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در هفته دولت انجام شد

بهره بر دا ر ي و آغــاز عمليا ت اجر ا يي  8 0پروژ ه در ر ز ن
فرماندار شهرســتان رزن از بهرهبرداری  77پروژه عمراني ،گردشگری،
كشاورزي و ...در شهرستان رزن با اعتباري بالغ بر 24ميليارد و 300ميليون
تومان و همچنين آغاز عمليات اجرايي  3پروژه با اعتباري بالغ بر 15ميليارد
و  600ميليون تومان در شهرستان رزن خبر داد.
ســيدرضا سالمتي با اشــاره به مهمترین پروژههای افتتاحی در هفته دولت
امســال ،گفت 35 :پروژه در حوزه وزارت ارتباطات ،اپراتورهاي تلفن همراه،
پســت بانك با  51ميليارد ريال 6 ،پروژه بنياد مســكن انقالب اســامي با
مشاركت دهياريها با 23ميليارد ريال اعتبار 5 ،پروژه راهداري شامل روكش
آســفالت محورهاي مواصالتي با  33ميليارد ريال اعتبار 5 ،پروژه شهرداري
دمق با 2ميليارد ريال اعتبار ،يك پروژه تعاون روســتايي با  46ميليارد ريال
و  3پــروژه جهاد كشــاورزي از جمله مهمترين پروژههــاي قابل افتتاح در
شهرستان رزن بوده است.
وی ادامه داد :در بخش گردشــگری نیز مجتمع گردشگری آقای عینآبادی
با سرمایهگذاری 14میلیارد تومان و اشتغالزایی  25نفر کلنگزنی و عملیات
اجرایی آن آغاز خواهد شد.
ســامتی خاطرنشــان كرد :با بهرهبرداري از اين پروژهها براي  112نفر به
صورت مستقيم و غیره مستقیم شغل ايجاد خواهد شد.
فرمانــدار رزن همچنين از برگزاري بيــش از  500برنامه فرهنگي ،هنري،
ورزشــي به مناســبت هفته دولت در شهرســتان رزن خبر داد و گفت :اين
برنامهها در طول هفته دولت در ســطح شهرســتان رزن با محوريت مردم
برگزار خواهد شد.
احياء  8واحد صنعتي تعطيل شده شهرستان رزن
فرماندار رزن از راهاندازي  ۸واحد صنعتی در شــهرک صنعتی رزن كه طی
چند سال گذشته به داليلي تعطيل شده بودند ،خبر داد و گفت :اين  8واحد
يا مجدد راهاندازي شــدند و فعاليت خود را از سرگرفتند يا با تغيير كاربري
سولهها ،در اختيار متقاضيان جديد قرار گرفت.
سالمتي خاطرنشــان كرد :در هر كدام از اين واحدها میانگین براي  ۱۲نفر
شغل مستقيم ايجاد شده است.
وي با بيان اينكه هم اكنون  6واحد توليدي كه به دلیل توانايي نداشــتن در
پرداخت مطالبات خود در اختيار بانكها براي واگذاري قرار گرفتهاند ،گفت:
دستور آقای استاندار است که هرچه سريعتر این سولهها باید تعیین تکلیف
شده و مجدد راهاندازی شوند.
فرماندار رزن از راهاندازي واحد كشــتارگاه طيور ماکیان الوند بخش سردرود
خبر داد و گفت :مشكالت تســهيالت اين طرح حل شده و مبلغ  ۹میلیارد
تومان وام از محل اعتبارات توســعه روســتایی درخواســت داده شده كه 6
ميليارد آن پرداخت و  3ميليارد ديگر نيز در آستانه پرداخت قرار دارد.
ســامتي ادامه داد :این واحد تنها واحد کامــل زنجیره تولید مرغ در غرب
کشــور خواهد بود كه در بخش سردرود راهاندازی میشود و براي  200نفر
بهصورت مستقيم شغل ايجاد خواهدكرد.
وي با بیان اینکه برای حل مشــكل احداث گلخانه ۳۰هکتاری آقای پیروی
اقدام شــده ،گفت :اين گلخانه در اراضي ســلطانآباد ساخته خواهد شد كه
مقدمات کار فراهم شده و امیدواریم که بهزودي تكميل شود.
ســامتي به پروژه فوالد خرس ســفید شــمال اشــاره كرد و گفت :بحث
سرمايهگذاري در حوزه فوالد به 12سال پیش برميگردد كه دستگاههای اين
واحد خريداري شده است اما اين واحد بالتكليف مانده بود كه با پيگيريهاي
صورت گرفته شده ،فعاليت خود را آغاز كرده است.
فرماندار رزن با بيان اينكه از سال گذشته  3خدمت مهم در شهرستان رزن
در حوزهی نیروی انتظامی به مردم ارائه ميشــود ،گفت :بحث شمارهگذاری
خودرو ،صدور گواهینامه و تشــخيص هویــت بود كه با پيگيريهاي صورت
گرفته شــده در شهرســتان رزن راهاندازي شــد تا مردم شهرستان مجبور
نباشند براي دريافت اين خدمات به مركز استان سفر كنند.
شهرستان رزن مقام نخست استان از نظر حجم صرفهجويي شده
آب در انسداد چاههاي غيرمجاز
وی بــا بیــان اینکه یکی از مهمتریــن اولویتهای دولت تدبیــر و امید در
شهرستان حفظ منابع آب اســت ،بیان کرد :دو هدف مهم در این راستا در
دســتورکار قرار گرفت که در مرحله اول انسداد چاههای غیر مجاز و دیگری
جلوگیــری از اضافه برداشــت چاههای مجاز با نصب کنتورهای هوشــمند
هستند.
سالمتي با بیان اینکه در شهرستان رزن بیش از 1625چاه مجاز و  923چاه
غیر مجاز در حال فعالیت بود ،افزود :از سال  93تا به امروز بيش از 669چاه
غير مجاز در سطح شهرستان رزن مسدود شده است.
وی از نصب بیش از  312عدد کنتور هوشــمند در طول  5ســال گذشــته

در شهرســتان رزن خبر داد و گفت :در راستای جلوگیری از اضافه برداشت
چاههای مجاز ،این میزان کنتور 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 بهرهبرداري غير
مجاز آب در رزن جلوگيري شده است ،افزود :شهرستان رزن در جلوگيري از
بهرهبرداري غير مجاز آب مقام نخست استان را دارد.
وی خاطرنشان کرد :نخســتین سند راهبردی حفظ منابع آب در استان در
شهرستان رزن تدوین شده است.
وی تشکیل ســمن حفظ منابع آب و استفاده از ظرفیت مردم برای کاهش
مصــرف آب را از مهمتریــن اقدامات در راســتای کاهــش مصرف آب در
شهرستان رزن عنوان کرد.
سالمتي افزایش کشت محصوالت کم آب بر ،توسعه کشت مکانیزه و کاهش
کشــت محصوالت با نیاز آبی بــاال را در کنار جلوگیری از اضافه برداشــت
چاههای مجاز و جلوگیری از فعالیت چاههای غیر مجاز را در مدیریت مصرف
آب بسیار موثر دانست.
کسب مقام نخست استان در ايجاد اشتغال و ثبت در سامانه رصد
در سال 98
فرماندار رزن با بیان اینکه در سال  1627 ،97نفر به عنوان اشتغال جدید در
سامانه رصد توسط دستگاههای اجرایی ثبت شدهاند ،گفت :شهرستان رزن با
تحقق  131درصدی تعهد خود رتبه دوم استان را در این بخش کسب کرد.
سالمتي افزود :از آغاز سال  98تا کنون نیز  560نفر به عنوان اشتغال جدید
در ســامانه ثبت شده است که با توجه به تعهد  767نفری این شهرستان تا
كنون  72درصد از تعهد شهرستان محقق شده که کسب رتبه نخست استان
نتیجه آن است .فرماندار رزن با اشاره به عملکرد این اداره در حوزه اشتغال با
توجه به پرداخت تسهیالت در دو قالب اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی و
همچنین تسهیالت مشاغل خانگی براساس برنامههای ملی اقتصاد مقاومتی،
گفت :خوشــبختانه شهرستان رزن در اين حوزهها بسيار موفق عملكرده كه
نتيجه آن كســب رتبه دوم پرداخت تسهيالت فراگير و توسعه روستايي در
سطح استان است.
سالمتي بیان کرد :در راستای توانمندسازی و حمایت از مشاغل روستایی از
آغاز طرح تاکنون  329طرح با مبلغ  548میلیارد ریال در قالب تســهیالت
روســتایی مورد بررســی قرار گرفت که در نهایت  129طرح به مبلغ 330
میلیارد ریال با پیشبینی اشــتغال  569نفر نزد بانکهای عامل شهرستان
عقد قرارداد شــده که تاکنون  185طــرح به مبلغ  305میلیارد ریال از این
تسهیالت پرداخت شده و مابقی نیز در شرف پرداخت میباشد.
وی ادامــه داد 16 :طرح نیز با مبلغ  147میلیارد ریال در قالب تســهیالت
فراگیر پرداخت شده است.

فرماندار رزن ادامه داد :در مجموع با این میزان تسهیالت پرداخت شده و در
صورت بهرهبرداری از این واحدها برای  850نفر شغل ایجاد میشود.
وی اظهار کرد :در سال رونق تولید و در راستای کمک به واحدهای تولیدی
مشــکالت آنها احصاء و در جهت پیگیری مشــکالت آنها چندین جلســه
تخصصــی کارشناســی و بازدیدهای میدانی نیز برگزار شــد که با توجه به
پیگیریهای به عمل آمده ،چند واحد تولیدی مجدد فعال شــده و به چرخه
تولید بازگشتند.
سالمتی گفت :تشــكيل پنجره واحد ســرمايهگذاري شهرستان رزن براي
نخســتین بار در اســتان از ديگر اقدامات شــاخص اين شهرستان است كه
پنجره واحد سرمايهگذاري براي تسهيل فعاليت و حمايت از سرمايهگذاران
در راســتاي سياستهاي دولت تدبير و اميد راهاندازي شده تا تمامي فرآيند
دريافت مجوز و پيگيري در يک محل با كمترين زمان انجام شود.
فرماندار رزن با بيان اينكه یکی از اهداف انقالب ما این اســت که مسئوالن
بايد مردمی باشــند و خــود را از مردم بدانند ،ادامــه داد :میز خدمتی که
در ادارات فعال شــده یکی از دســتاوردهای دولت تدبیر و امید در راستاي
خدمترساني مطلوبتر به مردم است.
سالمتي خاطرنشان كرد :در همه ادارات شهرستان رزن فلوچارت در راستاي
تكريم ارباب رجوع و رعايت حقوق شهروندي برای راهنمايي مراجعهكنندگان
نصب شده است.
وي يكي از مهمترين اقدامات شهرستان رزن را تدوین سند جامع روستایی
عنوان كرد و گفت :سند جامع روستايي در پیشرفت و آبادانی روستاها و در
مواقع بحران نقش كليدي و بهســزايي خواهد داشــت و از طرفی تخصیص
اعتبارات به روســتاها و چگونگی هزینهکرد این اعتبارات براساس اين سند،
هدفمند خواهد بود.
تعاون روستايي شهرستان رزن بيشــترين گندم مازاد بر نياز
كشاورزان استان همدان را خريداري كرده است
فرماندار رزن با بیان اینکه از زمان آغاز خرید گندم در شهرستانهای رزن و
درگزین تا به امروز بیش از  91هزار و  800تن گندم مازاد بر نیاز خریداری
شــده اســت ،اظهار کرد :بیش از  9هزار تن گندم توســط ســیلوی بخش
خصوصی در شهرستان رزن خریداری شده است.
وی از خریــد بیش از  101هزار و  500تن گندم در دو شهرســتان رزن و
درگزین تا به این لحظه خبر داد و گفت :امسال  9مرکز خرید توسط تعاون
روســتایی و یک مرکز خرید توسط بخش خصوصی کار خرید گندم مازاد بر
نیاز کشاورزان را برعهده دارد.
سالمتي بیان کرد :از این میزان گندم خریداری شده توسط تعاون روستایی
بیــش از  61هزار و  550تن در شهرســتان رزن و بیش از  30هزار تن در
شهرستان درگزین خریداری شده است.
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ناظری پور اعالم کرد

آغاز عملیات اجرایی
 52طرح عمرانی درگزین
همزمان با هفته دولت
" "یوسف امینی

بهرهبــرداری و آغاز عملیــات اجرایی  52طرح عمرانی در شهرســتان
درگزین همزمان با هفته دولت صورت گرفت.
فرمانــدار درگزین ضمن تبریک هفته دولت گفت :فرمانداری درگزین از روز
نخست ارتقای به شهرستان ،کار خود را با قوت آغاز کرده است.
علیاصغــر ناظریپور اظهار کرد :ارتباط خوبــی با بدنه اجتماعی مردم
و فعاالن شهرســتان وجــود دارد که خود را ملزم به پاســخگویی به
مردم میدانیم.
وی با اشــاره به اینکه سند راهبردی اشتغال شهرستان درگزین از رزن جدا
شــده ،افزود :سند راهبردی سه ساله برای این شهرستان تدوین شده که در
این سند اعتبار عمرانی درگزین از رزن مجزا شده است.
وی بــه مهمترین اولویتهای شهرســتان درگزین اشــاره کرد وگفت:
اجرای فاضالب شــهری ،سرکشی از روســتاها ،تکمیل پروژههای نیمه
تمام ،اســتقرار ادارات دولتی و ایجاد زیرســاختهای اشتغال در حال
پیگیری است.
ناظریپور بیان کرد :برای بهرهبرداری از طرحهای حوزه اقتصادی ،کشاورزی،
راهداری و خدمات هفته دولت شهرستان درگزین  ۵۰۰میلیارد ریال هزینه
شده است.
وی روکش آســفالت امیریه -قروه ،سیســتم فاضالب شهر کرفس و پخش

آســفالت در معابر  ۱۰روســتا را از
جملــه طرحهای مهم شهرســتان
درگزین برشمرد.
فرماندار درگزین بیــان کرد :اجرا و
بهرهبرداری ایــن طرحها در تمامی
نقاط شهرستان یکی از مسائل مهم
طرحهای هفته دولت است.
ناظریپــور با تاکید بر مشــخص
شــدن وضعیت طرحهای بالتکلیف این شهرستان ،گفت :پیگیری برای
ســاخت گاوداری  ۶هزار راسی در شهرستان و استان به نتیجه رسیده
و منتظــر رای و نظر شســتا و وزارت تعــاون ،کار و امــور اجتماعی
هستیم .
وی افزود :مکانیابی ،وضعیت آب ،زمین ،محیط زیست و منابع طبیعی این
طرح مولد مشخص شده و خاکبرداری و گودبرداری نیز صورت گرفته است.
فرماندار درگزین گفت :هشــت کیلومتر از کریدور شمالی استان همدان در
محدوده شهرستان درگزین قرار دارد که  ۸۰درصد این طرح با  ۱۱۰میلیارد
ریال هزینه ،اجرایی شده است.
ناظریپــور با بیان اینکه عملیات اجرایی چهار طرح در هفته دولت آغاز می

شــود ،بیان کرد ۲ :طرح در شهرک گلخانهای عمان اجرایی میشود و طبق
قرارداد شــهرک گلخانهای کشور ،شرکتهای خدماترسان ملزم به تأمین
آب ،برق و گاز واحدهای گلخانهای هستند.
وی اجرای  ۲کیلومتر فیبر نوری و  ۱۰هکتار جنگلکاری توسط ادارهکل
منابع طبیعی و آبخیزداری را از دیگر طرحهای هفته دولت امسال عنوان
کرد.
فرماندار درگزین خاطرنشــان کرد :زمین فاز اول شهرک صنعتی شهرستان
به متراژ  50هکتار تعیین تکلیف شده که  25هکتار آن تملک شده است.
وی در ادامه گفــت :تمام ادارات و نهادها نمایندگی خود را در شهرســتان
درگزین معرفی کردهاند.

انجام پروژ ه هاي بزرگ
عمراني برای توسعه
شهر قرو ه

سخن شورای اسالمی

فرا رســیدن ماه محرم و سالروز شهادت جانگداز سرور و ساالر شهیدان
کربال حضرت ابا عبدا ...الحسین(ع) و  72تن از یاران مخلص و جان بر کف آن
حضرت را به ساحت مقدس حضرت بقیها ...االعظم ارواحنا له الفدا و شیعیان
جهان به ویژه همشهریان تسلیت و تعزیت عرض مینمائیم.
اکنون که مفتخر به خدمتگزاری شــهروندان فهیم و با فرهنگ شــهر قروه
درگزین هستیم با مشــورت ،همدلی ،همفکری و همکاری اعضای شورای
اســامی شهر و مشارکت و همراهی شهروندان پیرامون موضوعات مختلف
اهتمام نموده و توانســتهایم در راســتای عمــران ،آبادانی و مرتفع نمودن
مشــکالت شــهری ،انجام پروژههای عمرانی ،تملک ،تخریب و بازگشایی
معابــر و برگــزاری برنامههای فرهنگــی و اجتماعی جهت رفاه و نشــاط
شــهروندان عزیز دوشادوش شــهردار محترم و پرسنل پرتالش شهرداری
گامهای موثری را برداریم.
امید اســت در ادامه راه نیز همچون گذشــته لطف الهی شامل این مجموعه
گــردد تا بتوانیم در حد توان وظیفه خود را در قبال مســئولیتی که بر عهده
داریم انجام دهیم .تعامل هر چه بیشــتر شهروندان فهیم با مجموعه شورای

شهر و شهرداری و پرداخت به موقع
عوارض روند خدمترسانی به مردم
شریف را سرعت میبخشد.
***

سخن شهردار

فرا رســیدن ماه محرم ،ایام شــهادت ســاالر آزادگان جهان و سید و سرور
شهیدان امام حســین (ع ) ،علمدار با وفایش حضرت ابوالفضل العباس (ع) و
 72تن از یاران با وفایش را به کلیه هموطنان به خصوص شهروندان شهر قروه
درگزین تسلیت عرض مینمایم.
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
نمیگردد و موفقيت در انجام كارها جز در ســايه همكاري و همدلي همراهان
و همكاران ميسور نباشد.
شــهر را به مثابه يك سيســتم پيچيدهاي ميدانند كه در آن مسائل گوناگون و
تخصصهاي مختلف دخيل ميباشند لذا جهت نظمدهي و رسيدن به هدف هر
نتيجه نهائي مطلوب ،نيازمند يك برنامهريزي صحيح و اصولي هستيم .برنامهريزي
هنگامي توجيهپذير است كه سودمندي آن بيش از هزينههايش 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 ،همکاری و مساعدت اعضای شورای اسالمی شهر،تالش و پشتكار پرسنل
خدوم شهرداري و حمايت شهروندان و ارائه راهكارها و پيشنهادات سازنده.
مدیریت کامل در بارندگیها و سیالب فروردینماه
شــهردار قروه در ادامه به مدیریت کامل بحران در فروردین ماه اشــاره کرد
و گفت :در بارندگیهای فروردینماه ســالجاری و ســیالبی شدن مسیلها،
واحدهای آتشنشانی و خدمات ایمنی" واحد نقلیه و موتوری" واحد خدمات
شــهری و فضای سبز به صورت  72ساعت شبانهروز در آماده باش کامل بوده
و به پاکســازی و الیروبی مســیلها ،آبراهها ،دهانه پلها و انهار ،تالش جهت
هدایت آبهای ســطحی پرداختند که جــا دارد از زحمات این عزیزان تقدیر
و تشکر کنیم.
جدولگذاري و تعويض جداول در سطح شهر
مهندس مهدی اســفندياريصالح پروژههاي اجرا شــده از ســال گذشته را
جدولگذاري و تعويض جداول فرســوده كوچهها و خيابانها برشمرد و افزود:
تاکنون جدولگذاری انتهای بازار ولیعصر (خیابان گلســتان) و تقاطع خیابان
شهید بهشتی ،جدولگذاری کوچههای اندیشه خیابان آزادگان جنوبی ،جنب
هنرستان ابوریحان ،کوچه ملت منتهی به درمان بستر ،خیابان شهرداری جنب
حســینیه سیدالشــهداء و روبهروی پارک ولیعصر و همچنین خیابان اشرفی
اصفهانی با اعتباري بالغ بــر  6میلیارد و  900میلیون ریال و به متراژ 7300
متر طول انجام شده اســت و جدولگذاری انتهای بلوار شهید مفتح در حال
انجام میباشد.
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ساخت پارک بانوان
شهردار قروه با اشاره به لزوم ساخت پارك بانوان اظهار کرد :اين پارك در فضايي
به مساحت  2900مترمربع و با پيشبيني اعتباري بالغ بر  3ميليارد ريال آغاز و
در حال حاضر داراي پيشرفت فيزيكي حدود  60درصد ميباشد.
اســفندياريصالح ســاخت پارك بانوان را گامي در جهت توسعه شهر برشمرد و
افزود :از شــاخصهاي توسعه يافتگي ،ايجاد زمينههاي رفاه اجتماعي است و اگر
بتوانيم گامي در جهت رفاه بانوان كه قشر عظيمي از شهروندان را تشكيل ميدهند
برداريم ،خواهيم توانست به توسعهاي كه مدنظر شهرداري و شوراي اسالمي است
نزديك شويم .وی با اشاره به خریداری و نصب دیوارهای پیشساخته این پارک،
گفت :در راســتای توســعه این پارک تملک زمینهای مجاور و گسترش فضای
پارک بانوان در برنامهکاری میباشد.
طرح بازآفرینی
با توجه به طرح بازآفرینی شهری شهر قروه در سالهای گذشته تعداد  21فقره از
امالک و مغازههای واقع در طرح مذکور تملک ،تخریب و بازگشایی شد.
از جمله اقداماتی که این شهرداری در راستای طرح بازآفرینی شهری انجام داده،
میتوان به تهیه طرح تعیین محدوده بازآفرینی شهر قروه درگزین اشاره کرد.
قابل ذکر اســت مالکینی که قصد تخریب و نوســازی ملک خود را در محدوده
طرح بازآفرینی داشته باشند ،میتوانند از تسهیالت ویژه این طرح بهرهمند شوند.

تملك و بازگشايي معابر

در ســالجاري تعداد  27فقره از امــاك واقع در طرح تعريض ،تملك و تخريب
شده و بازگشايي اين معبرها با اعتباري بالغ بر  9میلیارد و  750میلیون ريال در
راســتای بهبود عبور و مرور شهروندان بهویژه در محدوده طرح بازآفرینی شهری
صورت گرفته است.
ادامه روند ساخت جایگاه سی ان جی شهر قروه درگزین
بــا توجه به نیاز ضروری شــهر به جایگاه  CNGادامه روند ســاخت و عملیات
عمرانی آن شامل قالببندی ،بتنریزی ،ساخت سایبان و تامین روشنایی جایگاه
از جمله اقدامات شــهرداری از سال گذشــته آغاز شده و با پیگیریهای صورت
گرفته ،دســتگاههای این جایگاه خریداری و نصب خواهند شــد تا در آیندهای
نزدیک شاهد بهرهبرداری از این جایگاه باشیم.
ادامه روند ساخت میدان ورودی کاج
از فعالیتهای عمرانی دیگر میتوان بــه ادامه روند آغاز عملیات عمرانی میدان
ورودی شــهر از سمت روستای کاج اشاره کرد که هم اکنون عملیات سنگفرش
این میدان در حال انجام میباشد.
لکهگیری و آسفالتریزی معابر سطح شهر
اسفندیاریصالح در ادامه از آسفالتریزی مسیر غربی کمربندی فاز دوم شهرک
فرهنگیان -مسیر جنوبی انتهای بلوار شهید مفتح -انتهای بازار ولیعصر (خیابان
گلستان) -خیابان مالحسینقلی شــوندی و کوچههای اندیشه آزادگان جنوبی-
کوچه منتهی به درمان بستر  -کوچه قدس خیابان خلیج فارس -کوچه منشعب
از نیســتان سوم خیابان شــهید مدنی و کوچه نیســتان چهارم شهید مدنی و
لکهگیری خیابان شــهید صدوقی -خیابان آزادگان شــمالی و جنوبی  -خیابان
آموزش و خیابان شــهرداری به میزان  10450تن آسفالت و اعتباری بالغ بر 10
میلیارد و  500میلیون ریال انجام شــده و در روزهای آینده نیز باقی مانده معابر
آسفالتریزی خواهند شد.
كاشت گل و گياه فصلي و درخت در بلوارها ،ميادين و پاركهاي سطح
شهر

از فعاليتهاي واحد فضاي ســبز ميتوان به كاشت انواع گل و گياه زينتي فصلي
شــامل گل جعفري ،گل رز و ...در بلوارها ،میادین و پارکهای سطح شهر اشاره
کرد و همچنين کاشــت انواع درخت در بلوار جدید کمربندی فاز دوم شــهرک
فرهنگیان با هزینهای بالغ بر  850میلیون ریال .شــایان ذکر اســت سمپاشــي
درختان سطح شهر در سه مرحله انجام شده است.
خاموش کردن بیش از  75مورد آتشسوزی از آغاز سال
از سال گذشته تاکنون آتشنشــانان شهرداری قروه درگزین بیش از  195مورد
عملیات خاموش کردن آتش در سطح شهرستان انجام دادهاند.
فعالیتهای واحد خدمات شهری و زیباسازی
شــهردار قروه از جمله فعالیتهای خدمات شــهری و زیباسازی را رنگآمیزی
جداول بلوار شهداء و کمربندی بلوار بوعلیسینا 3 ،مرحله تنظیف و شستوشوی
ســطلهای زباله و جویهای آب به روش کلرزنی ،شستوشوی جداول ،تابلوها
و عالئم راهنمایی و رانندگی در ســطح شهر ،خرید و نصب  55عدد سطل زباله
در چند نقطه از سطح شــهر نام برد و گفت :همچنین در راستای ارتقای بخش
قروه درجزین به شهرستان درگزین شــهرداری اقدام به خرید و نصب تابلوهای
بزرگ راهنمای مســیر در نقاط مختلف شــهر با هزینه ای بالغ بر  400میلیون
ریال کرده است.
ساماندهي و تجهيز بهشت منظريه از ديگر فعاليتهاي شهرداري است كه شامل
نقاشي جدارهها ،اجراي سنگنماي ساختمان زينبيه ،نورپردازي محوطه بهشت
منظريه ،ســيمانكاري و ...با اعتباری بالغ بر  2میلیارد و  553میلیون ريال و با
مساعدتهاي خيرين محترم تكميل و تجهيز شده است.
از فعاليتهــاي مهم واحد خدمات شــهري و زيباســازي ميتوان به نقاشــي و
رنگآميزي زيباي ســطلهاي زباله شهري و نصب پايههاي نگهدارنده اشاره كرد
كه اين مهم با اعتباري بالغ بر  260میلیون ريال انجام گرفته اســت .یکی دیگر
از این فعالیتها در ســطح شــهر خرید آبنما دو طبقه و نصب در پارک الله و
اجرای تونل نوری جنب پــارک الله مجموعا با اعتبار  110میلیون ریال صورت
گرفته است.
تجهيز پاركها با خريد مجموعه بازي پلي اتيلن
شــهردار قروه بيان کرد :در راســتاي فراهم آوردن محيطي امن و اســتاندارد
براي بازي و ســرگرمي كودكان تمامي وســائل بازي فلزي موجود در پاركهاي
ســطح شــهر جمعآوري و تعداد  3مجموعــه بازي پلي اتيلن خريــداري و در
محوطه پاركهاي وليعصر ،الله و گلســتان نصب شده است و همچنين به جهت
بهينهسازي و استانداردسازي وسائل بازي كودكان حدود  300مترمربع كفپوش
خريداري و در پارك گلستان نصب شد .براي خريد  3مجموعه بازي و كفپوشها
مجموعا  580میلیون ريال هزينه شده است.
در راستاي زيباسازي و مبلمان شهري ،خريد و نصب تعداد  24عدد پايه چراغ و
چراغ تزئيني بزرگ در بلوار امام خميني(ره) با اعتبار  400میلیون ريال ،خريد و
نصب تعداد  29عدد چراغ تزئيني در بلوار معلم با اعتبار  83میلیون ريال و خريد
تابلو اســماء جالله و طرح صلوات در ورودي شهر از سمت روستاي نير با اعتبار
 30میلیون ریال انجام شده است .نصب چهار عدد پایه چراغ روشنایی در میدان
شهید مدنی با اعتبار بالغ بر  80میلیون ریال بوده است.
مشارکت در برگزاری جشنها و مراسمهای ملی مذهبی سطح شهر
اســفندياريصالح از مشارکت شــهرداری در جشــنهای ملی و مذهبی برگزار
شــده در سطح شهر خبر داد و افزود :مهمترین جشن برگزار شده در سالجاری
مراســم جشــن ارتقای بخش قروه درجزین به شهرســتان درگزین میباشــد

که در اردیبهشــتماه برگزار شــد و در طول این مراســم فرمانداری شهرستان
درگزین و همچنین بخشــداری مرکزی شهرســتان درگزین با حضور مسئوالن
و مقامات اســتانی و کشوری افتتاح شــد که الزم است بار دیگر این رویداد مهم
را به همشــهریان عزیز تبریک و تهنیت عرض کنیم .از دیگر جشنها میتوان به
همکاری در برگزاری جشن دهه کرامت ،جشن غدیر دهه والیت ،جشن اختتامیه
جشنواره کتاب رضوی اشاره کرد.
دیگر فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی همکاری با اســتقرار نمایشــگاه کتاب در
پارک گلســتان جهت باالبردن سرانه مطالعه در شهر و مشــارکت در برگزاری
همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی شــهر قروه درگزین در پارک گلستان جهت
ایجاد شور و نشاط در سطح شهر است.
از برنامه هاي عمومي شهرداري و شــوراي اسالمي در سال گذشته برنامهريزي
و مالقات عمومي با شــهروندان در مساجد سطح شــهر از جمله مسجد جامع،
مســجد اميرالمومنين (ع) شهرك فرهنگيان و مســجد امام حسن مجتبي (ع)
شهرك سيمان ميباشد كه در اين حضور شهردار و اعضاي شوراي اسالمي شهر
به بيان عملكردها و فعاليتها پرداخته و پاســخهاي الزم به سواالت و مشكالت
مردم داده شد.
ادامه روند ایجاد مجتمع تجاری و اداری
ایجــاد مجتمع تجاري و اداري شــهر كه با زيربناي حــدود  3400مترمربع در
راستاي ايجاد درآمد پايدار در حال ساخت بوده و عملیات عمرانی جهت تکمیل
طبقه همکف این مجتمع آغاز شده است.
تکمیل رینگ کامل شهری با تکمیل پروژه فاز سوم کمربندی
تملك فاز سوم كمربندي شهر حدود  2/5كيلومتر كه در صورت اتمام اين پروژه،
رينگ كامل شهري ایجاد خواهد شد.
بهرهبرداري از كنارگذر شهر قروه درگزين با اعتباري بالغ بر  35ميليارد ريال
شــهردار قروه درگزين افزود :پروژه آسفالتريزي مسیر غربي كمربندي فاز دوم
شهرك فرهنگيان به مقدار  6000تن ،به طول  1/5كيلومتر و با مساحت 36000
مترمربع سال گذشته تکمیل و با مساعدتهاي مسئوالن اداره برق روشنايي اين
مســير نیز محقق شد .گفتنی است این پروژه در دهه فجر سال گذشته با حضور
اســتاندار همدان به بهرهبرداری رسید .این پروژه با هزينهاي بالغ بر  35ميليارد
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 اخیر افزایش محدوده شهر که جزو برنامههای شهرداری بوده و جلسهای با
حضور معاون امور عمرانی استانداری همدان تشکیل و مقدمات گسترش محدوده
در حال انجام میباشد.
مجموعه پارك آبي كه توســط ســرمايهگذار بخش خصوصي در شهر در حال
ساخت ميباشــد كه اميدواريم با راهاندازي اين مجموعه شاهد رونق گردشگري
در شهر قروه باشيم.
در پايان الزم ميدانم از همكاريها و مســاعدتهاي اســتاندار محترم ،نماينده
محترم شهرســتان ،معاون محترم هماهنگي امور عمراني ،مديركل محترم امور
فرماندار
شــهري و شــوراها ،مديركل محترم دفتر فني استانداري،
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
فعاليتهاي شبانهروزي همكاران پرتالش شهرداري در واحدهاي تابعه نيز كمال
امتنان را دارم.
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اقدامات توزیع برق در 2شهرستان

 13پروژه عمرانی
در رزن و درگزین
افتتاح و کلنگ زنی
شد

مدیر توزیــع برق
رزن بمناســبت هفته دولت و شهادت دو یار دیرین امام
خمینی(ره) و انقالب و دو اســوه علم و تقوا ،شــهید محمدعلی رجایی ،رئیس
جمهور و محمدجواد باهنر ،نخست وزیر که نمونهای از دولتمردان مردمی بودند و نیز به منظور
آشنایی مردم با فعالیت ها و بیان اهداف و برنامه های آینده دولت ،از افتتاح و کلنگزنی  7پروژه عمرانی در
شهرستان رزن و  6پروژه عمرانی در شهرستان درگزین در هفته دولت با اعتباری بالغ بر  5میلیارد و  700میلیون تومان
خبر داد.
مازیار باللیمقدم ضمن تبریک هفته دولت با اشاره به نامگذاری امسال به نام "رونق تولید" از سوی مقام معظم رهبری ،استفاده از تجهیزات
تولید داخل را یکی از راه های اجرای سیاست حمایت از کاالی ایرانی دانست .
وی گفت :همگام با تمامی خدمتگزاران میهن اســامی که عزم و اهتمام خویش را جهت ســربلندی کشور و برافراشته شدن پرچم مقدس جمهوری
اسالمی ایران با تالشی صادقانه و همتی بلند ،به کار گرفته اند تا چرخه های توسعه و آبادانی کشور شتاب گیرد ،توزیع برق شهرستان رزن نیز در این راستا
با افتتاح و بهره برداری از چندین پروژه سهمی در این توسعه خواهد داشت.
مدیریت توزیع برق شهرســتان رزن بیان کرد :پرســنل این مدیریت با  1196کیلومتر خط فشــار متوســط و  615کیلومتر خطوط فشار ضعیف و  1350دستگاه
ترانسفورماتور وظیفه خدمت رسانی به  46432مشترک را در این شهرستان به عهده دارد.
بالليمقدم از افتتاح همزمان  6پروژه برق رساني با اعتباري بالغ بر  13میلیون و  240هزار ريال در هفته دولت امسال در شهرستان رزن خبر داد و گفت :پروژه روشنایی
درمان بســتر شهر دمق و ایجاد پستهای هوایی روستاهای دورنیان ،بابانظر ،سورتجین ،غینرجه و برقرسانی به پروژه های متقاضیان جدید(کشاورزی ،صنعتی و )...به بهره
برداری خواهد رسید و پروژه روشنایی بلوار روستای تازه کند با اعتباری بالغ بر  1800میلیون ریال در هفته دولت کلنگ زنی خواهد شد.
سرپرست توزیع برق شهرستان درگزین از افتتاح طرح های برقرسانی در شهرستان درگزین خبرداد و گفت :افتتاح  5پروژه احداث شبکه روشنایی های بلوار معلم شهر درگزین
تا روستای عمان ،بلوار روستای کاج ،بلوار روستای درگزین ،و برقرسانی به متقاضیان کشاورزی و صنعتی و ایجاد خط فشار متوسط رینگ فیدرهای کاج با فیدر کرفس جهت
جدا ســازی خطوط کشاورزی با خطوط شــهری و روستایی با اعتباری بالغ بر 22میلیون و  780هزار ریال به بهره برداری خواهد رسید و نیز ایجاد شبکه برقرسانی به شهرک
گلخانه عمان با اعتباری بالغ بر 19000میلیون ریال در هفته دولت امسال کلنگزنی خواهد شد.
باللیمقدم عنوان کرد :ضمن تشکر از همکاری مشترکان در زمینه مدیریت مصرف انرژی و رعایت الگوی مصرف مشترکان برق ،به ویژه مشترکان صنعتی و کشاورزی ،تابستان
امســال با وجود بســیاری از مشکالت ،قطعی برق به حداقل ممکن در پیک بار مصرف در شهرســتان رزن رسید و مشترکان شهرستان با کمترین خاموشی نسبت به سال
گذشته مواجه بودند.
وي اظهارداشت :در این راستا این مدیریت اقدام به توزیع بیش از  8000بروشور و برگزاری جلسات آموزشی مدیریت مصرف در سطح مدارس و ادارات شهرستان و عقد
تفاهم نامه با مشترکان کشاورزی و صنعتی کرده است.
مدیر توزیع برق رزن به اجرای طرح ســبز و حذف قبوض کاغذی از آغاز مهرماه اشــاره کرد و افزود :این اقدام در راستای تحقق دولت الکترونیک و حفظ محیط
زیست و همچنین صرفهجویی در هزینهها انجام میشود.
وی از عموم مردم درخواست نمود تا با ارائهی شماره تماس تلفن های خود همکاری الزم در اجرای این طرح با شرکت توزیع نیروی برق را داشته باشند.
باللیمقدم گفت :جهت اصالح شبکه های برق مشترکان 3 ،مانور عملیاتی در سال جاری با هدف کاهش خاموشی در این مدیریت اجرا شده است.
مدیر توزیع برق رزن با اشاره به برنامه هاي اين اداره در آينده اظهارداشت :مطالعه و بررسی  2نیروگاه  7مگاواتی خورشیدی در بخش
سردرود ،پروژه برقرسانی به متقاضی مسکن مهر دمق از مهمترين برنامه هاي اين اداره است.
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آنچه شهرداری انجام داده است

همراهی شهروندان
سرعت خدمات شهرداری را
افزایش می دهد

ضمن تبریک فرا رســیدن هفته دولت و آرزوی توفیق برای مســئوالن
محترم نظام جمهوری اسالمی ایران و با عرض بهترین سالمها و احترامات به
محضر مردم بزرگوار و فرهنگمدار شهر کرفس.
خداوند را شاکریم که امروز شاهد شــکوفایی نهال نوپای شهرداری کرفس
هســتیم و نیز شاکریم که در این یکسال شــاهد توفیقات فراوان در عرصه
خدمتگزاری به مردم شــریف این دیار بودهایم .در یک سال گذشته علیرغم
تمام کاستیها و کمبودها که وجود داشت مجموعه شهرداری و شورای شهر
کرفس با همراهی هم و نیز همیاری شــهروندان گرامی توانست بر مشکالت
فائق آمده و کارهای زیربنایی بزرگی در شهر کرفس انجام دهد.
ایجاد مجموعه شهرداری به عنوان یکی از پیچیدهترین و گستردهترین ادارات
کشــور ،خود کاری بزرگ و طاقتفرســا بود که به یاری خداوند و به لطف
تالش شبانهروزی جوانان این شهر به انجام رسید و ما امروز شاهد فعالیت و
خدمترسانی تمامی واحدهای شهرداری کرفس هستیم .همچنین کارهای

زیربنایی و بزرگ در زمینههای عمرانی و فرهنگی انجام شــد که نویدبخش
آیندهای روشن برای این شهر و شهروندان میباشد.
مجموعه شــهرداری و شــورای اسالمی شــهر کرفس برنامه بسیار جامع و
گستردهای را در تمامی زمینههای عمرانی ،فرهنگی و اقتصادی جهت توسعه
همه جانبه شــهر ،طراحی و آماده اجرا نموده اســت که انشاءا ...به زودی با
تکمیل و تصویب طرح هادی جدید شــهر اجرایی خواهد شد و طی یکسال
آینده شاهد تحوالت و تغییرات بزرگی در شهر کرفس خواهیم بود.
اما قطعا رسیدن به این اهداف بدون همراهی و همدلی شهروندان عزیز ممکن
نخواهد بود و اجرای هر گونه برنامه عمرانی یا فرهنگی مستلزم حضور فعال
مردم در صحنه بوده و آنان هستند که با شور و اشتیاق خویش ،خدمتگزاران
خود را به تالشی دو چندان وامیدارند.
در پایان بابت مشــکالت یا رنجشهایی که در اثر اجرای پروژههای عمرانی
و یا مواجهه با قوانین جدید شــهری برای مردم عزیزمان ایجاد شــده است،
صمیمانــه از آنان پوزش میطلبیم و از آنان درخواســت میکنیم که در راه
ایجاد یک تحول بزرگ و ســاختن شــهری آباد برای خــود و آیندگان ،این
رنجشها را بر ما ببخشند و مانند همیشه ما را در این مسیر یاری دهند .این
اطمینان را نیز به آنان میدهیم که بهزودی با پیشــرفت شــهر و نیز ارتقای
ســطح زندگیشان ،تمامی رنجشها و سختیها تبدیل به شیرینی و رضایت
خواهد شد.

-1واحد عمران و شهرسازی
 -1-1تهیه سند طرح هادی شهر که به زودی به تصویب میرسد.
 2-1تهیه تصویر هوایی  500هکتار از اراضی شهر
3-1تعویض جدولها و پیادهرو سازی خیابانهای شهید بهشتی و کشاورز
4-1تکمیل میدان ولیعصر و نصب ملزومات آن
5-1ساخت و نصب پل فلزی روی معابر منتهی به خیابانهای شهید بهشتی
و کشاورز و نیز برخی معابر دیگر شهر
6-1دیوارکشی و بهسازی محوطه غسالخانه آرامستان شهر کرفس
7-1راهاندازی مکانیسم صدور پروانه و ارسال بیش از  50عدد دستور نقشه
8-1ثبت نام و معرفی اماکن آســیب دیــده از بارندگیهای فروردینماه و
پیگیری موضوع جهت اخذ تسهیالت
9-1تعمیر و نصب ایستگاههای تاکسی در سطح شهر
10-1راهاندازی کمیسیون ماده  100و  77شهرداری و تالش برای مدیریت
ساخت و ساز شهری
11-1انجام  20مورد عقبنشینی در راستای ساماندهی و بازگشایی معابر
شهر و اصالح نقاط حادثهخیز
 -2حوزه خدمات شهری ،ایمنی و فضای سبز
 -1-2تعمیر و بهسازی ساختمان آتشنشانی
 -2-2تعمیر و تجهیز خودروی آتشنشانی
 -3-2برگزاری روز پاک و پاکسازی شهر برای نوروز
 -4-2شستوشوی معابر و آمادهسازی شهر برای نوروز
 -5-2برگزاری کالس آموزشی کمکهای اولیه برای شهروندان و پرسنل
شهرداری
 -6-2تشکیل ستاد مدیریت بحران شهرداری و برگزاری جلسات آن
 -7-2آماده باش کامل در ایام سیل فروردینسماه
 -8-2بهسازی و گلکاری پارک همجوار درمانگاه کرفس
 -9-2کاشت بالغ بر  400اصل نهال در معابر شهر و نیز پارک درمانگاه
 -10-2تهیه و نصب گلدانهای شــهری و نیز گلکاری گلدان ها و میدان
ولیعصر
 -11-2برقرسانی و آبرسانی به ساختمان رختکن زمین فوتبال شهید ذوقی
 -12-2تعمیر و بهسازی تأسیسات روشنایی معابر شهر و نیز جابهجایی و
نصب چندین تیر برق و چراغ جدید
 -13-2برگزاری مانور آتشنشانی با همکاری اداره منابع طبیعی
 -14-2پیگیری مکرر رفع مشکالت آب و برق جهت رفاه حال شهروندان
 -3حوزه اداری و مالی
 -1-3تهیه و تدوین بودجه سال  1398شهرداری با در نظر گرفتن نیازهای
ضروری شهر
 -2-3اجرای شبکه داخلی شهرداری و راهاندازی نرمافزار جامع شهرداریها
 -3-3راهاندازی سامانه ستاد شــهرداری کرفس و انجام دو مناقصه در دو
مرحله در غالب آن
 -4-3راهاندازی سامانه دریافت عوارض خودرو
 -5-3ثبت نام و عضویت شهرداری کرفس در سامانههای دولتی مورد نیاز
 -4واحد روابط عمومی
-1-4برگزاریمسابقاتفوتسالجامفجردرمحلسالنشهیدذوقیشهرکرفس
 -2-4تهیه و نصب تابلو خیر مقدم در ورودیهای شهر
 -3-4همکاری در برگزاری راهپیمایی روز قدس
 -4-4شرکت و همکاری در برگزاری جشن دهه فجر مدارس شهر
 -4-5دیدار نوروزی با بزرگان و مسئوالن شهر و شهرستان
 -6-4اطالعرسانی اقدامات شهرداری و شورای اسالمی شهر به شهروندان
و نیز آگاهسازی آنان از قوانین و قواعد جدید شهری
 -7-4همکاری در برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه آیتا...
حائری شهر کرفس
 -8-4چاپ و نصب بنر در سطح شهر درباره فعالیتهای مختلف
برنامههای یکسال آینده
-1تکمیل و تصویب طرح هادی شهر طی یک ماه آینده
-2احداث میدان و بلوار در ورودی های شهر
-3ساماندهی پل و محوطه رودخانه آششاغی چای
-4احداث فضای سبز شهری و اماکن عمومی و تفریحی
-5اخذ تسهیالت احداث پمپ بنزین در شهر کرفس
-6اخذ تسهیالت بانکی و تأمین ماشین آالت عمرانی مورد نیاز شهرداری
-7تهیه خودروی جمعآوری زباله و نیز نصب باکسهای زباله
-8جدول گذاری و آسفالت ریزی تعداد  38عدد از معابر شهر که فاقد این
امکانات هستند.
-9تهیه خودروی آتش نشانی سنگین برای واحد ایمنی و آتش نشانی
-10برگزاری یادواره شهدای شهر کرفس درایام محرم و صفر
-11برگزاری همایش موسیقی سنتی در هفته وحدت
-12تکمیل فرآیند احداث مجتمع دامداری شهر کرفس
-13کمک به برگزاری جشنواره اسب سواری در شهر کرفس
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رئیس آموزش و پرورش درگزین:

توسعه ،انسا ن های توســعه یافته می خواهد
رئیس آموزش و پرورش شهرســتان درگزین ضمن تبریک
هفته دولت و عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری
ســاالر شــهیدان اباعبدا ...الحســین (ع) با بیان اینکه توسعه،
انسانهای توسعهیافته میخواهد ،گفت :توسعهی ابعاد وجودی
کــودکان و نوجوانــان که پدران و مادران آینده هســتند همت
مضاعف میخواهد.
یحیی شجاعیحاصل از ساخت چهار مدرسه در شهر و روستاهای
شهرستان درگزین خبر داد و گفت :این مدارس با هزینهای بالغ
بر شــش میلیارد تومان با پیشرفت  ۱۰الی  ۷۰درصد هم اکنون
در حال ساخت است.
وی با بیان اینکه پروژههای نیمه تمام شامل کالسهای الحاقی،
سرویسهای بهداشــتی و واحدهای تجاری تکمیل و یا درحال
تکمیل شدن هســتند ،گفت :همچنین تهیه و ایزوگام پشتبام
مدارس به متراژ  ۳۰۰۰مترمربع ،آسفالت و محوطهسازی مدارس
بیش از  ۲۰۰۰مترمربع با کمک خیرین و سایر سازمانها صورت
گرفته است.
شــجاعیصالح از خیرین مدرســهیار که تاکنون چندین پروژه
مدرسهسازی را اجرا و به اتمام رساندهاند تقدیر و تشکر کرد و در
تشریح اقدامات آنان گفت :با کمک خیرین محترم انجام نقاشی
و زیباسازی  ۵۰درصد مدارس شهرستان با هزینهای بالغ بر ۱۵۰
میلیون تومان ،استانداردسازی سیستم گرمایشی  ۳آموزشگاه و

تعمیرات و نازککاری در مدارس با هزینهای بالغ بر  ۱۰۰میلیون
تومان توسط مدیران و خیرین مدرسهیار صورت گرفته است.
وی تعامل و ارتباط اولیای دانشآموزان با مدارس را خوب توصیف
کرد و گفت :اولیا با مشارکت در برنامههای مختلف مدارس ،باعث
رشد چشمگیر علمی دانشآموزان شدهاند.
وی با اشــاره به کمبــود معلم در برخی از مدارس شهرســتان
درگزین از زحمات دلسوزانه تمام مدیران که صادقانه و دلسوزانه
در امر رشد علمی و فرهنگی دانشآموزان تالش میکنند تشکر
کرد.
مدیــر آموزش پرورش شهرســتان درگزین بــا توجه به نزدیک
شــدن بازگشــایی مدارس عنوان کرد :تمام مدارس شهرستان
درگزین با مشارکت اولیا ،معلمان و دانشآموزان و با بهرهگیری از
ظرفیتهای شهرستان آماده استقبال از دانشآموزان و بازگشایی
پر مهر میباشند.
وی در راستای تحقق بخشیدن به اهداف سند تحول بنیادین
توســعهی تعلیــم و تربیت شهرســتان درگزیــن اظهار کرد:
شهرســتان درگزین مرکز علم و ایمان و دانایی اســت و اگر
در تربیــت فرزندانمــان غفلت کنیم فرصت را به دلیل ســوء
مدیریت تبدیل به تهدید خواهیم کرد که الزم اســت همه با
هــم با کار تیمی و تفکر همگرا بــرای ارتقای علمی و مهارتی
دانشآموزان تالش کنیم.

ویژه هفته دولت شهرستان رزن

09183151437
صاحب امتياز و مديرمسئول :نصرتا ...طاقتي احسن
تلفن)081( 38264433:
سردبير ........................................... :يدا ...طاقتي احسن
دورنگار)081( 38279013 :

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

به نام چاشنیبخش زبانها
حالوتبخش معنی در سخنها
انجمن ادبی فانی قروه درگزین در ســال  ۱۳۸۰در نشستی
با همفکری و همت تعدادی از اهالی فرهنگ و هنر و ادبدوستان
قروه درگزین در کتابخانهی عالمه دهخدا تاسیس و به پیشنهاد
مهدی شــعبانی از فعاالن فرهنگی ،تاریخی شهرســتان ،به نام
انجمن ادبی فانی برگرفته از تخلص شاعر معاصر خطهی درگزین
نصرا...خان اصالنیکهاردی ،متخلص به فانی نامگذاری شد.
پس از تاســیس انجمن مسئولیت اداره آن به علی یوسفیفاتح از
کارشناســان و دبیران زبان و ادبیات فارسی محول شد .از آغازین
روزهای تشکیل انجمن ادبی فانی شاعران برجسته منطقه مانند
جهانگیر طاهری ،رضا کریمی ،سیدامیرحســین تفرشی و دیگر
شاعران پیشکســوت و جوان و نوسرایان و عالقهمندان حضوری
جدی و پرشور داشتند.
مدت ها به دالیلی در فعالیت انجمن وقفهای ایجاد شد تا اینکه در
سال  ۱۳۸۶با ورود بهمرام بهرامی به عرصهی ادب و هنر و دغدغه
ایشان برای ادامهی فعالیت انجمن ،انجمن ادبی فانی جانی دوباره
گرفــت و روز به روز بــه اعضای جدید و جوان افزوده شــد .در
دههی  ۹۰تاثیر فضای مجازی در امور بر شــتاب و اطالعرسانی،
جذب اعضا و ارتباط با دیگر شــاعران و نویسندگان روزبه روز بر
فعالیت جدی انجمن افزود و نام و آوازهای فراتر از قروه و منطقه
و شهرستان کسب کرد .چاپ نشریه انجمن و چاپ و رونمایی از
چندین اثر در قالب شعر کالسیک و نو ،سفرنامه و دیگر مضامین
فرهنگی تربیتی از آثار اعضای انجمن ،شــرکت در جشنوارههای
منطقهای و اســتانی و کسب رتبههای منطقهای و استانی توسط
شاعران انجمن ادبی فانی در سالهای اخیر بوده است.
حضور و ظهور شــاعرانی با اشعاری کالسیک ،ترکی محلی ،طنز،
ســپید ،متن ادبی و دل سروده عالقهمندان و دوستداران شعر و
ادب و ...در سنین مختلف مانند آثار اسماعیل مرادی ،محمدتقی
جعفریتفضل ،سیداصغر موســوی ،مهدی درویشزاده ،رضاعلی
بهرامیرشــید ،براتعلی معصومی ،عصمتا ...ترابی ،یوسف امینی،
حمید پاشاییشهپر ،حسین عطایی ،محمد عزیزیکلهر ،ذبیحی،
مصطفایی ،احمدی ،بالیلو و خانمها رجبی ،احمدینژاد ،نعمتی،
اکبری ،هدایتی ،علیپور ،ابراهیمیان ،عیوضلو ،سلیمانی و دیگران
از ویژگیهای این انجمن است.
همچنین منتقدیــن ادبی و کارشناســان و صاحبنظران ادبی،
تاریخــی ،فرهنگی در زمینههای ادبیات فارســی و ترکی محلی
و ...مانند یوسفیفاتح ،رستمی ،محمد یارلو ،بهمرام بهرامی ،رعد،
رضاییمهر و ...که مباحث ارزندهای در زمینههای تعریف شــعر،
سبکشناســی ،وزن ،نمادها ،اصطالحات ،قالبها و مضمون ها و
دیگر مسائل ادبی شعر فارسی و ترکی از نقاط عطف فعالیتهای
انجمن ادبی فانی درگزین میباشد.
در خرداد  ۹۸انتخابات هیأت رئیســه جدید انجمن برگزار شــد
و اسدا ...رســتمی به عنوان دبیر جدید انجمن انتخاب شد و در
این مدت نیز اعضای جدیدی به انجمن اضافه شــدهاند .با حضور
پرشور جوانان و میهمانان انجمن ادبی با شتاب بیشتری در فصل
جدید با ارتقای بخش قروه درگزین به شهرستان به فعالیت خود
ادامه میدهد.
گفتنــی اســت؛ نشســتهای انجمن ادبــی فانــی در غروب
چهارشنبهها (ساعت  ۱۷الی  )۱۹در محل کتابخانه عالمه دهخدا
برگزار میشــود و شرکت برای عموم در نشستها و همایشهای
انجمن آزاد است .همچنین در این نشست ادبی انتخاب و خوانش
غزلی از حافظ در آغاز هرنشســت و توضیح و تفسیر اجمالی آن،
شناسایی و استعداد یابی و معرفی چهرههای مستعد ادبی از جمله
برنامههای این نشست است.
انجمــن ادبی فانی برنامههای متنوع فرهنگــی ،ادبی و هنری با
عنوان عصر شعر در آیینها و مناسبتهای ملی و مذهبی دارد.
این انجمن ادبی ضمن قدردانی از بانیان و موسسان انجمن ادبی
فانی ،برای دبیران ادوار گذشــته و اعضای فرهیخته انجمن ادبی
فانی و دوســتداران ادب و هنر درگزین کهن و ایرانزمین آرزوی
توفیق دارد.
امید که این قطار امید ادب و هنر با شــتاب بیشــتر در فصل
جدیــد فعالیت خود ،با حضور پر شــور و نشــاط اهالی قلم و
هنر ،خاصه پیشکســوتان فرهیخته و جوانان عزیز ادب دوست
و خوش قریحه در مســیر خود در حرکت بوده و به سرمنزل
درخور خود برسد.
* اسداهلل رستمی
دبیر انجمن ادبی فانی

ليتوگرافي و چاپ :پيام رسانه (همدان)
نشاني :همدان ،خيابان مهديه ،روبروي
دبيرستان شريعتي ،ساختمان پيام

شهریورماه 1398
 ( www.hamedanpayam.comسا یت )
 ( info@hamedanpayam.comا یمیل )
مدیر ویژهنامه :اشرف السادات رضوی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رزن و درگزین :

 23میلیارد تومان تســهیالت
کشاورزی داده ایم
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتانهای رزن و درگزین ضمن
تبریک هفته دولت از بهرهبرداری  9پروژه در شهرستانهای رزن و
درگزین خبر داد.
محمود فتحی گفت 9 :پروژه با اعتبار  ۶میلیارد تومان که شــامل
طرحهای آبیاری تحت فشــار ،ســاخت کانال آبرســانی ،ساخت
گلخانه و ســردخانه و ساخت یک واحد مرغداری  ۲۰هزار قطعهای
از جمله پروژهها است.
وی به پتانسیلها و ظرفیتهای بخش کشاورزی در شهرستانهای
رزن و درگزین اشــاره و اظهار کــرد 27 :درصد محصوالت زراعی
و  ۱۷درصد کل محصوالت کشــاورزی استان در این شهرستانها
تولید میشود.
وی افزود :ساالنه بیش از  ۶۶۰هزار تن شامل تولید محصوالت باغی
بــا  ۵۶۷هزار تن و محصوالت دامی با تولیــد بیش از  ۴۲هزار تن
که افزایش تولیدات محصوالت کشــاورزی با افزایش راندمان تولید
و بهرهوری بیشتر از آب و خاک و مدیریت مصرف آب از مهمترین
اهداف و برنامههای مدیریت جهاد کشاورزی است.
فتحی یکی از راهکارهای انجام این مهم را آموزشهای ترویجی در
قالب برگزاری کالسها ،کارگاهها ،بازدیدها و آموزشهای انفرادی و
ایجاد سایتهای الگویی به منظور افزایش دانش کشاورزان و اصالح
الگوی کشت با ترویج و توسعه کشت گیاهان با نیاز آبی کم از جمله
گیاهان دارویی بهویژه زعفران و توسعه گلخانهها را برشمرد.
وی گفت :طی سالهای گذشته سطح زیر کشت سیبزمینی از ۹
هزار هکتار به  ۴هزار و ۶۰۰هکتار و هندوانه از هزار و ۵۰۰هکتار به
 ۴۱۰هکتار کاهش یافته است.
فتحی با بیان اینکه کشــت گلخانهای به بیش از  ۱۷هکتار توسعه
یافته اســت ،گفت :با توجه به حمایت دولت از توسعه گلخانهها و
پرداخت تســهیالت کمبهره در این مورد ،برنامهریزی شده است تا
ساالنه  ۱۱هکتار به سطح زیر کشت گلخانهای اضافه شود.
مدیر جهاد کشــاورزی به محصوالت شــاخص و میزان تولید
آنها در شهرســتانهای رزن و درگزیــن پرداخت و و با بیان
اینکــه تولیــد بیش از ۱۴۰هــزار تن غــات و ۲۰۰هزار تن
ســیبزمینی ۵ ،هــزار تن گیاهان دارویی بهویــژه رازیانه که
 ۹درصد رایانه کشــور در ســردرود تولید میشــود ،افزود :از
دیگــر برنامههــای جهاد کشــاورزی افزایش تولیــد محصول
دانههــای روغنی بهویژه کلزا میباشــد که اصالح ســاختمان
خاک و افزایش عملکرد غالت در تناوب زارعی بازگشــت کلزا
از مزایای آن است.
فتحــی مرمت الیروبی قنوات را دیگر راهــکار مدیریت آب نام برد
و افــزود۱۱۲ :کیلومتر الیروبی قنــوات و ۴۳کیلومتر کانال ایجاد
شــده و بیش از  ۹۶درصد اراضی شهرستانهای رزن و درگزین به
سیستمهای نوین آبیاری با تسهیالت بالعوض تجهیز شده است،

وی ادامه داد :به منظور افزایش درآمد کشــاورزان و توســعه اشــتغال یکی از سیاســتهای جهاد
کشــاورزی ایجاد صنایع تبدیلی برای محصوالت تولیدی ،ســاخت ســردخانهها بــرای نگهداری
محصوالت و حمایت از سرمایهگذاران است.
وی افزود :در حال حاضر  ۷واحد سردخانه با ظرفیت  ۵۵هزار به بهرهبرداری رسیده و  ۶واحد دیگر
با ظرفیت  ۴۱هزار و ۷۰۰تن درحال ساخت میباشد.
فتحی با اشــاره به دیگر اقدامات جهاد کشــاورزی ،گفت ۲۳ :میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت
از جمله پرداخت تسهیالت توسعه روســتایی برای واحدهای صنعتی شامل گلخانهها ،دامداریها،
سردخانهها و صنایع تبدیلی دستهبندی و پرداخت  ۳۰میلیارد تومان تسهیالت توسعه مکانیزاسیون
برای خرید ادوات کشاورزی از دیگر اقدامات است.
در پایان مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان رزن و درگزین از حمایتهای بی دریغ مسئوالن استانی
و شهرســتانی ،بهویژه نماینده پرتالش شهرســتانهای رزن و درگزین در مجلس شورای اسالمی،
فرمانداران و ائمهجمعه و ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان که در جهت پیشبرد اهداف سازمانی
بخش کشاورزی تالش کردند ،تقدیر کرد.

