
 ساخت جايگاه سى ان جى 
شهر قروه درگزين

در سال جارى عمليات عمرانى ساخت 
ســاختمان ادارى اين پروژه با پيشرفت 
فيزيكى 100 درصدى به اتمام رســيده 
است و تجهيزات و دستگاه هاى مورد 
نياز جايــگاه تا چند روز آينده در محل 

نصب خواهد شد.
الزم بــه ذكر اســت خريــد زمين، 
دســتگاه ها، تجهيــزات و ســاخت 
ساختمان ادارى مجموعاً با اعتبارى بالغ 
بر90/000/000/000 ريال انجام شــده 

است.
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رزن رتبه نخست مانور انتخابات
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درگزين نخستين 
شهرستانى كه 
هيأت نظارت 
تشكيل داد

مردم 
شاهنجرين 
آماده حماسه اى 
ديگر  مى شوند

هركس به 
وضع نامناسب 
اقتصادى اعتراض 
دارد در انتخابات 
شركت كند

بيش از
2 هزار نفر 
عوامل برگزارى 
انتخابات 1400  
هستند
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نماينده مردم رزن و درگزين:

انتخابات  نيازمند پشتوانه قوى مردمى است
■ تعدد قوانين و لوايح چالش بزرگ كشور

دهيار بابانظر:

هزينه تراشى نمى كنيم

پيگيرى شورا پنجم رزن
 در تنوع كارهاى عمرانى

2

ــدم در  ــد گن ــز خري ــود مرك ــه وج ــه ب ــا توج  ب
ــر  ــا 1500 نف ــتا را ب ــه 10 روس ــر ك ــتاى بابانظ روس
عضــو تحــت پوشــش قــرار مــى دهــد از هــدر رفــت 
منابــع مالــى ماننــد هزينــه هــاى ســنگين كرايــه حمــل 
گنــدم بــه ســيلو جلوگيــرى مى شــود. ايــن مهــم تاثير 

خوبــى بــر تشــويق اهالــى منطقــه و روســتاى بابانظــر 
بــه كشــاورزى دارد.دهيــار روســتاى بابانظــر در گفــت 
ــز  ــام گفــت: اقتصــاد بابانظــر ني ــا همــدان پي و گــو ب
هماننــد اكثــر روســتاهاى شهرســتان و بخش ســردرود 
بــر پايــه كشــاورزى و دامــدارى اســتوار شــده اســت...
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بيش از2 هزار نفر عوامل برگزارى انتخابات 1400  

هستند
 2هزار و 500 نفر عوامل اجرايى، پشــتيبانى و محافظين صندوق در 28 خرداد روند 

انتخابات را انجام خواهند داد.
فرماندار شهرستان رزن گفت: ستادهاى انتخاباتى بايد طبق قانون فعاليت كنند و از تخريب 

ديگر كانديداها پرهيز كنند. 
ســيد رضا ســالمتى درباره توجه به آغاز زمان فعاليت هاى انتخاباتى داوطلبان انتخابات 
رياســت جمهورى اظهار كرد: فعاليت ســتادهاى تبليعاتى در ســطح شهرستان بايد در 
چارچوب قانون باشد. جانمايى و فعاليت هر گونه مكان تحت عنوان ستاد تبليغاتى بايد با 

هماهنگى فرماندارى انجام شود تا از هرگونه پيشامد احتمالى جلوگيرى شود.

وى ادامه داد: كانديداهاى رياســت جمهورى ميتوانند در شهرســتان رزن ستاد تبليغاتى 
داشــته باشند. تاكنون فقط يك ستاد انتخاباتى رياست جمهورى در شهرستان رزن افتتاح 

شده است. 
ســالمتى با اشــاره به اينكه در انتخابات گذشــته شــاهد حضور 70 درصــدى  مردم 
شهرســتانهاى رزن و درگزين در پاى صندوق راى بوديم،گفت:ستادهاى انتخاباتى بايد 
طبــق قانون فعاليت كننــد از تخريب ديگر كانديداها پرهيز كننــد، وعده هاى غير قابل 
تحقق به مردم ندهند، از تجمعات در فضاهاى بســته پرهيز كنند. پروتكل هاى بهداشتى 
را رعايت كنند. مراسم استقبال از كانديدا ها ، راه اندازى كارناوال هاى تبليغاتى و موارد 

مشابه ممنوع است.
وى گفت: انتخابات رياســت جمهورى و شوراى اسالمى در شهرستان رزن مثل سراسر 
كشــور روند برگزارى انتخابات با صدور دستور وزارت كشور و مطابق قانون و جدول 

زمان بندى آغاز شــده اســت. تا به اين لحظه فرآيندها به خوبى انجام شده است عوامل 
اجرايى انتخاب شده است و شهرستان رزن  آمادگى كامل در حوزه اجرايى و نظارت را 
دارد. در شهرستان شاهد انتخابات قانونمند با حفاظت و حراست از آراى مردم و رعايت 

حق الناس كه جز تاكيدات مقام معظم رهبرى است رعايت خواهد شد.
سالمتى ضمن تاكيد براينكه اقالم بهداشتى ،از قبيل ماسك ،دستكش و ضدعفونى كننده 
در حوزه هاى انتخابيه لحاظ شده است، افزود: 33 نفر داوطلب شوراى شهر رزن و دمق 
يك هفته قبل از  انتخابات ملزم به تبليعات هســتند كه بايد در چارچوب وظايف برنامه 

هاى خود را تشريح كنند.
در ادامه فرماندار به شعب اخذ راى در شهرستان پرداخت و گفت : 27 شعبه ثابت و 15 
شعبه سيار در بخش مركزى ، و 36 شعبه ثابت و 8 شعبه سيار در بخش سردرود پيش بينى 
شده است. 86 صندوق اخذ راى در شهرستان وجود دارد كه 79 صندوق روستايى است.

يادداشت

پيگيرى شورا پنجم رزن
 در تنوع كارهاى عمرانى

 نهاد مردمى شــوراهاى اسالمى شــهر و روستا در نظام حقوقى 
ايران از جايگاه منحصر به فردى برخوردار هســتند و نقش بسزايى 

در پيشبرد اهداف اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى هر منطقه دارد.
برگزارى انتخابات شوراهاى اسالمى در ايران داراى سابقه پنج دوره  
اســت و  بر اين اساس ششــمين دوره انتخابات شوراهاى اسالمى 
شهر و روستا در خرداد 1400 همزمان با سيزدهمين دوره انتخابات 

رياست جمهورى برگزار مى شود.
اهميت انتخابات شوراهاى اســالمى در توسعه و افزايش مشاركت 
مردم در عرصه تصميم گيرى شــهرى و روستايى به عنوان مهمترين 
راهبرد نظام جمهورى اســالمى تا به آن حد اســت كه فصل هفتم 

قانون اساسى به اين مهم اختصاص يافته است.
تمركز زدايى در تصميم ســازى ها و ســپردن اختيــارات قانونى به 
نمايندگان مردم در شــوراهاى اسالمى از اهداف مهم قانونگذار در 

قانونمندسازى مشاركت مردم در سطوح محلى و منطقه اى است.
در اين راستا با توجه به اينكه مهمترين اقدام براى تحقق حق حضور 
مردم در شوراها برگزارى انتخابات دوره اى و آزاد است و از سويى 
نحوه انتخاب كردن و انتخاب شــدن اعضاى شوراها يكى از مراحل 

مهم شكل گيرى اين مجمع مردمى يا پارلمان محلى است.
 اهميت شــوراها آنقدر باالست كه در اســالم، مبانى دينى براى آن 
وجود دارد و در آموزه هاى دينى ما تاكيد بســيارى بر مشــاوره در 

همه امور شده است.
 همچنين در  اصل يكصدم قانون اساسى مردم به مشاركت در تمام 

امور براى پيشبرد سريع برنامه ها در ابعاد مختلف دعوت شده اند.
منظور از همكارى در پيشــبرد امور مشــاوره در تصميم گيرى ها با 
انتخاب افرادى از بين شوراهاى منتخب است  كه بتوانند براى شهر 
و روســتا تصميم بگيرند كه مهمترين تصميمى كه اعضاى شوراها 
به غير از مشــاوره در موضوعات مختلف مى گيرند، انتخاب شهردار 

است كه اين مهم در گذشته توسط استاندار گرفته مى شد.
 مشــاركت مردم در تصميم گيرى براى مديريت شــهر و پيشرفت 
امور شهرى و روســتايى را موجب انتخاب افراد خبره است كه  بر 
اين اســاس حضور حداكثرى مردم در انتخابات شــوراها مى تواند 

تضمين كننده افراد كارآمد و متخصص در امور مربوطه باشد.
بر اين اســاس انتخاب اعضاى شورا توسط مردم از اهميت بسيارى 
برخوردار است زيرا آنها در پيشــبرد برنامه هاى مختلف اقتصادى، 
اجتماعى، عمرانى، آموزشــى و ديگر موارد در قالب كميسيون هاى 

مختلف در شهرها و روستاها بسيار سهيم هستند.
شــوراى شــهر رزن كه جزو موفــق ترين وبا برنامــه ريزى ترين 
شوراهاســت كارها و اقدامات بسيارى در آبادى و زيبايى شهر رزن 
انجام دادنــد و به علت تنوع كارهاى عمرانى يك ســرى كارها به 

شوراى جديد سپرده خواهد شد.
ــا 90 درصــد پيشــرفت فيزيكــى  نخســتين هتــل دو ســتاره رزن ب
ــات مناســب  ــه خدم ــا هــدف ارائ ــع ب ــزار مترمرب ــا مســاحت ه ب
بــه گردشــگران و جــذب گردشــگر در حــال ســاخت اســت. كــه 
ــد شــد. و  ــاح خواه ســالن آن  در اواخــر دوره پنجــم شــورا افتت
ــه  ــاالر در دوره ششــم شــوراى اســالمى شــهر ب ســوئيت هــاى ت

ــردارى خواهــد رســيد. بهــره ب
بــا  تومــان  ميليــارد   14 مجموعــه  ايــن  ســاخت  بــراى   
ــه  ســرمايه گذارى بخــش خصوصــى و مشــاركت شــهردارى هزين
شــده كــه بــراى تكميــل و تجهيــز آن 5 ميليــارد تومــان ديگــر نيــاز 
اســت تــا بــا افتتــاح ايــن هتــل، مشــكالت اقامتــى و پذيرايــى در 

ــود. ــرف ش ــتان برط شهرس
ــمالى  ــوار ش ــده  و بل ــى ش ــگ زن ــه كلن ــا ك ــوان گله ــارك بان پ
شــهر كــه از پليــس راه شــروع شــده اســت بــراى برطــرف كــردن 

ــاز اســت. ــتانى ني مشــكل كميســيون آن جلســه اس
اصالح و تاييد نهايى رفيوژ بلوار وسط شهر كه در حال بررسى است 
،بلوار خليج فارس در قســمت شرقى رزن ،شــهرك پاسداران، كه 
اعتبار براى آن پيش بينى شده است شروع خواهد شد و  شوراهاى  

جديد ادامه كار را انجام خواهند داد.
قرار اســت مجتمع تجارى در رزن احداث شود كه در زمين حمام 
قديمى كلنگ زنى شــده است و بحث هاى ادارى آن اتمام رسيده و 
ملكيت آن به اســم شهردارى است كه منتظر سرمايه گذار است كه 

استارت كار خورده شود.
فضاى ســبز شهرك فرهنگيان يك قسمت آن شروع شده و تا جايى 
كه فرصت باشــد كار در همين دوره شــورا انجام خواهد شد . از 
طرفى ديگر  تعامل خوب شــهردار و شوراى شهر رزن با اصحاب 

رسانه و خبرنگاران قابل  تقديراست كه هميشه پاسخگو بودند.
گفتنى است 33 نفر در شهرستان رزن بعنوان كانديداى شوراى شهر 

رزن و دمق با هم رقابت خواهد كرد.

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com
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سيد على اكبر موسوى نوروز
مهدى سلطانيچ

زهرا شيرخانى خرم

تعيين نتيجه 28 خرداد 331400دوره ششم 
* از سال 1398 قروه درگزين به شهرستان مستقل از رزن تفكيك شده است.

 بــا توجه به وجود مركز خريد گندم در 
روستاى بابانظر كه 10 روستا را با 1500 نفر 
عضو تحت پوشــش قرار مى دهد از هدر 
رفت منابع مالى مانند هزينه هاى ســنگين 
كرايــه حمل گندم به ســيلو جلوگيرى مى 
شود. اين مهم تاثير خوبى بر تشويق اهالى 
منطقه و روستاى بابانظر به كشاورزى دارد.

دهيار روســتاى بابانظــر در گفت و گو با 
همدان پيام گفت: اقتصاد بابانظر نيز همانند 
اكثر روستاهاى شهرستان و بخش سردرود 
بر پايه كشــاورزى و دامدارى استوار شده 

است.
جليل صادقى افزود: اين روســتا بيش از12

هزار هكتار اراضى كشــاورزى را در خود 
جــاى داده كه با احتســاب اراضــى منابع 
طبيعى بيــش از 15هزار هكتــار را تحت 

پوشش قرار دارد .
وى ادامــه داد: بــا توجــه بــه اينكه آب 

كشــاورزى اراضى بابانظر عمدتا از آبهاى 
چاه هاى ســطحى تغذيه مى كند  به همين 
دليل بســيارى از اراضى نيز به صورت ديم 
كاشــته و برداشت مى شــود  كه البته طى 
سالهاى اخير به علت گسترش آبيارى قطره 
اى خيلى از اراضى تحت پوشــش آبيارى 

قطره اى قرار گرفته است.
صادقى عمده محصوالت روستاى بابانظر 
را گنــدم، جــو، يونجه، خيــار، هندوانه  
عنوان كرد در ســالهاى پــر آبى مقدارى 
سيب زمينى نام برد و افزود: در طى يكى 
دو دهــه اخير باغات ميوه مانند ســيب ، 
هلو ، شليل و ساير ميوه ها نيز به صورت 
مكانيــزه و بــا رعايت اصول مهندســى 
در روســتاى بابانظر احــداث و در حال 
گســترش مى باشــد كه در جهت درآمد 
دايى و رونــق اقتصادى اهالــى و منطقه 

تاثير خوبى را بر جاى گذاشته است.

 جايگاه اقتصادى روستاى بابانظر 
در شهرستان رزن

روســتاى بابانظــر به عنــوان بزرگترين و 
رزن  شهرستان  روســتاى  ترين  پرجمعيت 
از جايــگاه ويژه اى در اقتصاد شهرســتان 

برخودار است.  
روســتاى بابانظر در قســمت شمال غربى 
شهرستان رزن و بخش سردرود واقع شده 
اســت و به علت جمعيت زيــاد از اراضى 
كشــاورزى بااليى برخوردار است . به غير 
از اراضى كشاورزى، اراضى منابع طبيعى با 
بش از 3 هزار هكتار نيز در محدوده اراضى 
روســتاى بابانظر قرار دارد.دهيــار بابانظر 
اظهار كرد:در حوزه استفاده از منابع طبيعى 
نيز وجود منطقه بكر و كم نظير بقراطى نيز 
از مناطق  بسيار خوب روستاى بابانظر است 
كه به علت چراگاه با كيفيت و غنى بقراطى 
، عده زيادى از اهالى اقدام به نگهدارى دام 

و استفاده از اين چراگاه مى كنند.
صادقــى اضافه كرد: همچنيــن  از مزاياى 
نگهدارى دام منتفع شــده و هم به اقتصاد 
روســتا و منطقه مانند تهيه گوشــت و ياير 
محصوال وابسته كمك شايانى را مى نمايند.

دهيار روستا ادامه داد: به علت وجود گونه 
هاى مختلف گياهــى و جانورى در منطقه 
بقراطى ، مســافرين بسيارى از اقصى نقاط 
اســتان و استان هاى ديگر به منطقه بقراطى 
مراجعــه نمــوده و از گياهــان دارويى و 

مى  استفاده  خوراكى 
نماينــد و عده اى از 
برداشت  با  نيز  اهالى 
گياهى  محصــوالت 
فروش  بــه  اقــدام 
در  اين محصــوالت 
شــهرهاى  بازارهاى 
همجــوار نمــوده و 
نصيب  را  درآمــدى 

خود مى كنند .
روســتاى  صادقــى 
بابانظــر را  به عنوان 
مركز دهستان بقراطى 
در مسير تعداد زيادى 
بخش  روستاهاى  از 
سردرود و روستاهاى 

شهرســتان كبودرآهنگ نام برد و گفت: به 
همين دليل هــر روزه مراجعات فراوانى از 
روســتاها به بابانظر براى تهيه مواد و اقالم 

زندگى خود مى نمايند. 
دهيار بابــا نظر افزود : وجود چندين واحد 
تجارى فروش لــوازم خانگى ، واحدهاى 
تهيه و توزيع خوراك دام و احشــام ، واحد 
هاى صنعتى ماننــد چندين واحد آهنگرى 
، تراشــكارى ، ســاخت ادوات كشاورزى 
، چنــد واحد تجارى فــروش ابزار آالت ، 
واحدهاى تعمير و ســرويس وسايل نقليه 
موتورى اعم از سوارى و كشاورزى ، چند 
واحد تهيه و توزيع غــذاى مجالس ، دفتر 
خدمات بيمه اى اشــخاص و وسايل نقليه 
، چند واحد فروش محصوالت و بذرهاى 
كشاورزى ، بيش از 8 كارگاه تهيه و توزيع 
بلوك سيمانى و ساير مصالح ساختمانى كه 
هم به روستاهاى شهرستان و حتى به ساير 

استان ها نيز صادر مى شود.
صادقى با اشــاره به جايگاه ويژه روستاى 
بابانظــر در اقتصــاد بخــش ســردرود و 
شهرســتان رزن پرداخت و افزود :در حوزه 
گردشــگرى نيز ثبت مسجد امام رضا(ع) ، 
حمام قديمى روســتا و خانه آريايى نيز از 
جاذبه هاى روســتا مى باشد كه در صورت 
كمك و نظر ويژه مســئولين مى تواند هم 
درآمدزايى خوبى را به همراه داشــته و هم 
در معرفى بابانظر در ســطح استان و كشور 

كمك شايانى را كنند.
وى در پايان گفت:  با توجه 
خاص به روســتاى بابانظر و 
موجود  پتانسيلهاى  شناسايى 
در ســطح روســتا مى توان 
آفرينى  اشتغال  جهت  در  هم 
بيشــتر قدم برداشــت و هم 
زمينــه گســترش و  آبادانى 
روســتاى بابانظــر و ســاير 
ايجاد  را  همجوار  روستاهاى 
نمود و با ايجاد اشتغال پايدار 
و رفع موانع توليد و سرمايه 
گذارى در روستا از مهاجرت 
جوانان جلوگيــرى نموده و 
بتوان بنيــه اقتصادى خانواده 
هاى روستايى را تقويت كرد.

 مانــور روز ســه شــنبه 11 خــرداد 
و  اجرايــى  عوامــل  حضــور  بــا 
همزمــان  نگهبــان  شــوراى  نظــارت 
فرماندارى هــاى  و  بخشــدارى ها  بــا 

شــد. برگــزار  كشــور  سراســر 
مســئول كميتــه فنــاورى و اطالعــات 
ــت:  ــتان رزن گف ــات شهرس ــتاد انتخاب س

ــات  ــاس اطالع ــر اس ــه ب ــور ك ــن مان اي
ــت  ــراز هوي ــتگاههاى اح ــى و دس واقع
انجــام شــد، در راســتاى  آمادگــى اجــراى 
ــات  ــعب انتخاب ــذ رأى در ش ــد اخ فرآين
شــوراهاى  و  جمهــورى  رياســت 
ــع آرا  ــتا و تجمي ــهر و روس ــالمى ش اس
ــا از  ــدارى ه ــا و فرمان ــدارى ه در بخش

ــر  ــه ب ــد ك ــام ش ــا 18 انج ــاعت 14 ت س
اســاس رتبــه بنــدى اســتان همــدان 
ــذ رأى و  ــد اخ ــل فراين ــراى كام در اج
ــت و  ــه نخس ــور رتب ــع آرا در كش تجمي
ــه  ــدان رتب ــتان هم ــتان رزن در اس شهرس

اول را كســب كــرد.  
حامــد ذالبيگــى اظهــار داشــت : وى 

همچنيــن گفــت: بــا تــدارك و هماهنگــى 
صــورت گرفتــه، از لحــاظ ســخت افزارى 
و نــرم افــزارى در انتخابــات مشــكلى 
نخواهيــم داشــت و انشــاء اهللا بــا حضــور 
انتخابــات  مــردم  پرشــور  و  گســترده 
ــته  ــاى گذش ــه دوره ه ــبت ب ــرى نس بهت

مى نماييــم. برگــزار 

دهيار بابانظر:

هزينه تراشى نمى كنيم

در  بابانظــر  روســتاى 
قســمت شــمال غربى 
بخش  و  رزن  شهرستان 
سردرود واقع شده است 
و به علت جمعيت زياد از 
بااليى  كشاورزى  اراضى 

برخوردار است

■ احمد طاهرى رئيس شوراى درگزين

■ اصغر مرادى نائب رييس شوراى شهر درگزين

■ مصطفى كريمى مخصوص عضو شورا

■ ابوالفضل عبادى عضو شورا

■ وحيد شجاعى عضو شورا

رزن رتبه نخست مانور انتخابات 

تلــگرام استــخدامى
@bazarehamedan
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3
تعيين صالحيت ها براى قانون و مراجع پنجگانه 

اعمال شده است
 در ثبت نام شوراهاى شهرستان درگزين 300 نفر در انتخابات شوراى روستايى و 32

نفر در شوراى شهر ثبت نام كردند كه عمدتا در سطح بااليى تاييد شدند.
مســئول هيأت نظارت انتخابات شوراى اسالمى شهرستان درگزين در گفتگو با خبرنگار 
همدان پيام و درباره تاييد صالحيت ها گفت: تمامى كانديداهاى شهرى تاييد صالحيت 
شدند كه از اين كانديداها فقط يك نفر به صالحديد خودش انصراف داده و در شوراى 
روستايى 6 نفر به خاطر تكميل نبودن مدارك نتوانستند در رقابت انتخاباتى حضور داشته 

باشند كه با اين حساب ميتوان گفت كمتر از 2٪ تاييد نشده هستند.
محمدرضارعد با اشــاره به تعداد صندوق هاى راى در شهر افزود: در بخش مركزى 12
صندوق و در بخش شاهنجرين روستايى 20 صندوق، در شهر كرفس 4 صندوق، در قروه 
درگزين 8 صندوق و 2 صندوق سيار براى روز انتخابات تعيين شده است. در مجموع 65

نفر هيأت نظارت كه شامل ناظر كشورى، ناظر بخش ها و ناظر شهرستانى و روستايى بر 
روند انتخابات نظارت خواهند داشت.

وى ضمن تاكيد بر اينكه ســامانه جامع انتخابات عمدتا شــبكه اى انجام خواهد شــد 
اظهاركرد: امســال آنچنان پرونده هاى كاغذى نداريم و امور به صورت سامانه اى انجام 
مى شود. به دليل شرايط كرونايى تمام تدابير انديشيده شده است تا با رعايت پروتكلهاى 

بهداشتى و فاصله اجتماعى مردم در انتخابات حضورى گسترده داشته باشند.
وى بيان كرد: تعيين صالحيت ها طبق مر قانون و مراجع پنج گانه اعمال شده است و به 
هيچ وجه سليقه فردى و گروهى اعمال نشده است و مبنا مراجع پنج گانه كه در قانون به 

آن استناد شده اعمال شده است.
مســئول هيأت نظارت انتخابات شوراى شهرســتان درگزين در پايان با دعوت از مردم 
هميشه در صحنه و انقالبى شهرستان درگزين براى حضور حداكثرى در انتخابات گفت: 
با توجه به به توصيه بنيان گذار رهبر كبير انقالب حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبرى 
حضور در انتخابات يك تكليف است و مردم با راى خود،  فردى اصلح را براى منتخبان 

شورا و رياست جمهورى را انتخاب خواهند كرد.

خبر

آماده سازى 6 نقطه 
براى تبليغات انتخاباتى در شهر 

 شهردارى قروه درگزين به عنوان متولى امور شهرى، به منظور فراهم 
كردن شرايط و امكانات الزم براى برپايى انتخابات رياست جمهورى 
و همچنين شوراهاى اسالمى شهر و روستا به عنوان رويدادهاى مهم 
عرصه سياسى كشور و مشاركت حداكثرى شهروندان، بيش از 6 نقطه 

از شهر را براى نصب پوسترهاى انتخاباتى آماده خواهد كرد.
شــهردار قروه درگزين با بيان اينكه اين مهم با هدف حفظ ســيماى 
شــهرى و جلوگيرى از آلودگى هاى بصرى و نظم بخشى به فعاليت 
هاى انتخاباتى انجام شده اســت، از نامزدهاى انتخاباتى و ستادهاى 
تبليغاتى آنان خواســت با استفاده از فضاهاى آماده شده و عدم نصب 
پوستر در ســاير مكان ها، شهردارى قروه درگزين و شهر خود را در 

برخوردارى از فضايى زيبا و با شور انتخاباتى يارى دهند.
مهدى اسفنديارى صالح افزود :طبيعى است كه برگزارى انتخابات 
ســالم به هميارى و همدلى همه مردم، مســئوالن و دستگاه هاى 
مرتبط وابســته است. در اين ارتباط شهردارى قروه درگزين وظيفه 
دارد مــكان هايى را براى تبليغات كانديداها آماده كند كه در همين 
راستا 6 نقطه از سطح شهر براى تبليغات نامزدهاى انتخابايى تعيين 

شده است.
وى اظهار كرد: شــهردارى هزينه هاى فراوانى براى نظافت و پيرايش 
شــهرى و حذف نازيبايى هاى محيط شهرى دارد. نصب تبليغات در 
مكان هاى غيرمجاز عالوه بر خســارت به منظر شــهرى هزينه هاى 
ســنگينى براى شهر و شــهروندان در بردارد كه مى بايست با انجام 
تبليغات در مكانهاى مجاز از ايجاد هزينه هاى اضافى براى بيت المال 

و شهروندان جلوگيرى شود.
شهردار قروه درگزين تاكيد كرد: پاك سازى شهر در زمان قانونى آغاز 
خواهد شد و در اين راستا انسجام و هماهنگى و بكارگيرى امكانات 
جهت پاك سازى كامل تبليغات انتخاباتى صورت مى پذيرد و صبح 
روز راى گيرى كليه تبليغات انتخاباتى به خصوص تبليغات صورت 
گرفته در اطراف مراكز راى گيرى به صورت كامل پاك سازى و جمع 

آورى مى گردد.

مردم شاهنجرين آماده حماسه اى 
ديگر  مى شوند

 در شــرايط حســاس كه 
دشــمنان داخلــى و خارجى 
چشم به انتخابات ايران اسالمى 
دوخته اند و با تبليغات گسترده 
همانند دوره هاى گذشته سعى 
در نا اميد كردن جامعه را دارند 
ولى ما مردمانــى با تعصب و 
وطن دوستى داريم كه در پاى 
صندوق هاى راى جواب  تمام 

دشمن ستيزى آنها را با مشاركت باال خواهند داد.
بخشدار بخش شاهنجرين شهرســتان درگزين در گفتگو با خبرنگار 
همدان پيام گفت: روز جمعه 28 خرداد ماه سال 1400 شاهد برگزارى 
پر شور سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى و ششمين دوره 
انتخابات شوراهاى اسالمى شــهر و روستا در 22 شعبه اخذ راى در 
بخش شــاهنجرين خواهيم بود و از هم اكنون شور و شوق انتخاباتى 

مردم حكايت از حضور گسترده را نويد مى دهد.
سياوش شــريفى اظهار كرد: پس از ارتقا شاهنجرين به بخش در 15

ارديبهشت ماه سال 1398 و برگزارى يازدهمين دوره انتخابات مجلس 
شــوراى اسالمى در اسفند ماه ســال 98 كه به بهترين شكل ممكن و 
بدون كوچك ترين نقص و مشــكلى در سطح كشورى برگزار شد، 
انتخابات خرداد ماه ســال جارى به عنوان دوميــن تجربه برگزارى 
انتخابات در بخش شاهنجرين خواهد بود. با توجه با استقبال اهالى و 
ثبت نام در انتخابات شوارى شهر و روستا انتخابات شوراها در تمامى 
نقاط برگزار خواهد شــد و مردم بخش شاهنجرين آماده حماسه اى 

ديگر  مى شوند.
شريفى در پايان گفت: از اهالى بخش شاهنجرين دعوت به عمل مى 
آيد به همراه مردم ساير نقاط كشور در انتخابات پيش رو شركت كرده 
تا عالوه بر ســهيم شدن در سرنوشــت خود برگ زرينى را در تاريخ 

جمهورى اسالمى رقم بزنند.

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

 از شهريورماه 1396 تا هردادماه1400، شهردارى 
و شورا شهر درگزين همواره در حال پيشرفت بوده 
اســتو پروژه هاى عمرانى بــزرگ و كوچك زيادى 
در منطقــه اجرايى شــده و در حوزه هاى فرهنگى، 
اجتماعى و نيز برنامه هاى متنوعى برگزار شده است. 

 فعاليت هاى عمرانى
احداث و بهره بــردارى از پارك بانوان در 

سال 99
پارك بانوان جهت اســتفاده بانوان گرامى در فضايى 
به مســاحت 3000 مترمربــع و با اعتبــارى بالغ بر 
9/500/000/000  ريال تكميل و به بهره بردارى رسيد. 
اين پروژه همزمان با دهه كرامت و خجسته سالروز 
والدت حضــرت فاطمه معصومــه و روز دختر با 
حضور مديركل امور بانوان و خانواده اســتاندارى 
همدان، نماينده شهرســتان هــاى درگزين و رزن 
در مجلس شوراى اســالمى، امام جمعه، فرماندار، 
بخشدار مركزى شهرســتان درگزين، مسئولين و با 
حضور پرشــور بانوان شريف شهر قروه و با اجراى 
برنامه هاى ورزشى و سخنرانى مسئولين افتتاح شد.

ايــن پارك از امكاناتى نظير كيوســك مجهز جهت 
آســايش بانوان،اتاق نگهبانــى، مجموعه بازى پلى 
اتيلن، ست ورزشى بزرگســاالن، زمين واليبال، دو 
ميدانى، پيست دوچرخه سوارى، اسكيت، بدمينتون 
و ... و از فضاى بسيار زيبا با درختان و جداره هاى 

نقاشى و رنگ آميزى شده بهره مند مى باشد.
 جدول گذارى و تعويض جداول در سطح 

شهر
جدول گذارى و تعويض جداول فرسوده كوچه ها و 
خيابان ها از سال 99 تاكنون بالغ بر 13750 متر طول 
و با اعتبارى بالغ بر 14/550/000/000 ريال از جمله 
جدول گذارى انتهاى بلــوار امام خمينى(ره)، ادامه 
جدول گذارى ورودى شــهر از سمت بلوار شهداء، 
انتهاى خيابان شــهردارى روبروى شهرك پرديسان، 
جدول گذارى روبروى پارك وليعصر)عج(، خيابان 
خليج فارس، خيابان حوزه علميه و كوچه ها و معابر 
انجام شده است. شــايان ذكر است جدول گذارى 

معابر سطح شهر نيز هم اكنون ادامه دارد.
 لكه گيرى و آســفالت ريزى معابر سطح 

شهر
آســفالت ريزى، روكش آسفالت و لكه گيرى معابر 
سطح شــهر از سال 96 تاكنون بالغ بر 25200 تن و 

با اعتبارى بالغ بــر50/725/000/000 ريال از جمله 
آسفالت ريزى انتهاى بازار وليعصر، خيابان عباسپور، 
خيابان گلستان خيابان شــهيد احمدى، بلوار شهيد 
مفتح و روكش آســفالت بلوار شــهيد مفتح، بلوار 
شــهدا، بلوار ابن سينا و لكه گيرى هاى معابر سطح 

شهر انجام شده است.
 تملك و بازگشايى معابر

در راســتاى طرح بازآفرينى شهر از سال 96 تاكنون 
تعداد 26 فقــره از امالك واقــع در طرح تعريض 
تملك و تخريب گرديده و بازگشــايى اين معبرها 
در راســتاى بهبــود عبور و مرور شــهروندان على 
الخصــوص در محدوده بازآفرينى بــا اعتبارى بالغ 
بر 15/600/000/000 ريال صورت گرفته است كه 
با مشــاركت و همكارى شهروندان فهيم شهر قروه 

بازگشايى اين معابر انجام شده است.
 كلنگ زنى فاز ســوم كمربندى در سال 

جارى 
تملك فاز سوم كمربندى شــهر حدود2/5 كيلومتر 
كه در برنامه هاى اولويت دار مى باشــد و مقدارى 
از زمين هاى اين كمربندى تملك شــده است و در 
صورت اتمام اين پروژه،رينگ كامل شهرى احداث 

خواهد شد و اعتبارات جهت اجراى پروژه در حال 
پيگيرى مى باشد.

كلنــگ زنى اين پروژه در هفته دولت ســال جارى 
با حضــور معاون محترم وزير راه و شهرســازى و 
مسئولين استانى و شهرستان به به طول 2 كيلومتر و 
پيش بينى اعتبار 180/000/000/000 ريال انجام شد. 
 ساخت جايگاه ســى ان جى شهر قروه 

درگزين
با توجه به نياز ضرورى شهر به جايگاه CNG ادامه 
روند ســاخت و عمليات عمرانى آن شــامل: قالب 
بندى، بتن ريزى، ســاخت سايبان و تامين روشنايى 
جايگاه از جمله اقدامات شهردارى در سال گذشته 
بوده است و در سال جارى عمليات عمرانى ساخت 
ساختمان ادارى اين پروژه با پيشرفت فيزيكى 100 
درصدى به اتمام رسيده است و تجهيزات و دستگاه 
هاى مورد نياز جايگاه تا چنــد روز آينده در محل 

نصب خواهد شد.
الزم به ذكر است خريد زمين، دستگاه ها، تجهيزات 
و ساخت ساختمان ادارى مجموعاً با اعتبارى بالغ بر

90/000/000/000 ريال انجام شده است.
 بهره بردارى از المان چرتكه ميدان بازار 

وليعصر(عج)
طرح فرآخوان اين ميدان در ســال جارى از بين 11 
طرح نهايى ارســالى رسيده به واحد فنى شهردارى، 
پس از جلســه هاى كارشناســى و اخــذ مجوز از 
شوراى اسالمى شــهر يك طرح با توجه به قدمت 
بازار و شــرايط محيطى انتخــاب و با مجرى طرح 
عقد قرارداد شــد كه عمليــات عمرانى احداث اين 
المان در محل كارگاه شــروع و پس از آماده سازى 
عمليات عمرانى اين پروژه (المان چرتكه) در محل 
بــازار وليعصر نصب گرديد. گفتنى اســت تملك، 
بازگشايى، محوطه سازى و سنگ فرش اين ميدان به 
اتمام رسيده و تعداد 3 عدد مبلمان شهرى خريدارى 

و در اين ميدان نصب گرديده است.
اين پروژه با اعتبارى بالغ بر 1/500/000/000 ريال 

انجام شده است.
 اجراى عمليات عمرانى و زيباســازى در 
راستاى ســاماندهى مبادى ورودى شهر در 

سال جارى
اســفنديارى صالح شــهردار قروه بيان داشــت: در 
راستاى ساماندهى مبادى ورودى هاى شهر با توجه 

بــه ارتقاء بخش قروه درجزين به شهرســتان، لزوم 
توســعه و گسترش شهر قروه و همچنين زيباسازى 
ورودى هاى شــهر، عمليات عمرانى توسعه شهر و 
محدوده شهرى از جمله جدول گذارى رفيوژ وسط، 
رنــگ آميزى جداول، كاشــت گل، گياه و درخت، 
تامين روشنايى ورودى شهر و نيز نصب المان هاى 
تزئينى و سازه فلزى قروه سيتى و ... از سمت بلوار 

شهداء از سال هاى گذشته انجام شده است.
در راســتاى ســاماندهى و تعريض ورودى شهر از 
سمت روستاى نير برنامه ريزى جهت تملك بخشى 
از زمين هاى مزروعى بالــغ بر 10000 مترمربع در 
دستور كار شهردارى و شوراى اسالمى شهر بوده و 
مذاكره با مالكان زمين هاى ياد شــده در حال انجام 
مى باشــد كه بالغ بر 70 درصــد زمين هاى مذكور 
تملك گرديده است. گفتنى است زمين هاى مذكور 
در ادامه كمربندى فاز سوم واقع شده كه مقدارى از 
اين زمين ها از سال هاى گذشته تملك و بازگشايى 

شده است.
در ادامه ســاماندهى ورودى شــهر از سمت بلوار 
شهداء، بلوار شــهيد مفتح و خيابان شهيد صدوقى 
ســه تابلو خوش آمدگويى بزرگ با اعتبارى بالغ بر 

يــك ميليارد ريال نصب گرديده اســت.و همچنين 
در راستاى زيباســازى منظر شهرى نقاشى هايى با 
موضوعــات مختلف در جداره هاى ورودى شــهر 

صورت گرفته است.
 بهره بــردارى از كنارگذر شــهر قروه 
درگزين با اعتبــارى بالغ بر 35 ميليارد ريال 

در سال 97
شــهردار قروه درگزين: پروژه كمربنــدى فاز دوم 
شــهرك فرهنگيان با حضــور اســتاندار محترم و 
مســئولين استانى و شهرســتانى با هزينه اى بالغ بر 
35/000/000/000 ريال در ســال 97 كه طول اين 
پروژه 1/5 كيلومتر و با مســاحت 36000 مترمربع 

مى باشد به بهره بردارى رسيد.
در  چشمه  بهداشتى 5  سرويس  احداث   

بازار روز شهر قروه درگزين
در راستاى تامين دسترسى به سرويس هاى بهداشتى 
پاكيزه، خدمات دهى و ايجاد رفاه براى شهروندان، 
سرويس بهداشتى 5 چشمه (2 چشمه زنانه 3 چشمه 
مردانه) در بازار روز شــهر قــروه با اعتبارى بالغ بر 
600/000/000 ريال را اواخر سال 96 احداث نموده 

و مورد بهره بردارى عموم قرار گرفت.
شــايان ذكر است بازاريان شــهر قروه با مشاركت 
شــهردارى و شــوراى اســالمى اقدام به ساخت 
سرويس بهداشتى بازار وليعصر كه هم اكنون نيز در 
حال احداث مى باشد نموده كه با ساخت و تكميل 
آن، تعداد ســرويس بهداشتى هاى سطح شهر به 4 

فقره سرويس افزايش مى يابد.
 فعاليت هاى خدمات شهرى و زيباسازى 

مبلمان شهرى و فضاى سبز
از ســال 96 تاكنون 3 عدد دوربين كنترل و نظارت 
شهري در سطح شهر نصب گرديده كه اين دوربين ها 
در ميدان امام خميني (ره) و ميدان شــهيد مدني و 
ميدان شهداء نصب و همچنين اتاق مانيتورينگ در 
دو نقطه از شهر با اعتبار پنجاه 1/250/000/000 ريال 

راه اندازي شده است. 
از فعاليــت هاي مهم 4 ســاله خدمات شــهري و 
زيباسازي مبلمان شهري مي توان به خريد و نصب 
12 عدد آالچيق و 300 متر كفپوش در پارك گلستان 
جهت رفاه حال ميهمانان، مســافران و خانواده ها، 
خريد 5 مجموعه بــازي كودكان و نصب در پارك 
هاي سطح شهر و همچنين نقاشي و زيباسازي منظر 

شــهري در 8 نقطه از شهر، نصب 25 المان شهداي 
واالمقام شــهر قروه درگزين در انتهاي بلوار شهيد 
مفتح، خريــد و نصب 24 عدد پايه چراغ بزرگ در 
بلوارامــام خميني (ره) و 29 عدد پايه چراغ و چراغ 
تزئيني در بلوار معلم، نصب 4 عدد چراغ روشنايي 
6 متري در ميدان شهيد مدني،خريد 55 عدد سطل 
زباله در ســطح شــهر و نيز نصب تابلوهاي بزرگ 
راهنماي مســير به مناســبت ارتقاء به شهرستان در 
سطح شهر، ساخت و نصب2تابلو خوش آمدگويي 
در ورودي شهر از سمت روستاي نير و در ورودي 
شهرســتان از ســمت روســتاي اميريه، خط كشي 
معابر،رنگ آميزي جداول و سرعت گيرهاي سطح 
شهر، خريد المان هاي فلزي ماه و ستاره و نصب در 
بلوار امام خمينــي(ره) و بازار وليعصر(عج)، نصب 
المان فلزي قروه ســيتي در ورودي شهر از سمت 
بلوار شهداء، رنگ آميزي و نقاشي سطل هاي زباله 
شهري مجموعاً با اعتباري بالغ بر 5/350/000/000 

ريال اشاره كرد. 
گفتني است در سال 98 همزمان با فرا رسيدن چهل 
و يكمين سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى 
و دهه مبارك فجر شــهردارى اقدام به احداث المان 

تنديــس امام راحل بنيانگذار كبير انقالب اســالمى 
در ابتداى بلــوار امام خمينى (ره) با اعتبارى بالغ بر  

110/000/000 ريال نموده است.
در راســتاى حفظ امنيت دانش آموزان و خانواده ها 
شــهردارى با خريدارى و نصــب دال بتنى بر روى 
قنات قديمى خيابان بهار (پشت شهردارى) با اعتبار 
230/000/000 ريال نســبت به پوشاندن اين قنات 

اقدام نمود. 
ضمن تشــكر از تــالش هاى شــبانه روزى واحد 
خدمات شهرى شهردارى، اين واحد از ابتداى شيوع 
ويروس كرونا اقدام به ضدعفونى و گندزدايى معابر 
سطح شــهر، اماكن پرتردد، ورودى فروشگاه ها و 
مغازه ها، بانكها، ادارات، خودپردازها، ايستگاه هاى 
تاكسى و تاكسى ها، درمانگاه ها،مساجد و حسينيه 
ها، جايگاه بنزين، ســطل هاى زباله شهرى، نانوايى 
ها و ... نموده و همچنين در راســتاى جلوگيرى از 
گسترش اين بيمارى اقدام به توزيع رايگان آب ژاول 

به ادارات و ارگان ها و اماكن عمومى نموده است.
ســاماندهى و تجهيز بهشت منظريه از ديگر فعاليت 
هاى شهردارى كه شامل : نقاشى جداره ها، اجراى 
ســنگ نماى ســاختمان زينبيه، نورپردازى محوطه 
بهشت منظريه، ســيمان كارى و ... با اعتبار بالغ بر 
2/553/000/000 ريال و با مســاعدت هاى خيرين 

محترم تكميل و تجهيز شده است.
 فعاليت هاى فرهنگى و اجتماعى

كســب رتبه برتر شــهردارى قروه درگزين در بين 
شهردارى هاى اســتان همدان در ارزيابى عملكرد 

سال 1398
در جلســه شــوراى برنامه ريزى و توســعه استان 
همدان كه با حضور استاندار محترم،معاونين ايشان، 
فرمانداران و مديران كل ادارات در سالن اجتماعات 
شــهداى اســتاندارى برگزار گرديد از مديران برتر 
دستگاه هاى اجرايى استان تقدير شد كه در اين بين 
از مهدى اسفنديارى صالح شهردار قروه درگزين نيز 
به جهت كســب رتبه برتر در شاخص هاى ارزيابى 
عملكرد ســال 1398 به عنوان شــهردار برتر استان 

همدان تقدير به عمل آمد .
كسب عنوان برتر شهردار و شهردارى قروه درگزين 
در بين شــهردارى هاى اســتان همدان با عنايت به 
تحقق ســند برنامه راهبردى، شــاخص پروژه هاى 
عمرانى، فعاليت ها و عملكرد سال 61 و دريافت لوح 

تقدير از استاندار محترم همدان در جمع شهرداران و 
مديران حوزه معاونت عمرانى استاندارى بوده است.
 كسب رتبه برتر توســط روابط عمومى 

شهردارى قروه درگزين
بر اساس شــاخص هاى ارزيابى عملكرد سال 98 
روابط عمومى هاى اســتان همدان در ســال جارى 
روابط عمومى شــهردارى قــروه درگزين به عنوان 
روابط عمومى برتر اســتان همدان در زمينه انعكاس 
رســانه اى اقدامات شهردارى، پاسخگويى و اطالع 
رسانى، آشنايى شــهروندان از عملكرد شهردارى، 
ارتباط با اصحاب رســانه، مطبوعات و ... انتخاب و 

معرفى شد .
براى اولين بار تخفيف 30 درصد عوارض ســاخت 
براى معتادان بهبود يافته متقاضى مسكن شهر قروه 

درگزين
براى اولين بار شهردارى با موافقت شوراى اسالمى 
شــهر به منظور حمايت از معتــادان بهبود يافته كه 
متقاضى پروانه ســاخت مى باشند اقدام به تخفيف 
عوارض ســاخت به ميزان 30 درصد براى معتادان 
بهبود يافته متقاضى ســاخت مســكن نموده است 
كه اين تخفيف ها شــامل كليه عوارض ها و بهاى 

خدماتى به جز كميسيون ماده 100 قانون شهردارى 
ها و عوارض خودرو مى باشد.

 مشاركت در برگزارى جشن ها و مراسم 
هاى ملى و مذهبى سطح شهر

از مهم ترين جشــن هاى برگزار شــده از سال 99 
تاگنون مى توان به مراســم جشن ارتقاء بخش قروه 
درجزين به شهرســتان درگزين در ارديبهشــت ماه 
سال 98 اشاره كرد كه در طول اين مراسم فرماندارى 
شهرســتان درگزين و همچنين بخشدارى مركزى 
شهرســتان درگزين با حضور مســئولين و مقامات 

استانى و كشورى افتتاح گرديد.
از ديگر برنامه ها مى توان به مشاركت و همكارى در 
برگزارى جشن هاى دهه مبارك فجر، دهه كرامت، 
جشن غدير دهه واليت، اعياد باستانى نوروز، ويژه 
برنامــه هاى محرم، ايام فاطميه، ارتحال امام خمينى 
(ره)، مشــاركت در برگزارى همايــش بزرگ پياده 
روى خانوادگى شهر قروه درگزين در پارك گلستان 
و ســاير مناسبت هاى ملى و مذهبى برگزار شده در 
ســطح شهر مى باشد. شــهردارى در راستاى ايجاد 
شور و نشاط در بين شــهروندان اقدام به برگزارى 
نمايشگاه صنايع دستى و سوغات و هدايا و برگزارى 
جشن هاى شاد و متنوع با حضور هنرمندان كشورى 
و استانى به مدت دوازده شب از عيد سعيد قربان تا 

عيد سعيد غديرخم در سال 97 نموده است.
شــهردار قروه از ديگــر فعاليت هــاى اجتماعى 
بــه پخش زنده مســابقات جام جهانــى در پارك 
گلستان شــهر قروه اشــاره نمود و افزود : پخش 
زنده مسابقات جام جهانى فوتبال در راستاى ايجاد 
شور و نشــاط اجتماعى در بين جوانان و خانواده 
ها در پارك گلســتان شهر قروه انجام و با استقبال 
پرشور شــهروندان مواجه شد. برگزارى مسابقات 
متنوع فرهنگــى براى شــهروندان و اهداء جوائز 
به نفرات برتر از ســال 96 تاكنون، از برنامه هاى 
عمومى شهردارى و شوراى اسالمى برنامه ريزى و 
مالقات عمومى با شهروندان در مساجد سطح شهر 
از جمله مســجد جامع، مســجد اميرالمومنين )ع( 
شــهرك فرهنگيان و مسجد امام حسن مجتبى (ع) 
شهرك سيمان مى باشد كه در اين حضور شهردار 
و اعضاى شوراى اسالمى شهر به بيان عملكردها و 
فعاليت ها پرداخته و پاسخ هاى الزم به سواالت و 

مشكالت مردم داده مى شد.

با توجه به اينكه پاكبانان خدمات شهرى جزو گروه 
هاى پرخطر مى باشند با پيگيرى هاى صورت گرفته 
همه نيروهاى پاكبان و مســوول آرامســتان بهشت 
منظريه واكسيناسيون اين قشر زحمت كش در برابر 

كرونا انجام گرديده است.
 پروژه هاى در دست اقدام شهردارى در 

برنامه ششم توسعه
از جمله برنامه هاى اولويت دار شهردارى در راستاى 
برنامه ششم توسعه : تكميل و تجهيز پروژه مجتمع 
تجارى و ادارى شــهردارى در برنامه هاى پيش رو 
بوده كه مصالح مــورد نياز جهت تكميل اين پروژه 

تامين گرديده است.
در ادامه تكميل پروژه ها، احداث ميدان ورودى شهر 
از سمت بلوار شــهداء و احداث ميدان ورودى از 

سمت روستاى كاج در دست اقدام مى باشد.
از پروژه هاى مهم و در حال انجام شــهردارى، مى 
توان به ساماندهى و تعريض ورودى شهر از سمت 
روستاى نير اشــاره كرد و گفت: اين مسير از نقاط 
حادثه خيز هم به شــمار مى رفت كه خوشــبختانه 
با اصالح اين ورودى از بروز تصادفات و ســوانح 

جلوگيرى خواهد شد.

درگزين درمسير توسعه و پيشرفت
گزارش ويژه

نگاهى به عملكرد چهارساله شهردارى و شوراى اسالمى قروه درگزين 
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شوراى پنجم شهردرگزين 
هروعده اى كع دادند عملى 
شد و حاال كه در شهر قدم 
ميزنى و از مردم راجب راى 
مشتاقانه  ميپرسى  آنها  به 
مى گويند بــاز هم به ةنها 
راى مس دهيم. شــورايى 
كه نه چالشــى داشت و نه 
از خدكت گريخت.تمام قد 
ايستاد. هايش  وعده  پاى 
الگو  توان  مى  را  شورا  اين 
كرد براى ساير شهرستان 
هايى كه در عمر 4 ســاله 
خود آنقدر درگير حواشــى 
بودند كه روى هم رفته يك 

ماه هم خدمت نكردند.

يت)                 سا يت)                ( سا )wwwwww..hamedanpayamhamedanpayam..comcom
يميل) ا يميل)( ا )info@hamedanpayaminfo@hamedanpayam..comcom

09183151437
تلفن:38264433 (081)

دورنگار: 38279013 (081)

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

دبيرستان شريعتي، ساختمان پيام 

خردادماه 1400

صاحب امتياز و مدير مسئول:  نصرت ا... طاقتي احسن
سردبير:  ........................................... يدا... طاقتي احسن

درگزين و  رزن  شهرســتان هاى    مدير ويژه نامه: سپيده راشدىويژه  
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هركس به وضع نامناسب 
اقتصادى اعتراض دارد در 

انتخابات شركت كند

 انتخابات تكليف شرعى است. اينكه كسى به گرانى 
ها به تورم به وضع نامناسب اقتصادى ، اعتراض دارد 
راهش اين نيست كه در انتخابات شركت نكند برعكس 
بايد در انتخابات شــركت كنند و بــراى اصالح امور 

مملكت فرد اصلح را انتخاب كنند.
ــه دوم  ــن در خطب ــتان درگزي ــه شهرس ــام جمع ام
ــورد  ــن در م ــروه درگزي ــهر ق ــه ش ــاز جمع نم
در  انقــالب  عزيــز  رهبــر  گفــت:  انتخابــات 
ــه  ــرادى ك ــد: (اف ــان فرمودن ــر ش ــخنرانى اخي س
كالم نافــذ دارنــد مــردم را دعــوت بــه انتخابــات 
بكننــد و كســانى كــه از وضــع موجــود ناراضــى 

ــد.) ــاب كنن ــح را انتخ ــرد اصل ــد و ف ــد بياين ان
حجت االســالم خليــل ربيعى اظهار كــرد : عدم 
شركت در انتخابات خصوصًا در اين دوره چه بسا 
حرام و گناه كبيره باشــد؛ اين سخن بنده نيست كه 
فتواى يك مرجع جامع الشرايط است ، مرجعى كه 
شهداى 15 خرداد جانشان را فداى ايشان كردند  ، 
اين فقط وظيفه نخبگان جامعه نيســت فقط وظيفه 

من امام جمعه نيست
ــه  از  ــى وظيف ــات  نوع ــرد: انتخاب ــان ك وى اذع
ــى از منكراســت.  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــس ام جن
ــروف  ــك مع ــات ي ــركت در انتخاب ــه ش ــر ب ام
ــم  ــه آن ه ــر ب ــه ام ــب ك ــروف واج ــت مع اس
ــى  ــركت نه ــدم ش ــى از ع ــت و نه ــب اس واج
ــن  ــود اي ــى ش ــه م ــس نتيج ــت ، پ ــر اس از منك
ــرار  ــه ق ــى ك ــواده در صنف ــا در خان ــه م ــه هم ك
داريــم وظيفــه امــر بــه معــروف يعنــى دعــوت بــه 
انتخابــات و نهــى از منكــر يعنــى تــرك انتخابــات 

ــم. را داري
امام جمعه شهرســتان درگزين در پايان گفت: اين 
مهم وظيفه آحاد مردم است كه همديگر را ترغيب 
به شــركت بكنند كه با اين كار اولياى خدا را شاد 
مى نمايند ، ما با باال بردن مشاركت در واقع داريم 
به دين به اسالم خدمت مى كنيم ، نگاه كنيد ببينيد 
با شركت كردن چه كســانى خوشحال مى شوند و 

چه كسانى خشمگين؟!

آتش سوزى در شهرك سيمان 
هگمتان شهرستان درگزين

 حوالى ظهر روز يكشــنبه 16 خرداد ماه بر اثر 
اتصال برق، بخشــى از پســت برق كارخانه دچار 

آتش سوزى شد.
 به دليل شرايط خاص وجود جريان قوى الكتريسيته 
و روغــن هاى خنك كننده خازن ها، اطفاى حريق 
براثر اتصاالت الكتريكى مكان خاموش كردن با آب 
و كف وجود نداشــت و فقط با مواد مخصوص و 

پودر بايد اطفا انجام شد.
يكــى ازكاركنــان آتش نشــانى قــروه درگزين 
گفت:ســاعت12و30دقيقه با اطالع از آتش نشانى 
مخصوص كارخانه سيمان سريع حركت كرديم اما 
در دسترس نبودن منبع آتش سوزى كه داخل كانال 

بود كار را دشوار كرده بود.
حسن ناصرى اضافه كرد: پست برق فاز 2 كارخانه 
سيمان هگمتان به علت نامعلومى دچار حريق شد. 
حجم گســتردگى و غير قابل دسترس بودن داخل 
كانالها نگرانى ها را زياد كرده بود كه از آتش نشانى 
هاى ، همدان ، قروه درگزيــن ، كرفس ، فامنين ، 
رزن  ، نيروگاه حرارتى براى مهار آتش كمك گرفته 

شد كه وفاصله8 ساعت آتش مهار شد.

همكاران در شهرستان رزن و درگزين: فاطمه كوكبى جالل و يوسف امينى
همكاران در همدان: نيلوفر بهرمندنژاد 
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راى اول، سهم اول از سرنوشت كشور

 بى شك حضور رأى اولى ها در انتخابات مى تواند در افزايش نشاط 
و شــور فضاى انتخابت مؤثر باشــند، نوجوانانى كه براى نخستين بار 

مى خواهند شعور سياسى خود را بسنجند.
بخشدار مركزى شهرستان درگزين گفت:  بدون ترديد، حضور آگاهانه 
مردم انقالبى و هميشــه در صحنه شهرســتان درگزين در انتخابات، 
يعنى ســهيم شدن در سرنوشت كشورى كه هر گوشه از خاكش بوى 

ايثارگرى و واليت مدارى مى دهد.
علــى اكبر عابدى ادامه داد: 28خرداد ميعادگاه حماســه حضور مردم 
بصير و شــريف ايران اســالمى اســت كه بار ديگر وحدت، همدلى، 
بصيــرت و تعصبمان به نظــام مقدس جمهورى اســالمى را به رخ 
جهانيان كشيده و نظام و انقالبمان را دربرابر تمامى خدعه ها و نيرنگ 
هاى دشــمنان بيمه كنيم؛ و آن روز تمام دنيا به تماشــاى حضور تك 

تك ما ايستاده اند.
وى افزود: از مردم شــريف، بزرگوار و هميشــه در صحنه شهرستان 
درگزيــن دعوت مى نمايم با اتكاء به خداونــد متعال، همراه با ملت 
آزاده ايران، با حضور هرچه باشــكوهتر، نــداى رهبر فرزانه و حكيم 
انقالب اسالمى را لبيك گفته و براى عزت و سربلندى نظام جمهورى 
اسالمى و كشــور عزيزمان ايران، به پاى صندوق هاى رأى آمده و با 
مشاركت حداكثرى، سرنوشت كشورمان را آنگونه كه شايسته ايران و 

ايرانى است، تعيين نمايند.

فرماندار:
درگزين نخستين شهرستانى كه 

هيأت نظارت تشكيل داد

ــن كار  ــتا چندي ــهر و روس ــات ش ــمين انتخاب ــتانه ى شش  در آس
ــه اوليــن شهرســتانى  شــاخص در ســطح شــهر انجــام شــد از جمل
در اســتان همــدان هســتيم كــه توانســتيم هيــأت اجرايــى را تشــكيل 
ــاى نظــارت  ــأت ه ــا هي ــه ب ــى ك ــل خوب ــر اســاس تعام ــم و ب دهي
ــأت  ــت هي ــن فرص ــم در اولي ــوراها داري ــورى و ش ــت جمه رياس

ــم. ــى را تشــكيل دادي اجراي
ــزرگ 1400  ــداد ب ــه روي ــا اشــاره ب ــدار شهرســتان درگزيــن ب فرمان
انتخابــات رياســت جمهــورى و شــوراهاى اســالمى گفــت :در 
شهرســتان درگزيــن تمــام تمهيــدات الزم بــر اســاس دســتور وزيــر 
ــم و  ــو رفتي ــات در شهرســتان جل ــدى انتخاب ــه زمانب كشــور و برنام
هيــچ مشــكلى در ايــن خصــوص نداريــم و تمــام مواردى.كــه  بــراى 

ــوده انجــام داده ايــم. برگــزارى انتخابــات از نظــر اجرايــى ب
ــه بحــث ثبــت  ــا توجــه ب ــرد: ب ــان ك ــور بي ــر ناظــرى پ ــى اصغ عل
ــراى  ــد شــد و ب ــزار خواه ــات برگ ــتاها انتخاب ــه روس ــا در هم نامه
ســهولت كار، آمــوزش افــرادى كــه در شــعب هــا حضــور خواهنــد 
ــاز انجــام شــده  ــورد ني ــالم م ــن اق داشــت داده شــده اســت و تامي
ــم. ــه ســوم اســتان را كســب كردي ــز رتب ــن آورى ني ــور ف و در مان

وى تاكيــد كــرد: در دوره هــاى گذشــته شهرســتان درگزيــن در رقابتــى 
ــه در  ــد ك ــزار كن ــى را برگ ــات خوب ــات توانســت انتخاب ــن انتخاب تري
ســطح اســتان 77٪ درصــد مــردم در انتخابــات شــركت كردنــد حتــى 
در بــاز شــمارى چنــد هــزار راى هيــچ مشــكلى مشــاهده نشــد و ايــن 

نشــان ميدهــد از نظــر اجــرا كارهــا بــه درســتى انجــام شــده اســت.
فرمانــدار در پايــان گفــت خوشــبختانه تــا كنــون هيچگونــه تخلــف 
انتخاباتــى گــزارش نشــده اســت و تمــام تمهيــدات بــراى صيانــت 
از راى مــردم انجــام شــده اســت و از نظــر اجرايــى و قانونــى هــر 
آنچــه مربــوط بــه فرمانــدارى اســت بــر اســاس مــر قانــون انجــام 
خواهــد شــد و فضــا آمــاده شــده اســت تــا مــردم در 28 خــرداد در 
يــك حماســه ملــى بــا شــور انتخاباتــى دشــمنان نظــام و انقــالب را 

مآيــوس كننــد.

 انتخابــات در نظام جمهورى اســالمى ايران 
بايد پشــتوانه مردمى داشته باشد. اين مردم هستند 
كه انتخابات را رقم مى زنند بنابراين شــركت در 
انتخابــات باعث حفظ آبروى نظام، تقويت نظام و 

جايگاه آن در سطح منطقه و بين الملل است.
نماينــده مــردم رزن ودرگزين در مجلس شــورا 
اســالمى درگفتگو با خبرنگلــر همدان پيام ضمن 
تشكر از اصحاب رسانه، افزود: باتوجه به اينكه در 
دنياى بين الملل، پشتوانه مردمى براى هر حاكميت 
حرف اول را مى زنــد بنابراين وظيفه ملت ايران، 
اســتان همدان وشــهرهاى رزن و درگزين و تمام 
آحاد جامعه اين اســت كه بتوانيم پشــتوانه ملى و 
جايــگاه خودمان را در بيــن الملل تقويت كنيم و 
بايســتى در انتخابات حتمًا شركت كنيم حتى اگر 
رأى ســفيد به صندوق بيندازيم. براى همه واجب 
است در پاى  صندوق هاى راى رد حضورى فعال 

و گسترده به جاى بگذارند.  
حســن لطفى با اشــاره به چالش هاى موجود در 
جامعه كه موانع توليد و اشــتغال هستند، گفت: در 
سطح كالن در كشور با برخى چالش هاى اساسى 
مواجه هســتيم. منتخب مردم بايد نسبت به چالش 
ها آگاهى داشته باشــد و كانديداهايى كه در حال 
ارائه برنامه هســتند بايد به ايــن چالش ها آگاهى 
داشــته باشــند و چالش ها را حل كــرده و بر آن 
اساس  برنامه هايشــان را ارزيابى كنند. در نهايت 
مردم به افرادى كه برنامه مؤثر و كارگشا دارند رأى 

دهند تا اين چالش ها حل شود.
وى يكى از چالــش ها را تعــدد قوانين و لوايح 
دانســت و گفت: مدام دولــت و مجلس در حال 

توليد قوانين و لوايح متعدد است كه مشكل اصلى 
تنقيح قوانين و لوايح است. اين موضوع خود يكى 
از معضالت جامعه شــده است كه نه تنها پيشرفتى 
حاصل نمى شــود بلكه باعث پس رفت اســت. 
دولت هاى موفق دولت هايى هستند كه به صورت 
كارشناسى شــده و منطبق با واقعيت و قابل اجرا 

بودن آن مصوبات صادر كنند. 
لطفــى درباره يكى ديگر از چالش هاى موجود در 
جامعه اظهار داشت: در سطح كالن جامعه از آمار 
و ارقام، موجوديت تعداد كارگران ، بيمه شــدگان 
، شــركت هاى دولتى و خصوصى ، معادن ، راه ، 
جمعيت و غيره اطالعات  دقيقى موجود نيست و 
اگر من رئيس جمهور بــودم حتى به مدت كوتاه 
وزارتــى تحت عنوان آمــار و اطالعات ايجاد مى 
كــردم تا تمام شــاخص ها با يك آمــار كلى در 
دسترس باشــد تا بتوان مشكالت را مو به مو حل 

كرد.
وى ديگر چالــش موجود را بروكراســى پيچيده 
ادارى يا همان ديوان ســاالرى ناميد و خاطرنشان 
كرد: مشكالت زيادى نشأت گرفته از قوانينى است 
كه مصوب كردن آن در دســت دولت ها اســت. 
اغلب مردم از سيستم ادارى ناراضى هستند و كمتر 
كسى پيدا مى شود كه از ساختار ادارى راضى باشد 
چون در پيچ و خم هاى ادراى استخوان هاى مردم 
خورد مى شود و براى كوچكترين مجوز و پيگيرى 
اندك كارى با موانع زيادى روبه رو هســتند يكى 
از وظايف دولت آينده مقابله با ديوان ســاالرى يا 
همان بروكراســى پيچيده ادارى است تا مردم در 

رفاه كامل پيگير كارهاى خود باشند.

لطفى افزود: شــهرك هاى غير دولتى مثل 
تأمين اجتماعى ، بانك ها ، صندوق 

غير  مؤسسات   ، بازنشســتگى 
دولتــى و غيره رقباى اصلى 

بخش خصوصى هســتند 
كه توان رقابت با آنان را 
ندارند چون پول ، قدرت 
و انحصار دســت مراكز 
غير دولتى اســت  بخش 

خصوصى توان رقابت با آنها 
را نــدارد براى حل اين معضل 

دست آنها بايد كوتاه شود.  
لطفى معضل پاســخگو نبودن مؤسسات 

غير دولتى از جمله دانشــگاه ها، تأمين اجتماعى، 
بيمه ها ، شــهردارى ، دهيارى و  چون قوانينى در 
قانون براى پاســخگو بودن آنها مشخص نگرديده 
و هيچ كدام از آنها آرام و اطالعاتى ارائه نمى دهند 
. كه رئيس جمهورى آينده نيز مى بايستى به اينها 

رسيدگى كند.
وى بيان كرد: در توليد و اشتغال بروكراسى ادارى 
بانكهــا، امور مالياتى ، بيمه ها ، قاچاق كاال و ارز 
دست به دست هم داده اند تا توليد را فلج كنند و 
رئيس جمهورى بايد انتخاب شود كه توليد كشور 
را نجات دهد چرا كه كســى براى توليد اشــتغال 
اقــدام  كند بايد از اين چنــد مانع عبور كند و در 
اوليــن روز براى آنها موانعى ايجــاد مى كنند كه 
دولت  هيچگونه حمايتــى از توليد كنندگان نمى 

كند.
لطفى گفت: تا زمانى كه فســاد ادارى باشد، نمى 

توانيم مشــكالت اقتصادى را حل 
كنيم. رشد فساد ادارى باعث 
شده جلوى رشد اقتصاد 
گرفته شــو.  هر وقت 
توانســتيم ســاختار 
درســت  را  ادراى 
كنيم رشد اقتصادى 
هم خواهيم داشت .  
وى بــا اشــاره بــه 
اجتماعــى  عدالــت 
گفت: يارانه پنهان و فوق 
العاده سنگين دولت پرداخت 
مى كند كه اگر ما يارانه پنهان را به 
17سهم تقســيم كنيم 16سهم آن به جيب سرمايه 
دار و يك ســهم  آن به جيــب فقرا مى رود براى 
مثال هر كيلو وات برق 032 تومان اســت كه يك 
فــرد كميته امدادى از برق يك ســهم دارد و يك 
كارخانه دار ، هتل دار كه مصرف بااليى دارد سهم 

بيشترى از اين يارانه پنهان بهره مند مى شود .  
وى در پايان با اشــاره به حضور گسترده مردم در 
انتخابات سال 89 كه مردم شهرستان درگزين بيش 
از هفتاد و هشــت درصد از  واجدين شــرايط در 
پاى صنــدوق هاى رأى حاضر شــدند،ادامه داد: 
مردم ركورد خوبى را به ثبت رساندند.همچنان از 
مردم درگزين و رزن مــى خواهيم با درك كردن 
شرايط موجود كشور و حساسيت هاى بين المللى 
و بــا ارق ملى در پاى صنــدوق هاى رأى حاضر 
شــوند و با انتخاب اصلح آينده اى روشن را براى 

جامعه ترسيم كنند.

 درگزين- يوسف امينى-خبرنگار همدان پيام-بى 
شــك يكى از ويژگى هاى جمهورى اسالمى با شعار 
جمهوريــت حضور موثر مردم و تاثيــر گذارى نظر 
مردم در مســائل مهم كشورى در عرصه هاى سياسى 
، اقتصــادى ، اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشــى و ديگر 

عرصه ها است.
اين تاثيرگذارى گاهى مســتقيم و گاهى غير مستقيم 
است كه مردم سرنوشــت خودشان را ترسيم ميكنند 
يكى از روش هاى مســتقيم انتخابات است ، ميدانى 
بــراى ابراز نظر و عقيده با يــك تك برگ راى كه با 
همان يك راى گاهى روند يك كشور يا شهر را تغيير 

پيدا مى كند.
28 خرداد ســال 1400 يكى از روزهــاى ملى براى 
خلق حماســه است ، دوره اى حساس كه با تبليغات 
گستره دشمنان داخلى و خارجى سعى در پايين آوردن 
مشاركت مردمى را دارند و اگر مردم بخواهند كوتاهى 
هاى گذشــته را با عدم حضور در صندوق راى انتقام 
بگيرند در مرحلــه اول اين خوده مردم هســتند كه 

متضرر خواهند شد

يكــى از جريانات سياســى و اجتماعــى 28 خرداد 
انتخابات شوراى شهر و روستا است ، مديريت شهرى 
موفق نيازمند همكارى، هماهنگى و همدلى شــورا و 

شهردارى خواهد بود.
يكى از شــروط اصلى خدمتگزارى صادقانه به مردم 
پرهيــز از تمايالت جناحى و حزبى اســت. توجه به 
نيازها و دغدغه هاى جارى شهروندان از مقدمات يك 

تحول بزرگ شهرى است.
شوراى پنجم شهردرگزين هروعده اى كع دادند عملى 
شد و حاال كه در شهر قدم ميزنى و از مردم راجب راى 
به آنها ميپرســى مشتاقانه مى گويند باز هم به ةنها راى 
مس دهيم. شورايى كه نه چالشى داشت و نه از خدكت 
گريخت.تمام قد پاى وعده هايش ايســتاد.اين شورا را 
مى توان الگو كرد براى ساير شهرستان هايى كه در عمر 
4 ســاله خود آنقدر درگير حواشى بودند كه روى هم 

رفته يك ماه هم خدمت نكردند.
بدون شك دخالتهاى گروهى و شخصى و طايفگى در 
اين وظيفه ى مهم، زهر مهلكى است كه شوراها را از 

كار مى اندازد و آن را زيانبخش مى سازد

شــوراى شهر به عنوان چشــم و گوش مردم بايد بر 
عملكرد مديريت و برنامه و بودجه ى شهرى نظارت 
داشته باشد ،طبيعتا بحث شفافيت مالى و گزارش آن 
به مردم جزو اولويت هاى شــوراى شهر بايد باشد و 

هيچ چيز از مردم بايد پنهان نماند.
مردم در انتخاب كانديداها قومى طايفه اى و احساسى 
تصميــم نگيرند چــرا كه اگر خداى ناكــرده اگر در 
انتخــاب اصلح اولويت ها را در نظر نگيريم از لحاظ 
شرعى مديون به مردمى خواهيم بود ما باعث شده ايم 

افرادى غير صالح انتخاب شوند.
پس برنامه هاى كانديدهاى 
شــوراها را بــدون درنظر 
وابستگى  گونه  هر  گرفتن 
و  اى  طايفــه  يــا  فاميلى 
زدگى  هيجان  از  دور  بــه 
مطالعه و برسى كنيم و  به 
واقعا  كه  دهيم  راى  فردى 
لياقت خدمت به مردم در 

شوراى شهر را دارد.

نماينده مردم رزن و درگزين:

انتخابات
 نيازمند پشتوانه

 قوى مردمى است
■ تعدد قوانين و لوايح چالش بزرگ كشور

گزارش ويژه

شورايى كه چراغ اميد افروخت

همه وعده هايشان عملى شد

تعداد كانديداهاى 
قروه درگزين

تعداد رأى دهندگان 
ميزان مشاركت(حق رأى)

تعداد منتخبان
(هر شهرستان چند شورا 

مى خواهد)
تعداد رأى 
اسامىمنتخبان

حسن اسدى 53466 اصلى، 3 على البدل28485272دوره اول 
على يوسفى فاتح
ناصر رضائى

ابوالحسن فرجى
بهروز ايرانى

مشترك با شهرستان رزن---5 اصلى، 3 على البدل62/4---4دوره دوم 

5 اصلى, 2 على البدل64/85دوره سوم 

دوره چهارم 
(مشترك با رزن)

554894 اصلى, 2 على البدل148781565/8
حسن اسدى 
محمود قدسى

يزدان فريدونى عادل 
على يوسفى بهروز ايرانى 

حميد طاهرخانى
حسين اسفنديارى

بهروز ايرانى
دوره پنجم 

5 اصلى؛2178/1
 2 عليالبدل

5515
احمد طاهرى
وحيد شجاعيان
اصغر مرادى

ابوالفضل عبادى
مصطفى كريمى
حسن اسدى

حميدرضا طاهرى

تعيين نتيجه 28 خرداد 301400دوره ششم 

كانديداهايى كه در 

حال ارائه برنامه هستند بايد به 

اين چالش ها آگاهى داشته باشند 

و چالش ها را حل كرده و بر آن 

اساس  برنامه هايشان را ارزيابى كنند. در 

نهايت مردم به افرادى كه برنامه مؤثر 

و كارگشا دارند رأى دهند تا اين 

چالش ها حل شود

همدان پیام در کنار شامست!
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