما اقدام به انتخاب
رشته کنند.

کشاورزی دارد که  ۱۰هزار هکتار آن آبی و مابقی دیم است.
چالدران حدود  ۱۷۸روستا دارد که در  ۲بخش مرکزی و دشتک نزدیک
به  ۲۰هزار نفر را در خود جای دادهاند ،این شهرستان با  ۴۵هزار نفر
جمعیت از شهرهای شمالی آذربایجانغربی و دارای مرز مشترک با کشور
ترکیه بوده و کشاورزی و دامپروری عمده محل درآمد مردم است.
گل محمدی حاوی آنتی اکسیدان و ویتامین های مفید برای بدن از
جمله ویتامین  cاست که بوییدن این گل برای درمان افسردگی و
اضطراب مفید است و به عنوان ملین برای درمان یبوست مزاج می توان
استفاده کرد

در دیدار دکتر عبداهلل مسافر یادگاری  ،مدیر درمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی با
فرماندار ماکو مطرح شد
احداث درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی ماکو در صورت اخذ مجوز از مراجع مربوطه
نادر کاظمی در این دیدار با بیان اینکه شهرستان ماکو دارای  ۷۰هزار نفر تحت پوشش تامین
اجتماعی می باشد ،گفت  :الزم است یک درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی در این شهرستان
دایر و به صورت شبانه روزی فعالیت نماید .
فرماندار ماکو در ادامه در خصوص پیگیری دریافت
مجوز تأسیس درمانگاه تخصصی از طریق نماینده
مردم در مجلس شورای اسالمی و مراجع مربوطه
قول مساعد داد.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی
نیز در این دیدار ضمن اعالم آمادگی دایر نمودن درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی در زمینی
به مساحت  ۳هزار متر مربع در صورت اخذ مجوز از مراجع مربوطه قول مساعد داد

مرحله دوم طرح ملی واکسیناسیون فلج اطفال در ماکو اجرا شد

@Avayeazad

به گزارش خبرماکو – رییس مرکز بهداشت
ماکو گفت :دومین مرحله طرح ایمن سازی فلج
اطفال با انجام واکسیناسیون کودکان در سطح
این شهرستان به مدت سه روز اجرا شد.
دکتر بایرامعلی محبعلی زاده در گفت وگو با
خبرنگار خبر ماکو اظهار کرد :نوبت دوم طرح
تکمیلی فلج اطفال (پولیو) در  ۴۹روستای
سیاری و صعب العبور شهرستان انجام شد.
وی افزود :در این طرح  ۹تیم عملیاتی متشکل
از بهورزان و کارشناسان واحد بیماریهای
شبکه بهداشت جهت انجام واکسیناسیون
حضور داشتند.

رییس مرکز بهداشت ماکو ادامه داد :کارشناسان
و بهورزان با مراجعه خانه به خانه به تعداد ۷۷۰
خانوار به حدود  ۳۳۰نفر از کودکان زیر پنج
سال با پوشش  ۱۰۰درصدی در مقابل بیماری
فلج اطفال واکسن زدند.
وی اضافه کرد :مرحله اول این طرح از ۱۷
لغایت  ۱۹اردیبهشت ماه گذشته در همین
مناطق اجرا شده بود.
شهرستان ماکو با بیش از ۱۰۰هزار نفر
جمعیت در شمال استان آذربایجان غربی واقع
شده است.
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چهارسو

آوایآزاد

قسمتپایانی

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.

پارک ایل گلی (شاه گلی) از مشهورترین جاذبه های گردشگری تبریز
شاه گلی به معنی استخر شاه است .در زبان ترکی گول به معنی استخر
است .عمق استخر یا درواقع دریاچه این پارک  12متر است و حتی در آن
قایق سواری نیز انجام می شود .فاصله پارک ایل گلی با مرکز شهر حدود
 ۷کیلومتر است .بسیاری از تاریخ شناسان قدمت این شهر را به زمان اق قو
یونلوها نسبت داده اند .در زمان حکومت صفویان این پارک گسترش یافت.
پارک ایل گلی از جمله بهترین فضاهایی است که می توانید برای تفریح و
گذراندن اوقات فراغت به آنجا بروید.

روستای کندوان ،جاذبه های طبیعی تبریز

دلیل نام گذاری و شهرت این روستا ،وجود خانه های زیبا ی قدیمی است
که مانند النه زنبور در کنار یکدیگر و در دل کوه قرار گرفته است .به مرور
زمان بافت این روستا با خانه های جدید تکمیل شده است و اکنون تلفیق
زیبایی از خانه های قدیمی و جدید زیبایی روستا را دو چندان کرده است.
فاصله این روستا با شهر تبریز  4۸کیلومتر است.
در واقع اگر قصد رفتن به این روستا را داشته باشید حدود یک ساعت باید
مسیر را با ماشین طی کنید .بنابراین اگر قصد سفر به این شهر و دیدن
مکان های تاریخی تبریز را دارید ،می توانید از این روستای زیبا نیز دیدن
کنید .قدمت این روستا حدود  ۷000سال است و در فهرست آثار تاریخی
ملی نیز به ثبت رسیده است.
این روستا شبیه روستای کاپادوکیه در ترکیه است .اما کاپادوکیه مدت ها
است که خالی از هر گونه سکنه ای گشته ،در حالی که هنوز در کندوان
حدود  11۷خانوار زندگی می کنند.

موزه استاد شهریار

موزه استاد شهریار ،زمانی منزل و محل زندگی شهریار ،شاعر نامی تبریز
و ایران بوده است .در حال حاضر این خانه به یکی از مکان های تاریخی
شهر تبریز تبدیل شده است .این خانه واقع در خیابان مقصودیه تبریز قرار
دارد و در سال  13۸3نیز به ثبت ملی رسیده است .این خانه از بخش های
مختلفی تشکیل شده و وسایل شخصی شهریار نیز در آن خود نمایی می
کند.

خانه پروین اعتصامی

خانه بانو پروین اعتصامی ،شاعر نامی معاصر کشورمان ایران ،در تبریز واقع
شده است .این خانه پس از درگذشت او به موزه ای برای بازدید عموم تبدیل
شده است .این خانه واقع در خیابان عباسی تبریز و جنب مسجد میر آقا
قرار دارد .خانه پروین در سال  13۸5در فهرست آثار تاریخی ثبت شده
ملی قرار گرفت .پروین تا سن  ۷سالگی در این خانه زندگی کرده است و
درحقیقت خانه پدری او بوده است .در حال حاضر وسعت این خانه به بیش
از هزار متر مربع می رسد .مجسمه طالیی رنگی نیز از پروین اعتصامی در
این خانه وجود دارد.

مقبره الشعرا

مقبرهالشعرا یا (آرامگاه شاعران) از جمله مشهور ترین مکان های تاریخی
تبریز است .این گورستان تاریخی واقع شده در محله سرخاب شهر تبریز
است .مقبره الشعرا هماکنون در نزدیکی تکیه حیدر در تقاطع خیابانهای
ثقةاالسالم و عارف قرار دارد .جالب است بدانید که در این گورستان بیش از
 400شاعر ،عارف و افراد مشهور نامی دنیا به خاک سپرده شده اند.
آخرین شخص دفن شده در این مقبره شهریار است که در سال  13۶۷به
خاک سپرده شد .در واقع شهر تبریز در قرن ششم و پس از تبدیل به مرکز
حکومت اتابکان آذربایجان ،پناهگاه شاعرانی بود که همواره به دنبال زندگی
آرام و آسودهای را دور از جنگ و آشفتگی بودند.
بنای مقبرهالشعرای تبریز تلفیقی از هنر معماری سنتی و مدرن است که
در این مجموعه فرهنگی زیبا مورد توجه است .همه ساله این مکان تاریخی
پذیرای حدود یک میلیون مسافر است و یکی از مکان های تاریخی تبریز
به حساب می آید.
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کشت سیب زمینی در چالدران  ۲۰درصد افزایش یافت

رییس جهاد کشاورزی چالدران با اشاره به اینکه این
شهرستان از قطبهای مهم تولید سیب زمینی است،
گفت :امسال  ۸00هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت
این محصول رفته که نسبت به مشابه سال قبل 20
درصد بیشتر است.
جواد احمدی در گفت وگو با خبرنگار آوای آزاد اظهار
کرد :پیش بینی میشود با میانگین برداشت  30تُن در
هر هکتار امسال در مجموع  24هزار تُن سیب زمینی
از مزارع زیر کشت برداشت و روانه بازار مصرف شود.
وی افزود :کشت این محصول از نیمه دوم اردیبهشت
آغاز و تا نیمه اول خرداد ادامه مییابد و برداشت
محصول نیز از اواسط مهر ماه آغاز خواهد شد.
رییس جهاد کشاورزی چالدران ادامه داد :داشتن آب
و هوای مساعد و مناسب و زمینهای حاصلخیز باعث
شده چالدران به عنوان قطب تولید سیب زمینی در
استان آذربایجان غربی باشد بطوریکه  ۸0درصد
محصول سیب زمینی استان را تولید میکند.
احمدی اضافه کرد :با هدف باال بردن راندمان تولید ۶0
درصد از اراضی زیر کشت سیب زمینی در چالدران به

سیستمهای نوین آبیاری کشاورزی مجهز شده است.
وی یادآور شد :با کشت محصول سیب زمینی در اراضی
کشاورزی چالدران برای  ۷00نفر به صورت مستقیم و
برای یک هزار  400نفر به صورت غیر مستقیم زمینه
اشتغال فراهم میشود.

به گفته وی ،ارقامی که امسال سیب زمینی کاران این
شهرستان اقدام به کشت در مزارع خود کردهاند «آگریا
بامبا ،ساتینا ،میلوا ،جلی ،چلنجر و فابوال» است ضمن
اینکه کشاورزان از بذرهای اصالح شده استفاده کرده و

 ۸۰کودک تفکرات ذهنی خود را

در مورد هوای پاک ترسیم کردند

به گزارش خبر ماکو – همزمان با هفته محیط زیست و با همکاری سازمان
منطقه آزاد ماکو ،اداره حفاظت محیط زیست و کانون پرورشی فکری
کودکان و نوجوانان ماکو ۸0 ،کودک تفکرات ذهنی خود را با موضوع هوای
پاک در قالب نقاشی ،ترسیم کردند.
مدیر کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان ماکو در حاشیه برگزاری
مسابقه نقاشی به مناسبت اهمیت محیط زیست به خبرنگار ایرنا گفت :این
مسابقه نقاشی با موضوع اهمیت محیط زیست و پاکیزه نگه داشتن آن در
محل این کانون برگزار شد.
لیال خوش خلق در ادامه با بیان اینکه در این مسابقه  ۸0نفر از کودکان
در گروه سنی  ۶تا  12سال مشارکت کرده و تفکرات و اندوختههای ذهنی
خود در مورد پاکی هوا را بر روی کاغذ ترسیم کردند ،افزود :هدف از این
مسابقه به چالش کشیدن تفکرات دانش آموزان ،ایجاد حس مسوولیت
پذیری در آنان و ترویج و اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست در
جامعه است.
مدیر کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان ماکو اضافه کرد :کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان از سال  135۶در ماکو در گروه سنی 4
تا  1۷سال ،فعالیت خود را آغاز کرده و با استعدادیابی و پرورش خالقیت و
شکوفایی استعدادهای نهفته کودکان نخبگان و افراد موفق زیادی را تحویل
جامعه داده است.
خوش خلق تعداد دانش آموزان فعال در این کانون را  145نفر عنوان کرد
و ادامه داد :این کانون در مناسب ها و ایام ملی مذهبی اقدام به برگزاری
ویژه برنامه های مختلف برای کودکان و دانش آموزان میکند.
وی اضافه کرد :این کانون با استفاده از امکانات نوین آموزشی و برگزاری
دورههایی شامل کتابخوانی ،عکاسی ،نقاشی ،هنرهای نمایشی ،عروسکی
و سفالکاری نسبت به کشف استعداد نهفته کودکان و پرورش خالقیت و
استعداد آنان اقدام کرده است.

آموکسی_سیلین(:)Amoxicillin

این دارو در پروفیالکسی اندوکاردیت باکتریایی ،عفونت
کالمیدیایی ،عفونت گوش،حلق و گلو ،عفونت هلیکوباکتر
پیلوری ،عفونت های پوست و بافت نرم ،عفونت مجاری
تنفسی تحتانی ،فارنژیت ،التهاب لوزه و  ....تجویز می شود.
اسامی تجاری و اشکال دارویی موجود در کشور:
فاراموکس(،)Faramoxایراموکس(،)Iramoxآفاموکس()Afamox
mg 250،500 Cap
5ml/250mg 5ml
Susp/125mg Susp
5ml/400mg 5ml
Susp/200mg Susp
توصیه به بیمار:

تمام مراحل تولید این محصول به صورت مکانیزه انجام
میشود.
به گزارش خبرماکو ،شهرستان چالدران بیش از 3۸
هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که  10هزار هکتار
آن آبی و مابقی دیم است؛ چالدران در شمال آذربایجان
غربی قرار دارد و از جمله شهرستانهای محروم این
استان به شمار میرود.
چالدران حدود  1۷۸روستا دارد که در  2بخش مرکزی
و دشتک نزدیک به  20هزار نفر را در خود جای دادهاند،
این شهرستان با  45هزار نفر جمعیت از شهرهای
شمالی آذربایجانغربی و دارای مرز مشترک با کشور
ترکیه است و کشاورزی و دامپروری عمده محل درآمد
مردم است.
سیبزمینی گیاهی است از تیره سیبزمینیان که دارای
برگهای مرکب و بریده و گلهای سفید یا بنفش است،
این گیاه دارای رقمهای مختلف است که آنها را به
زودرس ،دیررس و میانهرس تقسیم میکند و برحسب
استفاده این گیاه به سیبزمینی خوراکی ،علوفهای و
صنعتی تقسیم میشود.

گمرک بازرگان از خروج غیر
قانونی  ۸۱۴نفر جلوگیری کرد
به گزارش خبرماکو – مدیرکل گمرک بازرگان گفت :از ابتدای سال جاری،
 ۸14نفر که قصد خروج غیرقانونی از کشور به سمت ترکیه را داشتند ،توسط
کارکنان گمرک شناسایی و تحویل مقامات انتظامی و قضایی شدند.
رامین ظهیری در گفت وگو با خبرنگار خبرماکو اظهار کرد :تعداد
دستگیرشدگان امسال افزایش قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال قبل
داشته ،سال گذشته در این مدت از خروج  201نفر جلوگیری شده بود.
وی در خصوص جزییات کشفیات قاچاق انسان در ماههای سال افزود:
در فروردین  4۷3نفر،
اردیبهشت  341نفر توسط
یگان حفاظت گمرک
شناسایی و از خروج آنها
جلوگیری شد و برای این
تعداد  ۸5پرونده قضایی
تشکیل شد.
مدیرکل گمرک بازرگان
بدون اشاره به هویت و
ملیت این افراد ادامه داد:
در طول سال گذشته سه
هزار و  40۷نفر متردد غیر قانونی دستگیر و پس از تشکیل پرونده و جهت
رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شدند.
گمرک بازرگان بزرگترین مرز زمینی کشور در دروازه اروپا و کشور قرار دارد
و مقصد افرادی که خروج غیرمجاز به کشورهای اروپایی است ،تبدیل شده
است.
همچنین دیوار کشی توسط ترکیه در مرزهای خود موجب شده که افراد
بصورت غیر قانونی سوار بر کامیونهای خروجی از کشور شده و مشکالتی
نیز برای رانندگان ایجاد کنند.
حدود یک چهارم از کل پایانههای مرزی کشور در آذربایجانغربی قرار دارد
و این استان دارای پنج پایانه مرزی شامل بازرگان ماکو ،رازی خوی و سرو
ارومیه در مرز ترکیه ،صنم بالغی پلدشت در مرز نخجوان و تمرچین پیرانشهر
در مرز عراق است.
گمرک بازرگان یکی از مبادی سهگانه تجارت مرزی ایران و ترکیه به شمار
میرود که به صورت شبانهروزی در شمال آذربایجانغربی فعال است؛ این
مرز که دروازه ورود ایران به کشورهای اروپایی به شمار میرود ،در فاصلهٔ یک
کیلومتری شهر بازرگان از توابع شهرستان ماکو در آذربایجانغربی قرار دارد.
گمرک بازرگان در سال  1305شمسی راهاندازی شد و تنها مرز  24ساعته و
بینالمللی مابین ایران و ترکیه است.
آذربایجانغربی  ۹۶۷کیلومتر مرز مشترک با ترکیه ،عراق و نخجوان دارد.
-1بیمار می تواند دارو را با یا بدون غذا مصرف کند.
-2سوسپانسیون دارو بعد از تهیه به مدت  ۷روز در دمای اتاق و  14روز در
یخچال قابل نگهداری است.
-3سوسپانسیون دارو قبل از مصرف به خوبی تکان داده شود.
-4به بیمار توصیه می کنیم در صورت بروز اسهال خصوصا اگر اسهال آبکی
شدید و یا با خون در مدفوع همراه باشد به پزشک یا داروساز اطالع دهد.
-5خانم ها در صورت
ایجاد تغییر در ترشحات
واژن یا خارش به پزشک
یا داروساز اطالع دهند.

نهج البالغه

الذی عظم حلمه فعفا ،و عدل فی کل
ما قضی.

خدایی که بردباری اش زیاد است و می بخشد و در آن چه
حکم کرده ،عدالت را رعایت نموده است ( .خطبه )191
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اخبار لحظه به لحظه منطقه آزاد ماکو

WWW.KHABARMAKU.IR

آوای آزاد

khabarmaku.ir
infokhabarmaku@yahoo.com

چاپ :افست فرهنگ

صاحب امتیاز و مدیر مسئول وسر دبیر :حمید قاسمی
قائم مقام مد یر مسئول و خبرنگار  :مریم عباس زاد ه

مدیراجرایی ،خبرنگار و عکاس :حمیدرضا قهرمانزاده

همراه مد یر مسئول 09143623033:تلفن 04434224002:فکس04434222848 :

تلفندفترنشریه34225043:

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

آگهی مزایده فروش زمین شهرداری ماکو

شــهرداری ماکــو در نظــر دارد باســتناد مصوبــه شــماره  48مورخــه  1400/12/22شــورای اســامی شــهر و رای کمیتــه انطبــاق بــه شــماره  140174مورخــه  1400/12/24تعــداد  3قطعــه از قطعــات تفکیکــی خــود را با
مشــخصات و قیمــت کارشناســی ذکــر شــده در جــدول ذیــل از طریــق انتشــار آگهــی مزایــده عمومــی مجــدد بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واجدالشــرایط واگــذار نمایــد .لــذا متقاضیــان جهــت کســب اطاعات بیشــتر
بــه واحــد امــاک و دریافــت اســناد و شــرایط آگهــی مزایــده بــه شــعبه درآمــد شــهرداری مراجعــه نمایند.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه  1401/04/16می باشد.
ردیف

مشخصات
قطعه

1

38

2

39

شامره3نامه :

139

1401/15593/2868

مساحت
(متر مربع)

297/60
297/60
248

آدرس

شهرک ولیعصر (زمین های هفته بازار)
شهرک ولیعصر (زمین های هفته بازار)
شهرک ولیعصر (زمین های هفته بازار)

قیمت پایه هر متر مربع
(ریال)

قیمت پایه کل قطعه (ریال)

سپرده (ریال)

75.000.000

22.320.000.000

2.000.000.000

75.000.000

22.320.000.000

2.000.000.000

75.000.000

18.600.000.000

2.000.000.000

تور دوچرخه سواری کوهستان منطقه آزاد ماکو

علی یوسفی ماکوئی -شهردارماکو

با حضور قهرمانان بین المللی و گروه های دوچرخه سواری منطقه آزاد ماکو از پارک امام تا چشمه ثریا برگزار شد

