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توسعه  ی صنعتی  زنجان،  در سایه ی 
شهرک های صنعتی   استان

هفت حوض)3(

برق  را  درست  مصرف کنیم
در  خاموشی  نمانیم

کرگدن های  روی دیوار
 به کتابفروشی  رسیدند

کرونا   بی رحمانه  می تازد
فاصله گذاری فیزیکی را جدی بگیریم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: از مجموع بیماران مبتال به 
ویروس کرونا در استان زنجان تا به امروز هزار و ۱۵۷ نفر با بهبودی کامل از 

بیمارستان ترخیص شده اند.
دکتر پرویز قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۱۶ نفر به آمار 
مبتالیان به کرونا ویروس در استان زنجان افزوده شده است، گفت: در مجموع 
تاکنون تست کرونای یک هزار و ۴۱۹ نفر در استان زنجان براساس یافته های 
آزمایشگاهی مثبت اعالم شده است.وی، افزود: از آغاز شیوع ویروس کرونا 
تاکنون ۱۵۴ نفر در استان زنجان جان خود را از دست داده اند.رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی استان زنجان افزود: از مجموع بیماران مبتال به این ویروس در 
استان تا به امروز هزار و ۱۵۷ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده اند.

۱۱۵۷ بیمار کرونایی
 در زنجان،  مرخص شدند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

سازمان فرهنگی شهرداری ، مشکلی ندارد 

مروری بر اهم عملکرد یک ساله ی  
شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان

نتیجه ی   انتخابات  
خانه مطبوعات    استان  

 زنجان  اعالم  شد
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آگهی تاسیس، تغییرات شرکتخدمات توسعه کشاورزی زرین 
کشت زرین رود:آگهی تغییرات شرکت خدمات توسعه کشاورزی 
زرین کشت زرین رود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 604 و 
شناسه ملی 10460027464 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ1398/05/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1- آقای علیرضا شیری به شماره ملی 4370055105 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل 2- آقای سید اصغر موسوی واسعی به شماره 
ملی 4371938795 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3- آقای مجتبی 
شیری به شماره ملی 4371110681 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ،  2
بروات ، قراردادها ، عقوداسالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء 
آقای علیرضا شیری )مدیرعامل( به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می 
ـ آقای یوسف قربانی به شماره ملی 4284767763 به سمت  باشد. 3
بازرس اصلی و خانم اعظم رستمی پسکوهانی به کد ملی 4371947565 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری خدابنده )886976(

رصد خورشید گرفتگی 
در آسمان زنجان

۲۲ هکتار از مراتع زنجان
در آتش سوخت

سبزه میدان-مرکز علوم ونجوم کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان زنجان ویژه برنامه رصد خورشید گرفتگی را در 

آسمان زنجان برای عالقه مندان به نجوم برگزار کرد.
 تعدادی از مسئوالن استانداری،خبرنگاران، مربیان، کارشناسان 
کانون، اعضا و اولیای مرکز با رعایت پروتکل های بهداشتی در 
برنامه رصد خورشید گرفتگی صبح روز شنبه یکم تیرماه 99 
آسمان زنجان در ویژه برنامه رصد خورشید گرفتگی در مرکز 
علوم و نجوم وابسته به کانون استان  شرکت کرده وبا امکانات 
ابزاری و تلسکوپ های مجهز این مرکز به تماشای این پدیده کم 
نظیر نجومی پرداختند.مدیر کل کانون در این برنامه ضمن تشکر 
از اجرای  برنامه یاد شده از شرکت کنندگان در برنامه تقدیر کرد.

سبزه میدان-مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط 
امسال  نخست  ماهه  سه  طی  گفت:  زنجان  استان  زیست 
)فروردین تا خرداد( 22 هکتار از مراتع منطقه حفاظت شده و 
شکار ممنوع این استان، طعمه حریق شد.به گزارش ایرنا، علی 
مرشدی با بیان اینکه در مدت یاد شده پنج مورد آتش سوزی 
مراتع در مناطق تحت مدیریت این اداره کل گزارش شد، افزود: 
این آتش سوزی ها در منطقه حفاظت شده سرخ آباد و دشت 
سهرین زنجان، منطقه شکار ممنوع خرمنه سر شهرستان طارم و 
منطقه حفاظت شده انگوران در شهرستان ماهنشان، اتفاق افتاد.
وی اظهار داشت: از این 22 هکتار آتش سوزی مرتع، پنج هکتار 
مربوط به منطقه حفاظت شده سرخ آباد و دشت سهرین، 2 
هکتار در منطقه حفاظت شده انگوران و 15 هکتار مابقی نیز در 

منطقه شکار ممنوع خرمنه سر، بود.
مرشدی تصریح کرد: این آتش سوزی ها از سوی عوامل یگان 
حفاظت محیط زیست این استان اطفاء و مهار شد هرچند که در 
این میان خزندگان ریز جثه و حشرات که قدرت فرار نداشتند در 
دام آتش گرفتار شده و زنده زنده سوختند که این دور از انسانیت 

و انصاف است. 

سبزه میدان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
زنجان گفت: زنجان و خرمدره به لحاظ بیماری کرونا در 
وضعیت قرمز قرار داشتند که با افزوده شدن طارم، شمار 
شهرستان های با این وضعیت در این استان به سه مورد 

رسید.
خدابخش مرادی، در جلسه ستاد برگزاری مراسم هفته 
بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی که در سالن پیامبر 
اعظم استانداری زنجان برگزار شد، افزود: استان زنجان از 
لحاظ این بیماری در شرایط مناسب قرار ندارد و باید جامعه 
را به رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی و 

حفاظت های فردی، حساس تر کنیم.   
وی با تاکید بر اینکه بهتر است برای پیشگیری و کنترل 
بیماری ویروس کرونا، مناسبت ها در قالب فضای مجازی، 
نصب بنر و آگاهی بخشی از طریق صدا و سیما انجام 
بگیرد، اظهار داشت: در شرایطی که استکبار جهانی، جان 
و فکر انسان ها، موجودیت و کیان جمهوری اسالمی و 
باورهای مردم نسبت به جمهوری اسالمی را هدف گرفته 
است باید از این مردم در برابر آنان حفاظت و صیانت کرد.  
مرادی افزود: باید به مناسبت هایی که به عنوان یک بیرق، 
ارزش های جمهوری اسالمی را هویدا می کنند توجه 
جدی تری داشت ولی در کنار این موضوع از سالمتی مردم 
و جامعه نیز حفاظت به عمل آورد که امری بسیار مهم و 

ضروری است.وی با تاکید براینکه مردم نباید بیماری کرونا 
را تمام شده تلقی کنند و الزم است اطالع رسانی ها در 
این خصوص شفاف تر باشد، تصریح کرد: کرونا هنوز 
تمام نشده و این بیماری کم کم متوجه نوجوانان نیز می شود 
و حتی کودکان نیز می توانند در معرض این ویروس 
منحوس قرار بگیرند. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری زنجان به موضوع هفته بازخوانی و افشای 
حقوق بشر آمریکایی اشاره کرد و گفت: استکبار جهانی از 

بدو پیروزی انقالب اسالمی دشمنی های خود را با انقالب 
و مردم ایران آغاز کرد و عزیزان بزرگی را با جنایت های 

خود از نظام جمهوری اسالمی و ملت ایران گرفت.  
مرادی افزود: استکبار جهانی از همان ابتدا شروع انقالب 
اسالمی، سه موضوع »سرمایه های فکری و اندیشه ای 
ایران، سرمایه های دنیایی و حوزه اقتصاد و همچنین مقوله 
فرهنگی و اجتماعی« جمهوری اسالمی را هدف گرفته 
است.وی به دست داشتن آمریکای جنایت کار در ترور، 

جنگ و غائله های مختلف، اعمال تحریم های ظالمانه و 
هدف گرفتن نسل جوان و آینده ساز ایران، اشاره کرد و 
اظهار داشت: امروز سیاست های تحریمی که آمریکا و 
عوامل آن در پیش گرفته اند شرایط سختی را در حوزه 
های مختلف ایجاد کرده است اما همت بلند ایرانی، توانسته 
است خیلی از مسایل و مشکالت ناشی از اعمال تحریم 

های ظالمانه را رفع کند.
مرادی تصریح کرد: در هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر 
آمریکایی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر 
باید تبیین عالمانه ای هم از این عزیزان و اندیشه، روح 
بلند و آرمان های بلند آنان از 15 خرداد 42 تا به امروز 
داشته باشیم. وی تاکید کرد: باید در چنین مناسبت هایی 
از حوزه فناورانه  در ترویج اندیشه ها، سیاست ها، برنامه 
ها و رویکردها در درون جمهوری اسالمی داشته باشیم 
و از فرصت تبلیغ هنرمندانه در کالم، شعر، موسیقی، هنر 
و نقاشی به درستی استفاده کنیم تا بیرق جمهوری اسالمی 

بتواند افراد زیادتری را تحت پوشش خود قرار دهد. 
مرادی ادامه داد: باید از این مناسبت ها برای تعمیق نیازهای 
اساسی جامعه یعنی اتحاد، اتفاق، وحدت و همدلی استفاده 
کرد و تدبیری اتخاذ کرد تا استفاده از فرصت ها بیشتر و 
بیشتر شود اما با این وجود باید شرایط موجود را نیز در 

نظر داشت.
 

سبزه میدان-معاون کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
گفت: باورداشت و اعتقاد عملی مردم نسبت به رعایت 
بهداشت فردی و فاصله گذاری فیزیکی در سطح اجتماع در 
مقابله با بیماری ویروسی همه گیر کرونا به طور چشمگیری 

در کشور کاهش یافته است.
 دکتر ایرج حریرچی در حاشیه نشست ستاد استانی پیشگیری 
از کرونا در خراسان رضوی افزود:  بررسی ها نشان می دهند 
در برخی از شهرهای کشور باورداشت مردم نسبت به اصول 
بهداشتی در پیشگیری از کرونا 70 درصد و در تهران بین 9 تا 

11 درصد کاهش داشته است.
 وی ادامه داد: هر چقدر  اعتقاد و آگاهی مردم نسبت به رعایت 
بهداشت فردی کاهش یابد، در مقابله با بیماری کرونا بیشتر 

دچار مشکل خواهیم شد.
حریرچی گفت: مهمترین نقطه ضعف مردم درمقابله بابیماری 
ویروسی کرونا اعتقاد و باورداشت نسبت به رعایت اصول 

بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی در سطح اجتماع است.
وی »رعایت نکردن موازین بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی 
در سطح اجتماع در برخی اماکن مانند مراکز خرید و پاساژها، 
خودروها و مکانهای حمل و نقل عمومی، دفاتر پیشخوانهای 
دولت، دفاتر پلیس بعالوه 10 و برخی از مطبهای پزشکان 
خصوصی« را از چالشهای پیش رو در مسیر مبارزه با بیماری 

ویروسی همه گیر کرونا برشمرد.
معاون کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش افزود:این در حالی 
است که در برخی از اماکن مانند هتلها، مساجد و همچنین 
حرمهای مطهر چهارگانه رعایت اصول و موازین بهداشتی 
و فاصله گذاری فیزیکی میان افراد در جهت مبارزه با کرونا  
مناسب است.وی گفت: رعایت موازین بهداشتی از سوی 
مردم در این مکانها اختالف 40 درصدی با مراکزی دارد که 

مردم در آنها بهداشت را رعایت نمی کنند. 
بر اساس آخرین آمار رسمی تاکنون 207 هزار و 525 نفر 
در ایران به بیماری کرونا مبتال شده اند. این بیماری تاکنون 
جان 9 هزار و 742 نفر را در کشورمان گرفته است. همچنین 
تاکنون 166 هزار و 427 نفر از مبتالیان به کرونا در ایران 

بهبود یافته اند.  
»پاندمی کرونا« تاکنون در سطح جهان 9 میلیون و 98 هزار 
و 596 نفر را بیمار کرده و جان 471 هزار و 516 نفر را در 
230 کشور گرفته است. چهار میلیون و 868 هزار و 300 نفر 

از افراد مبتال به کرونا در سطح جهان  تاکنون درمان شده اند.
در این میان آمریکا با دو میلیون و 363 هزار و 572 بیمار کرونا 
و 122 هزار و 289 قربانی بیشترین آمار را به خود اختصاص 
داده و پس از آن به ترتیب کشوهای برزیل، روسیه، هند و 

انگلستان قرار گرفته اند.
بر اساس آخرین آمارهای رسمی، ایران در جدول شمار 
مبتالیان و قربانیان بیماری جهانگیر کرونا جایگاه دهم را در 

جهان دارد. 

کرونا بی رحمانه می تازد
سه شهرستان استان زنجان در محاصره کرونا است

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت  خورشید گستران آسمان زنگان:تاسیس شرکت با مسئولیت محدود خورشید گستران آسمان زنگان درتاریخ1399/03/10 به شماره ثبت 12936 به شناسه ملی 14009171964 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید ، ساخت ، راه اندازی و تعمیرات پنل های خورشیدی و مولد برق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش مرکزی ، شهر زنجان، 
محله کوی الله ، کوچه )مشکات( ، بلوار غدیر ، پالک -483 ، 214 ، طبقه دوم ، واحد 4 کدپستی 4515934193 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای بهروز قاسمی به شماره ملی 4281886079 دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه آقای مروت رحیمی به شماره ملی 5399440555 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای بهروز قاسمی به شماره ملی 4281886079 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مروت رحیمی به 
شماره ملی 5399440555 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی 
با امضاء مشترک آقایان بهروز قاسمی با سمت رئیس هیئت مدیره و مروت رحیمی با سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات 

مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.                                           اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )886979(

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت  آرتین تجارت ماکان:تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرتین تجارت ماکان درتاریخ1399/03/18 به شماره ثبت 12948 به شناسه ملی 14009189460 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :فعالیت در زمینه بازرگانی داخلی و خارجی ، اخذ کارت بازرگانی ، واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی و همچنین ماشین آالت کارخانجات ، صادرات محصوالت کشاورزی و صنعتی ، تاسیس فروشگاههای زنجیره ای و تامین ارزاق و کاالهای اساسی درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش مرکزی ، شهر زنجان، محله قیرباشی ، اسکندری ، کوچه )اندیشه( ، بن بست »اشراقی« ، پالک -47 ، 12 ، طبقه همکف کدپستی 4514653965 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 3000000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مجتبی سلیمی به شماره ملی 4270275121 دارنده 1500000000 ریال سهم الشرکه خانم نسترن موالئی به شماره ملی 4270476095 دارنده 1500000000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره آقای مجتبی سلیمی به شماره ملی 4270275121 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم نسترن موالئی به شماره ملی 4270476095 و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی با امضاء مشترک خانم نسترن موالئی با سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی سلیمی با سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء آقای مجتبی سلیمی با سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.                                                                                        اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )886980(

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت  راشا گستران آرشام:آگهی تغییرات شرکت راشا گستران آرشام شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 12825 و شناسه ملی 14009036886 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1399/02/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد زیر به 
موضوع فعالیت الحاق و ماده مربوطه اساسنامه شرکت اصالح گردید: انجام و عرضه کلیه خدمات فنی، مهندسی، مشاوره ای و پیمانکاری شامل طراحی، محاسبه، نظارت، مجری ذیصالح، نقشه برداری، اجرا و احداث )بصورت توام و یا مجزا( در زمینه ساختمان ، ابنیه، تاسیسات برقی و 
مکانیکی، سد، آب، نیرو، راه آهن، پل سازی، تونل، شبکه های آبیاری و زهکشی،کلیه پروژه های عمرانی، شبکه های آبیاری و زهکشی و شبکه های انتقال آب - مبادرت به کلیه امور و عملیات صنعتی، سرمایه گذاری و مشارکت، تاسیس، تجهیز، نصب، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات 
تولیدی، صنعتی- انجام امور تاسیساتی و تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات، حمل و نقل درون شهری- انجام امور بازرگانی مجاز اعم از خرید و فروش، پخش و توزیع، صادرات و واردات کلیه تجهیزات، ماشین آالت و کاالهای مجاز و همچنین خدمات فنی و مهندسی - حق العملکاری، 
انجام امور گمرکی و عملیات بارگیری و ترخیص کاال از گمرک - انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع شرکت، ایجاد شعب، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور - شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و 

بین المللی - اخذ وام و تسهیالت مالی ، اعتباری و ضمانتنامه های بانکی به صورت ارزی و ریالی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی درصورت ضرورت قانونی پس ازاخذ مجوزهای الزم. -ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد.
                                                                                                                                اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )886977( 

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت  راشا گستران آرشام:آگهی تغییرات شرکت راشا گستران آرشام شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 12825 و شناسه ملی 14009036886 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1399/02/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد زیر به 
موضوع فعالیت الحاق و ماده مربوطه اساسنامه شرکت اصالح گردید: انجام و عرضه کلیه خدمات فنی، مهندسی، مشاوره ای و پیمانکاری شامل طراحی، محاسبه، نظارت، مجری ذیصالح، نقشه برداری، اجرا و احداث )بصورت توام و یا مجزا( در زمینه ساختمان ، ابنیه، تاسیسات برقی و 
مکانیکی، سد، آب، نیرو، راه آهن، پل سازی، تونل، شبکه های آبیاری و زهکشی،کلیه پروژه های عمرانی، شبکه های آبیاری و زهکشی و شبکه های انتقال آب - مبادرت به کلیه امور و عملیات صنعتی، سرمایه گذاری و مشارکت، تاسیس، تجهیز، نصب، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات 
تولیدی، صنعتی- انجام امور تاسیساتی و تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات، حمل و نقل درون شهری- انجام امور بازرگانی مجاز اعم از خرید و فروش، پخش و توزیع، صادرات و واردات کلیه تجهیزات، ماشین آالت و کاالهای مجاز و همچنین خدمات فنی و مهندسی - حق العملکاری، 
انجام امور گمرکی و عملیات بارگیری و ترخیص کاال از گمرک - انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع شرکت، ایجاد شعب، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور - شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و 

بین المللی - اخذ وام و تسهیالت مالی ، اعتباری و ضمانتنامه های بانکی به صورت ارزی و ریالی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی درصورت ضرورت قانونی پس ازاخذ مجوزهای الزم. -ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد.
                                                                                                                                اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )886977( 

سبزه میدان- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجان گفت: نداشتن خاموشی برق در تابستان امسال منوط 
به مدیریت مصرف و رعایت الگوی مصرف مشترکان 

صنعتی، تجاری، اداری، عمومی و تجاری استان است.
علیرضا علیزاده در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: 
برق امروزه الزمه زندگی جاری است که با هزینه های 
کالن در جامعه تامین و خدمات رسانی برای مشترکان در 
بخش های مختلف انجام می شود.وی با بیان اینکه کشور 
رتبه نخست در خاورمیانه و رتبه چهاردهم جهان در صنعت 
برق را دارد، اظهار داشت: زیرساخت اصلی تولید و توسعه 

در جامعه افتخاری برای ایران است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان گفت: 
صنعت برق از چهار حلقه در بخش های مختلف از تولید 
تا توزیع دارد که تولید در بخش نیروگاه ها، صنایع تولیدی 
و سوخت های فسیلی، تولید انرژی های تجدیدپذیر و نو، 
بسیار حساس است که این بخش پُرهزینه ترین بخش ها 
است و احداث یک واحد نیز هزینه های بسیاری دارد. 
علیزاده، انتقال و فوق توزیع انرژی را حلقه دوم دانست و 
ادامه داد: حلقه سوم توانیر توزیع انرژی برق در داخل شهرها 
و روستاهای استان برای همه مشترکان است.وی مرحله 
چهارم را مدیریت مصرف به سمت تقاضا محوری دانست 

و افزود: باید این مهم محقق شود تا از داشته ها و ظرفیت 
های موجود به نحو مطلوبی استفاده شده تا انرژی برق برای 
577 هزار و 855 مشترک را تغذیه کنیم.مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان زنجان گفت:  سال گذشته سه 
هزار و 512 مگاوات ساعت برق برای مشترکان این استان 

فروختیم.علیزاده با تاکید بر اینکه در سطح استان در بخش 
صنعتی نیز 760 کیلووات ساعت برق فروختیم یادآوری 
کرد: این مهم گویای شاخص تولید و پویایی این بخش 
است که این استان در سطح کشور مصرف متوسطی را دارد. 
به گفته وی، شرکت  نیروی برق در استان زنجان 14 هزار و 

317 کیلومتر شبکه توزیع دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، با بیان 
اینکه مشترکان خانگی  80 درصد کل مشترکان استان را 
تشکیل می دهند، گفت: این بخش 18 درصد مصرف 
انرژی برق استان را به خود اختصاص داده است. علیزاده 
اضافه کرد: بخش های تجاری و عمومی هر کدام پنج درصد 
مصرف کل انرژی استان زنجان را دارند.وی میزان مصرف 
بخش کشاورزی را 19 درصد کل انرژی برق استان زنجان 
بیان کرد و افزود: بخش صنعتی 52 درصد انرژی را مصرف 
می کند که تعرفه مولد و کسب ثروت برای استان به شمار 
می رود. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
گفت: بیشترین تولید و ظرفیت برق صرف موارد مولد و 
تولید شود که این مهم برای استان شاخص است.علیزاده به 
پیک تابستان اشاره کرد و افزود: تابستان امسال با همکاری 
مشترکان پیک بدون خاموشی را سپری می کنیم.وی تاکید 
کرد: ساعت طالیی مدیریت مصرف انرژی برق استان از 
ساعت 13 تا 17 بعدازظهر و 20 تا 22 شب تا 15  شهریور 
می باشد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان  
ادامه داد: مشترکانی که اقدام به رعایت مدیریت مصرف برق 
در پیک تابستان کنند از بسته های تشویقی شرکت توزیع 

نیروی برق استان زنجان بهره مند می شوند.

برق را  درست مصرف کنیم، در خاموشی نمانیم

 زنجان، قرمز است

سبزه میدان-دادستان عمومی و انقالب زنجان گفت: تخلف 
شماری از افراد ناپخته و نابخرد به معنی آسیب دیدن وجهه 
نیکوی این استان نیست اما با رسیدگی به پرونده شهرداری 

زنجان  از تضییع میلیاردها تومان بیت المال، جلوگیری شد.
حجت االسالم محسن کرمی در نشست خبری به مناسبت هفته 
قوه قضائیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نجابت، شرافت، 
نگه داشتن حریم و تواضع از ویژگی های زنجان بوده و این 
استان یک اشتهار ملی و بین المللی در انتساب به اهل بیت)ع( دارد 
که برنامه های پرشور و شعور ایام محرم، مصداق بارز آن است.

وی افزود: تشریح جزئیات تخلف چند فرد ناپخته و نابخرد، 
زیبنده نبوده و وجهه استان زنجان را مورد آسیب قرار می دهد و 
به همین دلیل، بسیاری از خدمات، اقدامات و جزئیات تخلفات 

برای حفظ حرمت شهر زنجان، رسانه ای نمی شود.
کرمی با اشاره به پرونده اختالس و ارتشا در شهرداری زنجان 
گفت: در این پرونده، سه شهردار، معاون شهردار، پنج عضو 
شورا، یک بازرس کانون و تعداد دیگری از افراد در مظان اتهام 

قرار داشتند که 11 نفر از کارکنان اصلی و حدود 20 نفر نیز به 
صورت غیرمستقیم از داخل و خارج از شهرداری هستند.

وی با بیان اینکه تخلفات زیادی در پرونده مربوط به شهرداری 
صورت گرفته است، اظهار داشت: برای نمونه، زمانی که 2 نفر از 
اعضای شورای شهر در بازداشت به سر می بردند، یکی از اعضای 
شورا برای اختالس 200 میلیون تومان برنامه ریزی می کرد که از 

آن جلوگیری شد.
کرمی ابراز کرد: اتفاقات خیلی مهمی  در پرونده شهرداری رقم 
خورده که برای مثال؛ شهرداری مکلف شده در راستای ماده 
101 به جای پول، مِلک بگیرد که این خودش فساد بزرگی بود.
وی افزود: پول دریافتی، َصرف هزینه های جاری می شد اما در 
دریافت امالک اینگونه نبود که با ورود دادستانی بنا شد سند 
امالک دریافتی به نام شهرداری زده شود تا فروش آن نیازمند 
مزایده و صورتجلسه باشد.دادستان زنجان گفت: یک تکه زمین 

با سوء استفاده برخی افراد و کوتاهی برخی مدیران به ثمن بخس 
)معامله کم ارزش(، متری 2510 تومان به نرخ سال 84 به یک 
شرکت تعاونی خصوصی واگذار شده که فساد آن بیش از 100 
میلیارد تومان است که این زمین در داخل حریم شهر زنجان اما 

خارج از محدوده است.
وی افزود: متوقف کردن واگذاری هفت هکتار زمین با یک 
توجیه غلط و غیرقانونی به مبلغ 132 میلیارد تومان، متوقف کردن 
مناقصه پروژه سبزه میدان و بازگشت 50 میلیارد تومان، جلوگیری 
از نابود شدن چهار میلیارد تومان برای خرید تجهیزات به پارک 
بانوان، بخش دیگری از اقدامات دستگاه قضایی در ورود به 

تخلفات شهرداری است.
دادستان زنجان در پاسخ به تخلفات احتمالی مربوط به سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان گفت: سازمان 
فرهنگی، مشکلی ندارد اما مدیران شهرداری تالش داشتند تا 

برخی مصارف و هزینه ها را با سندسازی از این محل، تامین کنند 
که به این دلیل، سازمان را تحت فشار قرار می دادند که این مبالغ 

در برابر تخلفات خود شهرداری، مبالغ ناچیزی هستند.
وی در خصوص کیفیت آسفالت معابر شهری و شهرک های 
اقماری زنجان، اظهار داشت: قرارداد پیمانکاران آسفالت به 
صورت یکساله بود که این امر، ضمانت اجرای کار را از بین 
می برد.کرمی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات موثر و خوبی که 
با برگزاری جلسه مشترک با شهرداری و شورای شهر در این 
زمینه انجام شد عقد قراردادها به صورت حداقل 18 و یا 24 ماهه 
است و بعد از آمدن آقای یگانه، قراردادهای زیر 18 ماه نداریم.وی 
ادامه داد: در این صورت، یک فصل سرما از زمان آسفالت ریزی 
می گذرد و از این طریق، کیفیت آسفالت مشخص می شود.
کرمی یادآور شد: در خصوص استفاده از فناوری های نوین 
نیز با پیگیری های الزم از شهرداری خواسته شد تا در 2 محل 
از آسفالت های الیافی استفاده کنند اما بررسی های جدی تری در 

سازمان عمران شهرداری خواهیم داشت.

سازمان فرهنگی شهرداری ، مشکلی ندارد 

زنجان  استاندار  میدان-  سبزه 
گفت: یکی از راهکارهای عبور 
از شرایط سخت آبی این است 
که همه آحاد جامعه بتوانند با 
مصرف بهینه نقش خود را در 
موضوع سازگاری با کم آبی به 

خوبی ایفا  کنند.
فتح اهلل حقیقی به مناسبت هفته 
صرفه جویی در مصرف آب با 

صدور پیامی افزود: هر ساله در کشورمان یکم تا هفتم تیرماه 
تحت عنوان هفته صرفه جویی در مصرف آب نامگذاری شده 
است و به ما این پیام را می دهد که با مصرف صحیح آب، طبق 
الگوی صحیح مصرف و جلوگیری از هدر رفت آن می توانیم تا 
حدی کمبود منابع تامین آب را جبران کنیم.وی یادآورشد: هفته 
صرفه جویی در مصرف آب به عنوان یک رویداد فرهنگی، در 
افکار عمومی و رسانه ها جای خود را باز کرده است و سالیانه 
در این هفته برنامه های فرهنگی و آموزشی متنوعی برای ارتقای 
آگاهی های عمومی درباره آب به عنوان ارزشمندترین عطیه الهی 
و مهمترین عامل تداوم حیات موجودات زنده و جلب توجه 
افکار عمومی به این مایه حیات بخش انجام می شود.حقیقی 
اظهار داشت: شیوع ویروس کرونا و لزوم توجه بیشتر مردم به 
بهداشت فردی در این شرایط حساس مصرف آب را به شدت 
افزایش داده است، بنابراین نیاز به توجه جدی و همگانی به 
مدیریت مصرف آب احساس می شود.استاندار زنجان تصریح 
کرد: اگر تا چند سال پیش از خشکسالی به عنوان پدیده ای به 
ظاهر هولناک یاد می شد و به رغم تکرار بی شمار آن حتی تلنگری 
بر افکار عمومی نقش نمی بست، امروز با قطعیت می توان گفت، 
هشدار کم آبی دیگر شعار نیست.وی تاکید کرد: آنچه تهدید 
کننده امنیت آبی جامعه ماست، این است که منابع آب های 
سطحی و زیرزمینی از دسترس مان خارج می شوند و یا بهتر 
بگوییم بخش اعظم آن از دسترس خارج شده اند.  حقیقی 
گفت: بدون شک مدیریت مصرف و مشارکت مردم در مصرف 
بهینه آب به عنوان راهکاری تاثیرگذار و غیرقابل انکار، ما را بر 
آن وا  می دارد که همچون سال های گذشته،  در حفظ آب 
این گنجینه و امانت آیندگان، یاری و تعامل بیش از پیش ِشما 
مردم نجیب و شریف استان زنجان را بطلبیم.وی با بیان اینکه 
ما آب را از گذشتگان به ارث نبرده ایم بلکه امانت دار آیندگان 
هستیم، خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است هدف از صرفه جویی 
و مصرف بهینه، کم مصرف کردن نیست هدف درست و بجا 

مصرف کردن و به اندازه نیاز استفاده کردن است.

استاندار زنجان:
 مصرف بهینه راهکار عبور 
از شرایط سخت آبی است

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت ذوب آهن نگین کاسپین:آگهی 
تغییرات شرکت ذوب آهن نگین کاسپین شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 2479 و شناسه ملی 10570030591 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1399/03/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1- آقای محمد داد راست کد ملی : 0062029096 
به سمت رئیس هیئت مدیره 2- آقای فتاح جانی کد ملی : 
4323952023 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3- آقای محمد 
حسین اسمعیلی مرندی کد ملی : 4321873010 به سمت مدیر 
عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . 
-حق امضا کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته و بروات با امضا ی نایب رئیس هیئت مدیره و رئیس 
هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل 
متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود . اوراق عادی و اداری با امضا 

ی نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری ابهر )886975(

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان:

دادستان زنجان: مانع  تضییع میلیاردها  تومان شدیم

سبزه میدان-نماینده ولی فقیه در استان زنجان، گفت: اعتماد 
عمومی بزرگترین سرمایه اجتماعی است و فعالیت مجاهدانه 
رئیس قوه قضاییه به اعتماد عمومی کمک و آن را ترمیم کرده 

و می کند.
به گزارش مهر، آیت اهلل علی خاتمی در دیدار با رئیس کل، 
دادستان و تعدادی از کارکنان دادگستری استان در محل دفتر 
امام جمعه زنجان، یاد و خاطره شهدای هفت تیرماه را گرامی 
داشت و گفت: عدالت باید در جامعه به خوبی برقرار شود.
وی اظهار کرد: هیچ کشوری در برابر تحریم های ناجوانمردانه 
نمی توانست بایستد که جمهوری اسالمی این افتخار را داشت 
و توانست بر تحریم ها غلبه کند.نماینده ولی فقیه در استان 
زنجان، گفت: قانون اساسی، نحوه مدیریت مملکت را در 
قالب سه قوه مشخص کرده و تفکیک وظایف و استقالل 
قوای سه گانه صورت گرفته ولی سخت ترین بخش امور، 
قضاوت است.خاتمی با بیان اینکه قضاوت حتی اگر در 
محضر عدل الهی و امیرالمومنین )ع( هم باشد، نیمی از 
مراجعان ناراضی هستند، تاکید کرد: قضاوت، کار سخت 
و دشواری است.وی تاکید کرد: اعتماد عمومی بزرگترین 
سرمایه اجتماعی است و فعالیت مجاهدانه رییس قوه قضاییه 
به اعتماد عمومی کمک کرده و آن را ترمیم کرده و می کند.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان، با بیان اینکه پس از گذشت 
بیش از 40 سال از پیروزی انقالب اسالمی امروز کشور در 
اوج قدرت و عزت قرار دارد، افزود: مهمترین مساله برای 
استکبار جهانی، مقابله با جمهوری اسالمی است.خاتمی 
گفت: پس از رحلت امام خمینی )ره( دنیا منتظر از بین رفتن 
انقالب اسالمی بود اما 31 سال بعد از رحلت ایشان هنوز 
انقالب با همان صالبت راه را طی می کند.وی گفت: اقدامات 
خیلی بزرگی در طول بیش از 40 سال در کشور انجام شده 

که با دوران قبل از انقالب قابل مقایسه نیست.

فاصله گذاری فیزیکی را جدی بگیریم

امام جمعه زنجان:  اعتماد عمومی 
بزرگترین سرمایه اجتماعی است
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کرگدن های روی دیوار به 
هفت حوض-حسن توفیق،   هنرمندی کتابفروشی  رسیدند

صاحب سبک    ویکی ازمدیران  برجسته 
نشریه طنز توفیق به شمار می رود که 
۲9 سال مدیریت این نشریه طنز و 
انتقادی را بر عهده گرفت، موفقیت 
این کاریکاتوریست به اندازه ای بود که 
عالوه بر خلق آثار بی بدیل در این زمینه 
توانست، زبان گویای مردم زمانه خود 
باشد و به انتقاد طنازانه از حکومت و 
شخصیت های سیاسی کشور برای    رفع

 مشکالت  عمومی بپردازد.
حسن توفیق در 11 اسفند13۰۴شمسی
 دیده به جهان گشود، او دوران مدرسه 
خود را تا دریافت دیپلم متوسطه در 
دارالفنون فراگرفت و سپس به دانشگاه 
تهران راه یافت و در رشته حقوق 
قضایی فارغ التحصیل شد. سپس مدتی 
کارمند وزارت دارایی بود و همچنین 
در دانشگاه  شهید  بهشتی به  تدریس
پرداخت.مجله توفیق در13۲3 خورشیدی 

در معرفی کوتاه حسن توفیق می نویسد: قریب 18 سال از 
عمر حسن توفیق می گذرد و فعالً در دبیرستان دارایی مشغول 
به تحصیل می باشد، از هنرمندانی است که در میان هم ساالن 
خود کمتر نظیر دارد و می توان گفت چنانچه وسیله تشویق او 

فراهم شود، آتیه درخشانی در انتظار اوست.
این هنرمند صاحب سبک در 13۲۲ خورشیدی به طور 
رسمی به جمع طنزپردازان مجله توفیق، مجله ای که نزدیک 
به نیم سده فعالیت داشت، پیوست و توانست پس از برکناری 
سردبیران چپ گرا و متمایل به حزب توده، سردبیری آن مجله 
برجسته را با همراهی برادرانش برعهده بگیرد. او در ابتدا با 
راهنمایی و همکاری روح اهلل داوری از کاریکاتوریست های 
باسابقه و سپس به صورت مستقل شروع به خلق آثار 
ماندگاری در هفته نامه توفیق کرد، بسیاری از کاریکاتورهای 
روی جلد این مجله در دوره دوم و سوم کار حسن توفیق 
طراحی شد. موفقیت این کاریکاتوریست به اندازه ای بود که 
عالوه بر خلق آثار بی بدیل در این زمینه توانست، نخستین 
دوره کالس های آموزشی کاریکاتور در ایران را برگزار و 
تیم کاریکاتور این مجله را سازمان دهی کند. همچنین نمونه 
آگهی های کالس تعلیم کاریکاتور به طور مرتب در توفیق و 
دیگر نشریات منتشر و به  مرور با جذب نیروهای جوان و 

مستعد در دوره سوم، شکوفایی آتلیه توفیق را سبب شد.
از انتشار تا توقیف مجله توفیق

در 13۰1 خورشیدی و در زمان پادشاهی احمدشاه، حسین 
توفیق امتیاز نشریه ای فکاهی به نام توفیق را اخذ کرد، چاپ 
این مجله تا به قدرت رسیدن رضاخان مشکلی نداشت و 
توفیق انتقادات مالیمی را از دستگاه حاکم می کرد اما به تدریج 
که رضاخان قدرت گرفت، فضای اجتماعی و سیاسی به 
مرور بسته و کار برای بسیاری از نشریات از جمله توفیق 
بسیار سخت شد، بنابراین تا 1317 خورشیدی این مجله 
مشی انتقادی نداشت و بیشتر با محتوای شعر، نثر و آگهی به 
چاپ می رسید. پس از مرگ حسین توفیق، مجله توفیق دچار 
توقف شد تا اینکه در 1319 خورشیدی با مدیریت فرزندش، 
محمدعلی توفیق، دوره دومش آغاز شد و تا کودتای ۲8 
مرداد 133۲ ادامه داشت. در این دوره و پس از شهریور 13۲۰ 
خورشیدی فضای سیاسی کمی بازتر شد. از این رو، مطالب 
توفیق با حفظ روش فکاهی و طنزآمیز خود، همانند بسیاری 
از مجالت دیگر سیاسی و انتقادی شد. بی ثباتی سیاسی به 
سبب ناپایداری دولت ها دستمایه اصلی توفیق برای انتقاد از 
دستگاه حاکم بود که توقیف های پی در پی را به دنبال داشت 
اما به طور کلی توفیق از درگیری با دربار پرهیز می کرد، تنها 
در بحبوحه وقایعی که به کودتای ۲8 مرداد 133۲ انجامید در 
مقاله ای با عنوان »فتنه روسیاه« با تندی از محمدرضا پهلوی 

انتقاد کرد. محمدعلی توفیق به خاطر این مقاله ۲8 مرداد 133۲ 
در دفتر نشریه بازداشت و نخست در قلعه فلک االفالک 
زندانی شد و بعد به جزیره خارک تبعیدش کردند. او پس 
از یک سال آزاد شد، مشروط بر اینکه فعالیت سیاسی نداشته 
باشد. در دوره سوم این مجله که در 1337 خورشیدی آغاز 
شد، محمدعلی توفیق نام این مجله و حق  تالیف 3۲ سال 
مندرجات آن را رسماً به برادران توفیق یعنی حسن، حسین و 
عباس توفیق که در سال های آخر دوره دوم از اعضای تحریریه 
توفیق بودند، واگذار کرد. انتشار این دوره پرسروصدای توفیق 
زیر فشار شدید سانسور و با توقیف های مکرر تا 13۵۰ 
خورشیدی ادامه یافت. در این دوره ظاهر نشریه تغییراتی کرد 

از جمله جلدش رنگی و صفحاتش به تدریج بیشتر شد.
چو حق تلخ است، با شیرین زبانی/ حکایت سرکنم، آنسان 
که دانی«. خاندان توفیق زبان طنز را برای انتقاد از حکومت 
انتخاب کرده بودند و این شعر را شعار همیشگی مجله خود 
می دانستند. بسیاری این مجله را بهترین و تاثیرگذارترین نشریه 
طنز تاریخ مطبوعات ایران می دانند، برای نمونه محمد مصدق 
مجله توفیق را بهترین نشریه آن زمان می دانست اما تاثیرگذاری 
این نشریه و انتقاد از حکومت واکنش های مختلف حاکمیت 
را به دنبال داشت و به گفته حسین توفیق آخرین سردبیر این 
نشریه هربامداد پیش از چاپ ماموران سانسور با نردبان وارد 
چاپخانه می شدند و صفحات توفیق را می دیدند و سانسور 
می کردند، این فشارها ادامه داشت تا اینکه سرانجام در 13۵۰ 
خورشیدی توفیق به دستور مستقیم هویدا نخست وزیر وقت 

توقیف شد و دیگر به چاپ نرسید.
حسن توفیق در خصوص مهمترین ویژگی نشریه »توفیق«، 
یعنی شوخی با سران سیاسی کشور می گوید: »زمان ها و 
سال های مختلف در ایران شرایط مخصوص به خودش را 
داشته که از لحاظ آزادی های سیاسی نیز این شرایط در نوسان 
بوده است. ما به نسبت شرایط حداکثر بهره را می بردیم و با 
رجال و سیاستمداران شوخی می کردیم. به طور کلی فضای 
بازی در اختیار رسانه ها نبود، ولی ما تا آنجا که می توانستیم از 
شرایط موجود استفاده و تا اندازه ای که می توانستیم شوخی 
می کردیم، اما نشریات دیگر آنقدر که باید از شرایط استفاده 
نمی کردند. همچنین وی می گوید: زمان نخست وزیری 
امیرعباس هویدا »توفیق« را چهار بار توقیف غیرقانونی کردند و 
هر چهار بار جنگیدم تا روزنامه را از توقیف دربیاورم، همچنین 
هویدا در پنجاهمین سال انتشار »توفیق« بسیار تالش می کرد 
که »توفیق« را در مسیر خودش بیاورد و هر وقت من را 
می دید، می گفت بیا با ما باش و اگر با ما باشی از هر نظر همه 
چیز برایت فراهم خواهد بود، ولی هیچ وقت جواب قطعی 
آره یا نه به او نمی دادم، تا اینکه یک بار گفتم برای قبول این 

توفیق ، طنز  پر طنینی  داشت  

پیشنهاد شما معذوریت دارم؛ من عضو حزب خران هستم 
و نمی توانم با شما همکاری داشته باشم.« همچنین توفیق 
درباره فلسفه راه اندازی حزب خران، می گوید: برای بسیاری 
از ما پیش آمده که در زندگی، با افراد مختلفی برخورد کنیم 
که در روایت زندگی گذشته شان می گویند، فالن کار نیک 
را انجام دادم که ای کاش انجام نمی دادم. مثال بازرسی فالن 
منطقه ایران را برعهده داشتم و یک ریال هم رشوه نگرفتم 
و درست کار بودم، ولی زندگی حقیرانه ای داشتم. اما افرادی که 
زیردست من بودند، رشوه می گرفتند و وضع مالی خوبی هم 
داشتند. پس من عجب خری بودم! در واقع علت نامگذاری 

این حزب از اینجا آمد.
احمد مسجدجامعی در خصوص این مجله می گوید: به 
جرات می توان گفت در ایران هیچ روزنامه ای به اندازه توفیق 
محبوب نبود؛ هم ساده بیان می کرد و هم حرفه ای ها به آن 
التفات داشتند. این مجله زبان مردم بود و در عین حال، نوآوری 
هم داشت. اما شیوه قدما در آموزش قابل تقدیر است. این 
مجله لبخند مشترک همبستگی ایجاد می کند، پیوند اجتماعی 
را تقویت می کند و آدم ها را به هم نزدیک می کند و یک 

فرهنگ می سازد و برای جامعه نشاط ایجاد می کند.
مرام نامه مجله توفیق

راه و روش توفیق که نشریه ای است ملی و مستقل که به هیچ 
حزب و دسته و جمعی بستگی ندارد، با هدف سعادت و رفاه 
ملت ایران عبارت است از: نشر حقایق و روشن کردن افکار 
عمومی، مبارزه با نبود آزادی، بی عدالتی، ناحق و ستمگری و 

دفاع از آزادی و عدالت و حق و حقیقت«.
کارنامه هنری و مدیریتی حسن توفیق

نخستین کاریکاتور و اثر شناخته شده حسن توفیق که متأثر 
از کاریکاتوری از عصر قاجار در نشریه »کشکول« بود در 
اردیبهشت13۲۲ منتشر  شد.دراین کاریکاتور،عده ای مطبوعات 
را آتش زده اند و دست به دست هم دورش می رقصند.  
به مرور آثار توفیق از جمله گراور و کلیشه سازی برای صفحه 
»حزب خران« و کاراکتر و تیپ سازی طنزآمیز برای رجال 
سیاسی، محبوبیت بسیاری می یابد، یکی از ابتکارات این 
هنرمند صاحب سبک تغییر امضای کنایه آمیز روی جلدش 
از حسن توفیق به اسداهلل توفیق در شوخی با جدال های 
هرروزه کاشانی و مصدق در خصوص ملی شدن نفت بود 
که بازخورد بسیار زیادی در محافل سیاسی داشت و سبب 

واکنش های  مصدق  شد. 
مهدی سهیلی شاعر و نویسنده ایرانی در بیتی از قصیده ای در 
13۲۶ خورشیدی درباره حسن توفیق چنین سروده: »توفیق، 
آن که هست »حسن« نام کوچکش/ نقاش چیره دست و 

جوانی هنرور است«.

یکی از تفاوت های آثار جلد توفیق 
نسبت به دیگر نشریات باید به حضور 
زیرنویس در کاریکاتورها اشاره کرد. 
جلد  در  توفیق  حسن  شگرد  این 
از  هم زمان  استفاده  یعنی  هفته نامه، 
ترکیب تصویر و کلمات دامنه تأثیر 
روی بیننده را به شدت گسترش می داد 
و جلد  را تبدیل به نوعی »لطیفه مصور« 

می کرد.
 همچنین محبوبیت این مجله در اواخر 
دوره دوم انتشارش به حدی رسیدکه 
کم کم توفیق جای »مالنصرالدین زمانه«
خودش راگرفت؛چراکه مردم لطیفه های 
شفاهی را که خود می ساختند، حاال به 
توفیق منسوب می کردند. شروع دوره 
سوم این مجله در 133۶ خورشیدی 
همزمان با خلق چهره های جدیدی 
ازشخصیت های »کاکاتوفیق« در هیبت 
»سیاه بازها«، به همراه »گشنیزخانم« )عیال 
کاکا(، »دکتر ممولی« )عنتر و دستیار 
کاکا(، »ُکری« )خر کاکا(، »ملت« )با لباسی فقیرانه و کاله 
مارک دار( و دیگر شخصیت ها از جمله نخست وزیران، 
وکالی مجلس و… بود که به فراخور زمان معرفی می شدند 
و روی جلد می آمدند. برداران توفیق که مسووالن این مجله 
بودند، تنها چندماه پس از انتشار دوره سوم توفیق در 1337 
خورشیدی امتیاز این مجله را به نام حسن صادر کردند در 
این دوره حسن توفیق مدیرمسوول بود و برادرانش حسین 
و عباس به ترتیب مدیر داخلی و رییس هیأت تحریریه بودند.
یکی از ویژگی های برادارن توفیق و به ویژه حسن توفیق 
)حسن توفیق۲9وبرادرانش حسین۲3و عباس۲۲سال مدیریت  
نشریه »توفیق« را برعهده داشتند( این بود که تالش می کردند 
تا وجهه مردمی داشته باشند و به هیچ جریان و حزبی گرایش 
جدی نداشته باشند و جملگی را ریشخند کنند. اغلب 
ایده های جلد از موضوعاتی مانند فولکلور، اعتقادات و آیین ها 
و خرافات، ترانه ها، قصه های شفاهی و اسطوره ها متأثر بود 
و در یک جمله، سیاست نخبه گرایی توفیق، برخالف دیگر 
نشریات طنز توجه به عوام و عالقه ایشان بود. عمران صالحی 
شاعر، نویسنده و طنزپرداز معاصر در خصوص حسن توفیق 
می نویسد: »سبکش هم خیلی جالب بود. خیلی ایرانی بود. 
فضاهایی به شدت ایرانی. گاهی برای این که منظره ای را بکشد 
یا بعضی تیپ ها را، به کنار خیابان می رفت و می نشست و 
یواشکی از قیافه های افراد یا از محل ها طرح می زد.« کامبیز 
درم بخش کاریکاتوریست درباره حسن توفیق می گوید: 
ایشان آدمی بسیار وسواسی بود که به کار خیلی اهمیت می داد 
و گاهی می شد که ۲ روز روی طرح جلد مجله کار می کرد. 
من از 1۲ سالگی توفیق را دنبال می کردم و از 1۴ سالگی 
کاریکاتورهایم در این نشریه چاپ شد. ما هفته ای دوبار 
جلسه داشتیم که یک جلسه اش مربوط به جلد بود. وقتی 
طرح نهایی می شد، آقای حسن توفیق می گفتند، بروید و 
از توی خیابان ۲ نفر را بیاورید که ببینیم متوجه منظور طرح 
می شوند یا نه. این، کار بسیار مهمی است و خیلی هنر 
می خواهد که همه مردم متوجه حرف تو شوند. محبوبیت 
عام پیدا کردن کار مشکلی است و توفیق نه تنها محبوبیت 

عام که مقبولیت خاص هم داشت.
وفات

سرانجام حسن توفیق در 11 خرداد 1399 خورشیدی دیده 
از جهان فروبست. سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در پیامی توئیتری، درگذشت حسن توفیق را تسلیت 
گفت و نوشت: نیم قرن طنز فاخر )13۰۲ تا 13۵۰( تجربه 
گرانبهای نشریه توفیق بود. راهی که پس از انقالب با نشریه 
گل آقا تداوم یافت، ولی سال هاست که بی جانشین مانده اند. 

دل مان برای آن لبخندهای تلخ تنگ می شود.
ادامه از ستون کافه فیروز

هفت حوض- جشن   رونمایی  
روی  »کرگدن های  کتاب 
دیوار«  به همت خانه داستان 
و مجموعه فرهنگی فرهنگان 
مجموعه  این  در  زنجان 

فرهنگی برگزار شد.
دیوار«  روی  »کرگدن های 
کوتاهی  داستان  مجموعه 
»زهره  از  داستان  حاوی7 
میرعیسی خانی« است که 
انسان  انزوای  و  تنهایی 
امروز را به تصویر می کشد و در هر داستان، شخصیت ها ضمن 
درگیری با مشکالت و حوادث خود، باحس تنهایی خود به 

نوعی کنار می آیند.
داستان های این مجموعه عبارتند از »باغ اناری« برگزیده داستان 
جشنواره بانه و جشنواره ادبی تبریز در سال های 9۰، کرگدن های 
روی دیوار چاپ شده در مجموعه داستان گروهی پرسه در 
حوالی داستان به اهتمام حسین سناپور، »downhill« برگزیده 
جشنواره بزرگ انقالب سال 9۲، انتهای خیابان بهار برگزیده در 
جشنواره شعر و قصه استان زنجان، »شهر چنارها«، »گربه مرده« 

و »زنی زیر باران دف می زند« است.
»کرگدن های روی دیوار« اولین مجموعه داستان جدی چاپ 

شده از اهالی داستان استان زنجان است
در ابتدای این مراسم سلمان کریمی،نویسنده و مدرس داستان 
 نویسی در استان بااشاره به اینکه »کرگدن های روی دیوار« 
اولین مجموعه داستان جدی چاپ شده از اهالی داستان استان 
زنجان است، گفت:پیش از این مجموعه داستان هایی به صورت 
مشترک از دوستان نویسنده استان به چاپ رسیده بود اما این 
کتاب در واقع اولین مجموعه جدی در بین دوستان نویسنده 
است. مجموعه داستان های گروهی با نام »کله های سنگی« و 
»بوی باروت سوخته« از دیگر مجموعه داستان هایی است که از 

اهالی داستان استان به چاپ رسیده است.
داستان در زنجان رو به رشد است

وی با اشاره به اینکه شعر در زنجان سابقه دیرینه ای دارد و از زمان 
قدیم تا دوران معاصر بنیه شعر  در استان قوی بوده است، گفت: 
در داستان اما این ریشه و بنیه قوی وجود ندارد، پیش از انقالب 
آقای میرتقی فاضلی تنها داستان نویس استان بوده است که ایشان 
هم چند مجموعه داستان داشتند که در برهه خاصی به چاپ 
رسید و پس از آن نیز تجدید چاپی نداشتند و پس از آن هیچ 
اتفاقی تا دهه 7۰ نیفتاده است تا اینکه در دهه 7۰ جلسات داستان 
 در استان با جوانانی که متولد سال های ۵۰ بودند، شکل گرفت.
این نویسنده و مدرس داستان استان خاطرنشان کرد: داستان 
زنجان با نسل دهه ۵۰ شروع شد و اکنون تنها پنج شش نفر 
این مسیر را ادامه می دهند و در این میان فاصله ای بین این نسل 
و نسل بعدی با یک فاصله 1۵ تا 1۶ سال به وجود آمد که نسل 

جدید نسل پر کاری هستند.
وی افزود: در این برهه به جایی رسیدیم که هر دو نسل چه 
نسل قبلی و نسل فعلی مصرانه می خواهند که نوشته های خود 
را به چاپ برسانند و در پنج سال آینده می توان شاهد چاپ ده 
الی 1۵ مجموعه از بچه های استان زنجان بود که با این تفاسیر 
می توان گفت که داستان زنجان به تبع این 1۰، 1۵ سال پشتوانه، 

آینده روشنی دارد.
جمع داستان نویسی استان همچون خانواده هستند

کریمی با اشاره به اینکه ما در جمع داستان یک خانواده هستیم، 
افزود:جدای ازدلگیری هایی که گاها پیش می آید درکل یک 
خانواده هستیم و این من را امیدوار می کند که در آینده داستان 

 نویسان بزرگی در استان پرورش یابند.
این نویسنده افزود: برخی از دوستان کارهای خود را برای انتشار 
به انتشاراتی هایی سپرده اند که می توان به کتاب آقای خامه پرست 
اشاره داشت که برای ناشری ارسال کردند و آقای محمود مرادی 
نیز یک رمان نصفه دارند که در حال تکمیل آن هستند و بنده 
نیز یک رمان در دست ناشر دارم و به خاطر همین است که 
من به آینده داستان امیدوارم و چاپ کتاب »کرگدن های روی 
دیوار« قطعا جرقه ای خواهد بود که منجر به یک انفجار بزرگ 

در داستان زنجان خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: کتاب »کرگدن های روی دیوار« در واقع 
مجموعه ای از داستان های برگزیده نویسنده است. داستان »باغ 
اناری« این مجموعه در جشنواره داستان ادبی بانه و تبریز مقام 
آورده است و »داستان دانهیل و شهرچنارها« در جشنواره انقالب 
برگزیده شده است و »گربه مرده« و »انتهای خیابان فروردین« در 
جشنواره های استان زنجان برگزیده شده اند. ضمن اینکه برخی 
 از این داستان ها در مجموعه های گروهی به چاپ رسیده است.
وی با اشاره به برخی ویژگی های داستان های این کتاب افزود: نثر روان 
 نویسنده موجب می شود تا خواننده به خواندن کتاب ترغیب شود.

یک دست صدا ندارد
در ادامه محمدعلی خامه پرست، نویسنده و منتقد ادبی با بیان اینکه 
یک دست صدا ندارد، گفت: با چاپ یک کتاب و یک مجموعه 
و یک رمان در ادبیات یک خطه اتفاق خاصی نمی افتد و باید 
 چاپ کتاب های دیگر در ادامه مدنظر دوستان نویسنده باشد.
 ریشه های داستانی به رشد داستان در یک منطقه کمک می کند
وی با اشاره به اینکه وقتی نویسنده ای مثل اورهان پاموک برنده 
جایزه نوبل می شود به خاطر این است که داستان نویسی در ترکیه 
از قدمت زیادی برخوردار است، گفت: داستان نویسان زیادی در 
ترکیه می نویسند اما تنها اورهان پاموک دیده می شود و دلیل این 
موضوع را می توان در این جست که پشت سر او داستان نویسان 

زیادی هستند که داستان های زیادی نوشته اند.
می خواهم بگویم که زمانی که یک داستانی در جایی دیده 
می شود به تنهایی نمی تواند کاری کند و این ریشه های آن است 
که توانسته او را بارور کند به این معنا که افرادی که در این زمینه 
فعالیت دارند هر چه قدر فعالیت های..ادامه از ستون کافه نادری

خود را تقویت کنند و کتاب های بیشتری به چاپ برسانند در 
واقع تنه اصلی داستان نویسی را  در آن خطه تقویت کرده اند که 
چند نفر از این تنه خود را باال بکشند و به جاهای خوبی برسند.

خامه پرست با اشاره به اینکه گرچه نویسندگان دیگری بودند که 
تک و توک در استان کتاب خود را به چاپ رسانده اند، گفت: هر 
چه به عقب تر برمی گردیم و شرایط کنونی را با آن زمان قیاس 
می زنیم، می بینیم که تعداد این آثار کم کم دارد بیشتر می شود و این 
خود نوید را به ما می دهد که ما می توانیم آینده درخشان تری را 

در داستان نویسی داشته باشیم.
وی ادامه داد: یک زمانی پویشی راه افتاد که کتاب های داستان 
خارجی را مطرح می کرد و اکنون زمان این رسیده است که داستان 
ایرانی بخوانیم یکی از راه هایی که می تواند نویسنده فارسی زبان را 
تقویت بکند تا داستان خوبی بنویسد این است که کتاب های 

دیگران را بخواند.
وی با اشاره به اینکه می بایستی خواندن کتاب و رمان بسیار بیشتر 
از این باشد، گفت: وقتی ما آمار فروش کتاب ها را در ایران با سایر 
کشورها مقایسه می کنیم، واقعا تاسف می خوریم و از همین  رو 
 است که باید دوستان را تشویق کرد که داستان ایرانی بخوانند.
خامه پرست افزود: نویسنده کتاب »کرگدن های روی دیوار« از 
افرادی است که سال های زیادی در کالس های داستان نویسی 
شرکت داشته و جلسات زیادی را در زمینه داستان و نقد داستان 
شرکت می کرد و باالخره باید تالش های ایشان در جایی نمود 
پیدا می کرد و این کتاب به نظرم حتی دیر هنگام منتشر شد و جا 

داشت که خیلی زودتر از این زمان به چاپ برسد.
این مدرس داستان نویسی افزود: تا زمانی که نویسنده ای کتاب 
خود را چاپ نکند ذهن او درگیر آن است و در مورد آن فکر 
می کند اما زمانی که چاپ شد، نویسنده می رود سراغ کارهای 
 جدیدتر و با فکر بازتری می تواند به کارهای جدیدتر فکر کند.
در پایان »زهره میرعیسی خانی« نویسنده »کرگدن های روی دیوار« 
با اشاره به اینکه این کتاب در واقع مجموعه ای از داستان های 
برگزیده در جشنواره های داستان مختلف است، گفت: مسلما با 
چاپ این کتاب به نقطه مطلوبی که توقع دارم نرسیده ام ولی این 
کتاب تالشی است برای به اشتراک گذاشتن آنچه که طی این 

سال ها در کالس های داستان آموخته ام.

جشن رونمایی کتاب »کرگدن های روی دیوار«
 در فرهنگان زنجان برگزار شد

سبزه میدان-نتیجه نهایی انتخابات خانه مطبوعات و خبرگزاری 
 های استان زنجان مشخص شد.

انتخابات هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و خبرگزاری 
 های استان به صورت الکترونیکی با حضور 17 نامزد عضویت 
در هیات رییسه از ساعت 9 تا 13 روز ۲7 خرداد ماه 1399 

برگزار شد.
اداره  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان عصر سه  شنبه
نتایج این انتخابات را که مورد تایید ستاد کشوری مستقر در 
معاونت مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار

 گرفته، به شرح زیر اعالم کرد: یوسف ناصر و حسین نجاری 
به صورت مشترک با کسب ۵1 رای از تعداد ۶۲ رای ماخوذه، 
احمد حسنی با کسب ۴7 رای، احمد سلطانی با کسب ۴۲ 
رای، سکینه محمدی با کسب ۲7 رای، عباس محمدی با 
کسب ۲۶ رای و مرتضی الیاسی با کسب ۲1 رای، به مدت 
سه سال به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و سید محمد 
رضا حقگو با کسب 3۲ رای و جلیل نصیری مقدم با 3۰ رای 
به عنوان بازرسان خانه مطبوعات به مدت یک سال انتخاب 

شدند.
گفتنی است علی اکبر شیوخی و احمد اسدی به عنوان اعضای 
علی البدل در هیات مدیره و حمید کریمی به عنوان عضو 
 علی البدل در بخش بازرسی خانه مطبوعات انتخاب شدند. 
 میزان مشارکت اعضای خانه مطبوعات و خبرگزار ی های 
استان زنجان در انتخابات روز سه شنبه به بیش از ۶8 درصد از 

کل واجدان شرایط رای دهی رسید.
انتخابات هیات مدیره خانه مطبوعات و خبرگزاری های، 
روز ۲7 خرداد ماه به طور همزمان در سطح 13 استان کشور 
شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، البرز، زنجان، 
خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، 

کرمان، مازندران، هرمزگان و یزد برگزار شد. 

نتیجه ی  انتخابات خانه مطبوعات 
 استان زنجان اعالم شد

اصحاب فرهنگ و رسانه
دست مریزاد!

سبزه میدان-خانه مطبوعات و خبرگزاری های استان زنجان 
بعد از برگزاری انتخابات هیئت مدیره خانه مطبوعات و 
نتایج نهایی آن با صدور پیامی از جامعه ی رسانه ای استان 
و مجریان انتخابات قدردانی کرد. متن این پیام تقدیر به شرح  

زیر است: 
»من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق«

 با نهایت ادب و احترام مراتب قدردانی خود را از مشارکت موثر 
و قابل اعتنای اعضای محترم خانه مطبوعات استان زنجان و 
انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات اعالم 
داشته و از حسن نظر و رای اعتماد یکایک عزیزان به اعضای 
 جدید این تشکل صنفی صمیمانه تقدیر و تشکر می کنیم.
همچنین مراتب قدردانی خود را از متولیان و مجریان محترم 
انتخابات اعم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کشور و اداره 
کل فرهنگ و ارشاد استان در راستای فراهم نمودن شرایط 

برگزاری انتخابات و اجرای قانونی آن اعالم می داریم.
 امیدواریم با عنایت و الطاف خداوند جان و خرد و با 
همراهی و همکاری اعضای محترم خانه )اعم از اعضای 
اصلی و افتخاری( در پیشبرد امور و تحقق اهداف اصیل و 

راستین رسانه های استان گام های موثری برداریم.
سالمتی و سربلندی یکایک شما عزیزان را از آفریدگار مهربان 

خواستاریم.

خانه مطبوعات استان با صدرو پیامی از
 دست اندرکاران انتخابات خانه تشکر کرد
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اعالنات-صنعت زنجان به عنوان یکی از اهرم 
های مهم توسعه ای استان، در سال های اخیر 
رشد مناسبی داشته و در این بین صنایع کوچک 
و متوسط استان که در شهرک های صنعتی 
مستقرند، سهم عمده ای از این رشد را داشته اند.
شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان در 
سال های اخیر متناسب با نیاز صنعت استان، 
زیرساخت های الزم را برای استقرار واحدهای 
تولیدی در نقاط مختلف استان فراهم کرده و 
عالوه بر بهبود شرایط زیرساختی شهرک های 
موجود، نواحی و شهرک های جدید صنعتی را 

در استان ایجاد کرده و توسعه داده است.
با فراهم شدن شرایط زیرساختی شهرک های 
صنعتی استان امروز شاهدیم در چهل و یکمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی حجم سرمایه 
گذاری صنعتی استان به بیش از ۷ هزار میلیارد 
تومان رسیده و صنایع بزرگی در بخش های 

مختلف استان زنجان مستقر شده اند.
شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان از دهه 
فجر سال 9۷ تا دهه فجر سال 98 در حوزه 
معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت خود 
توانسته اقدمات مهمی را عملیاتی کند. در این 
خصوص ایرج احمدی، مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی استان زنجان از واگذاری 
۶۶ هکتار زمین به متقاضیان در قالب ۲۱۵ فقره 
قرارداد خبر داد و گفت: وصول مطالبات معوق 
واحدهای صنعتی به میزان ۵۵ میلیارد ریال و 
تعیین تکلیف قراردادهای راکد در سطح شهرک 
های و نواحی صنعتی و آزادسازی ۱۰ هکتار 
زمین بال اقدام طی این مدت انجام شده است.

وی به اقدامات توسعه ای در حوزه صنایع کوچک 
اشاره کرد و یادآور شد: در حوزه خوشه های 
صنعتی آغاز توسعه خوشه چاقوی زنجان طی 
یک سال اخیر عملیاتی شده است. همچنین در 
حوزه صنایع کوچک ۱۲ تور صنعتی برای مدیران 
و کارشناسان واحدهای صنعتی برگزار شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 

زنجان با بیان اینکه رویداد استارتاپی کاراصنعت 
درسطح استان برگزارشده است،افزود: برگزاری 
88 دوره آموزشی برای ۲هزار و۱۰۰ نفر از کارکنان 

 واحدهای  صنعتی عملیاتی شده است.
وی با بیان اینکه انجام هماهنگی های الزم برای 
حضور 8 واحد صنعتی در دوره GIZ آلمان که 
حضور دو واحد قطعی شده است، خاطرنشان 
کرد: حمایت از حضور بالغ بر ۱۱۰ واحد صنعتی 
در نمایشگاه های داخلی و خارجی و حمایت 
از اخذ نشان و استانداردهای ملی و بین المللی 
 برای ۵ واحد صنعتی در استان انجام شده است.

 عارضه یابی برای 25 واحد صنعتی و انجام 
پروژه بهبود در سطح 5۰ واحد صنعتی

امدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
زنجان با اشاره به اینکه یکی از اقدامات مهم 
در حوزه صنایع کوچک بررسی مشکالت 
و چالش های واحدهای تولیدی بوده است، 
گفت: عارضه یابی برای ۲۵ واحد صنعتی و 
انجام پروژه بهبود در سطح ۵۰ واحد صنعتی 
مستقر در شهرک های صنعتی استان با اعطای 

یارانه حمایتی عملیاتی شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
زنجان از جلب مشارکت ۳۴ مشاور در درگاه 
انجام خدمات  الکترونیکی جهت  خدمات 
کلینیکی و اجرای پروژه های عارضه یابی و 
بهبود خبر داد و افزود: از دیگر اقدامات صورت 
گرفته هماهنگی حضور بیش از۲۰ مشاور در 
حوزه رفع نیاز فناورانه در رویداد ملی رفع نیاز 
فناورانه بوده که منجر به انعقاد ۲۲ فقره تفاهم نامه 

همکاری شد.
وی به دیگر همکاری های مشترک اشاره کرد و 

گفت: انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آزاد 
زنجان در زمینه انجام فعالیت های مشترک از 
جمله اعمال تسهیالت ویژه جهت ثبت نام در 
مقطع کارشناسی رشته مدیریت کارآفرینی در 

آن دانشگاه انجام شده است.
ایرج احمدی اعطای دو فقره تسهیالت به مبلغ 
۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال از محل اعتبارات 
در اختیار شرکت جهت اجرای طرح توسعه 
و بازسازی را یادآور شد و خاطر نشان کرد: 

دو مورد پایان نامه دانشجویی مرتبط با حوزه 
صنعت و شهرک های صنعتی مورد حمایت 

قرار گرفته است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هماهنگی 
الزم برای اعطای تسهیالت از محل نوسازی 
به واحدهای صنعتی انجام شده است، افزود: 
هماهنگی اعطای تسهیالت به مبلغ 8۳8 میلیارد 
ریال از محل بند الف تبصره ۱8 برای ۲۲ واحد 
مستقر در شهرک های صنعتی انجام شد و برای 
 ۶9 واحد دیگر نیز در شرف پرداخت می باشد.
وی با بیان اینکه هماهنگی اعطای تسهیالت 

از محل رونق تولید برای ۱۱۵ واحد صنعتی به 
مبلغ ۷.۷۴۶ میلیارد ریال که مبلغ ۲.8۳9 میلیارد 
ریال به ۴۲ واحد پرداخت شده و مابقی نیز در 
مراحل مختلف پرداخت می باشد، اظهار کرد: 
این تسهیالت منجر به ایجاد و حفظ اشتغال 

برای بالغ بر ۶ هزار نفر شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
زنجان با اشاره به اینکه به روزرسانی نمایشگاه دایمی 
محصوالت واحدهای صنعتی در مرکز کسب و کار 

شهرک صنعتی اشراق انجام شده است، یادآور شد: 
سالن کنفرانس مرکز فناوری و کسب و کار شهرک 

صنعتی اشراق تجهیز و برزورسانی شده است.
بهره برداری از سیستم بازچرخانی آب در 

تصفیه خانه شهرک صنعتی اشراق
یکی از بخش هایی که در شرکت شهرک های 
صنعتی استان زنجان برای توسعه زیرساخت 
های صنعتی نقش مهمی ایفا می کند حوزه 
معاونت فنی است. این حوزه طی یک سال اخیر 
در بهره برداری از برخی زیرساخت ها و عملیات 
 اجرایی حوزه عمرانی نقش مهمی داشته است.

ایرج احمدی، مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان در خصوص عملکرد این حوزه 
می گوید: در یک سال اخیر اقدامات مهمی در 
این حوزه صورت گرفته که بهره برداری از 
مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شهرک 
از شهرک  برداری  بهره   ، ابهر  افق  صنعتی 
صنعتی سلطانیه و همچنین بهره برداری از 
شهرک  در  سیار  کیلووات  برق ۶۳  پست 
 صنعتی افق ابهر از جمله آن ها بوده است.

وی با بیان اینکه بهره برداری از فاز توسعه ۲۵۰ 
هکتاری شهرک صنعتی خرمدره در یک سال 
اخیر محقق شده است، افزود: آغاز عملیات 
اجرایی پروژه گازرسانی شهرک صنعتی سلطانیه 
و  اتمام عملیات اجرای شبکه توزیع گاز در 
شهرک صنعتی برق، الکترونیک و آی تی زنجان 

از اقدامات مهم صورت گرفته بوده است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه اتمام عملیات 
اجرای شبکه توزیع گاز در ناحیه کارگاهی 
ظریفان زنجان محقق شده است، خاطرنشان 
کرد:  آسفالت ریزی و لگه گیری معابر شهرک 

صنعتی اشراق زنجان به میران ۶۰ هزار مترمربع 
و  آماده سازی زیرساخت برای واگذاری ۶8 
قطعه کارگاهی صنایع دستی در شهرک صنعتی 

اشراق زنجان نیز عملیاتی شده است.
وی از بهسازی ورودی شهرک صنعتی اشراق 
زنجان زنجان خبر داد و گفت: بهره برداری از 
سیستم بازچرخانی آب در تصفیه خانه شهرک 
به  آبیاری قطره ای  اجرای  اشراق و  صنعتی 
مساحت ۱۰ هکتار توسط شرکت شهرک های 

صنعتی استان انجام شد.
سایت  واگذاری  و  سازی  آماده  از  احمدی 
کارگاهی یاس به تعداد ۵۰ قطعه برای استقرار 
صنایع مختلف در شهرک صنعتی اشراق گفت 
و تاکید کرد: آماده سازی و و اگذاری سایت 
صنعتی  شهرک  شمالی  در ضلع  کارگاهی 

نوآوران زنجان انجام شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
زنجان با بیان اینکه آسفالت ریزی و لکه گیری 
به میزان ۴۰ هزار مترمربع در شهرک صنعتی 
نوآوران زنجان در یک سال اخیر محقق شده 
افزود: اجرای جدول گذاری به طول  است، 
۵ کیلومتر در شهرک صنعتی نوآوران زنجان 
و اجرای فضای سبز و آبیاری تحت فشار در 
شهرک صنعتی نوآوران زنجان انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه اتمام تملک شهرک صنعتی 
شهید شهریاری )زنجان۴( به مساحت ۴۰۷ 
هکتار صورت گرفته است، یادآور شد: اجرای 
عملیات بازگشایی معابر در شهرک صنعتی 
شهید شهریاری )زنجان۴( و اجرای عملیات 
تامین آب )شامل حفر چاه، اجرای منبع هوایی، 
خط انتقال و تامین برق( در شهرک صنعتی 
شهید شهریاری )زنجان۴( نیزانجام گرفته است.

 تامین برق به میزان 7 مگاوات در شهرک 
صنعتی شهید شهریاری

احمدی با اشاره به تامین برق به میزان۷ مگاوات 
در شهرک صنعتی شهید شهریاری )زنجان۴(، 
اظهار کرد:مطالعه نواحی صنعتی حلب و هندی 

کندی به اتمام رسیده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
زنجان از ساماندهی محل دپو و خیابان های 
شهرک صنعتی انگوران خبر داد و گفت: اجرای 
سه دهنه سردرب برای نخستین باز در ۳ شهرک 
صنعتی استان و  اجرای برج های روشنایی به 
تعداد ۱۳ فقره )۷ فقره دیگر نیز در مرحله اجرا 
می باشد.( از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

احمدی در پایان تاکید کرد: آماده سازی و اجرای 
در  کارگاهی  سایت  واگذاری  و  زیرساخت 
شهرک صنعتی خدابنده نیز عملیاتی شده است.

توسعه صنعتی زنجان در سایه شهرک های صنعتی استان
مروری بر اهم عملکرد یک ساله  شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان


	01(1)
	02(2)
	03
	04(1)

