
|ISNN: 2322-4665|پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com ویـژه هفته دولت1398 - شهرستان رزن

گزارش عملکرد دولت در شهرستان های رزن و درگزین

شتاب توسعه در 2 شهرستان فرهنگی



2
ویژه هفته دولت-شهریور1398

فرماندار شهرســتان رزن از بهره برداری 77 پروژه عمراني، گردشگری، 
كشاورزي و... در شهرستان رزن با اعتباري بالغ بر 24ميليارد و300 ميليون 
تومان و همچنين آغاز عمليات اجرايي 3 پروژه با اعتباري بالغ بر 15ميليارد 

و 600  ميليون تومان در شهرستان رزن خبر داد.
ســيدرضا سالمتي با اشــاره به مهم ترين پروژه های افتتاحی در هفته دولت 
امســال، گفت: 35 پروژه در حوزه وزارت ارتباطات، اپراتورهاي تلفن همراه، 
پســت بانك با 51 ميليارد ريال، 6 پروژه بنياد مســكن انقالب اســالمي با 
مشاركت دهياري ها با 23ميليارد ريال اعتبار، 5 پروژه راهداري شامل روكش 
آســفالت محورهاي مواصالتي با 33 ميليارد ريال اعتبار، 5 پروژه شهرداري 
دمق با 2ميليارد ريال اعتبار، يك پروژه تعاون روســتايي با 46 ميليارد ريال 
و 3 پــروژه جهاد كشــاورزي از جمله مهمترين پروژه هــاي قابل افتتاح در 

شهرستان رزن بوده است.
 وی ادامه داد: در بخش گردشــگری نيز مجتمع گردشگری آقای عين آبادی 
با سرمايه گذاری14 ميليارد تومان و اشتغالزايی 25 نفر كلنگ زنی و عمليات 

اجرايی آن آغاز خواهد شد.
ســالمتی خاطرنشــان كرد: با بهره برداري از اين پروژه ها براي 112 نفر به 

صورت مستقيم و غيره مستقيم شغل ايجاد خواهد شد.
فرمانــدار رزن همچنين از برگزاري بيــش از 500 برنامه فرهنگي، هنري، 
ورزشــي به مناســبت هفته دولت در شهرســتان رزن خبر داد و گفت: اين 
برنامه ها در طول هفته دولت در ســطح شهرســتان رزن با محوريت مردم 

برگزار خواهد شد.
 احياء 8 واحد صنعتي تعطيل شده شهرستان رزن 

فرماندار رزن از راه اندازي ۸ واحد صنعتی در شــهرک صنعتی رزن كه طی 
چند سال گذشته به داليلي تعطيل شده بودند، خبر داد و گفت: اين ۸ واحد 
يا مجدد راه اندازي شــدند و فعاليت خود را از سرگرفتند يا با تغيير كاربري 

سوله ها، در اختيار متقاضيان جديد قرار گرفت.
سالمتي خاطرنشــان كرد: در هر كدام از اين واحدها ميانگين براي 12 نفر 

شغل مستقيم ايجاد شده است.
وي با بيان اينكه هم اكنون 6 واحد توليدي كه به دليل توانايي نداشــتن در 
پرداخت مطالبات خود در اختيار بانك ها براي واگذاري قرار گرفته اند، گفت: 
دستور آقای استاندار است كه هرچه سريعتر اين سوله ها بايد تعيين تكليف 

شده و مجدد راه اندازی شوند.
فرماندار رزن از راه اندازي واحد كشــتارگاه طيور ماكيان الوند بخش سردرود 
خبر داد و گفت: مشكالت تســهيالت اين طرح حل شده و مبلغ ۹ ميليارد 
تومان وام از محل اعتبارات توســعه روســتايی درخواســت داده شده كه 6 

ميليارد آن پرداخت و 3 ميليارد ديگر نيز در آستانه پرداخت قرار دارد.
ســالمتي ادامه داد: اين واحد تنها واحد كامــل زنجيره توليد مرغ در غرب 
كشــور خواهد بود كه در بخش سردرود راه اندازی می شود و براي 200 نفر 

به صورت مستقيم شغل ايجاد خواهدكرد.
وي با بيان اينكه برای حل مشــكل احداث گلخانه30 هكتاری آقای پيروی 
اقدام شــده، گفت: اين گلخانه در اراضي ســلطان آباد ساخته خواهد شد كه 

مقدمات كار فراهم شده و اميدواريم كه به زودي تكميل شود.
ســالمتي به پروژه فوالد خرس ســفيد شــمال اشــاره كرد و گفت: بحث 
سرمايه گذاري در حوزه فوالد به 12سال پيش برمي گردد كه دستگاه های اين 
واحد خريداري شده است اما اين واحد بالتكليف مانده بود كه با پيگيري هاي 

صورت گرفته شده، فعاليت خود را آغاز كرده است.
فرماندار رزن با بيان اينكه از سال گذشته 3 خدمت مهم در شهرستان رزن 
در حوزه ی نيروی انتظامی به مردم ارائه مي شــود، گفت: بحث شماره گذاری 
خودرو، صدور گواهينامه و تشــخيص هويــت بود كه با پيگيري هاي صورت 
گرفته شــده در شهرســتان رزن راه اندازي شــد تا مردم شهرستان مجبور 

نباشند براي دريافت اين خدمات به مركز استان سفر كنند.
شهرستان رزن مقام نخست استان از نظر حجم صرفه جویي شده 

آب در انسداد چاه هاي غيرمجاز 
وی بــا بيــان اينكه يكی از مهمتريــن اولويت های دولت تدبيــر و اميد در 
شهرستان حفظ منابع آب اســت، بيان كرد: دو هدف مهم در اين راستا در 
دســتوركار قرار گرفت كه در مرحله اول انسداد چاه های غير مجاز و ديگری 
جلوگيــری از اضافه برداشــت چاه های مجاز با نصب كنتورهای هوشــمند 

هستند.
سالمتي با بيان اينكه در شهرستان رزن بيش از 1625چاه مجاز و ۹23 چاه 
غير مجاز در حال فعاليت بود، افزود: از سال ۹3 تا به امروز بيش از  66۹چاه 

غير مجاز در سطح شهرستان رزن مسدود شده است.
 وی از نصب بيش از 312 عدد كنتور هوشــمند در طول 5 ســال گذشــته 

در شهرســتان رزن خبر داد و گفت: در راستای جلوگيری از اضافه برداشت 
چاه های مجاز، اين ميزان كنتور نصب شــده كه رونــد نصب كنتور در اين 

شهرستان با سرعت خوبی ادامه خواهد داشت.
فرماندار رزن با بيان اينكه بيش از 123ميليون مترمكعب از بهره برداري غير 
مجاز آب در رزن جلوگيري شده است، افزود: شهرستان رزن در جلوگيري از 

بهره برداري غير مجاز آب مقام نخست استان را دارد.
وی خاطرنشان كرد: نخســتين سند راهبردی حفظ منابع آب در استان در 

شهرستان رزن تدوين شده است.
وی تشكيل ســمن حفظ منابع آب و استفاده از ظرفيت مردم برای كاهش 
مصــرف آب را از مهمتريــن اقدامات در راســتای كاهــش مصرف آب در 

شهرستان رزن عنوان كرد.
سالمتي افزايش كشت محصوالت كم آب بر، توسعه كشت مكانيزه و كاهش 
كشــت محصوالت با نياز آبی بــاال را در كنار جلوگيری از اضافه برداشــت 
چاه های مجاز و جلوگيری از فعاليت چاه های غير مجاز را در مديريت مصرف 

آب بسيار موثر دانست.
کسب مقام نخست استان در ایجاد اشتغال و ثبت در سامانه رصد 

در سال 98 
فرماندار رزن با بيان اينكه در سال ۹7، 1627 نفر به عنوان اشتغال جديد در 
سامانه رصد توسط دستگاه های اجرايی ثبت شده اند، گفت: شهرستان رزن با 
تحقق 131 درصدی تعهد خود رتبه دوم استان را در اين بخش كسب كرد.

سالمتي افزود: از آغاز سال ۹۸ تا كنون نيز 560 نفر به عنوان اشتغال جديد 
در ســامانه ثبت شده است كه با توجه به تعهد 767 نفری اين شهرستان تا 
كنون 72 درصد از تعهد شهرستان محقق شده كه كسب رتبه نخست استان 
نتيجه آن است. فرماندار رزن با اشاره به عملكرد اين اداره در حوزه اشتغال با 
توجه به پرداخت تسهيالت در دو قالب اشتغال فراگير و اشتغال روستايی و 
همچنين تسهيالت مشاغل خانگی براساس برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی، 
گفت: خوشــبختانه شهرستان رزن در اين حوزه ها بسيار موفق عملكرده كه 
نتيجه آن كســب رتبه دوم پرداخت تسهيالت فراگير و توسعه روستايي در 

سطح استان است.
سالمتي  بيان كرد: در راستای توانمندسازی و حمايت از مشاغل روستايی از 
آغاز طرح تاكنون 32۹ طرح با مبلغ  54۸ ميليارد ريال در قالب تســهيالت 
روســتايی مورد بررســی قرار گرفت كه در نهايت 12۹ طرح به مبلغ 330 
ميليارد ريال با پيش بينی اشــتغال 56۹ نفر نزد بانك های عامل شهرستان 
عقد قرارداد شــده كه تاكنون 1۸5 طــرح به مبلغ 305 ميليارد ريال از اين 

تسهيالت پرداخت شده و مابقی نيز در شرف پرداخت می باشد. 
 وی ادامــه داد: 16 طرح نيز با مبلغ 147 ميليارد ريال در قالب تســهيالت 

فراگير پرداخت شده است.

فرماندار رزن ادامه داد: در مجموع با اين ميزان تسهيالت پرداخت شده و در 
صورت بهره برداری از اين واحدها برای ۸50 نفر شغل ايجاد می شود.

وی اظهار كرد: در سال رونق توليد و در راستای كمك به واحدهای توليدی 
مشــكالت آنها احصاء و در جهت پيگيری مشــكالت آنها چندين جلســه 
تخصصــی كارشناســی و بازديدهای ميدانی نيز برگزار شــد كه با توجه به 
پيگيری های به عمل آمده، چند واحد توليدی مجدد فعال شــده و به چرخه 

توليد بازگشتند.
سالمتی گفت: تشــكيل پنجره واحد ســرمايه گذاري شهرستان رزن براي 
نخســتين بار در اســتان از ديگر اقدامات شــاخص اين شهرستان است كه 
پنجره واحد سرمايه گذاري براي تسهيل فعاليت و حمايت از سرمايه گذاران 
در راســتاي سياست هاي دولت تدبير و اميد راه اندازي شده تا تمامي فرآيند 

دريافت مجوز و پيگيري در يك محل با كمترين زمان انجام شود.
 فرماندار رزن  با بيان اينكه يكی از اهداف انقالب ما اين اســت كه مسئوالن 
بايد مردمی باشــند و خــود را از مردم بدانند، ادامــه داد: ميز خدمتی كه 
در ادارات فعال شــده يكی از دســتاوردهای دولت تدبير و اميد در راستاي 

خدمت رساني مطلوب تر به مردم است.
سالمتي خاطرنشان كرد: در همه ادارات شهرستان رزن فلوچارت در راستاي 
تكريم ارباب رجوع و رعايت حقوق شهروندي برای راهنمايي مراجعه كنندگان 

نصب شده است.
وي يكي از مهمترين اقدامات شهرستان رزن را تدوين سند جامع روستايی 
عنوان كرد و گفت: سند جامع روستايي در پيشرفت و آبادانی روستاها و در 
مواقع بحران نقش كليدي و به ســزايي خواهد داشــت و از طرفی تخصيص 
اعتبارات به روســتاها و چگونگی هزينه كرد اين اعتبارات براساس اين سند، 

هدفمند خواهد بود.
 تعاون روستایي شهرستان رزن بيشــترین گندم مازاد بر نياز 

کشاورزان استان همدان را خریداري کرده است 
فرماندار رزن با بيان اينكه از زمان آغاز خريد گندم در شهرستان های رزن و 
درگزين تا به امروز بيش از ۹1 هزار و ۸00 تن گندم مازاد بر نياز خريداری 
شــده اســت، اظهار كرد: بيش از ۹ هزار تن گندم توســط ســيلوی بخش 

خصوصی در شهرستان رزن خريداری شده است.
وی از خريــد بيش از 101 هزار و 500 تن گندم در دو شهرســتان رزن و 
درگزين تا به اين لحظه خبر داد و گفت: امسال ۹ مركز خريد توسط تعاون 
روســتايی و يك مركز خريد توسط بخش خصوصی كار خريد گندم مازاد بر 

نياز كشاورزان را برعهده دارد.
سالمتي بيان كرد: از اين ميزان گندم خريداری شده توسط تعاون روستايی 
بيــش از 61 هزار و 550 تن در شهرســتان رزن و بيش از 30 هزار تن در 

شهرستان درگزين خريداری شده است.

در هفته دولت انجام شد

زن ر ر  د ه  ژ و پر  8 0 يي  ا جر ا عمليات  ز  غــا آ و  ي  ر ا د ه بر بهر



3
ویژه هفته دولت-شهریور1398

یوسف امينی "
بهره بــرداری و آغاز عمليــات اجرايی 52 طرح عمرانی در شهرســتان 

درگزين همزمان با هفته دولت صورت گرفت.
فرمانــدار درگزين ضمن تبريك هفته دولت گفت: فرمانداری درگزين از روز 

نخست ارتقای به شهرستان، كار خود را با قوت آغاز كرده است. 
علی اصغــر ناظری پور اظهار كرد: ارتباط خوبــی با بدنه اجتماعی مردم 
و فعاالن شهرســتان وجــود دارد كه خود  را ملزم به پاســخگويی به 

می دانيم.  مردم 
وی با اشــاره به اينكه سند راهبردی اشتغال شهرستان درگزين از رزن جدا 
شــده، افزود: سند راهبردی سه ساله برای اين شهرستان تدوين شده كه در 

اين سند اعتبار عمرانی درگزين از رزن مجزا شده است.  
وی بــه مهمترين اولويت های شهرســتان درگزين اشــاره كرد وگفت: 
اجرای فاضالب شــهری، سركشی از روســتاها، تكميل پروژه های نيمه 
تمام، اســتقرار ادارات دولتی و ايجاد زيرســاخت های اشتغال در حال 

است.  پيگيری 
ناظری پور بيان كرد: برای بهره برداری از طرح های حوزه اقتصادی، كشاورزی، 
راهداری و خدمات هفته دولت  شهرستان درگزين 500 ميليارد ريال هزينه 

شده است. 
وی روكش آســفالت اميريه- قروه، سيســتم فاضالب شهر كرفس و پخش 

آســفالت در معابر 10 روســتا را از 
جملــه طرح های مهم شهرســتان 

درگزين برشمرد. 
فرماندار درگزين بيــان كرد: اجرا و 
بهره برداری ايــن طرح ها در تمامی 
نقاط شهرستان يكی از مسائل مهم 

طرح های هفته دولت است. 
ناظری پــور با تاكيد بر مشــخص 

شــدن وضعيت طرح های بالتكليف اين شهرستان، گفت: پيگيری برای 
ســاخت گاوداری 6 هزار راسی در شهرستان و استان به نتيجه رسيده 
و منتظــر رای و نظر شســتا و وزارت تعــاون، كار و امــور اجتماعی 

 . هستيم
وی افزود: مكان يابی، وضعيت آب، زمين، محيط زيست و منابع طبيعی اين 
طرح مولد مشخص شده و خاک برداری و گودبرداری نيز صورت گرفته است. 
فرماندار درگزين گفت: هشــت كيلومتر از كريدور شمالی استان همدان در 
محدوده شهرستان درگزين قرار دارد كه ۸0 درصد اين طرح با 110 ميليارد 

ريال هزينه، اجرايی شده است. 
ناظری پــور با بيان اينكه عمليات اجرايی چهار طرح در هفته دولت آغاز می 

شــود، بيان كرد: 2 طرح در شهرک گلخانه ای عمان اجرايی می شود و طبق 
قرارداد  شــهرک گلخانه ای كشور، شركت  های خدمات رسان ملزم به  تأمين 

آب، برق و گاز واحدهای گلخانه ای هستند. 
وی اجرای 2 كيلومتر فيبر نوری و 10 هكتار جنگل كاری توسط اداره كل 
منابع طبيعی و آبخيزداری را از ديگر طرح های هفته دولت امسال عنوان 

كرد. 
فرماندار درگزين خاطرنشــان كرد: زمين فاز اول شهرک صنعتی شهرستان 

به متراژ 50 هكتار تعيين تكليف شده كه 25 هكتار آن تملك شده است. 
وی در ادامه گفــت: تمام ادارات و نهادها نمايندگی خود را در شهرســتان 

درگزين معرفی كرده اند.

سخن شورای اسالمی
 فرا رســيدن ماه محرم و سالروز شهادت جانگداز سرور و ساالر شهيدان 
كربال حضرت ابا عبدا... الحسين)ع( و 72 تن از ياران مخلص و جان بر كف آن 
حضرت را به ساحت مقدس حضرت بقيه ا... االعظم ارواحنا له الفدا و شيعيان 

جهان به ويژه همشهريان تسليت و تعزيت عرض می نمائيم.
اكنون كه مفتخر به خدمتگزاری شــهروندان فهيم و با فرهنگ شــهر قروه 
درگزين هستيم با مشــورت، همدلی، همفكری و همكاری اعضای شورای 
اســالمی شهر و مشاركت و همراهی شهروندان پيرامون موضوعات مختلف 
اهتمام نموده و توانســته ايم در راســتای عمــران، آبادانی و مرتفع نمودن 
مشــكالت شــهری، انجام پروژه های عمرانی، تملك، تخريب و بازگشايی 
معابــر و برگــزاری برنامه های فرهنگــی و اجتماعی جهت رفاه و نشــاط 
شــهروندان عزيز دوشادوش شــهردار محترم و پرسنل پرتالش شهرداری 

گام های موثری را برداريم.
اميد اســت در ادامه راه نيز همچون گذشــته لطف الهی شامل اين مجموعه 
گــردد تا بتوانيم در حد توان وظيفه خود را در قبال مســئوليتی كه بر عهده 
داريم انجام دهيم. تعامل هر چه بيشــتر شهروندان فهيم با مجموعه شورای 

شهر و شهرداری و پرداخت به موقع 
عوارض روند خدمت رسانی به مردم 

شريف را سرعت می بخشد.
***

سخن شهردار 

 فرا رســيدن ماه محرم، ايام شــهادت ســاالر آزادگان جهان و سيد و سرور 
شهيدان امام حســين )ع (، علمدار با وفايش حضرت ابوالفضل العباس )ع( و 
72 تن از ياران با وفايش را به كليه هموطنان به خصوص شهروندان شهر قروه 

درگزين تسليت عرض می نمايم.
باراالهــا، توفيقي عطا فرما كه غير از طريق تــو نپوئيم و جز رضای تو طلب 
نكنيم. انجام خدمت نعمتي است عظيم كه بدون توفيق و خواست الهي مقدور 
نمی گردد و موفقيت در انجام كارها جز در ســايه همكاري و همدلي همراهان 

و همكاران ميسور نباشد.
شــهر را به مثابه يك سيســتم پيچيده اي مي دانند كه در آن مسائل گوناگون و 
تخصص هاي مختلف دخيل مي باشند لذا جهت نظم دهي و رسيدن به هدف هر 
نتيجه نهائي مطلوب، نيازمند يك برنامه ريزي صحيح و اصولي هستيم. برنامه ريزي 

هنگامي توجيه پذير است كه سودمندي آن بيش از هزينه هايش باشد.
به وجود آوردن شرايطي در شهر كه بتوان كليه نيازهاي روزمره شهروندان را 
به نحو احســن پوشش داد ميسر نيست مگر با هماهنگي بين اركان مديريتي 

شهر، همكاری و مساعدت اعضای شورای اسالمی شهر،تالش و پشتكار پرسنل 
خدوم شهرداري و حمايت شهروندان و ارائه راهكارها و پيشنهادات سازنده.

 مدیریت کامل در بارندگی ها و سيالب فروردین ماه
شــهردار قروه در ادامه به مديريت كامل بحران در فروردين ماه اشــاره كرد 
و گفت: در بارندگی های فروردين ماه ســال جاری و ســيالبی شدن مسيل ها، 
واحدهای آتش نشانی و خدمات ايمنی" واحد نقليه و موتوری" واحد خدمات 
شــهری و فضای سبز به صورت 72 ساعت شبانه روز در آماده باش كامل بوده 
و به پاكســازی و اليروبی مســيل ها، آبراه ها، دهانه پل ها و انهار، تالش جهت 
هدايت آب های ســطحی پرداختند كه جــا دارد از زحمات اين عزيزان تقدير 

و تشكر كنيم.
 جدول گذاري و تعویض جداول در سطح شهر 

مهندس مهدی اســفندياري صالح پروژه هاي اجرا شــده از ســال گذشته را 
جدول گذاري و تعويض جداول فرســوده كوچه ها و خيابان ها برشمرد و افزود: 
تاكنون جدول گذاری انتهای بازار وليعصر )خيابان گلســتان( و تقاطع خيابان 
شهيد بهشتی، جدول گذاری كوچه های انديشه خيابان آزادگان جنوبی، جنب 
هنرستان ابوريحان، كوچه ملت منتهی به درمان بستر، خيابان شهرداری جنب 
حســينيه سيدالشــهداء و روبه روی پارک وليعصر و همچنين خيابان اشرفی 
اصفهانی با اعتباري بالغ بــر 6 ميليارد و ۹00 ميليون ريال و به متراژ 7300 
متر طول انجام شده اســت و جدول گذاری انتهای بلوار شهيد مفتح در حال 

انجام می باشد.

ناظری پور اعالم کرد

يی ا اجر عمليات  ز  غا آ
درگزين  نی  ا عمر طرح   52
دولت هفته  با  همزمان  

بزرگ  ه هاي  پروژ م  نجا ا
توسعه ی  برا ني  ا عمر
ه   قرو شهر   
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 ساخت پارک بانوان
شهردار قروه با اشاره به لزوم ساخت پارک بانوان اظهار كرد: اين پارک در فضايي 
به مساحت 2۹00 مترمربع و با پيش بيني اعتباري بالغ بر 3 ميليارد ريال آغاز و 

در حال حاضر داراي پيشرفت فيزيكي حدود 60 درصد مي باشد.
اســفندياري صالح ســاخت پارک بانوان را گامي در جهت توسعه شهر برشمرد و 
افزود: از شــاخص هاي توسعه يافتگي، ايجاد زمينه هاي رفاه اجتماعي است و اگر 
بتوانيم گامي در جهت رفاه بانوان كه قشر عظيمي از شهروندان را تشكيل مي دهند 
برداريم، خواهيم توانست به توسعه اي كه مدنظر شهرداري و شوراي اسالمي است 
نزديك شويم. وی با اشاره به خريداری و نصب ديوارهای پيش ساخته اين پارک، 
گفت: در راســتای توســعه اين پارک تملك زمين های مجاور و گسترش فضای 

پارک بانوان در برنامه كاری می باشد.
 طرح بازآفرینی 

با توجه به طرح بازآفرينی شهری شهر قروه در سال های گذشته تعداد 21 فقره از 
امالک و مغازه های واقع در طرح مذكور تملك، تخريب و بازگشايی شد.

از جمله اقداماتی كه اين شهرداری در راستای طرح بازآفرينی شهری انجام داده، 
می توان به تهيه طرح تعيين محدوده بازآفرينی شهر قروه درگزين اشاره كرد.

قابل ذكر اســت مالكينی كه قصد تخريب و نوســازی ملك خود را در محدوده 
طرح بازآفرينی داشته باشند، می توانند از تسهيالت ويژه اين طرح بهره مند شوند.

  تملك و بازگشایي معابر 
در ســال جاري تعداد 27 فقره از امــالک واقع در طرح تعريض، تملك و تخريب 
شده و بازگشايي اين معبرها با اعتباري بالغ بر ۹ ميليارد و 750 ميليون ريال در 
راســتای بهبود عبور و مرور شهروندان به ويژه در محدوده طرح بازآفرينی شهری 

صورت گرفته است.  
 ادامه روند ساخت جایگاه سی ان جی شهر قروه درگزین 

بــا توجه به نياز ضروری شــهر به جايگاه CNG ادامه روند ســاخت و عمليات 
عمرانی آن شامل قالب بندی، بتن ريزی، ساخت سايبان و تامين روشنايی جايگاه 
از جمله اقدامات شــهرداری از سال گذشــته آغاز شده و با پيگيری های صورت 
گرفته، دســتگاه های اين جايگاه خريداری و نصب خواهند شــد تا در آينده ای 

نزديك شاهد بهره برداری از اين جايگاه باشيم.
 ادامه روند ساخت ميدان ورودی کاج 

از فعاليت های عمرانی ديگر می توان بــه ادامه روند آغاز عمليات عمرانی ميدان 
ورودی شــهر از سمت روستای كاج اشاره كرد كه هم اكنون عمليات سنگفرش 

اين ميدان در حال انجام می باشد. 
 لکه گيری و آسفالت ریزی معابر سطح شهر 

اسفندياری صالح در ادامه از آسفالت ريزی مسير غربی كمربندی فاز دوم شهرک 
فرهنگيان- مسير جنوبی انتهای بلوار شهيد مفتح- انتهای بازار وليعصر )خيابان 
گلستان(- خيابان مالحسينقلی شــوندی و كوچه های انديشه آزادگان جنوبی-

كوچه منتهی به درمان بستر - كوچه قدس خيابان خليج فارس- كوچه منشعب 
از نيســتان سوم خيابان شــهيد مدنی و كوچه نيســتان چهارم شهيد مدنی و 
لكه گيری خيابان شــهيد صدوقی- خيابان آزادگان شــمالی و جنوبی - خيابان 
آموزش و خيابان شــهرداری به ميزان 10450 تن آسفالت و اعتباری بالغ بر 10 
ميليارد و 500 ميليون ريال انجام شــده و در روزهای آينده نيز باقی مانده معابر 

آسفالت ريزی خواهند شد.
 کاشت گل و گياه فصلي و درخت در بلوارها، ميادین و پارک هاي سطح 

شهر 

از فعاليت هاي واحد فضاي ســبز مي توان به كاشت انواع گل و گياه زينتي فصلي 
شــامل گل جعفري، گل رز و... در بلوارها، ميادين و پارک های سطح شهر اشاره 
كرد و همچنين كاشــت انواع درخت در بلوار جديد كمربندی فاز دوم شــهرک 
فرهنگيان با هزينه ای بالغ بر ۸50 ميليون ريال. شــايان ذكر اســت سمپاشــي 

درختان سطح شهر در سه مرحله انجام شده است.
 خاموش کردن بيش از 75 مورد آتش سوزی از آغاز سال 

از سال گذشته تاكنون آتش نشــانان شهرداری قروه درگزين بيش از 1۹5 مورد 
عمليات خاموش كردن آتش در سطح شهرستان انجام داده اند.

 فعاليت های واحد خدمات شهری و زیباسازی 
شــهردار قروه از جمله فعاليت های خدمات شــهری و زيباسازی را رنگ آميزی 
جداول بلوار شهداء و كمربندی بلوار بوعلی سينا، 3 مرحله تنظيف و شست وشوی 
ســطل های زباله و جوی های آب به روش كلرزنی، شست وشوی جداول، تابلوها 
و عالئم راهنمايی و رانندگی در ســطح شهر، خريد و نصب 55 عدد سطل زباله 
در چند نقطه از سطح شــهر نام برد و گفت: همچنين در راستای ارتقای بخش 
قروه درجزين به شهرستان درگزين شــهرداری اقدام به خريد و نصب تابلوهای 
بزرگ راهنمای مســير در نقاط مختلف شــهر با هزينه ای بالغ بر 400 ميليون 

ريال كرده است.
سامان دهي و تجهيز بهشت منظريه از ديگر فعاليت هاي شهرداري است كه شامل 
نقاشي جداره ها، اجراي سنگ نماي ساختمان زينبيه، نورپردازي محوطه بهشت 
منظريه، ســيمان كاري و... با اعتباری بالغ بر 2 ميليارد و 553 ميليون ريال و با 

مساعدت هاي خيرين محترم تكميل و تجهيز شده است.
از فعاليت هــاي مهم واحد خدمات شــهري و زيباســازي مي توان به نقاشــي و 
رنگ آميزي زيباي ســطل هاي زباله شهري و نصب پايه هاي نگهدارنده اشاره كرد 
كه اين مهم با اعتباري بالغ بر 260 ميليون ريال انجام گرفته اســت. يكی ديگر 
از اين فعاليت ها در ســطح شــهر خريد آب نما دو طبقه و نصب در پارک الله و 
اجرای تونل نوری جنب پــارک الله مجموعا با اعتبار 110 ميليون ريال صورت 

گرفته است.
 تجهيز پارک ها با خرید مجموعه بازي پلي اتيلن

 شــهردار قروه بيان كرد: در راســتاي فراهم آوردن محيطي امن و اســتاندارد 
براي بازي و ســرگرمي كودكان تمامي وســائل بازي فلزي موجود در پارک هاي 
ســطح شــهر جمع آوري و تعداد 3 مجموعــه بازي پلي اتيلن خريــداري و در 
محوطه پارک هاي وليعصر، الله و گلســتان نصب شده است و همچنين به جهت 
بهينه سازي  و استانداردسازي وسائل بازي كودكان حدود 300 مترمربع كفپوش 
خريداري و در پارک گلستان نصب شد. براي خريد 3 مجموعه بازي و كفپوش ها 

مجموعا 5۸0 ميليون ريال هزينه شده است. 
در راستاي زيباسازي و مبلمان شهري، خريد و نصب تعداد 24 عدد پايه چراغ و 
چراغ تزئيني بزرگ در بلوار امام خميني)ره( با اعتبار 400 ميليون ريال، خريد و 
نصب تعداد 2۹ عدد چراغ تزئيني در بلوار معلم با اعتبار ۸3 ميليون ريال و خريد 
تابلو اســماء جالله و طرح صلوات در ورودي شهر از سمت روستاي نير با اعتبار 
30 ميليون ريال انجام شده است. نصب چهار عدد پايه چراغ روشنايی در ميدان 

شهيد مدنی با اعتبار بالغ بر ۸0 ميليون ريال بوده است.
 مشارکت در برگزاری جشن ها و مراسم های ملی مذهبی سطح شهر 
اســفندياري صالح از مشاركت شــهرداری در جشــن های ملی و مذهبی برگزار 
شــده در سطح شهر خبر داد و افزود: مهم ترين جشن برگزار شده در سال جاری 
مراســم جشــن ارتقای بخش قروه درجزين به شهرســتان درگزين می باشــد 

كه در ارديبهشــت ماه برگزار شــد و در طول اين مراســم فرمانداری شهرستان 
درگزين و همچنين بخشــداری مركزی شهرســتان درگزين با حضور مسئوالن 
و مقامات اســتانی و كشوری افتتاح شــد كه الزم است بار ديگر اين رويداد مهم 
را به همشــهريان عزيز تبريك و تهنيت عرض كنيم. از ديگر جشن ها می توان به 
همكاری در برگزاری جشن دهه كرامت، جشن غدير دهه واليت، جشن اختتاميه 

جشنواره كتاب رضوی اشاره كرد. 
ديگر فعاليت های فرهنگی و اجتماعی همكاری با اســتقرار نمايشــگاه كتاب در 
پارک گلســتان جهت باالبردن سرانه مطالعه در شهر و مشــاركت در برگزاری 
همايش بزرگ پياده روی خانوادگی شــهر قروه درگزين در پارک گلستان جهت 

ايجاد شور و نشاط در سطح شهر است.
از برنامه هاي عمومي شهرداري و شــوراي اسالمي در سال گذشته برنامه ريزي 
و مالقات عمومي با شــهروندان در مساجد سطح شــهر از جمله مسجد جامع، 
مســجد اميرالمومنين )ع( شهرک فرهنگيان و مســجد امام حسن مجتبي )ع( 
شهرک سيمان مي باشد كه در اين حضور شهردار و اعضاي شوراي اسالمي شهر 
به بيان عملكردها و فعاليت ها پرداخته و پاســخ هاي الزم به سواالت و مشكالت 

مردم داده شد.
 ادامه روند ایجاد مجتمع تجاری و اداری 

ايجــاد مجتمع تجاري و اداري شــهر كه با زيربناي حــدود 3400 مترمربع در 
راستاي ايجاد درآمد پايدار در حال ساخت بوده و عمليات عمرانی جهت تكميل 

طبقه همكف اين مجتمع آغاز شده است. 
 تکميل رینگ کامل شهری با تکميل پروژه فاز سوم کمربندی

تملك فاز سوم كمربندي شهر حدود 2/5 كيلومتر كه در صورت اتمام اين پروژه، 
رينگ كامل شهري ايجاد خواهد شد.

بهره برداري از كنارگذر شهر قروه درگزين با اعتباري بالغ بر 35 ميليارد ريال
شــهردار قروه درگزين افزود: پروژه آسفالت ريزي مسير غربي كمربندي فاز دوم 
شهرک فرهنگيان به مقدار 6000 تن، به طول 1/5 كيلومتر و با مساحت 36000 
مترمربع سال گذشته تكميل و با مساعدت هاي مسئوالن اداره برق روشنايي اين 
مســير نيز محقق شد. گفتنی است اين پروژه در دهه فجر سال گذشته با حضور 
اســتاندار همدان به بهره برداری رسيد. اين پروژه با هزينه اي بالغ بر 35 ميليارد 

ريال انجام شده است.
 توسعه و گسترش محدوده شهری 

با توجه به ارتقای بخش به شهرستان لزوم گسترش محدوده شهری و با توجه به 
جلسه اخير افزايش محدوده شهر كه جزو برنامه های شهرداری بوده و جلسه ای با 
حضور معاون امور عمرانی استانداری همدان تشكيل و مقدمات گسترش محدوده 

در حال انجام می باشد.
 مجموعه پارک آبي كه توســط ســرمايه گذار بخش خصوصي در شهر در حال 
ساخت مي باشــد كه اميدواريم با راه اندازي اين مجموعه شاهد رونق گردشگري 

در شهر قروه باشيم.
در پايان الزم مي دانم از همكاري ها و مســاعدت هاي اســتاندار محترم، نماينده 
محترم شهرســتان، معاون محترم هماهنگي امور عمراني، مديركل محترم امور 
شــهري و شــوراها، مديركل محترم دفتر فني استانداري،                    فرماندار 
محترم شهرســتان و مديركل محترم راه و شهرسازي استان همدان با مجموعه 
شهرداري و شوراي اسالمي شهر قروه درگزين تقدير و تشكر نمايم و همچنين از 
فعاليت هاي شبانه روزي همكاران پرتالش شهرداري در واحدهاي تابعه نيز كمال 

امتنان را دارم.
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اقدامات توزیع برق در 2شهرستان

نی  ا عمر ه  پروژ  13
درگزين و  زن  ر ر   د

نی  ز کلنگ  و  فتتاح  ا  
شد

برق  توزيــع  مدير   
رزن بمناســبت هفته دولت و شهادت دو يار ديرين امام 

خمينی)ره( و انقالب و دو اســوه علم و تقوا، شــهيد محمدعلی رجايی، رئيس 
جمهور و محمدجواد باهنر، نخست وزير كه نمونه ای از دولتمردان مردمی بودند و نيز به منظور 

آشنايی مردم با فعاليت ها و بيان اهداف و برنامه های آينده دولت، از افتتاح و كلنگ زنی 7 پروژه عمرانی در 
شهرستان رزن و 6 پروژه عمرانی در شهرستان درگزين در هفته دولت با اعتباری بالغ بر 5 ميليارد و 700 ميليون تومان 

خبر داد.
مازيار باللی مقدم ضمن تبريك هفته دولت با اشاره به نامگذاری امسال به نام "رونق توليد" از سوی مقام معظم رهبری، استفاده از تجهيزات 

توليد داخل را يكی از راه های اجرای سياست حمايت از كاالی ايرانی دانست .
وی گفت: همگام با تمامی خدمتگزاران ميهن اســالمی كه عزم و اهتمام خويش را جهت ســربلندی كشور و برافراشته شدن پرچم مقدس جمهوری 

اسالمی ايران با تالشی صادقانه و همتی بلند، به كار گرفته اند تا چرخه های توسعه و آبادانی كشور شتاب گيرد، توزيع برق شهرستان رزن نيز در اين راستا 
با افتتاح و بهره برداری از چندين پروژه سهمی در اين توسعه خواهد داشت.

مديريت توزيع برق شهرســتان رزن بيان كرد: پرســنل اين مديريت با 11۹6 كيلومتر خط فشــار متوســط و 615 كيلومتر خطوط فشار ضعيف و 1350 دستگاه 
ترانسفورماتور وظيفه خدمت رسانی به 46432 مشترک را در اين شهرستان به عهده دارد.

باللي مقدم از افتتاح همزمان 6 پروژه برق رساني با اعتباري بالغ بر 13 ميليون و 240 هزار ريال در هفته دولت امسال در شهرستان رزن خبر داد و گفت: پروژه روشنايی 
درمان بســتر شهر دمق و ايجاد پست های هوايی روستاهای دورنيان، بابانظر، سورتجين، غينرجه و برق رسانی به پروژه های متقاضيان جديد)كشاورزی، صنعتی و...( به بهره 

برداری خواهد رسيد و پروژه روشنايی بلوار روستای تازه كند با اعتباری بالغ بر 1۸00 ميليون ريال در هفته دولت كلنگ زنی خواهد شد.
سرپرست توزيع برق شهرستان درگزين از افتتاح طرح های برق رسانی در شهرستان درگزين خبرداد و گفت: افتتاح 5 پروژه احداث شبكه روشنايی های بلوار معلم شهر درگزين 
تا روستای عمان، بلوار روستای كاج، بلوار روستای درگزين، و برق رسانی به متقاضيان كشاورزی و صنعتی و ايجاد خط فشار متوسط رينگ فيدرهای كاج با فيدر كرفس جهت 
جدا ســازی خطوط كشاورزی با خطوط شــهری و روستايی با اعتباری بالغ بر22 ميليون و 7۸0 هزار ريال به بهره برداری خواهد رسيد و نيز ايجاد شبكه برق رسانی به شهرک 

گلخانه عمان با اعتباری بالغ بر1۹000 ميليون ريال در هفته دولت امسال كلنگ زنی خواهد شد.
باللی مقدم عنوان كرد: ضمن تشكر از همكاری مشتركان در زمينه مديريت مصرف انرژی و رعايت الگوی مصرف مشتركان برق، به ويژه مشتركان صنعتی و كشاورزی، تابستان 
امســال با وجود بســياری از مشكالت، قطعی برق به حداقل ممكن در پيك بار مصرف در شهرســتان رزن رسيد و مشتركان شهرستان با كمترين خاموشی نسبت به سال 

گذشته مواجه بودند.
وي اظهارداشت: در اين راستا اين مديريت اقدام به توزيع بيش از ۸000 بروشور و برگزاری جلسات آموزشی مديريت مصرف در سطح مدارس و ادارات شهرستان و عقد 

تفاهم نامه با مشتركان كشاورزی و صنعتی كرده است.
مدير توزيع برق رزن به اجرای طرح ســبز و حذف قبوض كاغذی از آغاز مهرماه اشــاره كرد و افزود: اين اقدام در راستای تحقق دولت الكترونيك و حفظ محيط 

زيست و همچنين صرفه جويی در هزينه ها انجام می شود.
وی از عموم مردم درخواست نمود تا با ارائه ی شماره تماس تلفن های خود همكاری الزم در اجرای اين طرح با شركت توزيع نيروی برق را داشته باشند.

باللی مقدم گفت: جهت اصالح شبكه های برق مشتركان، 3 مانور عملياتی در سال جاری با هدف كاهش خاموشی در اين مديريت اجرا شده است.
مدير توزيع برق رزن با اشاره به برنامه هاي اين اداره در آينده اظهارداشت: مطالعه و بررسی 2 نيروگاه  7 مگاواتی خورشيدی در بخش 

سردرود، پروژه برق رسانی به متقاضی مسكن مهر دمق از مهمترين برنامه هاي اين اداره است.
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ن  شهروندا هی  همرا
ا  ر ری  شهردا خدمات  سرعت 

دهد می  يش  فزا ا
ضمن تبريك فرا رســيدن هفته دولت و آرزوی توفيق برای مســئوالن 
محترم نظام جمهوری اسالمی ايران و با عرض بهترين سالم ها و احترامات به 

محضر مردم بزرگوار و فرهنگ مدار شهر كرفس.
خداوند را شاكريم كه امروز شاهد شــكوفايی نهال نوپای شهرداری كرفس 
هســتيم و نيز شاكريم كه در اين يكسال شــاهد توفيقات فراوان در عرصه 
خدمتگزاری به مردم شــريف اين ديار بوده ايم. در يك سال گذشته علی رغم 
تمام كاستی ها و كمبودها كه وجود داشت مجموعه شهرداری و شورای شهر 
كرفس با همراهی هم و نيز همياری شــهروندان گرامی توانست بر مشكالت 

فائق آمده و كارهای زيربنايی بزرگی در شهر كرفس انجام دهد.
ايجاد مجموعه شهرداری به عنوان يكی از پيچيده ترين و گسترده ترين ادارات 
كشــور، خود كاری بزرگ و طاقت فرســا بود كه به ياری خداوند و به لطف 
تالش شبانه روزی جوانان اين شهر به انجام رسيد و ما امروز شاهد فعاليت و 
خدمت رسانی تمامی واحد های شهرداری كرفس هستيم. همچنين كارهای 

زيربنايی و بزرگ در زمينه  های عمرانی و فرهنگی انجام شــد كه نويد بخش 
آينده ای روشن برای اين شهر و شهروندان می باشد.

مجموعه شــهرداری و شــورای اسالمی شــهر كرفس برنامه بسيار جامع و 
گسترده ای را در تمامی زمينه های عمرانی، فرهنگی و اقتصادی جهت توسعه 
همه جانبه شــهر، طراحی و آماده اجرا نموده اســت كه انشاءا... به زودی با 
تكميل و تصويب طرح هادی جديد شــهر اجرايی خواهد شد و طی يكسال 

آينده شاهد تحوالت و تغييرات بزرگی در شهر كرفس خواهيم بود.
اما قطعا رسيدن به اين اهداف بدون همراهی و همدلی شهروندان عزيز ممكن 
نخواهد بود و اجرای هر گونه برنامه عمرانی يا فرهنگی مستلزم حضور فعال 
مردم در صحنه بوده و آنان هستند كه با شور و اشتياق خويش، خدمتگزاران 

خود را به تالشی دو چندان واميدارند.
در پايان بابت مشــكالت يا رنجش هايی كه در اثر اجرای پروژه های عمرانی 
و يا مواجهه با قوانين جديد شــهری برای مردم عزيزمان ايجاد شــده است، 
صميمانــه از آنان پوزش می طلبيم و از آنان درخواســت می كنيم كه در راه 
ايجاد يك تحول بزرگ و ســاختن شــهری آباد برای خــود و آيندگان، اين 
رنجش ها را بر ما ببخشند و مانند هميشه ما را در اين مسير ياری دهند. اين 
اطمينان را نيز به آنان می دهيم كه بهزودی با پيشــرفت شــهر و نيز ارتقای 
ســطح زندگيشان، تمامی رنجش ها و سختی ها تبديل به شيرينی و رضايت 

خواهد شد.

1-واحد عمران و شهرسازی
1-1- تهيه سند طرح هادی شهر كه به زودی به تصويب می رسد.

1-2 تهيه تصوير هوايی 500 هكتار از اراضی شهر
1-3تعويض جدول ها و پياده رو سازی خيابان های شهيد بهشتی و كشاورز

1-4تكميل ميدان وليعصر و نصب ملزومات آن
1-5ساخت و نصب پل فلزی روی معابر منتهی به خيابان های شهيد بهشتی 

و كشاورز و نيز برخی معابر ديگر شهر
1-6ديواركشی و بهسازی محوطه غسالخانه آرامستان شهر كرفس

1-7راه اندازی مكانيسم صدور پروانه و ارسال بيش از 50 عدد دستور نقشه
1-۸ثبت نام و معرفی اماكن آســيب ديــده از بارندگی های فروردين ماه و 

پيگيری موضوع جهت اخذ تسهيالت
1-۹تعمير و نصب ايستگاه های تاكسی در سطح شهر

1-10راه اندازی كميسيون ماده 100 و 77 شهرداری و تالش برای مديريت 
ساخت و ساز شهری

1-11انجام 20 مورد عقب نشينی در راستای سامان دهی و بازگشايی معابر 
شهر و اصالح نقاط حادثه خيز

2- حوزه خدمات شهری، ايمنی و فضای سبز
2-1- تعمير و بهسازی ساختمان آتش نشانی

2-2- تعمير و تجهيز خودروی آتش نشانی
2-3-  برگزاری روز پاک و پاكسازی شهر برای نوروز

2-4-  شست وشوی معابر و آماده سازی شهر برای نوروز
2-5-  برگزاری كالس آموزشی كمك های اوليه برای شهروندان و پرسنل 

شهرداری
2-6- تشكيل ستاد مديريت بحران شهرداری و برگزاری جلسات آن

2-7- آماده باش كامل در ايام سيل فروردين سماه
2-۸- بهسازی و گلكاری پارک همجوار درمانگاه كرفس

2-۹- كاشت بالغ بر 400 اصل نهال در معابر شهر و نيز پارک درمانگاه
2-10- تهيه و نصب گلدان های شــهری و نيز گلكاری گلدان ها و ميدان 

وليعصر
2-11- برق رسانی و آبرسانی به ساختمان رختكن زمين فوتبال شهيد ذوقی

2-12- تعمير و بهسازی تأسيسات روشنايی معابر شهر و نيز جابه جايی و 
نصب چندين تير برق و چراغ جديد

2-13- برگزاری مانور آتش نشانی با همكاری اداره منابع طبيعی
2-14- پيگيری مكرر رفع مشكالت آب و برق جهت رفاه حال شهروندان

3- حوزه اداری و مالی
3-1- تهيه و تدوين بودجه سال 13۹۸ شهرداری با در نظر گرفتن نياز های 

ضروری شهر
3-2- اجرای شبكه داخلی شهرداری و راه اندازی نرم افزار جامع شهرداری ها

3-3- راه اندازی سامانه ستاد شــهرداری كرفس و انجام دو مناقصه در دو 
مرحله در غالب آن

3-4- راه اندازی سامانه دريافت عوارض خودرو
3-5- ثبت نام و عضويت شهرداری كرفس در سامانه های دولتی مورد نياز

4- واحد روابط عمومی
4-1- برگزاری مسابقات فوتسال جام فجر در محل سالن شهيد ذوقی شهر كرفس

4-2- تهيه و نصب تابلو خير مقدم در ورودی های شهر
4-3- همكاری در برگزاری راهپيمايی روز قدس

4-4- شركت و همكاری در برگزاری جشن دهه فجر مدارس شهر
5-4- ديدار نوروزی با بزرگان و مسئوالن شهر و شهرستان

4-6- اطالع رسانی اقدامات شهرداری و شورای  اسالمی شهر به شهروندان 
و نيز آگاه سازی آنان از قوانين و قواعد جديد شهری

4-7- همكاری در برگزاری جشنواره كتابخوانی رضوی در كتابخانه آيت ا... 
حائری شهر كرفس

4-۸- چاپ و نصب بنر در سطح شهر درباره فعاليت های مختلف
برنامه  های يكسال آينده

1-تكميل و تصويب طرح هادی شهر طی يك ماه آينده
2-احداث ميدان و بلوار در ورودی های شهر

3-ساماندهی پل و محوطه رودخانه آششاغی چای
4-احداث فضای سبز شهری و اماكن عمومی و تفريحی

5-اخذ تسهيالت احداث پمپ بنزين در شهر كرفس
6-اخذ تسهيالت بانكی و تأمين ماشين آالت عمرانی مورد نياز شهرداری

7-تهيه خودروی جمع آوری زباله و نيز نصب باكس های زباله
۸-جدول گذاری و آسفالت ريزی تعداد 3۸ عدد از معابر شهر كه فاقد اين 

امكانات هستند.
۹-تهيه خودروی آتش نشانی سنگين برای واحد ايمنی و آتش نشانی

10-برگزاری يادواره شهدای شهر كرفس درايام محرم و صفر
11-برگزاری همايش موسيقی سنتی در هفته وحدت

12-تكميل فرآيند احداث مجتمع دامداری شهر كرفس
13-كمك به برگزاری جشنواره اسب سواری در شهر كرفس

آنچه شهرداری انجام داده است
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رئيس آموزش و پرورش شهرســتان درگزين ضمن تبريك 
هفته دولت و عرض تسليت به مناسبت فرا رسيدن ايام سوگواری 
ســاالر شــهيدان اباعبدا... الحســين )ع( با بيان اينكه توسعه، 
انسان های توسعه يافته می خواهد، گفت: توسعه ی ابعاد وجودی 
كــودكان و نوجوانــان كه پدران و مادران آينده هســتند همت 

مضاعف می خواهد.
يحيی شجاعی حاصل از ساخت چهار مدرسه در شهر و روستاهای 
شهرستان درگزين خبر داد و گفت: اين مدارس با هزينه ای بالغ 
بر شــش ميليارد تومان با پيشرفت 10 الی 70 درصد هم اكنون 

در حال ساخت است.
وی با بيان اينكه پروژه های نيمه تمام شامل كالس های الحاقی، 
سرويس های بهداشــتی و واحدهای تجاری تكميل و يا درحال 
تكميل شدن هســتند، گفت: همچنين تهيه و ايزوگام پشت بام 
مدارس به متراژ 3000 مترمربع، آسفالت و محوطه سازی مدارس 
بيش از 2000 مترمربع با كمك خيرين و ساير سازمان ها صورت 

گرفته است.
شــجاعی صالح از خيرين مدرســه يار كه تاكنون چندين پروژه 
مدرسه سازی را اجرا و به اتمام رسانده اند تقدير و تشكر كرد و در 
تشريح اقدامات آنان گفت: با كمك خيرين محترم انجام نقاشی 
و زيباسازی 50 درصد مدارس شهرستان با هزينه ای بالغ بر 150 
ميليون تومان، استانداردسازی سيستم گرمايشی 3 آموزشگاه و 

تعميرات و نازک كاری در مدارس با هزينه ای بالغ بر 100 ميليون 
تومان توسط مديران و خيرين مدرسه يار صورت گرفته است.

وی تعامل و ارتباط اوليای دانش آموزان با مدارس را خوب توصيف 
كرد و گفت: اوليا با مشاركت در برنامه های مختلف مدارس، باعث 

رشد چشمگير علمی دانش آموزان شده اند.
وی با اشــاره به كمبــود معلم در برخی از مدارس شهرســتان 
درگزين از زحمات دلسوزانه تمام مديران كه صادقانه و دلسوزانه 
در امر رشد علمی و فرهنگی دانش آموزان تالش می كنند تشكر 

كرد.
مديــر آموزش پرورش شهرســتان درگزين بــا توجه به نزديك 
شــدن بازگشــايی مدارس عنوان كرد: تمام مدارس شهرستان 
درگزين با مشاركت اوليا، معلمان و دانش آموزان و با بهره گيری از 
ظرفيت های شهرستان آماده استقبال از دانش آموزان و بازگشايی 

پر مهر می باشند.
وی در راستای تحقق بخشيدن به اهداف سند تحول بنيادين 
توســعه ی تعليــم و تربيت شهرســتان درگزيــن اظهار كرد: 
شهرســتان درگزين مركز علم و ايمان و دانايی اســت و اگر 
در تربيــت فرزندانمــان غفلت كنيم فرصت را به دليل ســوء 
مديريت تبديل به تهديد خواهيم كرد كه الزم اســت همه با 
هــم با كار تيمی و تفكر همگرا بــرای ارتقای علمی و مهارتی 

دانش آموزان تالش كنيم. 

رئیس آموزش و پرورش درگزین: 

می خواهد فته  يا توســعه  نسان های  ا توسعه، 
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رزن دولت شهرستان  ويژه هفته 

 مدیر ویژه نامه: اشرف السادات رضوی 

 مدير جهاد كشــاورزی شهرســتان های رزن و درگزين ضمن 
تبريك هفته دولت از بهره برداری ۹ پروژه در شهرستان های رزن و 

درگزين خبر داد.
محمود فتحی گفت: ۹ پروژه با اعتبار 6 ميليارد تومان كه شــامل 
طرح های آبياری تحت فشــار، ســاخت كانال آب رســانی، ساخت 
گلخانه و ســردخانه و ساخت يك واحد مرغداری 20 هزار قطعه ای 

از جمله پروژه ها است.
وی به پتانسيل ها و ظرفيت های بخش كشاورزی در شهرستان های 
رزن و درگزين اشــاره و اظهار كــرد: 27 درصد محصوالت زراعی 
و 17 درصد كل محصوالت كشــاورزی استان در اين شهرستان ها 

توليد می شود.
وی افزود: ساالنه بيش از 660 هزار تن شامل توليد محصوالت باغی 
بــا 567 هزار تن و محصوالت دامی با توليــد بيش از 42 هزار تن 
كه افزايش توليدات محصوالت كشــاورزی با افزايش راندمان توليد 
و بهره وری بيشتر از آب و خاک و مديريت مصرف آب از مهمترين 

اهداف و برنامه های مديريت جهاد كشاورزی است.
فتحی يكی از راهكارهای انجام اين مهم را آموزش های ترويجی در 
قالب برگزاری كالس ها، كارگاه ها، بازديد ها و آموزش های انفرادی و 
ايجاد سايت های الگويی به منظور افزايش دانش كشاورزان و اصالح 
الگوی كشت با ترويج و توسعه كشت گياهان با نياز آبی كم از جمله 

گياهان دارويی به ويژه زعفران و توسعه گلخانه ها را برشمرد.
وی گفت: طی سال های گذشته سطح زير كشت سيب زمينی از ۹ 
هزار هكتار به 4 هزار و600 هكتار و هندوانه از هزار و500 هكتار به 

410 هكتار كاهش يافته است.
فتحی با بيان اينكه كشــت گلخانه ای به بيش از 17 هكتار توسعه 
يافته اســت، گفت: با توجه به حمايت دولت از توسعه گلخانه ها و 
پرداخت تســهيالت كم  بهره در اين مورد، برنامه ريزی شده است تا 

ساالنه 11 هكتار به سطح زير كشت گلخانه ای اضافه شود.
مدير جهاد كشــاورزی به محصوالت شــاخص و ميزان توليد 
آنها در شهرســتان های رزن و درگزيــن پرداخت و و با بيان 
اينكــه توليــد بيش از 140هــزار تن غــالت و200 هزار تن 
ســيب زمينی، 5 هــزار تن گياهان دارويی به ويــژه رازيانه كه 
۹ درصد رايانه كشــور در ســردرود توليد می شــود، افزود: از 
ديگــر برنامه هــای جهاد كشــاورزی افزايش توليــد محصول 
دانه هــای روغنی به ويژه كلزا می باشــد كه اصالح ســاختمان 
خاک و افزايش عملكرد غالت در تناوب زارعی بازگشــت كلزا 

از مزايای آن است.
فتحــی مرمت اليروبی قنوات را ديگر راهــكار مديريت آب نام برد 
و افــزود: 112كيلومتر اليروبی قنــوات و43 كيلومتر كانال ايجاد 
شــده و بيش از ۹6 درصد اراضی شهرستان های رزن و درگزين به 

سيستم های نوين آبياری با تسهيالت بالعوض تجهيز شده است، 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رزن و درگزین :

تســهيالت  تومان  د  ر ميليا  23
يم ا ده  ا د ورزی  کشا

انجمن ادبی فانی قطار پرامید 
ادب و هنر در قروه درگزین است

به نام چاشنی بخش زبان ها 
حالوت بخش معنی در سخن ها 
 انجمن ادبی فانی قروه درگزين در ســال 13۸0 در نشستی 
با هم فكری و همت تعدادی از اهالی فرهنگ و هنر و ادب دوستان 
قروه درگزين در كتابخانه ی عالمه دهخدا تاسيس و به پيشنهاد 
مهدی شــعبانی از فعاالن فرهنگی، تاريخی شهرســتان، به نام 
انجمن ادبی فانی برگرفته از تخلص شاعر معاصر خطه ی درگزين 

نصرا... خان اصالنی كهاردی، متخلص به فانی نام گذاری شد .
پس از تاســيس انجمن مسئوليت اداره آن به علی يوسفی فاتح از 
كارشناســان و دبيران زبان و ادبيات فارسی محول شد. از آغازين 
روزهای تشكيل انجمن ادبی فانی شاعران برجسته منطقه مانند 
جهانگير طاهری، رضا كريمی، سيدامير حســين تفرشی و ديگر 
شاعران پيشكســوت و جوان و نوسرايان و عالقه مندان حضوری 

جدی و پرشور داشتند.
مدت ها به داليلی در فعاليت انجمن وقفه ای ايجاد شد تا اينكه در 
سال 13۸6 با ورود بهمرام بهرامی به عرصه ی ادب و هنر و دغدغه 
ايشان برای ادامه ی فعاليت انجمن، انجمن ادبی فانی جانی دوباره 
گرفــت و روز به روز بــه اعضای جديد و جوان افزوده شــد. در 
دهه ی ۹0 تاثير فضای مجازی در امور بر شــتاب و اطالع رسانی، 
جذب اعضا و ارتباط با ديگر شــاعران و نويسندگان روزبه روز بر 
فعاليت جدی انجمن افزود و نام و آوازه ای فراتر از قروه و منطقه 
و شهرستان كسب كرد. چاپ نشريه انجمن و چاپ و رونمايی از 
چندين اثر در قالب شعر كالسيك و نو، سفرنامه و ديگر مضامين 
فرهنگی تربيتی از آثار اعضای انجمن، شــركت در جشنواره های 
منطقه ای و اســتانی و كسب رتبه  های منطقه ای و استانی توسط 

شاعران انجمن ادبی فانی در سال های اخير بوده است.
حضور و ظهور شــاعرانی با اشعاری كالسيك، تركی محلی، طنز، 
ســپيد، متن ادبی و دل سروده عالقه مندان و دوستداران شعر و 
ادب و... در سنين مختلف مانند آثار اسماعيل مرادی،  محمدتقی 
جعفری تفضل، سيداصغر موســوی، مهدی درويش زاده، رضاعلی 
بهرامی رشــيد، براتعلی معصومی، عصمت ا... ترابی، يوسف امينی، 
حميد پاشايی شهپر، حسين عطايی، محمد عزيزی كلهر، ذبيحی، 
مصطفايی، احمدی، باليلو و خانم ها  رجبی،  احمدی نژاد، نعمتی، 
اكبری، هدايتی، علی پور، ابراهيميان، عيوضلو، سليمانی و ديگران 

از ويژگی های اين انجمن است. 
همچنين منتقديــن ادبی و كارشناســان و صاحب نظران ادبی، 
تاريخــی، فرهنگی در زمينه های ادبيات فارســی و تركی محلی 
و... مانند يوسفی فاتح، رستمی، محمد يارلو، بهمرام بهرامی، رعد، 
رضايی مهر و... كه مباحث ارزنده ای در زمينه های تعريف شــعر، 
سبك شناســی، وزن، نمادها، اصطالحات، قالب ها و مضمون ها و 
ديگر مسائل ادبی شعر فارسی و تركی از نقاط عطف فعاليت های 

انجمن ادبی فانی درگزين می باشد. 
در خرداد ۹۸ انتخابات هيأت رئيســه جديد انجمن برگزار شــد 
و اسدا... رســتمی به عنوان دبير جديد انجمن انتخاب شد و در 
اين مدت نيز اعضای جديدی به انجمن اضافه شــده اند. با حضور 
پرشور جوانان و ميهمانان انجمن ادبی با شتاب بيشتری در فصل 
جديد با ارتقای بخش قروه درگزين به شهرستان به فعاليت خود 

ادامه می دهد  . 
گفتنــی اســت؛ نشســت های انجمن ادبــی فانــی در غروب 
چهارشنبه ها )ساعت 17 الی 1۹( در محل كتابخانه عالمه دهخدا 
برگزار می شــود و شركت برای عموم در نشست ها و همايش های 
انجمن آزاد است. همچنين در اين نشست ادبی انتخاب و خوانش 
غزلی از حافظ در آغاز هرنشســت و توضيح و تفسير اجمالی آن، 
شناسايی و استعداد يابی و معرفی چهره های مستعد ادبی از جمله 

برنامه های اين نشست است.   
انجمــن ادبی فانی برنامه های متنوع فرهنگــی، ادبی و هنری با 

عنوان عصر شعر در آيين ها و مناسبت های ملی و مذهبی دارد.
اين انجمن ادبی ضمن قدردانی از بانيان و موسسان انجمن ادبی 
فانی، برای دبيران ادوار گذشــته و اعضای فرهيخته انجمن ادبی 
فانی و دوســتداران ادب و هنر درگزين كهن و ايران زمين آرزوی 

توفيق دارد.
اميد كه اين قطار اميد ادب و هنر با شــتاب بيشــتر در فصل 
جديــد فعاليت خود، با حضور پر شــور و نشــاط اهالی قلم و 
هنر، خاصه پيشكســوتان فرهيخته و جوانان عزيز ادب دوست 
و خوش قريحه  در مســير خود در حركت بوده و به سرمنزل 

درخور خود برسد.
* اسداهلل رستمی
دبير انجمن ادبی فانی

وی ادامه داد: به منظور افزايش درآمد كشــاورزان و توســعه اشــتغال يكی از سياســت های جهاد 
كشــاورزی ايجاد صنايع تبديلی برای محصوالت توليدی، ســاخت ســردخانه ها بــرای نگهداری 

محصوالت و حمايت از سرمايه گذاران است.
وی افزود: در حال حاضر 7 واحد سردخانه با ظرفيت 55 هزار به بهره برداری رسيده و 6 واحد ديگر 

با ظرفيت 41 هزار و700 تن درحال ساخت می باشد.
فتحی با اشــاره به ديگر اقدامات جهاد كشــاورزی، گفت: 23 ميليارد تومان تسهيالت ارزان قيمت 
از جمله پرداخت تسهيالت توسعه روســتايی برای واحدهای صنعتی شامل گلخانه ها، دامداری ها، 
سردخانه ها و صنايع تبديلی دسته بندی و پرداخت 30 ميليارد تومان تسهيالت توسعه مكانيزاسيون 

برای خريد ادوات كشاورزی از ديگر اقدامات است.
در پايان مدير جهاد كشــاورزی شهرستان رزن و درگزين از حمايت های بی دريغ مسئوالن استانی 
و شهرســتانی، به ويژه نماينده پرتالش شهرســتان های رزن و درگزين در مجلس شورای اسالمی، 
فرمانداران و ائمه جمعه و رياست سازمان جهاد كشاورزی استان كه در جهت پيشبرد اهداف سازمانی 

بخش كشاورزی تالش كردند، تقدير كرد.


