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استاندار زنجان گفت: تمام تالش ما در استان این بوده که 
از نظرات نخبگان و صاحب نظران امر توسعه برای تکمیل 

سند آمایش سرزمین استفاده کنیم.
www.daneshpayam.ir4

 طرح جدید شرکت اشجع باتری 
در اردبیل افتتاح شد 

 2117 شعبه اخذ رای در ارومیه 
برای جمع آوری آرای مردم 

4

13 هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداختی 
بانك كشاورزي استان آذربایجان شرقی   در9ماهه 98

مدیر شــعب بانک کشــاورزی اســتان آذربایجان شرقي گفت: شــعب این بانک  تا پایان آذر ســال جاری در مجموع  بالغ 
بر13000میلیارد ریال به تعداد 44320 نفر تسهیالت کشاورزی پرداخت کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 23.5 درصد 

رشد داشت.
براســاس گزارش روابط عمومی شــعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی شعب این استان بیشترین تسهیالت را در 
بخش زراعت، بالغ بر 4430 میلیارد ریال براي طرح هاي زراعي اعم از کاشــت و برداشــت غالت و حبوبات برای 17400 نفر 
پرداخت کردند.محمودی سپس به مکانیزاسیون کشاورزی اشاره کرد و گفت: شعب استان از ابتدای سال جاری تا پایان آذر، 686 

میلیارد ریال تسهیالت براي 1869 دستگاه ماشین آالت و...

حضور حماسی مردم 
ارومیه در سوگواری 

شهادت »سردار سلیمانی«
4
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همزمان با تجمع میلیونی و کم نظیر مردم تهران؛

2

هزینه بیش از 7 میلیارد تومان 
برای بازسازی بازار زنجان 

4

دکتر رضا پاشایی،   رئیس انجمن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور بار دیگر اعتماد فعاالن صنعت تبریز را جلب نمود؛

صنعت آذربایجان نماینده خود را انتخاب کرد
3

شرکت ناجی گیاه ناجیان
می نماییم.

می نماییم.

می گوییم.
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

طرح جدید شرکت اشجع باتری با حضور وزیر صمت در اردبیل 
به بهره برداری رسید. 

رقیه لهجه - خبرنگار جام جم اردبیل: همزمان با ســفر 
هیئت دولت به اســتان اردبیل، طرح جدید شرکت اشجع باتری با 

حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح شــد.  

ایــن واحد که با ســرمایه گذاری بالغ بــر 1500 میلیارد ریال 
برای حدود 100 نفر اشتغال مســتقیم ایجاد کرده است، در زمینه 
تولیــد باتری خودرو بــا ظرفیت 270 هزار عدد در ســال فعالیت 
می کند. اشــجع باتری بــه عنوان یکی از بزرگترین شــبکه های 
توســعه خدمات در حوزه  باتری در کشــور، ایجاد کننده  شبکه ای 

بزرگ در حوزه های فروش و خدمات پس از فروش در کشور است 
که با راه اندازی این واحد تولیدی در استان اردبیل، ضمن افزایش 
تولیــد و تامین نیاز داخلی باتری انواع خودرو، از خروج ســاالنه 3 
میلیون دالر ارز جلوگیری و همچنین زمینه اشــتغال برای جوانان 

منطقه فراهم می شود.

با حضور وزیر صمت در اردبیل؛ طرح جدید شركت اشجع باتری در اردبیل افتتاح شد 

13 هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداختی 
بانك كشاورزي استان آذربایجان شرقی   در9ماهه 98

خبر خبر

طرح یاریگران زندگی 
در 20 درصــد مدارس 

اردبیل اجرا می شود

معاون پرورشــی و فرهنگــی آموزش و 
پــرورش گفت: طرح یاریگــران زندگی در 
راســتای اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر 
در 20 درصــد مدارس اســتان در حال انجام 

است.
نرگس امامي- خبرنگار جام جم 
اردبیل: ســید غالمحسن خلیلی موسوی 
بــا بیان اینکــه طرح  یاریگــران زندگی در 
ســال تحصیلی 9-98 در 20 درصد مدارس 
استان در حال انجام است، افزود: این طرح با 
ارتقای مهارت  های خودکنترلی و مسئولیت 
 پذیری اجتماعی دانش آموزان به همراه جلب 
مشارکت و مداخله موثر اولیا و مربیان و تشکل 
هــای دانش آموزی، بیش از گذشــته زمینه 
ارتقای عوامل محافظ و کاهش عوامل خطر 
در مدارس را فراهــم خواهد نمود. وی ادامه 
داد: مهــم ترین هدف این ارتقای مهارتهای 
بازدارندگــی و صیانت در کانون های دانش 
آمــوزی و افزایش قدرت »نه گفتن« در بین 
دانش آموزان با اولویت پیشــگیری از اعتیاد 

می باشد. 
وی از برگــزاری کالس های آموزشــی 
برای اجــرای مطلوب طرح کانون یاریگران 
زندگی  در 500 آموزشــگاه اســتان خبر داد  
و افزود: مبارزه با مواد مخدر وظیفه دســتگاه 
خاصی نیســت، بلکه وظیفه ای همگانی  به 
منظور مصون ســازی جامعه از آفت اعتیاد 
و کمک به رشــد و توســعه و بالندگی ایران 

اسالمی است.
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مدیر شعب بانک کشــاورزی استان آذربایجان شرقي 
گفت: شــعب این بانک  تا پایان آذر سال جاری در مجموع  
بالغ بر13000میلیارد ریال به تعداد 44320 نفر تسهیالت 
کشــاورزی پرداخت کردند که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 23.5 درصد رشد داشت.
براساس گزارش روابط عمومی شعب بانک کشاورزی 
اســتان آذربایجان شــرقی شعب این اســتان بیشترین 
تســهیالت را در بخش زراعت، بالغ بر 4430 میلیارد ریال 
براي طرح هاي زراعي اعم از کاشــت و برداشت غالت و 

حبوبات برای 17400 نفر پرداخت کردند.محمودی سپس 
به مکانیزاسیون کشاورزی اشاره کرد و گفت: شعب استان از 
ابتدای سال جاری تا پایان آذر، 686 میلیارد ریال تسهیالت 
براي 1869 دســتگاه ماشــین آالت و ادوات کشاورزی  
پرداخت کردنــد. محمودی گفت: ســپس در بخش دام 
و طیــور 1828میلیارد ریال، به تعــداد 6260 متقاضی، در 
بخش صنایع و خدمات کشــاورزی بالغ بر 3142 میلیارد 
ریال به  4372 نفر از متقاضی بیشــترین تسهیالت اعطاء 
شــده است. وی گفت: عالوه بر اینها شعب این بانک  بالغ 

بر  1300میلیارد ریال تسهیالت براي طرح هاي باغداری 
بــه تعداد 7004 نفر و بــراي طرح هاي قالی بافی و صنایع 
دستی روستائی 244میلیارد ریال به تعداد 2225 نفر فعال 

در این بخش تسهیالت پرداخت شده است.
مدیر شعب بانک کشــاورزي استان آذربایجان شرقي 
درپایان به سرفصل قرض الحسنه ازدواج  پرداخت و گفت: 
شــعب بانک کشاورزی اســتان آذربایجان شرقي بالغ بر 
1100میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه به 3664 زوج 

با نرخ 4 درصد پرداخت نمودند.

اختصاص 150 میلیارد 
ریال اعتبار برای سالن دو 

و میدانی اردبیل 

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان اردبیل گفت: در ســفر رئیس 
جمهــور به اردبیــل 150 میلیارد ریال 
اعتبار بــه ســالن دو و میدانی اردبیل 

اختصاص یافت.
محســن امامــي - خبرنگار 
محمدرضا  اردبیــل:  جام جــم 
بــرادران در مجمع انتخاباتی هیات دو 
و میدانی اســتان اردبیل افزود: سالن 
دو و میدانــی اردبیل بیش از 90 درصد 
پیشــرفت فیزیکی دارد که تالش می 
کنیم ایــن پروژه را هرچه زودتر افتتاح 
کرده و در اختیار جامعه ورزش اســتان 

قرار دهیم. 
وی با اشــاره به تعداد وررزشکاران 
بیمه شــده این هیات خاطرنشان کرد: 
سال گذشته تعداد ورزشکاران سازمان 
یافته این هیات 403 نفر بود  که امسال 
و تا کنون به 271 نفر رســیده اســت. 
بــرادران بر برگزاری مجامع ســاالنه 
تاکید کرد و گفت: باید روســای هیات 
ها همه ساله با برگزاری مجامع ساالنه 
عملکرد هیات مربوطه و نقاط ضعف و 
قوت خود را بررسی نمایند. وی با اشاره 
به اینکــه هیات دو و میدانی اســتان 
پیشــرفت خوبی در استان دارد عنوان 
کرد: اردبیل در سال های دور در رشته 
هــای دو و میدانی بویژه صحرانوردی 
جایگاه ممتازی داشــته کــه باید این 

جایگاه را دوباره احیا کنیم.

آگهی مزایده   مرحله اول   نوبت دوم 

شــهرداری سراب در نظر دارد به اســتناد بند اول مصوبه شماره 309 مورخ 98/8/29 
شــورای محترم اسالمی شهر سراب محوطه شــهربازی پارک شهید بهشتی سراب 
)شامل آمفی تئاتر روباز، بوفه، استخر توپ و قوی کودکان( بدون سایر تجهیزات بازی 
از طریق مزایده عمومی کتبی به صورت اجاره 5 ســاله و با قیمت پایه کارشناسی شده 
ماهیانه به مبلغ 75/000/000  ریال برای ســال اول و افزایش درصد تورم اعالمی از 

طرف بانک مرکزی از ســال دوم اجاره به بعد به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط مزایده :

 متقاضیان بایســتی مبلغ 350/000/000 ریال را به عنوان ســپرده شرکت در مزایده به حساب 
3100002952005 شــهرداری نزد بانک ملی شعبه ســراب واریز و فیش مربوطه را به همراه 
درخواســت کتبی و مبلغ پیشنهادی در پاکت سربسته از تاریخ نشر آخرین آگهی حداکثر تا ده روز تا آخر 

وقت اداری شــنبه مورخ 98/10/28 به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
  مبنای برنده مزایده بیشــترین قیمت پیشنهادی می باشد.

 شــهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
  به تقاضاهای مخدوش، مبهم و فاقد ســپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 هزینه های متعلقه ) نشــر آگهی و ....( به عهده برنده مزایده خواهد بود.

  ســپرده نفرات اول تا ســوم تا وقت قرارداد با برنده مزایده مســترد نخواهد شد و در صورت انصراف 
هریک از برندگان ســپرده آن به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

 ضمانت نامه معتبر بانکی با مبلغ مناســب جهت تعیین حســن اجرای قرارداد و تخلیه و تحویل به 
موقع وصول خواهد شد.

 متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به واحد درآمد شــهرداری مراجعه و یا با شماره 
تلفن های 68-43228167-041 تماس حاصل نمایند.

اجاره شهربازی پارک شهید بهشتی سراب
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رشد 45 درصدی صادرات محصوالت 
كشاورزی از آذربایجان شرقی

روند فزاینده فارغ التحصیالن فاقد مهارت 
از معضالت عمده جامعه

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان آذربایجان 
شــرقی از صــادرات 282 میلیــون دالری کاالهــای 
کشــاورزی از گمرکات اســتان در 9 ماهه اول سال 98 

خبر داد.
اکبــر فتحی در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعالم این 
مطلب افزود: صادرات کاالهای کشــاورزی از گمرکات 
آذربایجان شــرقی در 9 ماهه اول سال 98، 282 میلیون 

دالر بوده که نســبت به مدت مشابه آن در سال قبل 45 
درصد افزایش داشــته اســت.وی با بیان این نکته که 
ســهم اســتان از صادرات محصوالت کشاورزی کشور 
4.5 درصد اســت، گفت: میزان صــادرات محصوالت 
کشــاورزی در آذر سال جاری 32 میلیون دالر می باشد 
که نسبت به آذر سال قبل 42 درصد افزایش داشته است.

فتحی با خاطرنشان ساختن این نکته که سهم صادرات 
محصوالت کشــاورزی از کل صادرات غیر نفتی استان 
13 درصد می باشــد، ادامه داد: عمــده اقالم صادراتی 
استان شامل کشمش، لبنیات )پنیر، دوغ و خامه(، جوجه 
یکروزه، رب گوجه فرنگی، آب ســیب، پیاز، خیار، کاهو و 
کلم است. وی اظهار کرد: عمده محصوالتی که صادرات 
آنها در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش داشته اند، 
شامل محصوالت گلخانه ای نظیر گوجه فرنگی، قارچ، 

گلهای زینتی و ... می باشد.       

در بازدید مدیرکل آمــوزش فنی و حرفه ای اردبیل 
از مرکز آمــوزش فنی و حرفه ای متلــداری و خدمات 
گردشگری اردبیل توانمندی ها و نقایص آن مرکز مورد 
ارزیابی قرار گرفت و با حضور در کارگاه های آموزشــی 
فعــال با مربیــان و کارآمــوزان آن در خصوص نحوه 
آموزش، تجهیزات، ابزار آموزشــی و فرآیند آموزشهای 

فنی و حرفه ای تبادل نظر شد. 

رقیه لهجه- خبرنگار جام جم اردبیل: مدیر 
کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان در این بازدید گفت: 
امروزه یکی از معضالت عمــده جامعه ما روند فزاینده 
فــارغ التحصیــالن فاقد مهارت در رشــته های بدون 
مزیت، فاقد توجیه و نامشــخص بودن آتیه شغلی آنان 

است.
 تعــداد قابل توجهی از فارغ التحصیالن فاقد مهارت 
در آینده نزدیک باید در مراکز آموزش فنی و حرفه ای به 
کســب مهارت بپردازند و فضاهای مذکور برای توسعه 
مهارت آموزی مــورد نیاز مرکز آموزش فنی و حرفه ای 

شهرستان می باشد. 
وی با اشــاره به فرموده مقام معظم  رهبری مبنی بر 
اینکه: »آموزش های فنی و حرفه ای باید توسعه یابد«، 
گفــت: یکی از اصلی تریــن اولویت های ما برای برون 
رفــت از وضعیت بیکاری، توســعه آموزش های فنی و 

 حرفه ای، رونق کارآفرینی و اشتغالزایی است.

زمینی به مساحت 700مترتجاری فروش فوری خ امام میدان شهرداری سندتک برگ امتیازات آب،برق،گاز،تلفن،ومجوز 1250تجاری 
قابل افزایش واقع درنقده 40کیلومتری ترانزیت اربیل که کاالهای خارجی ازمرزتمرچین وارد استان می شود. 

شماره های تماس:09124651571 و 09920156915  
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بار دیگر دســتان خون آلود شــیطان بزرگ آمریکای ظالم به جنایتی دیگر آلوده شــد و ما را از نعمت داشتن یکی از 
بهترین و پاکترین بندگان عصر حاضر محروم کرد و خط بطالنی بر عقاید طرفداران داخلی مذاکره با آمریکا کشــید، 

چرا که سردمداران این دولت خونخوار  و تروریست  غیرقابل کنترل می باشند.
شــهادت هنر مردان خداســت و بندگان مخلص و الهی، همیشه و در همه حال در آرزوی شهادت هستند و خوشا به 

حال کسانی که در راه جهاد و مقابله با شیاطین و ابلیس ها عاشقانه به دیدار معبود خویش می شتابند.
سردار قاسم سلیمانی که پس از پیروزی انقالب اسالمی و از آغاز جنگ تحمیلی تا کنون همواره در حال مجاهدت 
و ایثار بود، لحظه ای از راه دفاع از آرمانهای مقدس انقالب و شهدا غافل نشده و در هرجایی که منافع انقالب اسالمی 
که هم اکنون جهانی شده است، را در خطر می دید شخصا وارد عمل می شد و به قول خودشان که در توصیف آقامهدی 
باکری می گفتند:»آقامهدی از  جنس فرماندهانی بود که میگفت بیا)نمی گفت برو(« و بر همین اســاس نیز سردار 
ســلیمانی همیشــه و در همه حال قبل از سایر مجاهدین راه اســالم در صحنه حاضر بود و دیگران را برای حضور در 

صحنه جهاد و ایثار دعوت می کرد.
قطعا و یقینا از دست دادن چنین فرماندهی بزرگ، انسانی مجاهد، بنده ای مخلص، سربازی والیتمدار و سرداری 
کاردان و کاربلد، ضایعه بسیار بزرگی برای ایران، انقالب اسالمی، ستم دیدگان و مستضعفین جهان و محور مقاومت 
در منطقه است اما استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل باید بدانند که گرچه امروز سردار سلیمانی سبکبال به دیدار 
محبوبش شتافت اما جای وی را میلیونها انسان والیتمدار، مجاهد و بصیر پر می کنند و پرچم مبارزه با یزیدیان زمان 
به هیچ وجه زمین گذاشته نخواهد شد و این راه تا زمان ظهور انتقام گیرنده خون شهدای کربال تداوم خواهد یافت.

اینجانب شهادت پرافتخار سپهبد قاسم سلیمانی را محضر حضرت امام زمان)عج(، رهبر معظم انقالب، ملت بزرگ 
ایران، تمامی ستم دیدگان و مستضعفان جهان، سپاه پاسداران و همچنین خانواده ایشان تبریک و تسلیت گفته و یقین 
دارم که آمریکای ســتم پیشــه و مستکبر جواب محکم و دندان شــکنی در ازای این جنایت که نمود واقعی تروریسم 

دولتی است، خواهد گرفت.

ِبسِم َرّب الُشهداِء و الِصدیقین

محمد حضرت پور - شهردار ارومیه



اجرایی شــدن ســند 
آمایش سرزمین در زنجان 

با جدیت دنبال می شود

اســتاندار زنجان گفــت: تمام تالش ما 
در اســتان این بوده که از نظرات نخبگان و 
صاحب نظران امر توسعه برای تکمیل سند 

آمایش سرزمین استفاده کنیم.
بــه گزارش جــام جم زنجــان فتح اهلل 
حقیقــی در نشســت هم اندیشــی بهبود 
و ارتقاء اســناد راهبردی و اجرایی اســتان 
که در دانشــگاه زنجان برگزار شد، با بیان 
اینکه سند آمایش سرزمین را امسال آسیب 
شناسی کردیم و با دقت شاخصهای توسعه 
احصاء شده و باید برای عملیاتی کردن آن، 
اقدامــات الزم را در نظــر بگیریم که نقش 
دانشــگاهیان و متخصصان امر بسیار مهم 

است. 
مقام عالی دولت در اســتان با بیان اینکه 
هدف از ســند آمایش ســرزمین، رشــد و 
توســعه متوازن استانهاست و این تکلیفی 
اســت که بر عهده دولت گذاشــته شده و 
ضمــن قدردانی از نظراتــی که در این هم 
اندیشــی بیان شد گفت: وظیفه ما مجریان 

این طرح، اجرای بدون نقص آن است. 
اســتاندار زنجان بــا قدردانی از مجری 
اجرای طرح آمایش ســرزمین در اســتان 
تأکیــد کرد: نگاه ما به توســعه اســتان در 
همه زمینه ها یکســان اســت و بعد از 13 
ســال تالشی که برای تدوین و تکمیل این 
سند شــده باید هرچه ســریعتر این سند با 
بهره مندی از دانش نخبگان استان تکمیل 
شود چرا که نقشه راه استان بر اساس طرح 

آمایش سرزمین تنظیم خواهد شد.

w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r
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همزمان بــا تجمع میلیونی و کم نظیر مردم تهران 
برای تشییع پیکر سردار سرافراز اسالم، سپهبد شهید 
قاسم ســلیمانی و درســت بعد از بغض و اشک های 
رهبــری به هنــگام اقامه نماز بر پیکر این شــهیدان 
بزرگ اســالم و ایران بود که مردم شهیدپرور ارومیه 

نیز در خیابان امام )ره( عزاداری کردند.
خونخواهی شهادت سردار، انتقام سخت از امریکا 
و پیروی از والیت و رهبری در سرما و زیر بارش برف 
مهم ترین پیام مردم ارومیه از حضور حماســی در این 

عزاداری خیابانی بود.

* جــان تازه در رگ هــای نظام و جبهه 
مقاومت با شــهادت »ســپهبد شــهید 

سلیمانی«
 حجت االســالم ســیدمهدی قریشــی، نماینده 
ولــی فقیه در آذربایجان غربــی در جمع مردم عزادار 
و سوگوار شــهادت سردار سپهبد شــهید حاج قاسم 
ســلیمانی، اظهار کرد: بعد از رحلت امام خمینی)ره(، 

شــاهد حضور جمعیت میلیونی مردم در تشــییع پیکر 
شخصی نبودیم.

وی افــزود: این جعمیت عظیــم در ایران و اقصی 
نقاط جهان نشان داد که سردار سپهبد شهید سلیمانی 

بنده  ای مخلص، مومن و پرهیزکار بود. 
امام جمعه ارومیه تصریح کرد: آمریکا و ایادی اش 
فکر می کردند با شهادت سردار سپهبد شهید سلیمانی 

می توانند مقاومت را متوقف کرده و نظام را شکســت 
دهند، درحالی که خداوند با شهادت این سردار بزرگ، 
حیات دیگــری به نظام و جبهــه مقاومت عطا کرد. 
حجت االســالم قریشی تصریح کرد: این حضور کاخ 
ســفید و مستکبران را ویران می کند؛ انتقام سخت در 
انتظار امریکا و اذناب امریکاســت و آنها را از این عمل 

قبیح پشیمان خواهد کرد.

همزمان با تجمع میلیونی و کم نظیر مردم تهران؛

حضور حماسی مردم ارومیه در 
سوگواری شهادت »سردار سلیمانی«

هزینه بیش از 7 میلیارد تومان برای 
بازسازی بازار زنجان 

خبرخبر

رضا عسگری به بازسازی بازار بزرگ زنجان اشاره 
کرد و افزود: بازار زنجان به عنوان طوالنی ترین بازار 
سرپوشــیده کشور ثبت ملی شده و در لیست اولویت 
های ثبتی سازمان میراث فرهنگی ایران برای ثبت 

جهانی قرار گرفته است.
به گزارش جام جم زنجان عسگری تاکید کرد: تاسیسات و شبکه آب بازار  زنجان 
که با شکستگی هایی همراه بود و برای معابر و بازار مشکالتی ایجاد می کرد ، توسط 
شــرکت آب و فاضالب اقدامات الزم انجام گرفت و مشکلی در این خصوص وجود 
ندارد. فرماندار زنجان ابراز کرد: شهرداری زنجان هم در حوزه عمرانی یک میلیارد و 

500 میلیون تومان برای کف بازار و آتش نشانی هزینه کرده است.

شناسایی بیش از هزار انشعاب غیر مجاز در شهرهای زنجان
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
زنجــان گفت:  در 9 ماهه ســال جاری بیش از 
هزار فقره انشعاب غیر مجاز در شهرهای استان 
زنجان شناســایی شده و 449 فقره از این تعداد 

تبدیل به مجاز گردیده است.
بــه گزارش جــام جم زنجــان علیرضا جزء 
قاســمی اظهار کرد: بیشــترین تعداد انشعابات 
غیر مجاز در شــهرهای استان زنجان به ترتیب 
مربوط به شــهرهای زنجان، ابهــر و قیدار می 

باشد. 
وی تعــداد کنتــور هــای خــراب موجود 

مشــترکین را بیش از 6 هزار فقره اعالم کرده و 
افزود: نزدیک به 4 هــزار فقره کنتور خراب نیز 

در سال جاری تعویض شده است. 
وی با اشــاره به اعطای معافیت در پرداخت 
حق اخذ انشــعاب مشترکین تحت پوشش نهاد 
های خدماتی همچون بهزیستی و کمیته امداد 
امام خمینی )ره( گفت: طی 9 ماهه ســال جاری 
151 فقره معافیت حق انشــعاب در شــهرهای 
اســتان زنجان برای این مشترکین اعمال شده 

است. 
جزء قاســمی تعداد مشترکین آب شهرهای 

اســتان زنجــان را نیز بیــش از 285 هزار فقره 
اعالم کرده و گفت: تعداد مشــترکین فاضالب 
در شــهرهای اســتان نیز بیش از 96 هزار فقره 

می باشد.

 2117 شعبه اخذ رای 
در ارومیــه بــرای جمع 

آوری آرای مردم 

رئیس ستاد انتخابات اســتان آذربایجان 
غربی گفت:  برای جمع آوری آرای یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی 2117 
شــعبه اخذ رای در اســتان درنظر گرفته شده 

است.
به گــزارش روابط عمومی اســتانداری 
آذربایجــان غربی، علی مصطفوی در دومین 
دوره آموزشــی ویژه کارشناســان و مجریان 
انتخاباتی که در استانداری برگزار شد، گفت:  
بــرای جمع آوری آرای مــردم در یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی در 
حــوزه های مختلــف انتخابات در اســتان،  
2117 شعبه اخذ رای درنظر گرفته شده است. 
وی شــعار این دوره از انتخابات را» گام دوم 
انقــالب، قانونمداری، بی طرفی و انســجام 
ملی« عنوان کرد و اظهار داشت: در این راستا 
4 اصل اساســی به عنوان اولویت انجام امور 
و وظایف به همه مجریان و دســت اندرکاران 
برگــزاری انتخابــات ابالغ شــده که اصل 
مشارکت حداکثری، قانونمداری، امانتداری 
و بــی طرفی اصولی اســت که همــه باید به 
آن عمــل کنند تا بتوانیم انتخاباتی با شــکوه 
با حضور و مشــارکت حداکثری مردم برگزار 
کنیم.  قانونمــداری، مطالعه قانون انتخابات 
و تســلط کامل به آن، بازنگری محل شعبات، 
مشخص نمودن افراد و کارشناسان و مجریان 
هر شــعبه از مواردی بود که معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی اســتاندار آذربایجان غربی 

بر آن تاکید نمود.

بسم رّب الشهداء و الصدیقین
ِ بَِأْمَوالِِهْم  الَِّذیَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسبِیِل الَلّ
ِۚ  َوأُولَئَِک ُهُم الَْفائُِزوَن َوأَنُْفِسِهْم أَْعَظُم َدَرَجًة ِعنَْد الَلّ

شهادت بزرگ مرد میدان جهاد و مبارزه،  مجاهد خستگی ناپذیر جبهه های 
جنگ حق علیه باطل، سردار سرافراز سپاه اسالم، سرلشکر پاسدار حاج 
قاســم ســلیمانی فرمانده  دالور  و  قهرمان ســپاه قدس  را  به  محضر 
حضــرت ولی عصر)عج( ،  مقام معظم رهبری وتمام مســلمانان جهان 

اسالم تسلیت عرض می نماییم.

نام جاودانه  و  راه شهید سردار سلیمانی  پر رهرو است 

روابط عمومی شرکت توزیع  نیروی برق آذربایجان  غربی

بار كجی كه به منزل نرسید
رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرســتان طارم 
از کشــف و ضبط بیش از 17 تن چــوب آالت قاچاق در این 

شهرستان خبر داد.
به گزارش جام جم زنجان ضیاءالدین حسنلو رئیس اداره 
منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان طارم با اشاره به این که 

از ابتدای دی سال جاری تا کنون 3 دستگاه خودرو حامل چوب 
های جنگلی قاچاق کشف و ضبط شده است، میزان بار قاچاق 
را 17 و نیم تن اعالم کرد. وی در ادامه خاطر نشان کرد: چوب 
های قطع شــده توسط سودجویان از نوع درخت چنار، گردو، 
داغداغان، و توسکاست. حسنلو همچنین تاکید کرد که  مبدا 

یکی از این خودروها خلخال بود که حین عبور از شهرســتان 
طارم پس از بازرســی ماموران یگان حفاظت اداره کل منابع 
طبیعی  و مشخص شدن قاچاقی بودن چوب ها  راننده دستگیر 
شــد.این مقام مسئول گفت: سودجویان به تعزیرات معرفی 
شدند. رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان طارم 

همچنین از کشف 8 تن چوب مجهول الهویه خبر داد و گفت: 
این چوب ها از منطقه شــیرین ســو و شیت کشف شده که 
در حــال حاضر در محوطه منابع طبیعی طارم نگهداری می 
شــود تا پس از بررسی، اقدامات الزم در مورد این چوب آالت 

صورت گیرد.

می نماییم.

می نماییم.


