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دهه مباركه فجر تجلى اراده ها است. اراده هايى 
كه يك به يك در كنار هم و با وحدت كلمه و پيروى 

از رهبرى الهى در مسير الهى حركت كردند.
امام جمعه شــهر سادات دمق بابيان اين مطلب ادامه 
داد: اراده هايى كه با اعتقاد راســخ به آيه شــريفه «و 
نريــد ان نمن علــى الذين اســتضعفوا فى االرض» 
مشكالت و سختى ها را كنار زده و به حول و قوه الهى 

نصرت و پيروزى نصيبمان شد.
اميــن  على ميرزايــى در ادامــه به ســخنى از امام 
خمينى(ره) اشــاره كرده و گفــت: بنيان گذار كبير 
انقالب اســالمى ايران حضرت امام خمينى(ره) اين 
مــرد خدا فرمودند: انقالب ما انفجار نور بود و مقصود 
اين اســت كه نورهاى ايمان ملت مسلمان ايران كه 
مصداق واقعــى يدا... مع الجماعت اســت اين انفجار 
نور را حاصــل كرد انفجار نورى كه مشــعل هدايت 
و روشــنايى براى عالم گرديــد و همه آزادى خواهان 
و آزادانديشــان و آزادمردان به تاســى از اين حركت 
عظيم عليه طاغوت و ظلــم حركت كردند كه امروز 

به حمــدا... شــاهد حركت هاى عظيم كــه از انقالب 
اسالمى ايران سرچشمه گرفته است، هستيم.

وى همچنيــن افزود: بايد قــدردان اين نعمت بزرگ 
الهى كه رهايى از دســت طاغوت است باشيم و اين 
آزادى را مرهون فرهنگ «هيهات منا الذله» اســالم 
ناب محمدى هستيم كه به بيدارى اسالمى در جهان 

منجر شده است.
ميرزايى گفت: گرامى مى داريم ياد و خاطره شهداى 
عظيم القدر انقالب اســالمى همچون شهيد اندرزگو، 
شهيد نواب صفوى، شهيد اميدى عابد و شهداى دوران 
دفاع مقدس همچون شــهيد زين الدين، شهيدهمت، 
شهيد حاج ســتار ابراهيمى، شــهيد مختارى دلير، 
شــهيد مصطفوى و شهيد چيت ســازيان و شهداى 
مدافــع حــرم و امنيت شــهيد مجتبــى ذوالفقارى 
محســن حججى، شهيد حاج حسين همدانى، شهيد 
طهرانى مقدم، شــهيد محمدحســين بشيرى، شهيد 
ابومهدى المهندس و سيد الشهدا شهداى مدافع حرم 
شــهيد حاج قاسم ســليمانى و همه شهداى عزيزان 

اين ســرزمين اســالمى، اين مملكت كشور حضرت 
على بن موسى الرضا(ع) است.

وى در پايــان گفت: امروز راه ما همان راه شــهيدان 

گرانقدر ايران اســالمى كه همان راه و مسير حضرت 
فاطمه زهرا(س) ســربازى واليت اســت كه ما آن را 

ادامه خواهيم داد.

بخش سردرود با مساحت هزار و93 كيلومتر 
مربع به عنوان بزرگترين بخش شهرستان رزن، در 
شمال اســتان همدان واقع شــده كه از شمال با 
استان هاى زنجان و قزوين، از جنوب با شهرستان 
كبودراهنگ، ازشــرق با بخش مركزى شهرستان 
رزن و از غرب با شهرســتان كبودراهنگ و استان 

زنجان همسايه است. 
 بيشتر روستاهاى اين منطقه به لحاظ جغرافيايى 
در دشتى هموار به نام دشت سردرود واقع شده اند 
كه اين دشــت از شــمال به كوه هــاى خراقان، از 
جنوب به رشــته كوه هاى پراكنده قراقيه و از غرب 

به سلسله جبال بغراطى محدود مى گردد. 

بر اســاس سر شمارى سال 1390، اين منطقه 
جمعيتى حدود41 هزار نفر متشكل از 10هزار 
و114 خانوار در43 روستا در قالب 3 دهستان 
شهر  (مركزيت  به  ســفلى  ســردرود  به نام هاى 
دمق )، ســردرود عليا به مركزيت (روســتاى 
خورونــده ) و بغراطى به مركزيت (روســتاى 
بابانظــر) و يك شــهر به نام دمــق را در خود 

است.  داده  جاى 
از 43 روســتا، در 38 روستاى اين بخش انتخابات 
شــوراى اســالمى برگزار شــد كه از ايــن تعداد 

36روستا داراى دهيارى است. 
جمعيت شهر دمق به عنوان مركز بخش سردرود 3

هزار و692 نفركه شامل904 خانوار است. اين شهر 
به دليل فرهنگ شــيعى وارادت خاص به خاندان 
اهل بيت(ع) داراى ويژگى منحصر به فردى است، 
به طورى كه بيش از 70 درصد مردم اين شــهر را 

سادات جليل القدر تشكيل مى دهند. 
مردم اين منطقه مســلمان شــيعى مذهب بوده و 
به زبان تركى تكلم مى نمايند. شــغل بيشتر مردم 
كشــاورزى و دامــدارى بوده، كــه از محصوالت 
مهم ايــن منطقه مى توان به گنــدم، جو، يونجه، 

سيب زمينى، ذرت و رازيانه اشاره كرد. 

حركت هــاى انقالبــى همزمان با آغــاز نهضت 
امــام خمينى(ره) از ســال 1342 شــروع و تا 
ســال1357 و پيروزى انقالب ادامه مى يابد كه 
در بزرگترين تجمع مردمى در13 دى ماه ســال 
57 در دمق كه مرحوم حجت السالم والمسلمين 
محمد شريفى ســردرودى فرزند برومند آيت ا... 
معراج ســردرودى و امام جمعه سابق شهررزن 

مى نمايند.  سخنرانى 
بخــش ســردرود در تاريــخ معاصر هــم داراى 
شــخصيت هاى علمى و فقهى ارزشــمندى است 
به طورى كه مى توان به شــخصيت هاى گرانقدرى 
چون آيت ا... العظمى حاج حســين نورى همدانى 
از مراجع جهان تشــيع وآيت ا... ســيد على اوسط 
محققى دمقى از شــاگردان آيت ا... بروجردى(ره) 
و امام خمينى(ره) و اســتاد فقيه حوزه علميه قم 
و ده ها شــخصيت ديگر علمى شناخته شده اشاره 

نمود. 
همچنين امروزه بســيارى ازجوانان فرهيخته اين 
بخش با تحصيــالت عاليه دانشــگاهى و حوزوى 
در حال حاضر مشــغول انجام مسئوليت هاى خطير 
در نقاط مختلف كشــور هستند كه نشان از ذهن 

خالق و هوشمند جوانان اين مرزوبوم است. 

اراده هاست  تجلى  فجر  دهه 

بخش سردرود را بهتر بشناسيم

پروژه هاى قابل افتتاح در دهه ادارهرديف
وضعيت آدرس دقيق پروژهمشخصات فنى پروژهمبارك فجر 98

افتتاح
كهريزبغازى5/6 هكتارآبيارى بارانىجهاد كشاورزى1
خورونده5/4 هكتارآبيارى قطره اىجهاد كشاورزى2
افتتاحخورونده200 رأسىگاودارى شيرىجهاد كشاورزى3
افتتاحقايش2000قطعهمرغدارى گوشتىجهاد كشاورزى4

توسعه جنگل با نهال در روستاى جنگل كارى جوزمقمنابع طبيعى5
افتتاحچورمقجورمق در سطح 20 هكتار

توسعه جنگل با نهال در روستاى جنگل كارى بابانظرمنابع طبيعى6
بابانظرباباطاهر در سطح 50 هكتار

داروخانه دامپزشكىدامپزشكى رزن7
افتتاحشاطربالى50 مترمربع(دكتر احمدى)

درمانگاه دامپزشكىدامپزشكى رزن8
افتتاحشاطربالى100 مترمربع(دكتر رحيمى)

شاطربالى50 مترمربعمركز مايه كوبى (دكتر رحيمى)دامپزشكى رزن9

پياده روسازى خيابان امام حسين شهردارى دمق10
و مولوى

جاليز طرح قاب عكس 40-40 
سيمانى

شهر دمق خ امام 
حسين مولوى

جاليز طرح قاب عكس 40-40 پياده روسازى خيابان شهيد سرمقىشهردارى دمق11
سيمانى

شهر دمق خ شهيد 
افتتاحشريعتى

جدول گذارى الين جنوبىشهردارى دمق12
شهر دمق خ مولوىجدول سيمانى 50×40 سيمانىخيابان مولوى

جدول گذارى الين غربىشهردارى دمق13
شهر دمق خ امام جدول سيمانى 50×40 سيمانىخيابان امام حسين

حسين

ساخت ترانس هاى عمومى شهر دمق برق14
و روستاى غينرجه چايان

نصب ترانس هاى عمومى رفع 
ضعف ولتاژ

شهر دمق و روستاهاى 
غيترجه

ساخت شبكه برق رسانىبرق15
مسكن شهر دمق

برق رسانى به مقتاضيان مسكن 
مسكن مهر دمقمهر

ساخت شبكه هاىبرق16
نقاط مختلفبرق رسانى به مقتاضيان ديماندىبرق رسانى به متقاضيان

ساخت شبكه فشار ضعيف بند (ه) برق17
نقاط مختلفبرق رسانى به مقتاضيان عادىنقاط مختلف شهرستان

قادر خلججدول گذارى- لكه گيرى و...پروژه هاى دهيارى18

مدرسه 3 كالسه با سازه مدرسه آغچه خرابهنوسازى مدارس19
ماسوترى و زيربنايى 67 مترمربع

دمق2 طبقه (2×75 مرمربع)كلنگ زنى واحد مددجويانكميته امداد20
كلنگ زنىروستاى مالبداغ. . . . . . . . . . . . . . . .كلنگ زنى درمانگاهشبكه بهداشت21

در كل 21 پروژه با اعتبارى بالغ بر 75979000000 ريال اشتغال براى 134 نفر، 2مورد كلنگ زنى و 19 مورد افتتاح شد.
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 با ارتقاء بخش قروه درگزين به شهرســتان 
درگزين و تشكيل 2 بخش مركزى و شاهنجرين 
،بخش جديدالتأسيس شاهنجرين با 26 روستا و 
يك شهر در 15 ارديبهشــت ماه سال 1398 با 
حضور مســئوالن كشورى، استانى، شهرستانى و 
بخش شــاهنجرين افتتاح شــد كه بــه جرأت 
مى تــوان گفــت بخــش شــاهنجرين از جمله 
بخش هاى پر اســتعداد و داراى ظرفيت باال براى 

جذب سرمايه گذارى، ايجاد اشتغال و توليد است.
بخشــدار شــاهنجرين در گفت وگو با ما عنوان 
كرد: درحال حاضــر واحدهاى توليدى مختلف و 
متنوعى در روستاهاى اين بخش فعال است كه از 
آن جمله مى توان به 90 واحد كارگاه قاب سازى 

در روستاى كاج اشاره كرد.
ســياوش شــريفى افزود روســتاى كاج به طور 
ميانگيــن در هــر كارگاه 3الى12 نفر مشــغول 
به كار اســت كه حتى با وجود مشــكالتى نظير؛ 
كمبــود نقدينگى، تهيه مــواد اوليه، بازار فروش 
و... ايــن واحدهاى توليدى همچنان در ســطح 
استان و كشور جزو برندهاى مطرح بوده و حتى 
محصوالت خود را به كشــورهاى همســايه نيز 

صادر مى كنند.
شــريفى با بيان اينكه بــا عنايت به كم آب بودن 
و ســازگارى گياه زعفران بــا آب و هواى منطقه 
و كيفيــت بــاالى زعفران توليدى شــاهنجرين 
اشــاره كرد و گفت: قطب زعفران كشور زعفران 
شــاهنجرين اســت كه از لحاظ كيفى با زعفران 
توليــدى قائنــات برابــرى مى كند، چه بســا از 
جمله ظرفيت هاى ســرمايه گذارى در اين بخش 
سرمايه گذارى در زمينه كشت و فرآورى زعفران 
مى باشــد كه موجب توليد ثروت و اشــتغال در 

سطح منطقه خواهد شد.
وى گفــت: با توجــه به اينكــه  در حدود 20

هكتار از اراضى شــاهنجرين كشــت ســنتى 
زعفــران صــورت مى گيرد، خاطرنشــان كرد: 
داشت  كاشــت،  درباره  كشــاورزان  آموزش  با 
و برداشــت صحيــح و صنعتى زعفران ســطح 
زير كشــت و عملكرد محصــول را افزايش داد 
و كشــت اين محصول را در ســاير روستاهاى 

بخش و شهرستان ترويج نمود.
بخشدار شاهنجرين از وجود بيش از 250 هكتار 
باغات ميوه در روستاى شــوند خبر داد و افزود: 
بــا تنوع بــاال در توليد انــواع ميوه هاى محلى و 

پيوندى كه در نوع خود زمينه اشــتغال فصلى و 
صنعت بســته بندى را فراهم كرده است از ديگر 
زمينه هاى توليد، ســرمايه گذارى و اشــتغال در 

سطح بخش است.
سياوش شريفى همچنين به كارگاه هاى خياطى، 
ســرى دوزى، نمدمالــى، پرورش زنبور عســل، 
چرم دوزى و وجود گلخانه هاى متنوع اشاره كرد.

شريفى با بيان اينكه مجتمع 6هزار رأسى شركت 
شســتا در اراضى روستاى ســنقرآباد كلنگ زنى 
شده است افزود: اين مهم  گامى ديگر در راستاى 

اشتغال و رونق اين بخش به شمار مى رود.
وى وجود ســد شــنجور و طبيعت بكــر و زيبا، 
تنــوع حيات وحــش روســتاهاى ســنگرانكوه، 
منوچهر، عين آباد و ســاير روســتاهاى بخش از 
ديگر پتانســيل هاى موجود در اين بخش را نام 
برد و افزود: اين پتانسيل ها مى تواند زمينه رشد، 
ســرمايه گذارى و ايجاد اشتغال گســترده را به 

صورت مستقيم و غيرمستقيم ايجاد نمايد.
شــريفى اظهار كرد: كارخانه ســيمان هگمتان 
نيز با ظرفيت توليدى روزانه 7هزار تن ســيمان 
بــا كيفيت (بــه طــور ميانگيــن) از بزرگترين 
كارخانه هاى توليد ســيمان كشــور است. كه از 
صنايع بزرگ بخش شــاهنجرين بوده و موجبات 

اشتغال و توسعه بخش را فراهم نموده است.
در ادامه بخشــدار  شــاهنجرين  به پروژه هاى 
عمرانى پس از افتتاح و شــروع به كار بخشدارى 
شاهنجرين در ارديبهشت ماه سال 98 پرداخت.

زيرســازى،  بهســازى،  آســفالت ريزى  *پروژه 
جدول گذارى در روستاهاى كاج و سمق، سوزن، 

عين آباد،سنگرانكوه، ناكين
*پروژه اصالح شــبكه آبرســانى در روستاهاى 

وسمق،كاج، شاهنجرين
*روشنايى معابر و محور اصلى كاج شاهنجرين

*شــروع عمليات اجرايى ســاخت و تكميل پل 
معبر اصلى شاهنجرين

بهسازى و مقام ســازى واحدهاى آسيب ديده از 
بارش هاى ابتداى سال

*تهيه طرح و پيگيرى ارتقا به شهر شاهنجرين
و ســاير خدمات و پيگيرى هاى انجام شده و در 

حال انجام.
گفتنى اســت  موارد ذكر شــده تنها گوشه اى از 
ظرفيت هاى بخش بااستعداد بخش شاهنجرين و 

اقدامات و خدمات ارائه شده است.

گذار  سرمايه  جذب  براى  شاهنجرين  باالى  پتانسيل 

شاهنجرين
توليد قطب   
كشور زعفران   
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جر
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فاطمه كوكبى جالل
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 شهرستان رزن در حال حاضر داراى 85 اثر تاريخى است كه از اين تعداد 53 اثر در فهرست آثار ملى كشور است، 
شهرســتان درگزين در حال حاضر داراى 44  اثر تاريخى اســت كه از اين تعداد 21 اثر در فهرست آثار ملى كشور قرار 
گرفته و تعداد 23 اثر تاكنون در فهرست آثار ملى كشور قرار نگرفته است و تعداد 2 اثر ناملموس تعزيه روستاى درجزين 
و نمدمالى روستاى شوند در فهرست آثار ملى ثبت گرديده است. كه از تعداد يك هزار و 818 آثار استان 6/98 درصد از 

كل آثار مختص به شهرستان هاى رزن و درگزين را به خود اختصاص داده است. 

موقعيت اثررديف
 تعداد آثارنوع اثر

ميراث طبيعىميراث معنوىتپه هابناها
غير ثبتى

ثبتى
جمع 
كل غير ثبتى

غير ثبتىثبتى
غير ثبتىثبتى

غير ثبتىثبتى
ثبتى

2186080140-91547472اسدآباد 1
1473986--221721214بهار 2
32170117187-324933472تويسركان 3
212344---4415172درگزين4
2533285---534827رزن5
3493887---4134522فامنين6
22123112235-629113812كبودرآهنگ7
24461628962112193149342مالير8
42111696212-172790485نهاوند9

515274128402-138811033228همدان10
261284677431512179510068131818جمع كل

ثبت آثار تاريخى  شهرستان رزن  در سال 1398
1- ثبت حمام دمق  در فهرست آثار ملى ( شهر دمق )

2-ثبت مسجد امام رضا(ع) در فهرست آثار ملى روستاى بابانظر 
3- ثبت معنوى مراسم شب عيد قربان روستاى خورونده درفهرست آثار ملى 

4- ثبت ملك خانه يگانه در فهرســت آثار ملى ايران – درصورت اعتبار تملك به عنوان موزه مردم شناشــى، ســايت 
نمايشگاه صنايع براى بازديد گردشگران 

مرمت بناهاى تاريخى رزن : در سال  1398
1- مرمت گنبد آسيب ديده و بدنه بنا از اعتبارات سال 97 ( 330 ميليون ريال)

تشكيل انجمن دوست داران ميراث فرهنگى شهرستان رزن  و درگزين 
بر نامه هاى پيشنهادى و پروژه هاى عملياتى سال 1398-1400-ميراث فرهنگى ، صنايع دستى و گردشگرى 

شهرستان رزن
عنوان پروژهرديف

برآورد 
اعتبار 
تكميلي

پيشنهاد  اعتبار سال ميليون ريال
توضيحات 139813991400

مرمت و ساماندهي حمام تاريخى 1
كف سازى، روشنايى و خريد 15001500-3000شهر دمق

انشعابات(گاز، برق، آب)
مرمت و ساماندهي مجموعه 3

طرح مرمت و مرمت كلى20001500-3500امامزاده هود(ع)
ايجاد راه دسترسى امامزاده 

هود(خريد زمين هاى مابين امامزاده 
هود تا جاده اصلى)

در صورت تأمين اعتبار

مرمت مجموعه تاريخي روستاي 4
مرمت 3 اثر واقع در روستاي 25002500-5000بابانظر شامل مسجد حمام و..،

بابانظر، حمام و..
بناهاي تاريخي و آثار تاريخي 200400600مستمرثبت آثار ملموس و ناملموس5

و معنوي
تملك خانه يگانه توسط  -12000-12000خريد تملك خانه يگانه6

فرماندارى
مرمت اضطراى 5000-5000مرمت اضطراى خانه يگانه7

28500200234006100جمع اعتبارات 
بر نامه هاى پيشــنهادى ثبت آثار تاريخى و معنوى  ســال 1398-1400-ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 

گردشگرى شهرستان رزن
توضيحاتعنوان پروژهرديف

ثبت آثار ملى كشورخانه اربابى مزرعه ديمور1
ثبت آثار ملى كشورحمام تاريخى ديمور2

مراسم آيينى روستاى خورونده وسايرموارد آيين ها و مراسمات 3
معنوى شهرستان 

ثبت آثار ملموس و ناملموس درحال 
اقدام 

ثبت آثار ملى كشورقلعه امير نظام  فارسيجين4

پاسگاه، نونل و سنگر روستاى ماهنيان متعلق به جنگ جهانى دوم 5
در روستاى ماهنيان رزن

بررسى ودرصورت تأييد ثبت آثار 
ملى كشور 

ثبت آثار ملى كشورحمام تاريخى بابانظر 6
ثبت آثار ملى كشورحمام تاريخى هريان 7

ثبت آثار تاريخى  شهرستان درگزين   در سال 1398
1- ثبت حمام درجزين  در فهرست آثار ملى 
2- ثبت حمام نظام آباد در فهرست آثار ملى

مرمت بناهاى تاريخى درگزين : در سال  1398
1- مرمت بام سازى حمام درجزين  از اعتبارات سال 97 ( 1900 ميليون ريال) 

 بر نامه هاى پيشــنهادى و پروژه هاى عملياتى ســال 1397-ميراث فرهنگى ، صنايع دستى و گردشگرى 
شهرستان درگزين

برآورد اعتبار عنوان پروژهرديف
تكميلي

پيشنهاد  اعتبار سال ميليون ريال 
توضيحات 139813991400

مرمت و ساماندهي امامزاده  1
جاليز – سنگ ريزو  نورپردازى 20001000-3000اظهر

بناهاي تاريخي و آثار تاريخي 1200200400600ثبت آثار ملموس و ناملموس2
و معنوي

مرمت حمام تاريخى روستاى 3
ديوارهاى بيرونى- بام سازى 10000163053703000درجزين

–اليه بردارى و ساب و بندكشى 
قسمت داخلى تأسيسات 

مرمت حمام تاريخى روستاى 4
مرمت ديوارهاى بيرونى، 40003000-7000نظام آباد

اليه بردارى و ساب و بندكشى 
قسمت داخلى - تأسيسات

212001830117707600جمع اعتبارات
برنامه هاى پيشــنهادى ثبت آثار تاريخى و معنوى  ســال 1398-1400-ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 

گردشگرى شهرستان درگزين
توضيحاتعنوان پروژهرديف

ثبت آثار ملى كشورقلعه شوند 1
ثبت آثار ملى كشورخانه اربابى شاهنجرين جواد خان 3

ثبت آثار ملى كشورمسجد شوند
ثبت آثار ملى كشوركاج قلعه سى (نخت خليل)4

مراسم شكرگذارى وقنتات  قراقيه   آئينى روستاى سنقرآباد و سايرموارد آيين ها و 5
مراسمات معنوى شهرستان

ثبت آثار ملموس و ناملموس 
درحال اقدام 

مطالعات پژوهشىدستكند وسمق وقتات6
ثبت آثار ملى كشورقالع شش گانه  تموزان 7

تعداد تپه هاي كاوش شده:
اين برنامه شــامل 7  قســمت (ريزبرنامه) است 
كه هر برنامه حداقل اعتبــار 50 ميليون تومانى 
الزم دارد، كه شــامل شناســايى آثار تهيه نقشه 
كه  مى شود   GIsنقشه شهرستان  باستان شناسى 
گام نخست در برنامه ريزى براى حفاظت آثار است.

زيربنايى تريــن كار انجام بررســى و شناســايى 
باستان شناسى شهرستان است كه شهرستان رزن 
و درگزين به مربعات 50 كيلومتر مربع تقســيم 
مى شود و در دو سال  بررسى سيستماتيك انجام 

مى شود.
مهم ترين و اصولى ترين كار اين بررسى و شناسايى 

است.
 آثار شناسايى شــده به طور كلى  اعــم از تپه، بنا، 
محوطه، نقــوش، برنامه ثبت اثر، حفاظت، تعيين 

عرصه و حريم، مرمت و برنامه ريزى خواهد شد.
تعييــن عرصــه و حريــم تپه هــاى باســتانى 
شناسايى شــده  واقع شــده در محدوده روســتا 
كــه قريب به 20  تپه اســت، ايــن كار عالوه بر 
مشخص شــدن محدوده تپــه و ملك هايى كه در 

عرصه يا حريم واقع شدن بحث تملك آنها و مجوز ساخت صادر كردن نيز كمك مى كند.
هر تپه براى تعيين عرصه و حريم و تهيه نقشه هاى اوليه حداقل 20 ميليون تومان اعتبار نياز دارد.

در بررسى و شناسايى عالوه بر 7 فصل براى تهيه نقشه و ديتابيس نقشه نيز حداقل 100 ميليون تومان عالوه بر اعتبار 
بررسى نياز دارد.

بر نامه هاى اولويت دار و پروژه هاى عملياتى سال 1398-1400-باستان شناسى شهرستان رزن
پيشنهاد اعتبار سال ميليون ريالعنوان پروژهرديف

98991400
350تپه قلعه وهنده1
350تپه سنان كهارد3
350 داش قلعه نينج4
350تپه نوار 51
350تپه گور قلعه  هريان6
350تپه باغا فارسجين7
350منجوق تپه منصورآباد8
350گورقلعه وروزين 91

350گورقلعه وروزين 102
350تولكي تپه11

10501051400جمع كل اعتبارات
در بررسى و شناسايى عالوه بر 7 فصل  نيز مبلغ  3000 ميليون ريال اعتبار و براى تكميل نقشه باستان شناسى و ديتابيس 

1000 ميليون ريال نياز دارد.
برنامه هاى اولويت دار و پروژه هاى عملياتى سال 1398-1400-باستان شناسى شهرستان درگزين

توضيحاتپيشنهاد  اعتبار سالعنوان پروژهرديف 98991400
350تپه قلعه قروه1

350350350محوطه درجزين2
هرساله براى كاوش و مرمت  2000 ميليون 

ريال اعتبار نياز دارد
 تعيين عرصه و حريم 1500 ميليون ريال اعتبار 

نياز دارد
350تپه زاغه مسينك3
350باال تپه سنقرآباد4
350غيب علي تپه سنقرآباد5
كاوش و مرمت يافته ها 3000 ميليون ريال350تپه نخود لوق6
350تپه شمال كارخانه سيمان7

70010501400جمع كل اعتبارات
در بررسى و شناسايى عالوه بر 7 فصل  نيز مبلغ  3000 ميليون ريال اعتبار و براى تكميل نقشه باستان شناسى و ديتابيس 

1000 ميليون ريال نياز دارد.
جدول كلى پيشنهادات بودجه اى شهرستان رزن و درگزين (ميليون ريال) 

139813991400عنوانرديف
1GIS 500500500تهيه نقشه و
100010001000باستان شناسى2
100010001000حصاركشى تپه ها و بناها3
100010001000مطالعات كتابخانه اى4
350385455نصب تابلو حريم بناها5

385038853955جمع كل
اقدامات انجا م شده يگان حفاظت

از ابتداى 
سال 

1398 تا 
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57712266000021
كشفيات:  1 فلزياب – كشف 283 عدد سكه بدل

سرمايه گذارى
اجراي زيرساخت هاي گردشگري 1398- ازاعتبارات  1397

شرح عمليات و ميزان اعتبار 190ميليون ريال
بابت كف سازى حمام تاريخى درجزين

اجراي فضاى سبز- سال 1397
شرح عمليات و ميزان اعتبار 50 ميليون ريال
فضاى سبز در اطراف  حمام تاريخى درجزين
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پروژه قابل افتتاح  مركز تفريحى و سرگرمى  پارك آبى شهرستان درگزين درايام دهه فجر 1398
شرح عمليات و ميزان سرمايه گذارى 120000ميليون ريال

آورده شخصى سرمايه گذار94000 ميليون ريال
تسهيالت بانكى  روستايى ( سامانه كارا ) 20000 ميليون ريال
تسهيالت منابع داخلى بانكى ( بانك سينا)6000 ميليون ريال

مساحت پروژه: 4500 متر مربع
ميزان اشتغالزايى: 60 نفر

استخر شنا 
پارك كودكان
9 مدل سرسره
كافى شاپ
فست فود
حمام سنتى
رودخانه
اتاق ماساژ
اتاق نمك

سفره خانه سنتى
درخواست صدور موافقت اصولى سرمايه گذارى درحال اقدام  مبلغ به ميليون ريال

سرمايه شهرستاناشتغالعنوانسالرديف
گذار

حجم سرمايه گذارى

تسهيالتآورده
نوع وام

كل سرمايه گذارى مالحضات

1
موافقت اصولى1395

وحيد درگزين60
94000شجاعيان

روستايى20000
120000 مجوز ايجاد تأسيات 96/8/3

منابع داخلى 6000گردشگرى

30000110000عين آبادىرزن20 نفرمجتمع گردشگرى 21398

روستايى 
140000

كلنگ زنى توسط 
استاندار در هفته 

دولت 
درحال 
اقدام

مجتمع گردشگرى31398
رزن روستاى 120 نفرسدگونلو

گونلو
سيداصغر 

كاظمى 
بلگشيرى

140000430000
روستايى

570000 درحال اقدام 

رزن روستاى 20مجتمع گردشگرى1398
اميريه

سمانه 
100000--------15000گلشنى

220279000566000930000جمع
برنامه هاى پيشنهادى و پروژه هاى عملياتى سال 98-1400- سرمايه گذارى  شهرستان رزن و درگزين   

توضيحاتپيشنهاد  اعتبار سال م.رشهرستان عنوان پروژهرديف 98991400
روستاى هدف گردشگرى 1000درگزينطرح مطالعاتى شاه بالغى 1
منطقه نمونه گردشگرى2000درگزين طرح مطالعاتى سد شنجور3
سرمايه گذار بخش خصوصىدرگزين مركز تفريحى وسرگرمى 5
5000رزنزير ساختهاى گردشگرى بقراطى6
سرمايه گذار- اظهرى و شركارزنساخت هتل سه يا دو ستاره پارك ملت 7
رزنمجتمع گردشگرى سد گونلو8

سرمايه گذار - كاظمىروستاى گونلو 
سرمايه گذار – عين آبادىرزن مجتمع گردشگرى 9

سرمايه گذار گلشنىرزنمجتمع گردشگرى10
8000 جمع كل اعتبارات ميليون ريال

گردشگرى
رزن  و درگزين مى تواند مقصدى براى گردشگران باشد

استان همدان با وجود جاذبه هاى متعدد يكى از اســـتان هاى توريست پذير است. امروز در دنيا و به ويژه اروپا از هر 15 
نفر، يك نفر در بخش توريسم مشغول به كار هستند. به طورى كه بر اين مبنا بايســـــتى 8 هزار نفر از مردم شهرستان 
در بخش هاى مختلف توريسم مشغول به كار باشند كه امروزه اين تعداد كمتر از 8 نفر هستند. درآمد حاصل از توريسم 
را درآمد پاك مى گوينـــد. از ميان 27 نوع توريسم درواقع هيچ چيزى نصيب شهرستان نمى شود. براى بســـيارى از 
افراد اين مسأله مطرح است، ما در شهرستان چه چيزى داريم كه بايد توريسم وارد آن شود، 1- در بخش كوهنوردى 
و صخره نوردى كوهه اى بســيار خاصى در شهرســتان رزن داريم مانند كوه بوغاطى (بغراطى) و كوه روســتاى چپقلو 
(صخره نوردى) همچنين وجود الله هاى واژگون و كوه هاى حدفاصل كرفس و «قاراقان» نامش را كمتر كســى شــنيده 
است (دعوت از تيم هاى كوه نوردى شهرستان هاى استان و استان هاى ديگر مى تواند يكى از راهكارها باشد، 2-   با توجه 
به جايگاه و اهميت گياهان دارويى رازيانه روســتاى سلطان آباد (شهرستان رزن ) حدود 95 درصد توليد رازيانه كشور 

دراين شهرستان كشت مى شود كه مى تواند در برند رازيانه و رونق گردشگرى اثرگذار باشد.
 3 -در بخش آثـــــار و ابنيه عالوه بر مقبره شـــــيخ ســـلمانان درگزينى و شيخ شى ا... درگزينى مشهور به امامزاده 
اظهر و امامزاده هود (ع)، قلعه هاى شــش گانه روســتاى توموزان (تموزان) با كمتريــن هزينه مى توانند بهترين مكان 
براى گذراندن 5 يا 6 ساعته يك توريست باشد. خانه جوادخـــــان چانگرين (آقا زاده)، قلعه پناهى ها در كاج، پاسگاه 
قانطور(قنطور) ماهنيان، قلعه ســـــايان، و ... با كمى ترميم و اندكى هزينه مى توانند جاذبه فوق العاده زيبايى باشــند. 
4- روستاى درجزين با داشتن آثار تاريخى و بناهاى بى نظير مانند امامزاده اظهر(ع) ازدوره سلجوقيان  و حمام تاريخى 
درجزين مربوط به دوره قاجار مى توان نام برد. ازمهم ترين صنايع دستى اين روستا گليم، قالى بافى مربوط به اين روستا 
هدف اســت. 5- در شهرستان روستاى كاج به عنوان روستاى هدف گردشگرى شناخته شده است كه بزرگترين مركز 
خراطى و قابسازى است. و  با داشتن بيش از 70 كارگاه قاب سازى فعال و يكى از كارگاه هاى بزرگ توليدى صنايع دستى 
در بخش چرم دوزى، نمد مالى، معرق و منبت را داراســت. 6- از نظر توريســم سالمت درشهرستان هاى آوج، فامنين، 
نوبران، كبودراهنگ و... با وجود چشمه هاى آبگرم مى تواند بسيار تاثيرگذار باشد. چشمه هاى آبشور يا منابع گوگردى و 
آهنى كه در شهرستان به «شورا بوالغ» و رودخانه غينرجه به عنوان تنها رودخانه آنتى باكتريال معروفند كه در اين زمينه 
مى توان سند گردشگرى رودخانه غينرجه را به عنوان تنها رودخانه آنتى باكتريال ايران در بعد ملى به ثبت برســـانيم تا 

رزن به مركز توريست درمانى تبديل و از سال هاى آتى شهر رزن ميزبان توريست هاى درمانى باشد.
7- روستاى گونلو از روستاهاى دهستان خرقان از بخش مركزى شهرستان رزن همدان است، اين روستا چون در قسمت 
غربى كشور واقع است داراى زمستان هاى سرد وتابستان هاى خنك و خوش آب وهوا است؛ در اين روستا يك سد بزرگ 
و خيلى زيبا هم وجود دارد كه آب روســتا را تأمين مى كند و الزم به ذكر اســت كه فقط  اين سد در منطقه قرار دارد 
كه خيلى از گردشــگرها براى ديدن و تفريح و ماهيگيرى به اين روستا و اين سد مى آيند. قرار هست در آينده نزديك 

به عنوان بزرگترين مجمتع گردشگرى تبديل شود.
8-گســترش تفريحگاه هاى طبيعى همانند «شــاه بوالغى چايى»، «گوك قيه كرفــس»، «منطقه آقچاى- ماهنيان»، 
«قارادده دميرچى» و اجراى برنامه ها و دعوت از مســافران و مردم شهرســتان موجب ترغيب به ورود به شهرســتان 
شود. 9 - 2 نقطه فوق العاده مهم در شهرستان رزن يعنى تپه نوخودلوق كرفس و يكى از تپه هاى بخش دمق به عنوان 
قديمى تريــن نقطه تاريخ و فرهنگ و مدنيت وجود دارد. توجه به اينها مى تواند هگمتانه ديگرى در اســتان همدان به 
مســافران و عالقمندان معرفى كند. كار روى اين تپه ها شايد بتواند مركز مدنيت و توسعه شهرى و يك جانشينى را در 

سطح استان همدان و با قدمت 5-7 هزار ساله در شهرستان كليد بزند.

برنامه هاى پيشنهادى و پروژه هاى عملياتى سال 98-1400- گردشگرى شهرستان رزن
شهرستان عنوان پروژهرديف

پيشنهاد  اعتبار سال 
توضيحاتميليون ريال

139813991400
ايستا 500رزناپليكيشن گردشگرى رزن1

دايناميك 1600
707070رزن چاپ نقشه راهنماى گردشگرى 3
505050رزن چاپ بروشور 4
500500500رزنچاپ كتابچه 5
606060رزن ساك دستى6
505050رزنطراحى وچاپ بنر7
606060رزنبازسازى بيلبورد، طراحى و چاپ بنر8
100100100رزنآموزش آشنايى بوم گردى دهياران  9

200200200رزنبرگزارى جشنواره ها، مناسبت ها و رويدادها 10
200200200رزنشركت در نمايشگاه ها و معرفى شهرستان11
توسط شناسايى خانه هاى قديمى و تبديل آن به بوم گردى 12

متقاضيان
129033901290جمع اعتبارات

برنامه هاى پيشنهادى و پروژه هاى عملياتى سال 98-1400- گردشگرى شهرستان درگزين
شهرستان عنوان پروژهرديف

پيشنهاد  اعتبار سال
توضيحات  ميليون ريال

139813991400
ايستا 500درگزيناپليكيشن گردشگرى 1

دايناميك 1600
707070درگزينچاپ نقشه راهنماى گردشگرى 3
505050درگزينچاپ بروشور 4
500500500درگزينچاپ كتابچه 5
606060درگزينساك دستى6
505050درگزينطراحى و چاپ بنر7
606060درگزينساخت بيلبورد، طراحى و چاپ بنر8
100100100درگزينآموزش آشنايى بوم گردى دهياران  9

200200200درگزينبرگزارى جشنوارها، مناسبت ها و رويدادها 10
200200200درگزينشركت در نمايشگاه ها و معرفى شهرستان11
توسط شناسايى خانه هاى قديمى و تبديل آن به بوم گردى12

متقاضيان 
129033901290جمع اعتبارات

صنايع دستى
صنايع دستى شاخص شهرستان رزن و درگزين  :  

1-در روســتاى كاج بيش از 70 كارگاه قاب ســازى و  با اشتغال مســتقيم و غيرمستقيم حدود 350 نفر وجود دارد  و 
محصوالتى مانند قاب آينه، قاب عكس و ميز كنسول  توليد مى كنند. اين صنعتگران تنها توليدكنندگان قاب هاى چوبى 

در كشور هستند. همچنين در روستاى گرمك نيز تعداد 10 كارگاه قاب سازى وجود دارد.
2-كارگاه هاى توليدى چرم و مصنوعات چرمى در شهرستان جايگاه ويژه اى داشته و به توليد كيف هاى ادارى، پاسپورتى، 
كمربند،كيف دانشــجويى و ... فعاليت دارند. از جمله كارگاه عفاف روســتاى قراكند با اشــتغال 15 نفر خانم و كارگاه 

هوشمند و... . 
3-تنها كارگاه فعال  نمدمالى در غرب كشــور در روستاى شوند از توابع شهرستان درگزين قرار دارد. در گذشته حدود 
30 كارگاه در اين روستا وجود داشته كه به دليل درآمد كم و پيشرفت تكنولوژى، بى ميلى مردم به خريد توليدات نمد 
،فعاليت در اين زمينه در حال منسوخ شدن مى باشد.آقاى صفر على پيرعلى و فرزندانش در حال توليد ير انداز، پوشاك، 
پادرى و كمربند و نمد تزيينى هستند. نمد به دليل مقاومت بسيار باال در برابر نفوذ آب و سرما در گذشته كاربرد فراوانى 
در بين مردم به ويژه براى چوپانان و عشاير داشته است. اما امرزه با تغيير شرايط زندگى و پوشاك كاربرد نمد از مد افتاده 

است.  يك فرد نمدمال به دليل تماس دائمى با رطوبت دچار بيمارى هاى مفصلى و آسم مى شود.
4-مروار بافى (سبد بافى ): در سال هاى گذشته شهرستان رزن داراى چوب مروار مرغوب و كشت آن به صورت انبوهى 
صورت مى گرفت. از مصارف آن بافتن انواع ســبدها، صندوق حمل انگور و ميوه جات و ... بوده اســت. غير از مصارف 
فوق به استان هاى شمال كشور نيز براى انواع محصوالت فرستاده مى شد. براى احيا و ترويج اين صنعت چندين دوره 

آموزش مروار بافى برگذار شده است.
5-چلينگرى: در گذشــته در روســتاهاى غينرجه، دمق، نير، قــروه درجزين و رزن افرادى به ســاخت و توليد چاقو، 
داس،گوزوم كن باغبانى، تبر، شــن كش و ... مشــغول بوده اند. امروه فقط تعداد محدودى كارگاه در روستاى غينرجه و 
شهرهاى قروه درجزين و دمق فعال هستند. ابزار فوق در گذشته كاربرد زيادى داشته و جزو ملزومات خانواده به شمار 

مى رفته است.كه امروزه از محصوالت مشابه و صنعتى استفاده مى گردد.  
جدول صدورمجوزهاي صنايع دستي شهرستان رزن 

سالرديف
آمار كلي مجوزهاكارت شناساييپروانه توليد كارگاهيپروانه توليد انفرادي

جمعتمديدصدورجمعتمديدصدورجمعتمديدصدورجمعتمديدصدور

تاپايان دي ماه 9
13983710--1120---2023831

جدول صدورمجوزهاي صنايع دستي شهرستان درگزين
سالرديف

آمار كلي مجوزهاكارت شناساييپروانه توليد كارگاهيپروانه توليد انفرادي

جمعتمديدصدورجمعتمديدصدورجمعتمديدصدورجمعتمديدصدور

تا پايان ديماه 9
139851520291120---20272451

جدول تعداد آموزش ديدگان صنايع دستي شهرستان رزن –درگزين
رشتهاعتبار م.رتعداد آموزش شهرستانسال

ميناكاري روي سفال20500 رزن 1398
ميناكاري روي سفال20500 درگزين1398

اشتغال تعهد سه ساله سند راهبردى شهرستان رزن 
درصد اشتغال ايجاد شده تعهد ايجاد شده تعهد اشتغال سالشهرستانرديف 

71درصد13987171رزن1
--139972رزن2
--140073رزن3

اشتغال تعهد سه ساله سند راهبردى شهرستان درگزين
درصد اشتغال ايجاد شده تعهد ايجاد شده تعهد اشتغال سالشهرستانرديف 

108 درصد1398105108درگزين1
--1399108درگزين2
--1400109درگزين3
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 رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان رزن 
گفت: شاخص زيربناى كتابخانه هاى عمومى شهرستان 
رزن بــا بهره بردارى از كتابخانه تازه تأســيس شــده 

شهداى گمنام رتبه نخست را در استان كسب كرد. 
على اصغر توكلى تبار بيان كرد: كتابخانه هاى عمومى به 
عنوان يكى از نهادهاى اصلى متولى گسترش فرهنگ 
كتابخوانى، مى توانند عامل مؤثرى در تشــويق اقشار 

مختلف مردم به مطالعه شوند. 
وى افزود: پيشينه تأســيس و راه اندازى كتابخانه هاى 
عمومى در شهرســتان رزن به عنوان يك شهرســتان 
فرهنگى و زادگاه عالمــان و محققان و هنرمندان، به 
ســال 1373 و همزمان با برگزارى كنگره بزرگداشت 
عالم برجسته و فيلسوف بزرگ، مالحسينقلى شوندى 
(ره) برمى گــردد كه نخســتين كتابخانــه ى عمومى 
شهرســتان به نام اين عالم بزرگوار افتتاح و راه اندازى 

شد. 
رئيــس اداره كتابخانه هــاى عمومى شهرســتان رزن 
تصريح كرد: با اســتقبال گســترده مراجعــان و براى 
توســعه كتابخانه هاى عمومى در فاصله ى ســال هاى 
1376 تا 1379، 2 كتابخانه ديگر در شهرهاى دمق و 
كتابخانه شهداى گمنام رزن افتتاح و مورد بهره بردارى 
قرار گرفت. توكلى تبار ادامه داد: براى گسترش فرهنگ 
كتاب و كتابخوانى و ايجاد دسترســى روستائيان عزيز 
به منابع مكتوب، كتابخانــه عمومى بابانظر، به عنوان 
نخستين كتابخانه روستايى شهرستان در سال 1390
و در طول ســال هاى 92 تا 95 در دولت تدبير و اميد، 
2 كتابخانه عمومى حق انتفاع در روســتاهاى، قايش 
و خورونده تأســيس و راه اندازى شــد و در دسترس 

عالقه مندان به كتاب و كتابخوانى قرار گرفت. 
وى خاطرنشــان كرد: با توجه به سياســت هاى دولت 
محترم و نهاد كتابخانه هاى عمومى كشــور براى ايجاد 
كتابخانه در مناطق روستايى، مطالعه و مكان يابى براى 
راه اندازى كتابخانه در روستاهاى باالى 2هزار و500 نفر 

جمعيت شهرستان در دست اقدام قرار دارد. 

*فعاليت 7 باب كتابخانه عمومى در شهرستان رزن
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرســتان رزن از 
فعاليت 7 كتابخانه عمومى در ســطح شهرستان رزن 
خبر داد و گفــت: از اين تعــداد 6 كتابخانه نهادى و 
يك كتابخانه مشاركتى به مردم خدمات ارائه مى دهند. 
توكلى تبار تعداد كتابخانه روســتايى را 3 باب و تعداد 
كتابخانه شهرى را 4 مورد عنوان واظهار كرد: زيربناى 
فعلى كتابخانه هاى شهرستان رزن 1هزار و920 است 
و بايــد تا انتهاى برنامه ششــم به توســعه 3 هزار و 

167خواهد رسيد. 
وى با اشــاره به وجود 68هــزار و112جلد كتاب در 

سطح كتابخانه هاى عمومى شهرستان رزن افزود: 
تعداد كتاب هاى كتابخانه هاى شهرســتان رزن 
در پايان برنامه ششــم توســعه بايد به بيش 

از104هزار و930 جلد برسد. 
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرســتان 
رزن افزود: سرانه كتاب به ازاى هر 100 نفر در 

شهرستان رزن 97 عدد است كه از 
ميانگين استانى باالتر است. 

اعضاى  تبــار  توكلــى 
كتابخانه هاى  فعــال 

را  رزن  شهرستان 
3هزار و204نفر 
كرد  عنــوان 
اين  وگفت: 

ميزان 4/5
درصد از 

جمعيت شهرستان رزن را شامل مى شود. 
وى خاطرنشان كرد: 232صندلى مطالعه درشهرستان 

رزن وجود دارد. 
*بهره بردارى از كتابخانه شهداى گمنام رزن مهمترين 

اولويت اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان رزن
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرســتان رزن با 
بيان اينكه كتابخانه شهداى گمنام (شهيد حاج قاسم 
ســليمانى) شهرســتان رزن تنها كتابخانه استاندارد 
شهرســتان رزن است، كه از سال 86 عمليات اجرايى 
آن آغاز شده است، اظهاركرد: قسمت ادارى 
و كتابخانــه اى ايــن پروژه 
تكميل شده كه در دهه 

فجر افتتاح مى شود. 
توكلى تبــار بــا بيان 
اينكــه تا بــه امروز 
بيش از 900 ميليون 
ســاخت  براى  تومان 
شده  هزينه  پروژه  اين 
است، افزود: با 

حمايت هاى فرماندار محترم رزن در بودجه سالجارى 
بيش از 100 ميليون تومان بــراى تكميل اين پروژه 

اعتبار در نظر گرفته شده است. 
وى خاطرنشــان كرد:پيش بينى مى شود براى تكميل 
سالن اجتماعات اين پروژه 350 ميليون تومان اعتبار 

در سال آينده نياز است.
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان رزن ادامه 
داد: با بهره بردارى از اين پروژه كه در 2 طبقه و با 664 
متر مربع زير بنا است، زيربنايى كتابخانه هاى عمومى 

شهرستان به 2هزار و584 متر مربع مى رسد. 
توكلى تبار با بيان اينكه پروژه كتابخانه شهداى گمنام 
رزن (شهيد حاج قاسم ســليمانى) داراى سالن  هاى 
مطالعه مجزا و براى آقايان و خانم ها است، خاطرنشان 
كرد: اين كتابخانه جزو 5كتابخانه اســتان اســت كه 
همزمان مى تواند به آقايان و بانوان خدمات ارائه دهد و 
داراى سالن آمفى تئاتر و بخش هاى مختلفى است كه 

در آينده افتتاح مى شود. 
وى گفت: در دهه مبارك فجر امسال در كتابخانه هاى 
عمومى شهرســتان رزن بيش از 85 برنامه فرهنگى و 

هنرى اجرا خواهد شد. 
رئيــس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرســتان رزن 
اظهار كرد: اين برنامه ها شــامل نشســت كتابخوان 
كتابخانــه اى و نشســت كتابخوان مدرســه اى، نقد 
كتــاب و مســابقات فرهنگــى ماننــد كتابخوانى، 
كتاب،  نمايشگاه  كاردستى،  روزنامه ديوارى،  نقاشى، 
نمايشگاه روز شمار انقالب، معرفى و جمع خوانى از 
كتاب هاى با موضوع انقالب اسالمى و عصرى باشعر 

و نمايشنامه خوانى است. 
توكلى تبار افزود: اجراى زنگ كتاب با همكارى مدارس 
ســطح شهرســتان و دعوت از مدارس براى بازديد از 
كتابخانه هاى عمومى با معرفى خدمات كتابخانه هاى 
عمومى بــراى بازديدكنندگان و برگزارى جشــن 
ســالگرد پيروزى انقالب اسالمى در كتابخانه هاى 

عمومى هم در اين دهه برگزار مى شود. 

 ضمن تبريك فرا رسيدن دهه مبارك فجر و 
سالروز پيروزى شــكوهمند انقالب اسالمى ايران 
خالصه اى از اهم فعاليت هاى اداره مخابرات به شرح 
زير خدمت مردم شــريف اين شهرستان ها اعالم 
مى گــردد: اداره مخابرات شهرســتان هاى رزن و 
درگزين يكى از پيشروترين شهرستان هاى استان 
در امــر ارتباطات به شــمار مى آيــد، از مهم ترين 
اقدامــات ايــن اداره در ســال 1398 مى توان به 
راه اندازى اينترنت پرســرعت همراه اول  ٣G  در 
سايت هاى مستقر در 6 روستاى شهرستان و ارتقاى 
4 نام برد  G ٣ بهG شهر كرفس از BTS سالمت
كه با راه اندازى آنها تعداد سايت هاى شهرستان  كه 
به اين تكنولوژى مجهز شده اند به 18 سايت رسيده 
و اين روند ادامه دارد كه انشــاءا... در آينده شاهد 
راه اندازى مابقى سايت ها هم باشيم. از ديگر اقدامات 
مهم اين اداره برگردان 25 سايت WLL روستايى 
از حالت محلى به شبكه سراسرى همراه اول است 
كه با اين اقدام عالوه بــر بهبود كيفيت ارتباطات 
صوتى اين روســتاها اينترنــت  ٢G  هم كه قبال 
امكان اتصال به آن وجود نداشت امكان پذير شد تا 
G  راه براى ارتقاى آنها به نسل هاى باالتر از جمله

G  , ۴ ٣  نيز هموار شود. همچنين از شاخص ترين 
اقدامات اين اداره شــروع نصب 3 سايت BTS در 
سطح شهرستان رزن مى باشد كه با راه اندازى آنها 
تعداد 10 روســتا از پوشــش كامل همــراه اول 
برخوردار خواهند شد، ســاير اقدامات انجام شده 

عبارت است از:
1-تبديل اينترنت پرســرعت تلفــن ثابت از كابل 
مســى به فيبر نورى در 12 روســتاى شهرستان 

براى افزايش پهناى باند اينترنت.
2-توســعه ADSL (اينترنت پرسرعت) در 10

روستاى شهرستان براى پاســخ به نياز مشتريان 
جديد.

3-توســعه و تعويــض ســوئيچ در 6 روســتاى 
شهرستان براى بهبود كيفيت خدمات ارتباطى. 

4-تجهيز سوئيچ شهرهاى رزن و دمق و روستاهاى 
تابعه به تل نت براى سهولت پرداخت و وصول تلفن 
مشتركين در ضمن سوئيچ شهر قروه و توابع آن در 

سال هاى پيش انجام شده است.
5-تبديل كابل مســى هوايى به خاكى فيبر نورى 
روستاى دورنيان- تموزان و خميگان براى بهبود 

خدمات به مشتركان عزيز اين روستاها.

شاخص  نخست  رتبه  رزن 
استان در  عمومى  هاى  كتابخانه  بنا  زير 

اره به وجود 68هــزار و112جلد كتاب در
خانه هاى عمومى شهرستان رزن افزود: 

ب هاى كتابخانه هاى شهرســتان رزن 
توســعه بايد به بيش رنامه ششــم

جلد برسد.   و930
شهرســتان ه كتابخانه هاى عمومى
رسرانه كتاب به ازاى هر 100 نفر در 

است كه از عدددد 97 7رزن
ستاتانىنى ب باالتر است. 

ضاضاضاىىى اعاعا بــار 
تابخانه هاى 

را  رزن   
2نفر 
كرد 
ن 

پروژه  كتابخانــه اى ايــن و
تكميل شده كه در دهه 

فجر افتتاح مى شود. 
بــا بيان توكلى تبــار

اينكــه تا بــه امروز 
900 ميليون  بيش از
ســاخت  براى  تومان 
شده  هزينه  پروژه  اين 
است، افزود: با 

مخابرات اداره  بلند  گام 
رزن    هاى  شهرستان   
توسعه  براى  درگزين  و 
هاى  زيرساخت 
اين  ارتباطى 
شهرستان ها 

على اصغر توكلى رييس كتابخانه هاى عمومى رزن ودرگزين

ن 
زي
رگ
ود

ن 
رز

ى 
نها
ستا

هر
 ش
ت
برا
مخا
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رئي

ى، 
فو
صط
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 روســتاى بابانظر به عنــوان بزرگترين و 
پرجمعيت ترين روستاى شهرستان رزن در بخش 
سردرود با جمعيتى بيش از 3 هزار و 509 نفر و با 
قريب به هزار خانوار در شــمال غربى اســتان 

همدان و شهرستان رزن واقع شده است. 
دهيار روســتاى بابانظر عنوان كرد: روستاى بابانظر از 
قديمى ترين روستاهاى شهرستان رزن است و تاريخى 
كهن و با افتخار دارد. اين روســتا با داشــتن قلعه اى 
تاريخى در مركز آن و اماكــن تاريخى و ديدنى مانند 
مســجد قديمى امام رضا(ع)، حمــام قديمى و خانه 
اربابى از ديدنى ترين مناطق شهرســتان اســت كه با 
پيگيرى هاى مداوم دهيارى و مساعدت ويژه فرماندارى 
رزن، بخشــدارى ســردرود و اداره ميراث فرهنگــى و 
گردشــگرى شهرستان رزن، مســجد و حمام قديمى 
در ســالجارى در فهرست ســازمان ميراث فرهنگى و 
گردشــگرى اســتان به ثبت رسيده اســت. در حوزه 
گردشگرى هم وجود منطقه كم نظير و زيباى افراطى 
با تعداد زيادى آبشار كوچك، كوه ها و تپه هاى سرسبز، 
انواع حيوانات و پرندگان، گونه هاى بسيار زياد گياهان 
خوراكى و دارويى، هر ســاله در ايام فصل بهار پذيراى 
مسافران بى شــمارى از سرتاسر استان و ساير مناطق 
كشور اســت كه براى گذراندن يك روز خوب و به ياد 
ماندنــى اين منطقه را انتخاب مى كنند. ســد خاكى 
پايين دســت كوه بغراطى هر ساله با فرا رسيدن فصل 
بهار سرشــار از آب فراوان حاصل از ذوب شــدن براى 
زمستانى است كه از سد خاكى سرريز نموده و محيطى 

دلپذير و بى بديل را براى مسافران رقم مى زند. 
با توجه به اينكه مســافران بى شــمارى براى تفريح به 
اين منطقه مراجعه مى نمايند با پيگيرى هاى دهيارى 
و شــوراى اســالمى بابانظر و حســن نظر مسئوالن 
مربوط، طرح ايجاد منطقه تفريحى توريستى بقراطى 
در دســت تهيه اســت و بازديدهاى مختلفى توســط 
ارگان هاى ذى ربط براى ايجاد زيرســاخت انجام شده 
است. همچنين با توجه به سياست دولت درباره ايجاد 
و  كاشــت جنگل در مناطقى از كشور و اختصاص هزار 
هكتار از اين طرح براى استان همدان، منطقه بقراطى 
هم از اين نعمت بهره مند شــده و حدود 40 هكتار از 
طرح جنگل كارى در منطقــه بقراطى انجام مى گيرد 
كه با كاشت اين مقدار، اقدامى بسيار قابل توجه براى 

جلوگيرى از تخريب منطقه انجام مى شود. 
درباره نگهدارى منطقــه بغراطى هم بايد به اين نكته 
توجه كرد كه قســمت اعظم نگهدارى اين منطقه زيبا 
و غنى از پوشش گياهى توسط اهالى و دامداران انجام  
مى شــود. دامداران در ابتداى فصل بهار با قرق كوه تا 
پايان فصل بهار، گامى بســيار مهم براى بذرافشــانى 
كيهان انجام داده و با پايان فصل بهار نسبت به چراى 
مراتع اقدام مى كنند كه اين كار از تخريب كوه بســيار 

جلوگيرى مى كند. 

جليــل صادقى ادامــه داد: در حوزه هــاى مختلف در 
روستاى بابانظر كارها و اقدامات مهمى انجام گرفته كه 

به تعدادى از آنان اشاره مى شود. 
1- جدول گــذارى قريب به 90 درصــد معابر اصلى و 

فرعى روستا توسط دهيارى و بنياد مسكن
2- آسفالت ريزى تعداد زيادى از معابر 

3- ســاخت ساختمان ايستگاه آتش نشــانى بابانظر و 
تأمين نيروى امريه براى ايستگاه

4- پيگيرى ســاخت 2 باب مدرسه با زيربناى بيش از  
هزار و 200 متر مربع

5- پيگيرى ساخت كتابخانه با زيربناى 309 متر مربع  
6- پيگيرى راه اندازى پست بانك بابانظر

7- پيگيرى ســاخت شــركت تعاونى توليد بقراطى با 
تحت پوشش قرار دادن 8 روستا و بيش از  هزار و 200

نفر عضو كشاورز
8- زيرسازى تمامى معابر جدول گذارى شده 

9- پيگيرى ديواركشى آرامســتان روستا با خوديارى 
اهالى

10- پيگيرى مرمت و بازسازى غسال خانه با خوديارى 
اهالى

11- پيگيرى تعويض كامل شبكه آب شرب بابانظر از 
طريق آبفار رزن

12- پيگيرى ساخت ساختمان جديد خانه بهداشت از 
طريق شبكه بهداشت و درمان رزن

13- پيگيرى ساخت پانسيون پزشك درمانگاه از طريق 
شبكه بهداشت و درمان رزن

14- پيگيرى ساخت مركز استراحت پرسنل درمانگاه 
بابانظر از طريق شبكه بهداشت و درمان رزن

15- پيگيرى ســاخت سالن ورزشــى عابدى طاهر از 
طريق آموزش وپرورش ســردرود و ســازمان نوسازى 

مدارس استان
16- پيگيرى چندســاله به همراه ســاير روســتاها و 
مســئوالن براى رفع اساسى مشكل آب شرب روستاها 

كه مجتمع خورونده اجرا شد. 
17- پيگيــرى دريافــت تراكتور و تريلــى از طريق 

استاندارى براى دهيارى
18- پيگيرى دريافت نيسان كمپرسى از طريق سازمان 

شهردارى ها و دهيارى هاى كشور 
19- پيگيرى دريافت خودرو آتش نشانى بابانظر

20- پيگيرى تعويض روكش آسفالت خيابان هاى 16
مترى مطهرى و بهشتى و خيابان 12 مترى باهنر كه 

توسط بنياد مسكن انجام شد.

21- پيگيرى گازرســانى به روستا كه با پيگيرى هاى 
مداوم شــوراها و دهياران اسالمى منطقه بقراطى و با 

مساعدت مسئوالن مربوط انجام شد. 
22- پيگيرى ســاخت پايگاه مقاومت بسيج بابانظر كه 

توسط سپاه ناحيه رزن ساخته شد.
23- واگذارى زمين مناســب براى ســاخت پاســگاه 
انتظامى بابانظر كه مجوز آن دريافت شــده و در حال 

پيگيرى است. 

24- تشــكيل، تكميل، پيگيرى و صدور بيش از 400
فقره پروانه ســاخت ساختمان توســط دهيارى، البته 
بيش از 500 فقره هم توســط بنياد مسكن و پيش از 
تأســيس دهيارى صادر شده كه به همين دليل بيش 
از 95 درصد ساختمان هاى روستايى مقاوم سازى شده 

است. 
در سالجارى هم بيش از 35 وام خسارت سيل در نظر 
گرفته شد. همچنين بيش از 30 پروانه ساختمانى براى 

ساختمان هاى مقاوم سازى صادر شد. 
وام هاى تعميرى هم بيش از 30 نفر دريافت نمودند. 

در قســمت وام هاى اصطبل و انبارى هم در حدود 80
فقره وام به جهاد كشــاورزى رزن معرفى شــد و افراد 

وام هاى خود را دريافت كردند. 
25- در سال هاى گذشته با پيگيرى دهيارى و مساعدت 
هالل احمر شهرستان رزن، كالس هاى متعدد آموزشى 
براى متقاضيان در بابانظر تشــكيل شد و بيش از 150

نفر در اين دوره ها شــركت نموده و آموزش هاى الزم 
را ديدند. همچنين در ســالجارى هم با پيگيرى انجام 
شده توسط دهيارى، ثبت نام از متقاضيان در حال انجام 
اســت و در روزهاى آينده دور جديد كالس ها برگزار 
شده و خانه هالل احمر در بابانظر استقرار پيدا مى كند. 
26- پيگيرى نصب 2 دكل مخابراتى براى تقويت آنتن 

و اينترنت تلفن همراه (همراه اول و ايرانسل) 
27- پيگيرى اليروبى قنات روســتا كه در ســال هاى 
1389 و 1397 انجام شده و در سالجارى هم پيگيرى 
براى بودجه از جهاد كشــاورزى انجام شد و در ابتداى 

سال آينده اليروبى ادامه خواهد داشت. 
28- تشــكيل و اعزام تيم هاى ورزشــى به مسابقات و 
كســب چندين عنوان قهرمانى در مســابقات مختلف 

توسط دهيارى 
29- همــكارى و هماهنگــى با مســئوالن محلى و 
مدارس براى برگزارى مراسمات مختلف ملى، مذهبى، 
يادواره هــا و همچنين همكارى با ادارات مختلف براى 
برگزارى دوره هاى آموزشى در سطح روستا براى اهالى
30- پيگيرى ساخت زمين فوتبال براى جوانان توسط 

تربيت بدنى سابق كه انجام گرديد. 
31- پيگيرى ارتقا دهســتان بقراطى به بخش كه در 

حال پيگيرى و در دست اقدام است. 
32- پيگيرى لوله گذارى و هدايت آب ســد خاكى به 

بابانظر كه توسط جهاد كشاورزى رزن انجام شد. 
33- پيگيرى دهيارى و شوراى اسالمى براى حفر چاه 
اصلى آب شرب بابانظر كه قسمت شمال روستا و توسط 

آبفار رزن حفر شد. 
34- پيگيرى پوشش گذاشتن راهنگ قنات روستا كه 

از تخريب بيشتر جلوگيرى كرد. 
35- ساخت پل آهنى براى بسيارى از كوچه ها و معابر 

اصلى و فرعى روستا توسط دهيارى
36- تخريب و بازگشــايى خيابان هاى اصلى چمران، 
شهيد اكبر قربانى، شــهيد صاعد خجسته و شهيدان 

رضاييان توسط دهيارى در سال 1384. 
37- نام گذارى تعدادى از خيابان ها و معابر اصلى روستا 

توسط دهيارى 
38- خريد 3 هكتار زمين و حفر ترانشه و درست كردن 

محل دفن بهداشتى زباله توسط دهيارى
تمامــى اين كارها و اقدامات انجام شــده با حمايت 
همه جانبــه مردم خوب و صميمى روســتاى بابانظر 
و كمك ها و حمايت هاى فرماندار شهرســتان رزن، 
بخشــدار محترم ســردرود، نماينــده محترم مردم 
شهرستان رزن در مجلس شوراى اسالمى، مسئوالن 
ادارات و به ويژه شوراهاى اســالمى روستاى بابانظر 
ميســر شده است كه از همه اهالى محترم، مسئوالن 
پرتالش شهرستان و شوراهاى عزيز بابانظر صميمانه 
تقدير و تشــكر مى كنم و اميــدوارم همواره موفق و 

پيروز باشند.

تالش پر  و  زيبا  روستايى  بابانظر 
استان  شمال  در   

كوه بغراطى منطقه بكر طبيعى در فاصله 50 كيلومترى رزن در جوار روســتاى بابانظر واقع 
شده اســت و داراى پتانســيل و جاذبه هاى طبيعى،گياهان دارويى و محل زيست جانوران 
وحشى و پرندگان است. اين منطقه زيستگاه پرندگانى مانند: كبك، تيحو و باقرقره و حيواناتى 
مانند: قوچ و ميش وحشى و پستاندارانى چون گرگ، كفتار، رودك، شغال و خرگوش در اين 
منطقه يافت مى شود.در كنار منطقه گردشگرى سد خاكى وجود دارد كه از آب شدن برف ها 
و جارى شــدن سيالب از ارتفاعات تأمين مى شود. اين منطقه داراى جاده دسترسى است و 
الزم به ذكر است كه بلندترين قله اين ارتفاعات 2هزار 288 متر از سطح درياست كه در تمام 

فصول سال در آنجا برف ديده مى شود.
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عملكردآق خالصه 
شورا مجلس  دهم  دوره  در 

تالشها و خدمات آقاى حسن لطفى 
در بخش تقنين(قانون گذارى)

مجلس شوراى اســالمى ركن اصلى قانون گذارى در كشور بوده و 
مســتقل از ساير قواست. وظايف و اختيارات مجلس در قانون اساسى به 
صورت صريح بيان شده است. مجلس شوراى اسالمى در عموم مسائل در 
حدود مقرر در قانون اساسى مى تواند قانون وضع كند (اصل 71). مجلس 
شــوراى اسالمى نمى تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب 
رســمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر بر 
عهده شــوراى نگهبان اســت (اصل 72 قانون اساسى جمهورى اسالمى 
ايران). با آنكه فعاليت هاى عمرانى و توســعه اى حسن لطفى مورد قبول 
تمامــى گروه ها و تفكرات مختلــف بوده و وى را مــرد عمل و اجرايى 
مى دانند، ولى خدمات ايشــان در حوزه قانون گذارى و امور مجلس آنقدر 
قوى و محكم اســت كه به حق وى نماينده اى در قواره ملى عمل كرده 

اســت ولى متأسفانه از اين منظر خدمات و تالش هاى ايشان 
به خوبى به مردم شــريف معرفى نشده است. هرچند چنين 
توقعى از ايشان مى رفت زيرا او كارشناسى ارشد حقوق است. 
وى كه نماينده نســل جوان و برخاسته از ميان جوانان است 
و رهبــرى انقالب هم در گام دوم تأكيد بر جوان گرايى دارد، 
توانســت عالوه بر عضويت در كميســيون اجتماعى مجلس، 
رياســت كميســيون قانون مديريت خدمات كشورى را هم 
كسب كند كه اين نشان از شايستگى وى دارد. نماينده اى كه 
بدون هيچ پشتوانه قبلى توانست چنين موفقيتى را به دست 
آورد. وى ضمــن اينكــه رئيس كميته ادارى و اســتخدامى 
كميســيون اجتماعى، عضو فراكسيون اميد، عضو فراكسيون 
كار، عضو و دبير فراكســيون مناطق كمتر توسعه يافته، عضو 
و دبير فراكســيون غذا و دارو، عضو فراكسيون قرآن و عترت، 
عضو گروه دوستى سوريه و لبنان، عضو گروه دوستى ايسلند، 
اردن و فلسطين، ناظر شوراى اشتغال استان همدان است، در 
سال 1398 هم توانست سومين موفقيت خود را در اين حوزه 

به دست آورد و عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس شود.
لطفى باورى عميق دارد كه تنها راه توسعه كشور اصالح قوانين و شفافيت 
در حوزه قوانين است. كشورى كه تنها 113 سال از عمر قانون گذارى آن 
مى گذرد 11 هزار و 800 عنوان قانونى دارد، درحالى كه كشــور فرانسه 
پس از 400 ســال عمر قانون گذارى، تنهــا 2 هزار و 800 عنوان قانونى 
دارد. تعدد قوانين، تعارض قوانين، روشــن نبودن قوانين، بزرگترين مانع 
عدالت اجتماعى و توســعه و زمينه ساز بســيارى از مشكالت، فسادها و 
ناكارآمدى ها است. ايشان باور دارند مجلس يازدهم به جاى وضع قوانين 
جديد بايــد تمركزش را روى تنقيح، اصالح، شــفافيت قوانين و اجراى 
صحيح آن بگذارد و اين عامل پيشــرفت نظام جمهورى اســالمى ايران 

است. 
لطفى نجات كشور را در تصويب و اجراى قوانينى مى داند كه به اختصار 
به آنها اشــاره مى شــود. وى يكى از مهمترين افراد براى پيشــنهاد اين 

قوانين بوده و تالشى وافر براى تصويب آنها نموده است.
1- وى در اين دوره كه براى نخســتين بار توانســت در كشــور رئيس 
كميسيون قانون مديريت خدمات كشورى را برعهده داشته باشد. با كار 
ســنگين كارشناســى همكارانش و با يك مديريت دقيق توانست قانون 
مديريت خدمات كشــورى را كه شامل 127 ماده بود پس از تالش هاى 
گســترده به 47 ماده كاهش داده و اين قانون كامال صريح، شفاف شده 
و آماده ارائه به صحن علنى مجلس شــد. اين قانون پس از قانون اساسى 
مهمترين قانون كشــور بوده كه يكى از جوانان شهرستان رزن، درگزين 

و سردرود چنين خدمت شايسته اى را به سرزمينش ارائه كرده است.
2- دومين طرح ملى و قانونى لطفى در مجلس شــوراى اسالمى "پيش 
نويس ســامانه جامع دريافت مشــمولين ماده 29 قانون برنامه ششــم 
توســعه" اســت كه امضاى اين طرح ملى گرفته شــده و آماده ارائه به 
صحن مجلس شوراى اســالمى است. اين قانون از نظر لطفى، مبتنى بر 
واقعيت هاى جامعه است. در اين سامانه تمام حقوق و مزاياى دريافتى در 
سامانه جامع در وزارت اقتصاد و دارايى (خزانه دارى كل كشور) مشخص 
شده و اين طرح مانع پرداخت حقوق هاى نجومى شده و يك شفاف سازى 
جدى در حقوق هاى دريافت شــده و  نتيجــه آن جلب اعتماد عمومى، 
جلب اعتماد مردم به نظام جمهورى اسالمى، افزايش عدالت اجتماعى و 
نظارت مردم بر نحوه عملكرد ســامانه مى شود. در صورت تصويب اين 2

سامانه در كشور ساالنه 30 هزار ميليارد تومان از هزينه هاى جارى كشور 
حذف و به بخش عمرانى كشــور اضافه مى شود. به طورى كه دكتر عارف 
و بهمنى (رئيس اســبق بانك مركزى كشور) آن را تأبيد كرده اند. در اين 
ســامانه تمام يارانه ها و رفاهيات به صورت كامل شــفاف خواهد شد. در 
صورت تصويب و اجرائى شــدن چنين قانونى ساالنه 200 ميليارد تومان 
به هزينه عمرانى شهرســتان رزن افزوده خواهد شد كه اين ميزان 6/5
برابر ميزان بودجه فعلى اســت و اين انقالبى جدى در توســعه و تكميل 

طرح هاى عمرانى و اقتصادى دولت است
3- ســومين طرح ملى و قانونى ارائه شــده توسط لطفى "سامانه جامع 
رفاهيات و يارانه دريافتى كشــور" اســت كه در حال جمع آورى امضا و 

تدوين پيش نويس آن است.
4- چهارمين خدمت ارزشــمند حسن لطفى، پيشنهاد و پيگيرى قانون 
جامع براى صندوق هاى كشــورى است. از 18 صندوق موجود در كشور 
تنها يك صندوق (صندوق تأمين اجتماعى) داراى قانون جامع اســت و 
17 صندوق كشــور بدون قانون جامع بوده و هيچ گونه شفافيت در اين 
خصوص وجود ندارد. به عنوان نمونه صندوق عشــايرى و روستائى كشور 

كمترين قانونها را در اين باره دارد.

ايشــان بر اين باور هستند كه كشــور ايران زمانى مى تواند به شفافيت 
واقعى در حوزه مالى و قانون گذارى برســد كه اين قوانين را اجرا كند و 
گرنه روز به روز بر مشــكالت مالى و حقوقى كشــور افزوده خواهد شد، و 

نجات كشــور در تصويب و اجراى 4 طرح فوق الذكر است. چنين نگرش 
ژرفى موجب شده اســت كه وى به عنوان يك نماينده اثرگذار ملى و با 
برنامه در مجلس باشــد. همچنين حضور در تك تك جلســات مجلس 
شــوراى اسالمى سبب شــده اســت كه وى يكى از 20 نماينده منظم 
مجلس معرفى شــود. لطفــى گفت: "تاكنون به هيچ يــك از قوانين يا 
طرح هــا، بدون مطالعه و دقت در فوايــد آن رأى نداده ام و اين را افتخار 
خــود مى دانم كه در مجلس به جاى تبعيــت از برخى چهره ها، خود با 
كنكاش و بررســى به هر ماده قانونى رأى مســتقل داده و در پيشــگاه 
خداوند و مردم حوزه ى انتخابيه ام، وظايف نمايندگى خود را به درســتى 

انجام داده ام".

از ديگر خدمات بى نظير و ارزشمند وى در حوزه ملى، منطقه اى و قانون 
گذارى مى توان به موارد زير اشاره نمود:

1- تصويب قانون 3 برابر شــدن مســتمرى و دريافتى مستمرى بگيران 
كميته امداد و بهزيستى كشور

2- پيشــنهاد و پيگيرى جــدى در تصويب قانون حــذف هزينه انرژى 
مدارس كشــور، كه يكى از مشــكالت دائمى مديران مدارس و آموزش 
پرورش را حل نموده و در طول 2 ســال گذشــته هيــچ مديرى براى 

پرداخــت فيش آب، برق، گاز و ... به دفتر نماينده يا فرماندارى 
مراجعه نداشته است. اين كار خدمت زيربنايى و بزرگ 

به بخش فرهنگ و آموزش و پرورش كشــور 
است.

3- دريافــت مجوزهــاى قانونــى براى 
بيمه نمودن كارگران ســاختمانى و ... 
از طريق سازمان تأمين اجتماعى براى 
2 هزار و 700 نفر از زحمت كشــان 
و  درگزيــن  رزن،  شهرســتان هاى 

سردرود.
4- پيگيرى جدى براى بازنشسته 
كــردن 200 نفــر از كارگران و 
كاركنان عزيز كارخانه ســيمان 
هگمتــان و افزايــش ميــزان 
و  بومــى  نيروهــاى  جــذب 
انتقال گردش مالى بخشــى 
از حساب هاى اين شركت از 

شهرستان  بانك هاى  به  تهران 
رزن و درگزين براى نخستين بار.

5- پيشــنهاد و تصويب طــرح تبديل 

وضعيت نيروهاى شركتى و قراردادى شركت گاز در سراسر كشور. 
6- 128 مورد اظهار نظر، اخطارقانون اساسى، نطق ميان دستور، موضع 
گيرى در مسائل كالن مملكت كه بيشتر آن ها در سطح شهرستان رزن 
پوشش خبرى داده نشده است، نشان مى دهد كه: حسن لطفى نماينده 
جوان و پرتالش شهرســتان رزن، درگزين، سردرود نماينده اى است در 
قواره ملّى و هم تراز با نمايندگان بزرگ كشــور. جاى بسى افتخار است 
كه چنين نماينده اى پس از پيروزى انقالب اسالمى نصيب منطقه شده و 
به دور از هرگونه شعار و هياهو، تنها به كار و اصالح قوانين 

پرداخته و عملگرايى خود را به اثبات رسانده است.

الف- پيگيرى در بخش عمران- آبادانى- توسعه
1. پيگيــرى، جهت ايجاد و شــكل گيرى اســتان جديد 
بــا مركزيــت رزن و با تركيــب رزن، درگزيــن، فامنين، 

كبودراهنگ، آوج، خدابنده. 
2. طرح قانونــى 2 فوريتى ايجاد مناطق ويژه اقتصادى بر 
اساس قانون برنامه ششم توسعه و ايجاد منطقه ويژه رزن
3. ارتقــاى فرماندارى رزن از رتبــه 4 به 3 و اختصاص 2

معاونت به فرماندارى
4. اســتقرار فرماندارى در شهرستان درگزين و شهردارى 

كرفس
5. استقرار بخشدارى شاهنجرين

6. استقرار دهيارى گلستان (شهرك زراعى) و گستر
7. مقدمات استقرار بخشدارى بابانظر(بغراطى)- مطالعات 

شهرشدن روستاى مال بوداغ
8. توزيع 4 هزار تن قير رايگان در روستاها (ركورد)
9. كمك به تكميل استخر 2/5 بانوان ميليارد تومان

120 و 48 ميليارد تومان km 10. آسفالت ريزى معابر روستاى
11. آسفالت در حوزه راه و شهرسازى 48 ميليارد تومان

12. كريدور اصله، كاج، اورقين، مال بوداغ 24 ميليارد تومان
13. تكميل كنار گذر رزن 16 ميليارد تومان

14. روكش راه روستائى 8 ميليارد تومان و روكش آسفالت مسير اميريه 
به قروه به طول 11 كيلومتر با اعتبار 4 ميليارد تومان

15. تكميل 4 مجتمع آبرسانى در تخت، خورونده، نينج، سنقرآباد
16. آبرسانى به 25 روســتا (خارج از مجتمع هاى آبرسانى) با اعتبار30

ميليارد تومان
17. تكميل مسكن مهر قروه و رزن- برق رسانى به روستاى دميرچى

18. مطالعات راه آهن تاكستان - رزن
19. تحويــل 640 تن قير رايگان به دمــق، 600 تن به قروه و 540 تن 

به رزن
خدمات  در حوزه مخابرات به 36 روستا به اتمام رسيده و 2016. 

روســتا در دست اقدام با اعتبار 30 ميليارد 
تومان

دستگاه  يك  تحويل   .21
بــا  كمپرســى 
ر  عتبا ا
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لطفى  حسن  آقاى 
اسالمى (1395-1398) راى 

650 ميليــون تومانى و دريافت اعتبار بالعوض بــه مبلغ 800 ميليون 
تومانى براى شهردارى رزن

22. جذب 270 نفر از بوميان شهرســتان در كارخانه بخارى شوكت در 
شهرك صنعتى رزن 

23. پيگيرى فاز دوم كمربندى شــهر قروه از طريق مدير كل محترم راه 
و شهرسازى استان

24. تكميل اســتخر شناى دانش آموزشى با اعتبارى بالغ بر 1/5 ميليارد 

تومان

ب- پيگيرى در بخش بهداشت و درمان
1. دريافت مجوز ســاخت و شروع ساخت بيمارســتان 150 تختخوابى 

وليعصر با اعتبار 65 ميليارد تومانى
2. ســاخت و بهره بردارى از درمانگاه تأميــن اجتماعى رزن با اعتبار 13

ميليارد تومان و گرفتن مجوز فعاليت براى 2 شيفت كارى. 
3. ساخت كلينيك تخصصى اميد،تكميل مركز درمان بستر قروه و دمق

4. ساخت 30 خانه بهداشت، درمانگاه و پانسيون پزشكان
5. تهيه تجهيزات بيمارستانى با اعتبار 10 ميليارد تومانى

6. راه انــدازى 6 مركــز فوريت پزشــكى با اعتبار 12 ميليــارد تومان و 
شــروع دريافت مجوز براى روستاى تخت و رسيدن به استاندارد جهانى 

(بى سابقه)
7. گرفتن مجوز و شــروع ســاخت درمانگاه مالبوداغ پس از 40 سال از 

پيروزى انقالب
8. گرفتن 4 دستگاه آمبوالنس به مبلغ 6 ميليارد تومان

9. تجهيز درمانگاه با اعتبار 13 ميليارد تومان
10. راه اندازى سيتى اســكن، خريد دســتگاه هاى دياليز، سونوگرافى با 

اعتبار 12 ميليارد تومان و كاهش مراجعات به مركز استان
ج- پيگيرى در بخش آموزشى و فرهنگى

1. تكميل و اســتقرار دانشكده مديريت در ساختمان مستقل با اعتبار 4
ميليارد تومان

2. ســاخت 4 مدرســه از طريق بنياد بركت و ســاخت 10 باب مدرسه 
(جمعا50ً كالس) با اعتبار 10 ميليارد تومان

3. كمــك 1 ميليارد تومانى براى تجهيزات مــدارس و كمك به فنى و 
حرفه اى 2 ميليارد تومان

4. كمك 380 ميليون تومانى به اداره ارشاد رزن (سينما سّيار، ... )
5. دريافت مجوز، ساخت و تكميل دانشگاه آزاد اسالمى رزن

د- پيگيرى در بخش كشاورزى، منابع طبيعى، آب و اشتغال
1. دريافت مجوز 13 مركز خريد گندم مســتقل (بى سابقه) و ساخت 2

انبار بزرگ گندم در چايان و كرفس
2. شروع آماده سازى و ساخت گلخانه 30 هكتارى روستاى عمان

3. شروع آماده سازى و دريافت مجوز گلخانه سلطان آباد و پيشتازى 
در بخش صدور مجوز گلخانه كشاورزى 

4. اليروبى 8 قنات و ســاخت كانال هاى آبرســانى به ميزان 
10/6 كيلومتر

5. كشتارگاه ماكيان الوند چورمق پس از مدت ها وقفه

6. كلنگ زنى و شروع ساخت گاودارى 6 هزار رأسى در روستاى سنقرآباد
7. فعال شدن 14 كارخانه تعطيل شده در شهرك صنعتى رزن

8. پيگيرى ناحيه صنعتى دمق و ناحيه صنعتى قروه
9. پيگيرى راه اندازى كارخانه مس رزن و فوالد رزن

10. پيگيرى خوشــه صنعتى ماهنيان(الستيك سازان)، موزائيك سازان 
ورقستان، قاب سازان كاج

11. كسب رتبه نخست توسعه مشاغل خانگى در استان
12. توزيع اعتبارات كم بهره به ميزان 3 ميليارد تومان

13. توزيــع 44 ميليارد تومان اعتبار از طريق صندوق توســعه ملى (با 
محوريت اداره كار)

14. توزيع 14 ميليارد تومان اعتبارات فراگير (از طريق اداره كار)
15. توزيع 5/1 ميليارد تومان اعتبار مشــاغل خانگى و شروع به توزيع 6

ميليارد ديگر به زودى

ه- پيگيرى در بخــش خدمات حمايتى، 
عمومى

1. كمك 110 ميليــون تومانى به هالل احمر، 
كميته امداد و بهزيســتى، كمك 100 ميليون 

تومانى به مجتمع هالل احمر رزن
2. كمك به بخش ورزش شهرستان 1 ميليارد 

و 120 ميليون تومان
3. اهداى 2 دســتگاه خودرو به اداره صنعت و 
معدن، اهداى 3 دستگاه خودرو آتش نشانى به 

قروه و رزن و گونلو
4. راه اندازى مجدد پســت بانك بابانظر و حل 

مشكل بدهى 600 ميليون تومانى
5. حل شدن بيمه ســاختمانى 2 هزار و 300

كارگر ساختمانى
6. بخشــودگى ديركرد ســود وام زلزله براى 
نخســتين بار با ارائه طرح در مجلس توســط 

جناب لطفى
7. تحويل 5 دســتگاه خودرو به نيروى انتظامى رزن و اســتقرار پاسگاه 

انتظامى بابانظر به زودى
8. تصويب 3 برابرى كمك مستمرى بگيران كميته امداد و بهزيستى با 

پيگيرى جناب آقاى لطفى
9. حذف هزينه انرژى مدارس كل كشــور (بى ســابقه) و طرح آن 

توسط نماينده محترم شهرستان هاى رزن و درگزين
10. پاسخ به 7 هزار نامه دريافتى و 22 هزار مراجعه مردمى 

11. ساخت خانه اميد بازنشستگان در شهر رزن با اعتبارى 
بالغ بر 2 ميليارد تومان

12. محقق شدن صدور كارت ملى در رزن و قروه
13. اســتقرار مركز شــماره گذارى خودرو، صدور 

اســتقرار  و  رزن  در  اجرائيــات  و  گواهينامــه 
انگشت نگارى در شهر رزن

14. پيگيــرى و دريافت مجــوز از رئيس 
محترم بانك توســعه تعاون كشور براى 

تداوم فعاليت شعبه آن در رزن
15. تكميــل اســتخر ورزشــى با 

ميليون  بــر 800  بالغ  اعتبارى 
بخش  مشــاركت  بــا  تومان 

خصوصى
16. كمك بــه بيش از 

اماكن  مســجد،   50
مذهبى و... 

پيگيرى  و- 
بخش  در 

حضورمقامات- بازديدها
1. روستاگردى و بازديد از 120روستا (360 بار- بى سابقه در منطقه)

2. هماهنگى براى ســفر وزيران بهداشــت، نيرو، جهادكشاورزى، كار و 
رفاه، ورزش و جوانان، به شهرستان رزن و درگزين

3. هماهنگى براى سفر معاونان وزير مسكن، راه، بنياد مسكن كشور
4. هماهنگى براى سفر استاندار و معاونان بيش از 20 بار

بنابر اعالم و بررســى مجلس شوراى اســالمى، آقاى لطفى در طول 
نمايندگــى خود، يكى از بيســت نماينده منظــم و بدون غيبت 

مجلس بوده كه اين امر نشــان از احساس مسئوليت و مداومت 
صداقت ايشان در حفظ امانت نمايندگى مردم حوزه انتخابيه 

خود در مجلس دارد. 
قانون دائمى شدن قانون مديريت خدمات كشورى (26

اســفندماه 97) زير نظر ايشان كه اين قانون پس از 
قانون اساســى مهمترين قانون در كشور است كه 

افتخار چنين كارى نصيب منتخب مردم عزيز 
شهرستان شده است. 

تمــام فعاليت هاى ذكر شــده فوق، صرفاً 
در دوره نمايندگــى جناب آقاى لطفى 

پيگيرى و به ثمر رسيده است. 
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1-ميــزان بودجــه مصوب ســال 98
شــهرداري دمق بالغ بر 25/000ميليون ريال 
است كه55 درصد آن بالغ بر 14/000 ميليون 
ريال ســهم عمرانــى و45 درصــد آن بالغ بر 
11/000 ميليون ريال سهم هزينه هاى جارى 

است.
2-مجموع درآمد ها تــا 30 دى ماه 98 مبلغ 

14/678 ميليون ريال
3- هزينــه جــارى 7/785 ميليــون ريال و 
هزينه هــاى عمرانى 9/511 ميليــون ريال تا 

مورخ 30 دى ماه 98 است.

*فعاليت هاي عمرانى:
1- ادامه جدول گذاري شــهرك فرهنگيان به 
طول هزار و 200 متر جــدول نهري و رفوراژ 

ميانى به طول 245 متر با اعتبار بالغ بر 2/500 ميليون ريال
2- اصالح و جدول گذاري خيابان شهيد شريفى (الين جنوبى) به طول 

85 متر با اعتبار بالغ بر 100 ميليون ريال 
3- جدول گذاري كوچه هاي فرعى ياس يازدهم و نيلوفر دوم و نســترن 

به طول 80 متر با اعتبار بالغ بر 100 ميليون ريال
4- زيرســازي كوچه 10 متري منشــعب از خيابان شهيدان وزيري و 
تملك زمين به متراژ 200 متر مربع با اعتبار بالغ بر 400 ميليون ريال

5- تملك زمين به متراژ هزار متر مترمربع براى تكميل بلوار خليج فارس 

با اعتبار بالغ بر 500 ميليون ريال 5
6- زيرسازي بلوار خليج فارس حد فاصل پل 
تا ميدان مطهري به متراژ 5 هزار و 500 متر 
مربع و جدول گذاري رفوراژ وســط به طول 

200 متر با اعتبار 300 ميليون ريال
7- تملــك و تخريب 6 بــاب مغازه در طرح 
تعريــض خيابان انقالب حــد فاصل خيابان 
مطهري - خيابان شهرداري با اعتبار 1/200

ميليون ريال
8- اجراي مخزن زيرزمينى ذخيره آب پارك 
شــهداي گمنام به حجم 140 متر مكعب با 

اعتبار بالغ بر 300 ميليون ريال
9- اجــراي جدول نهري خيابــان مولوي و 
خيابان امام حســين به طــول 340 متر و با 

اعتبار بالغ بر 450 ميليون ريال 
10- اجراي جاليز پياد  ه  رو امام حسين و مولوي به متراژ 540متر مربع 

با اعتبار بالغ بر 432 ميليون ريال
11-اجراى جاليز پياده رو خيابان شهيد شريفى 550 متر مربع با اعتبار 

بالغ بر 440 ميليون ريال
12- جدو ل گــذاري كوچه  هاي رز يكــم و دوم 200 متر طول جدول 

كتابى با اعتبار 200ميليون ريال
13- آســفالت ريزي و لكه گيري خيابان ها و كوچه هاي ســطح شهر - 
مولوى، امام حسين، انقالب، مختاري دلير، ياس يازدهم، شهيد بهشتى، 

نيلوفر دوم، ميدان امام على -(بلوار امام ابن ســينا به مساحت 3 هزار و 
460 مترمربع با اعتبار بالغ بر 1/100 ميليون ريال

14- زير ســازى معابر شــهرك فرهنگيان 2هــزار و 170 متر مكعب 
مخلوط ريزى با اعتبار 700 ميليون ريال

15-اجــراى ادامه بلوار مفتح تا  CNG به طول 400 متر زير ســازى 
3 هــزار و 600 متر مربع و اجراى 2 دهنــه پل عرضى با اعتبار بالغ بر 

1/000 ميليون ريال.
16- عمليات تكميل ســاختمان مجتمع تجارى وادارى شــهردارى در 
مرحله نــازك كارى به متراژ هزار و 500 متر مربــع با اعتبارى بالغ بر 

15/000 ميليون ريال

*واحد ساختمان
1-صدور 13 فقره پروانه ساختمانى

2- معرفى 10 مورد دستور نقشه به نظام مهندسى
3- صدور 5 مورد پايان كار

4- صدور 20 مورد توافق نامه تعريض امالك واقع در مســير طرح معابر 
سطح شهر

5- تشكيل پرونده شهرسازى 30 مورد
6- ارســال نامه و پيگيرى خسارت سيل بارندگى فروردين ماه از طريق 

د عملكر
 98 سال   
شهرداري 
دمق
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بنياد مسكن شهرستان
7- پاســخ اســتعالم ادرات آب و برق و گاز ودفترخانه ثبت در خصوص 

امالك واقع در محدوده قانونى شهر
8- تشكيل كميسيون ماده صد ونتيجه صدور 20 رأى كميسيون 

9- توافق نامه هاى تفكيك زمين كه ســهم شــهردارى طبق ماده 101
تفكيك 10 قطعه بوده

*فضاى سبز
1-كاشــت بيــش از 550 اصله درخت در بلوار خليج فارس و شــهرك 

فرهنگيان وداخل شهر
2-كاشت گل هاى فصلى به تعداد 2هزار تا

3- سم پاشى درختان سطح شهر در راستاى مبارزه با آفات
4-هرس و شاخه زنى درختان وحذف پاجوش ها

5- احداث اســتخر آب در پارك براى جلوگيــرى از هدررفتن آب براى 
آبيارى فضاى سبز

*خدمات شهرى
1-تعمير واصالح روشنايى پارك شهداى گمنام و سطح شهر

2- نام گذارى ونصب تابلو خيابان هاى فاقد نام
3- نصب تابلوى راهنماى ادارت

4- شست وشوى هفتگى جوى هاى سطح شهر 
و تابلو و بلوارها

5- جمع آورى نخاله هاى سطح شهر به مقدار 
1تن روزانه و زباله به مقدار 4/5 تن در روز 

6- جابه جايــى تيرهــاى برق فشــار قوى در 
انتهاى خيابان انقالب

7- نصب سرعت گير در ورودى و خروجى بلوار 
شهيد مصطفوى به تعداد 3 عدد

8- جمــع آورى حيوانات موذى و ســگ هاى 
ولگرد

9- ايجاد ترانشه در محل دفع زباله
10- تخريب و خاك بردارى 6 باب مغازه واقع 

در طرح خيابان انقالب اسالمى

*روابط عمومى
1- ديدار چهره به چهره با شــهروندان درمساجد شهر در راستاى بررسى 

مسائل ومشكالت شهر
2- حمايت و پشــتيبانى از تيم هاى وزرشــى فعال در ســطح شــهر و 

ورزشكاران فعال در سطح ملى و بين المللى
3- همكارى و انجام حمايت هاى مــادى ومعنوى از گروه ها وهيأت هاى 
مذهبى سطح شــهر براى اجراى برنامه هاى متنوع در مناسبت هاى ملى 

ومذهبى
4- برگــزارى جلســات متعدد با مســئوالن 
شهرى و شهرستان ها در راستاى ايجاد تعامل 

بين دستگاه ها
5- حضــور درمدارس وتقديــر از معلمان به 
مناسبت روز معلم وتقدير از معلمان بازنشسته
6- تزئين و آذين بندى سطح شهر ر مناسبت ها
7- برگزارى مراسم روزكارگر و تقدير از كارگر نمونه

8- ديدار با امام جمعه محترمشهر دمق
9- راه اندازى ميز خدمت

10- همكارى با حوزه مقاومت
11- همكارى وحمايت از برگزارى جشن دهه 

كرامت
12- همكارى با كانون پرورش فكرى كودكان 

و نوجوانان

*آتش نشانى
1- اعزام اكيپ آتش نشــانى براى عمليــات خاموش كردن اتش به تعداد 

46 فقره
2- برگزارى كالس آموزشى در مدارس

3- شركت در مراسم مانور زلزله در مدارس
4- برگزارى مانور آتش ســوزى در جايگاه CNG و پمپ بنزين شــهر 

دمق و خورونده
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 رئيس آموزش و پرورش سردرود از جمله اقدامات 
مهم 9 ماهه نخســت سال 98
را،  منطقه  اين  آموزش و پرورش 

موارد زير نام برد:
«بركت  مدرســه  افتتــاح   -1
گندوز» با اعتبــار حدود 750
ميليــون تومــان از محل بنياد 

بركت 
2- افتتــاح مدرســه «آغچــه 

خرابه» بــا اعتبار 200ميليون تومان از محل اعتبارات 
ملى و نوسازى

3- كلنگ زنى و عقد قرارداد با پيمانكار براى ساخت يك 
مدرســه در روستاى سرله با اعتبار حدود 150ميليون 
تومــان از محل كمك خيرين اتحاديه اغذيه فروشــان 

تهران بزرگ و جناب آقاى حاج سعيد سليمى
4- الحاق 2 كالس به مدرســه شــهيد قدوسى چهار 
بالغ با اعتبار حدود 70 ميليون تومان به صورت كمك 

خيرى اهالى و سركار خانم وارسته 
5- جذب كمك هاى خيرين محترم براى تأمين هزينه 
ثبت نام، لباس، ســرويس دانش آموزان منطقه با اعتبار 

حدود 150ميليون تومان
6- جــذب تجهيزات كمك آموزشــى بــراى مدارس 

منطقه به مبلغ 250ميليون تومان
7- كمك بــه دانش آموزان كنكورى براى تهيه كتاب، 
كالس هاى تقويتى با بهترين اســاتيد، جذب پشتيبان 
از نخبگان علمى از طريق مؤسســه خيريه «همدالن» 

از همدان
8- جــذب 38 نفر از نيروهاى بومى منطقه به صورت 
حق التدريس عالوه بر 12نفرى كه سال گذشته جذب 

شده بودند.
9- آســفالت 5 مدرســه با اعتبار حدود 200ميليون 

تومان از محل خيرى و نوسازى
10- تهيه و توزيع 80 ميليون تومان تجهيزات ورزشى 

از محل اداره كل متبوع
11- افزايش  صد درصد درآمدهاى اختصاصى منطقه

12- اعزام بيش از 200 نفر از دانش آموزان منطقه به 
راهيان نور غرب و جنوب كشور

13- كســب 4 عنوان نخســت كشــور در مسابقات 
فرهنگى و هنرى توسط دانش آموزان منطقه

14- كســب عنــوان قهرمانــى فوتســال كارمندان 
شهرستان هاى رزن و درگزين 

15- پيگيرى براى فراهم نمودن ســاخت 3 مدرسه در 
روستاهاى مالبداغ، اورته قميش و سلطان آباد

16- ديوار كشى 3 مدرسه با اعتبار حدود 25 ميليون 
تومان و تعمير ســرويس بهداشتى 5 مدرسه با اعتبار 
35ميليون تومان و رنگ آميزى 5 مدرسه با اعتبار 35

ميليون تومان با كمك نوســازى، سپاه محترم ناحيه 
رزن و خيرين

17- تجهيز 4 مدرسه به اتاق بازى براى افزايش نشاط 
و شــادابى دانش آموزان با اعتبــار حدود 25ميليون از 

محل اداره كل متبوع و خيرين 
18- جذب بيــش از 400 ميليون كمك هاى خيرين 
توســط مديران محترم كه به طور مستقيم در مدارس 

هزينه شده است.
19- پيگيرى براى جذب و افزايش اعتبار كمك هزينه 
ســرويس دانش آموزان با اعتبــار ماهيانه 18ميليون 

تومان
20- تجهيــز 3 باب از نمازخانه هاى مــدارس به فرش 
سجاده اى و ... با كمك خيرين با اعتبار 15 ميليون تومان

21- برگــزارى نمــاز جماعت در تمام مدارســى كه 
نمازخانه دارند.

22- تجليل از خيرين منطقه در مناسبت هاى مختلف 
ايوب نشــاطى، در پايان گفــت: الزم مى دانم از همه 
همكاران ادارى به ويژه شــوراى معاونان كه با همدلى 
و صادقانه به پيشــبرد اهداف فــوق و مديران محترم 
مــدارس كه بــه جرأت مى تــوان گفت همــه آنها از 
بهترين ها هســتند و خيرين محترم، مديركل محترم 
جناب آقاى دكتر پورداود، مديركل محترم نوســازى 
جناب مهندس تيمورى تشكر كنم كه بدون مساعدت 
اين بزرگوارن ارائه اين خدمات امكان پذير نبود و خداى 
متعال را سپاس مى گويم و از او استعانت مى جويم براى 

خدمت بيشتر و عفو كوتاهى ها و قصورات.

كشاورزى محصوالت  توليدات  هاى  قطب  از  يكى  سردرود 

نخست  ماهه   9 مهم  اقدامات 
سردرود پرورش  و  آموزش  سال 98   

 با عرض تبريك به مناسبت ايام ا... دهه فجر چهل و 
يكمين سالگرد پيروزى انقالب اســالمى ايران و عرض 
تسليت به مناسبت شهادت سردار دل ها سپهبد حاج قاسم 
سليمانى به شكاورزان و بهره برداران عزيز به ويژه كشاورزان 

بخش سردرود.
بخش ســردرود شهرســتان رزن يكــى از قطب هاى 
توليدات محصوالت كشاورزى در شهرستان با داشتن 

حدود 120 هزار هكتار اراضى زراعى و ملى است.
هــر ســاله در اين بخش حــدود 49 هــزار هكتار از 
اراضى زراعى زير كشــت غالت قرار مى گيرد و حدود 

100/000 تن توليد غالت يعنى گندم و جو را داريم.
حدود 3 هزار هكتار كشــت سيب زمينى و با متوسط 

توليد ساالنه 110/000 تن را در اين بخش داريم.
بيش از 95 درصد رازيانه كشور، سطح زير كشت بيش 
از 2 هــزار هكتار و يا توليد بيش از 5 هزار تن در اين 

بخش كشت و توليد مى شود.
از پتانســيل هاى ديگر اين بخش در بخش كشاورزى 
به وجود 2 هزار و 400 دســتگاه انواع تراكتور سبك 
و ســنگين و 123 دســتگاه كمپاين كه عمده آن در 

روستاى گندانه است، اشاره كرد.
با وجود 723 حلقه چاه عميق و نيمه عميق، ســطحى 
حدود 9 هزار هكتــار اراضى آبى و هزار و 500 هكتار 

باغ در اين بخش وجود دارد.
بزرگترين و مدرنترين كشــتارگاه طيور در روســتاى 
جورمــق اين بخش در حال ســاخت و بــه زودى به 

بهره بردارى خواهد رسيد.
عالوه بر اينكه در ســالجارى بيش از 20 هكتار مجوز 
ســاخت گلخانه هاى انفرادى صادر شــده و به زودى 
مراحل ساخت آنها شروع خواهد شد. شهرك گلخانه اى 
30 هتارى در روستاى سلطان آباد در دست اقدام است 
و به اين ترتيب تعداد شهرك هاى گلخانه اى اين بخش 

2 شهرك خواهد شد.
تنها باغ فراز انگور در شــمال استان به مساحت 106

هكتار در روستاى خورونده ساخته شده است.
از ديگر اقدامات انجام شــده انبارى به مســاحت 35

هزار تنى ذخيره گندم در روســتاى چايان در راستاى 
روان سازى تحويل گندم بازار بر نياز كشاورزان به مراكز 

خريد گندم است.
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بيش از 17 ميليارد ريال پروژه عمرانى برق در ســردرود

سازى مقاوم  در  غينرجه  روستاى  نخست  مقام 
روستاى غينرجه يكى از روستاهاى بخش سردرود 
رزن با 2هزار و 100 نفر جمعيت و 610 خانوار منطقه اى 
سرسبز در قسمت جنوب غربى كوه بغراطى قرار دارد كه 
با وجود چند چشــمه جوشــان و گنبد ســبز امام زاده 
طاهر(ع) با 2 گلدســته هاى طاليى در باالى تپه ورودى 
روســتا و گياهان دارويى و آذربه و آويشن در كوه زيباى 
سارى داغ در قســمت غربى و باغ هاى انگور و درختان 
ميوه با جنگل سرو ســبز در قسمت شمالى و جنوبى و 
رودخانه خروشــان بهــارى در ميان روســتا با مردمان 
خونگــرم و زحمتكش و انقالبى و واليتمدار كه با برپايى 
همايش بزرگ عاشورايى متحد با اهدا 11 شهيد واالمقام 

به عظمت و يكپارچگى و فرهنگى روستا افزوده است.
دهيار روســتاى غينرجه ضمن عــرض تبريك چهل و 
يكمين سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى به مقام 
معظم رهبرى و مردم ايران اسالمى بيان كرد: اين روستا 
به دليل قدمت چند صد ساله و وجود بافت هاى قديمى و 
فرسوده در داخل روستا و حادثه غيرمترقبه بارش شديد 
و سيل و تخريب تعدادى از خانه ها و اصطبل و حصار در 
فروردين ماه سالجارى تعداد 48 واحد مسكونى بازسازى 
و قابل اســتفاده و تعداد 25 واحد در حال بازســازى و 
20 واحد ديگر در مرحله تشــكيل پرونده مى باشــند به 
بنياد مســكن معرفى و نســبت به دريافت وام مسكن و 
بالعوض و معيشــتى اقــدام نمودند كــه در حال حاضر 

525 واحــد مســكونى در اين 
روستا مقاوم سازى شده و تعداد 
65 واحــد از خانه هــا نيــاز به 
مقاوم ســازى دارد كه در آينده 
نزديك از طريق بنياد مســكن 
شهرســتان اقــدام و پيگيــرى 
خواهد شــد تا در اين روســتا 
تمامى خانه ها مقاوم سازى شود.

وام هاى  دربــاره  پاشــايى  رضا 
تعميرى گفــت: هم تعداد 130

نفر بــراى در يافت وام تعميرى 
به بنياد مســكن معرفــى و وام 
تعميــرى نوع يك و نــوع 2 با 
بانك هاى  از  بالعوض  وام  كمك 

عامل دريافت نمودند
درباره بازســازى طويله و اصطبــل دام تعداد 78 نفر به 
جهاد كشــاورزى معرفى و وام بالعوض دريافت نمودند و 

وام تعميرى آنان نيز در حال پيگيرى  است.
پاشايى بيان كرد: با مساعدت و پيگيرى مجدانه اعضاى 
محترم شــوراى اســالمى بخشــدار و فرماندار محترم و 
مديران محترم بنياد مسكن و جهاد كشاورزى و نماينده 
محترم در مجلس شوراى اسالمى و ديگر مسئوالن بخش 
و شهرســتان اعتبــارات قابل توجهى به اين روســتا در 

سالجارى در امر نوسازى مسكن 
و امور دام تخصيص يافته است 
كه مى توان به موارد زير اشــاره 

كرد:
-تخصيص 5 ميليارد تومان وام 
بازسازى خانه هاى آسيب ديده از 

طريق بنياد مسكن 
-تخصيص يــك ميليارد و 600

از  تعميرى  وام  تومــان  ميليون 
طريق بنياد مسكن

تومان  ميليون   300 -تخصيص 
وام بالعوض به دامداران از طريق 

جهاد كشاورزى شهرستان
افــراد  از  نفــر  -معرفــى200 
بى بضاعــت و جوانان جوياى كار بــه اداره كميته امداد 

امام(ره) دمق براى دريافت وام اشتغال 
-خريد ويلچر و برانكارت به درمانگاه و كمك هاى مالى به 
آسفالت مدرسه و حسينيه و مساجد –كمك هاى نقدى 
و غير نقدى به مستمندان روستا توسط سازمان اوقاف و 
امور خيريه و تقدير و تشــكر از رئيس وكارمندان اوقاف 

رزن
وى همچنيــن درباره اعتبارات دهيــارى هم اعالم كرد: 
84ميليون تومان اعتبــار عمرانى دولتى و 10 ميليون و 

500 هزارتومان از در آمد محلى در ســالجارى كه مبلغ 
28 ميليــون تومان از بدهى ســنگ چينــى رودخانه و 
بهسازى و مبلغ 10 ميليون تومان بابت تسويه كانال قنات 
ســال96 و 37 ميليون تومان بابت بدهى جدول گذارى 
خيابان اصلى ســال 97 و 5 ميليون تومان بابت پسماند 
زباله و7 ميليون تومان بابت تعميرات و بيمه ماشين آالت 
و 3ميليون تومان بابــت اليروبى پل عرضى و كانال و 4
ميليون تومان بابت آزمايشــگاه آسفالت در سال جارى 

تخصيص داده شده است. 
پاشــايى عمده مشــكالت روستا را نبود ســالن ورزشى 
سرپوشيده و تكميل نشدن ساختمان خانه عالم و نداشتن 
سند خانه هاى مسكونى و توسعه نيافتن طرح هادى به 
دليل اوقافى بوده زمين هاى روســتايى برشمرد و خاطر 
نشــان كرد: براى جذب اعتبار آسفالت سال هاى گذشته 
و آســفالت معابر باقى مانده از دولت جمهورى اســالمى 
و برگشــت درآمدهاى ســازمان اوقاف و امور خيريه از 
اجاره هاى زمين هاى كشــاورزى در چند سال گذشته و 
هزينه در آبادانى همين روستا با همكارى رئيس محترم 
اوقاف كه از نيات واقف بوده و رفع مشــكالت ذكر شده 

فوق تمام تالشمان را خواهيم كرد. 
وى در پايان از تمامى مســئوالن شهرســتان و بخش و 
اهالى محترم و زحمتكش روستا كه در آبادانى و پيشرفت 

روستا تالش مى نمايند تقدير و تشكر كرد. 
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 مدير توزيع برق رزن و درگزين از افتتاح پروژه هاى عمرانى 
در ايام ا... دهه فجر و برق رسانى به متقاضيان با اعتبارى بالغ بر 

17 ميليارد و 500 ميليون ريال خبر داد.
مازيار باللى مقدم ضمن تســليت به مناســبت شــهادت سردار قاسم 
ســليمانى و همراهانش و تبريك ايام ا... دهه مباركه فجر و با اشــاره 
به نامگذارى امســال به نام  «رونق توليد» از سوى مقام معظم رهبرى، 
اولويت و مســأله فورى و جدى كشــور را مسأله اقتصادى عنوان كرد 
و حمايــت از توليدكنندگان را يكى از راه هاى اجراى سياســت رونق 

توليد ايرانى دانست.
باللى مقــدم با گراميداشــت فرا رســيدن دهه فجر گفــت: همگام با 
تمامى خدمتگزاران ميهن اســالمى كه عزم و اهتمام خويش را براى 
سربلندى كشــور و برافراشته شــدن پرچم مقدس جمهورى اسالمى 
ايران با تالشــى صادقانه و همتى بلند، بــه كار گرفته اند تا چرخه هاى 
توســعه و آبادانى كشور شــتاب گيرد، توزيع برق شهرستان رزن هم 
در اين راســتا با افتتاح و بهره بردارى از چندين پروژه سهمى در اين 

توسعه خواهد داشت.
وى گفت: پرسنل اين مديريت با هزار و 178 كيلومتر خط فشار متوسط 
و 611 كيلومتر خطوط فشار ضعيف و هزار و 167 دستگاه تراسفورماتور 
وظيفه خدمت رســانى به 66 هزار و 866 مشترك را در اين شهرستان بر 

عهده دارد.
*افتتاح پروژه هاى عمرانى در دهه فجرامسال

باللي مقدم بيان كرد: يك دستگاه ترانس عمومى با اعتبارى بالغ بر 900 
ميليون ريال در شــهر دمق و روســتاهاى غينرجه وچايان ساخته شده 

است.
وى گفت: پروژه شبكه برق رسانى به مسكن مهر شهر دمق با اعتبارى بالغ 
بر يك ميليارد و 800 ميليون ريال در دهه فجر امســال به بهره بردارى 

خواهد رسيد.
باللى مقدم افزود: شبكه برق رسانى به 13 متقاضى با اعتبارى بالغ بر 14 

ميليارد ريال در بخش سردرود انجام گرديده است.
وي ادامه داد: همچنين ساخت شبكه فشار ضعيف در نقاط مختلف بخش 
سردرود با اعتبارى بالغ بر 800 ميليون ريال در دهه فجر به بهره بردارى 

خواهد رسيد.
وي افزود: برداشــت شبكه و ثبت اطالعات شــبكه فشار ضعيف شهر 
دمق درسامانه GIS با اعتبارى بالغ بر 150ميليون ريال انجام گرفته 

است.
وى افزود: براى مديريت مصرف انرژى برق اميد اســت در ســال آتى با 
همكارى و رعايت الگوى مصرف مشتركان برق، به ويژه مشتركان صنعتى 
و كشاورزى همكارى بيش از پيش براى انعقاد تفاهم نامه داشته باشيم كه 
صاحبان صنايع و كشــاورزان در زمان اوج مصرف، مصرف خود را كاهش 

دهند تا مشمول تخفيف هاى هزينه پرداختي برق شوند.
وي اظهار كرد: در اين راســتا اين مديريت اقدام به توزيع بيش از 5 هزار 
بروشور و برگزارى جلسات آموزشــى مديريت مصرف در سطح مدارس 

و ادارات شهرســتان و عقد تفاهم نامه با مشــتركان كشاورزى و صنعتى 
نموده است.

باللى مقدم افزود: در راستاى حذف قبوض كاغذى و ازمحل صرفه جويى 
اين طرح در 4 مدرســه شهرستان توزيع لوازم التحرير انجام شده است و 
با همكارى بيش از پيش مردم اميد اســت اين رويه در مدارس بيشترى 

اجرا شود.
وى افزود: ميزان كاهش تلفات انرژى درحال حاضر به 12 درصد رسيده است 

كه در تالش هستيم اين ميزان تا پايان سال به 10 درصد كاهش پيدا كند.
باللى مقدم گفت: براى اصالح شــبكه هاى برق و براى باالبردن ســطح 
مانورى بر وروى شــبكه مشتركين 4 مانور عملياتى در سالجارى در اين 

سطح شهرستان اجرا شده است.





با هــر خريد يك ميليون تومان با هــر خريد يك ميليون تومان 
صــد هزارتومان جايــزه نقدى صــد هزارتومان جايــزه نقدى 

دريافت نماييد دريافت نماييد 
و بــا خريد يك ميليــون تومان و بــا خريد يك ميليــون تومان 
صاحــب يك امتياز بشــويد در صاحــب يك امتياز بشــويد در 
پايان سال جارى در قرعه كشى پايان سال جارى در قرعه كشى 
داده  شــركت  مهــدى  داده فــرش  شــركت  مهــدى  فــرش 

مى شويد مى شويد 
فرش مهدى فروش فرش هاى فرش مهدى فروش فرش هاى 
و  شانه،هزار  هزار  و شانه،  شانه،هزار  هزار  700700شانه، 
200200 شانه به قيمت كارخانه با  شانه به قيمت كارخانه با 

1212سال ضمانت نامه كتبى.سال ضمانت نامه كتبى.

مژدهمژده
همشهريان عزيز بشتابيد

ويژه فرش  جايزه 
در پايان سال  مهدى 
مترى هزار  تخته 6   2
شانه فرصت را از دست 

ندهيد.
آدرس دمق خيابان موسئ ابن جعفر (ع)

شماره تماس09388308864
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