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نشســت خبرى فرمانــدار درگزين با 
اصحاب رسانه و خبرنگاران برگزار شد.

فرماندار درگزين در آغاز نشســت از خبرنگاران 
و فعاالن حوزه رســانه  اى و مجازى كه با تهيه 
خبر و گزارش ها به ويژه خبرنگاران شهرســتان 
درگزين كه با انعكاس اخبار و رويدادها و بيان 
مطالبات مردم شبانه روز  تالش مى كنند تقدير 

كرد. تشكر  و 
على اصغر ناظرى پور با گراميداشت چهل و يكمين 
سالگرد انقالب شكوهمند اسالمى گفت: مراسم هاى 
ايام مبارك دهه فجر و انتخابات مجلس يازدهم 2

رويداد مهم شهرستان درگزين به شمار مى رود كه 
اهميــت بااليى دارد و هر 2 مراســم نماد همدلى، 
وحدت، همبســتگى بين مردم و دولت و همچنين 
دولت و مردم اســت كه با آماده شدن زير ساخت ها 
آماده هستيم تا اين 2 مراسم را به نحو احسن و پر 

شور برگزار كنيم.
وى از برنامه هاى دهه فجر، ســفر استاندار محترم 

همدان، غبارروبى مزار شهدا، ديدار با خانواده شهدا، 
مراسم هاى مختلف در مدارس، افتتاح و كلنگ زنى 
پروژه هــا، آذين بندى معابــر و خيابان ها، برگزارى 

جشن ها و ديگر مراسمات متنوع نام برد.
ناظرى پور از شــاخص ترين پروژه هاى قابل افتتاح 
در دهه مبارك فجــر پروژه پارك آبى از بزرگترين 

مجموعه آبى تفريحى غرب كشور را نام برد و گفت: 
ايــن پروژه عظيم با اعتبار 13 ميليارد براى 60 نفر 
ايجاد اشــتغال خواهد كرد كه با حضور اســتاندار 
محترم همدان افتتاح خواهد شد و ديگر پروژه هاى 
قابــل بهره بردارى هــم در حوزه راه، كشــاورزى، 

عمران، شهرسازى خواهد بود. 
وى ادامه داد: شهرســتان درگزين در دهه فجر 25

پروژه بالغ با اعتبار بيش از 60 ميليارد تومان افتتاح 
و كلنگ زنى خواهد شــد كه بــراى 206 نفر ايجاد 

شغل خواهد كرد. 
ناظرى پــور اظهار كــرد شهرســتان درگزين رتبه 
نخســت را در اســتان همدان در حوزه اشــتغال 
كسب كرده است كه بر اساس سند توسعه اشتغال 
مى بايست براى 487 نفر شغل ايجاد شود كه براى  
هزار و 32 نفر شغل ايجاد شده و در سامانه با 212

درصد باالتر از پيش بينى ها به ثبت رسيده است.
وى در پايان گفت: در سطح شهرستان 42 صندوق 

ثابت و 3 صندوق سيار پيش بينى شده است.

شهرستان درگزين
آماده برگزارى 2 رويداد مهم است 
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برپايى جشن هاى دهه فجر در مدارس
با فرا رسيدن دهه مبارك فجر شور و اشتياق غيرقابل 

وصفــى در مدارس ايجاد خواهد شــد. تمــام مدارس 
آذين بندى شده، جنگ شادى در مدارس برپا مى شود 
و يــاد و خاطــره بزرگ مردان تاريخ ايران و اســالم 
حضرت آيت ا... خمينى(ره) و سردار سليمانى قهرمان 
و مدافع حرم در اين روزهــا از زبان دانش آموزان به 
گوش جهانيان خواهد رســيد. مدير آموزش و پرورش 

شهرســتان درگزين از برنامه هاى اجراشده و توسعه و 
ساخت كالس هاى درس در سال 98 خبر داد و گفت: 31

كالس درس و 25 اتــاق ادارى به مجمــوع فضاهاى آموزش و 
پرورش اضافه خواهد شد و زمينه را براى ارتقا كيفيت آموزش فراهم خواهد نمود كه در سالجارى 

ساخت آن شروع شده است. 
يحيى شــجاعى حاصل از مجموعه فعاليت هايى كه در 9 ماه گذشــته سالجارى انجام گرفته به 

موارد زير اشاره كرد:
1 - برگزارى كارگاه آموزشى توانمندسازى براى تمامى مديران و معاونان مدارس درباره تدوين 

برنامه عملياتى 
2 - نشست تخصصى براى 70 درصد دبيران

3 - تنظيم سند تحول بنيادين كه تمام برنامه در اين سند گنجانده شده است. 
4 - كسب رتبه دوم استان در مسابقات سلول هاى بنيادى و همچنين كسب 5 رتبه برتر استانى 

در زيست و فناورى
5 - كســب 4 رتبه نخست مســابقات علمى كاربردى هنرستان هاى كاردانش در رشته گياهان 

دارويى و پرورش زنبور عسل و توليد محتوا
6 - كسب رتبه نخست تئورى كشورى در رشته زنبوردارى و اعزام به مسابقات علمى به هرمزگان
7 - برگزارى نخستين جشــنواره بزرگ آينده سازان شهرستان درگزين در 2 گرايش سازه هاى 

ماكارانى و موشك هاى آبى با شركت بيش از 250 نفر
8 - توجه ويژه به مهارت مهرت آموزى در ســطح مدارس شهرســتان (پــرورش قارچ، زعفران، 

پرورش گل هاى دارويى، زينتى و جوجه كشى، باغبانى و ساختمانى)

بــا ارتقاء بخش قروه درگزين به شهرســتان 
درگزين و تشــكيل 2 بخش مركزى و شاهنجرين 
،بخش جديدالتأسيس شــاهنجرين با 26 روستا و 
يك شــهر در 15 ارديبهشــت ماه ســال 1398 با 
حضور مســئوالن كشورى، اســتانى، شهرستانى و 
بخش شــاهنجرين افتتاح شد كه به جرأت مى توان 
گفــت بخش شــاهنجرين از جملــه بخش هاى پر 
اســتعداد و داراى ظرفيــت بــاال بــراى جــذب 

سرمايه گذارى، ايجاد اشتغال و توليد است.
بخشدار 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 ســازى در روستاى 

كاج اشاره كرد.
سياوش شريفى افزود روستاى كاج به طور ميانگين 
در هر كارگاه 3الى12 نفر مشــغول به كار است كه 
حتى با وجود مشــكالتى نظيــر؛ كمبود نقدينگى، 
تهيــه مواد اوليه، بــازار فــروش و... اين واحدهاى 
توليدى همچنان در ســطح اســتان و كشور جزو 
برندهاى مطرح بــوده و حتى محصوالت خود را به 

كشورهاى همسايه نيز صادر مى كنند.
شــريفى با بيان اينكه با عنايت بــه كم آب بودن و 
سازگارى گياه زعفران با آب و هواى منطقه و كيفيت 
باالى زعفران توليدى شاهنجرين اشاره كرد و گفت: 
قطب زعفران كشــور زعفران شاهنجرين است كه 
از لحــاظ كيفى با زعفران توليــدى قائنات برابرى 
مى كند، چه بسا از جمله ظرفيت هاى سرمايه گذارى 
در ايــن بخش ســرمايه گذارى در زمينه كشــت و 
فرآورى زعفران مى باشــد كه موجب توليد ثروت و 

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

هكتــار از اراضى شــاهنجرين كشــت ســنتى 
كرد:  خاطرنشــان  مى گيــرد،  صــورت  زعفران 
با آموزش كشــاورزان درباره كاشــت، داشت و 
برداشــت صحيح و صنعتى زعفران ســطح زير 
كشــت و عملكــرد محصــول را افزايش داد و 
كشت اين محصول را در ساير روستاهاى بخش 

و شهرستان ترويج نمود.
بخشدار شــاهنجرين از وجود بيش از 250 هكتار 
باغات ميوه در روستاى شــوند خبر داد و افزود: با 
تنوع بــاال در توليد انواع ميوه هاى محلى و پيوندى 
كــه در نوع خــود 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 شــريفى همچنين به كارگاه هاى خياطى، 
ســرى دوزى، نمدمالــى، پــرورش زنبور عســل، 

چرم دوزى و وجود گلخانه هاى متنوع اشاره كرد.
شــريفى با بيان اينكه مجتمع 6هزار رأسى شركت 
شســتا در اراضى روستاى سنقرآباد كلنگ زنى شده 
است افزود: اين مهم  گامى ديگر در راستاى اشتغال 

و رونق اين بخش به شمار مى رود.
وى وجود سد شــنجور و طبيعت بكر و زيبا، تنوع 
منوچهر،  روســتاهاى ســنگرانكوه،  حيات وحــش 
عين آبــاد و ســاير روســتاهاى بخــش از ديگــر 

پتانسيل هاى موجود در اين بخش را نام برد و افزود: 
اين پتانسيل ها مى تواند زمينه رشد، سرمايه گذارى 
و ايجاد اشــتغال گســترده را به صورت مستقيم و 

غيرمستقيم ايجاد نمايد.
شــريفى اظهار كرد: كارخانه سيمان هگمتان نيز با 
ظرفيت توليدى روزانه 7هزار تن سيمان با كيفيت 
(به طور ميانگيــن) از بزرگترين كارخانه هاى توليد 
ســيمان كشــور اســت. كه از صنايع بزرگ بخش 
شاهنجرين بوده و موجبات اشتغال و توسعه بخش 

را فراهم نموده است.
در ادامه بخشدار  شاهنجرين  به پروژه هاى عمرانى 
پس از افتتاح و شروع به كار بخشدارى شاهنجرين 

در ارديبهشت ماه سال 98 پرداخت.
پــروژه آســفالت ريزى بهســازى، زيرســازى، 
جدول گذارى در روســتاهاى كاج و سمق، سوزن، 

عين آباد،سنگرانكوه، ناكين
پروژه اصالح شــبكه آبرســانى در روســتاهاى 

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

شروع عمليات اجرايى ساخت و تكميل پل معبر 
اصلى شاهنجرين

بهســازى و مقام ســازى واحدهاى آســيب ديده از 
بارش هاى ابتداى سال

تهيه طرح و پيگيرى ارتقا به شهر شاهنجرين
و ساير خدمات و پيگيرى هاى انجام شده و در حال 

انجام.
گفتنى اســت  موارد ذكر شــده تنها گوشــه اى از 
ظرفيت هاى بخش بااســتعداد بخش شاهنجرين و 

اقدامات و خدمات ارائه شده است.

پتانسيل باالى شاهنجرين براى جذب سرمايه گذار 
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سخن شوراى اسالمى قروه درگزين
 دهه فجر آئينه اي است كه خورشيد اسالم در آن درخشيد و به ما منعكس 

شد. «مقام معظم رهبرى»
بهمن كه از راه مى رسد خاطرات سال هاى خوش پيروزى مرور مى شود. سال هايى پر 
از حماسه و رشادت. انقالب اسالمى ثمره مجاهدت هايى است كه بذر آن در چنين 
روزهايى پاشــيده شد و اكنون درخت تناورى شــده است كه ما در زير سايه آن به 
روزهاى روشن مى انديشيم. هرچند در گوشه و كنار اين عالم كسى يا كسانى همواره 
در طول ســال ها برآن بوده اند تا زخمى براين درخت برومند وارد آورند. اما دستان 
پرتوان باغبان هرگز نخواهد گذاشت سايه اين ثمره سال هاى خون و قيام كوتاه شود و 
زخم برتنش بماند، اينك ماييم و چهل و يكمين سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب و 
نخستين سالى كه به عنوان مركز شهرستان درگزين توفيق خدمتگزارى را داريم، حال 

ماييم و بار سنگين كه اين انقالب بر دوش خدمتگزاران مردم نهاده است. 
چهل و يكمين جشن پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى را خدمت مقام معظم رهبرى 
(مدظله العالى) و مردم شريف شهر قروه درگزين تبريك و تهنيت عرض مى نماييم. 

 خدايا چنان كن سرانجام كار تو خشنود باشى و ما رستگار 

 شــهردار قروه درگزين گفت: دهه فجر فرصت 
بازنگرى در ارزش ها و آرمان ها است و اينكه چه بوديم 
و چه مى كرديم و چه مى خواستيم، و اكنون كجاييم 

و چه مى كنيم. 
مهــدى اســفندياري صالح، ضمــن تبريك چهل و 
يكمين پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى را خدمت 
فرد فرد مــردم فهيم به ويژه خانواده معظم شــهدا 
و ايثارگــران و واليت مدار شــهر تاريخى فرهنگى 
قروه درگزين گفت: از همه مردم غيور انتظار داريم كه 
با حضور گســترده خود در راهپيمايى باشكوه يوم ا... 
22 بهمن ماه امسال، بارديگر بيعت ناگسستنى خود 
را با شــهداى واالمقام و امام شهدا و فرزند خلف امام 
مقام معظم رهبرى تجديد و سيلى محكم ديگرى را 
بر گونه استكبار جهانى و ياوه گويان مزدور داخلى اش 

بزنند. 
وى بــا تأكيد بر اينكه در آســتانه چهــل و يكمين 
ســالگرد پيروزى شــكوهمند انقالب اسالمى، قروه 
درگزين بيش از گذشــته بر مدار توسعه قرار گرفته 
و با به ثمر رســيدن طرح ها و پروژه هاى عمرانى در 
بخش هاى مختلف زمينه تحولى شــگرف و بنيادين 
در سيماى شــهر فراهم آمده است، گفت: بى گمان 
تصميم گيران و تصميم سازان شهر قروه درگزين همه 
همت و توان خود را براى رسيدن به شهرى در خور 

شأن همشهريان به كار خواهند گرفت.

سخن شهردار قروه درگزينسخن شهردار قروه درگزين

*طرح بازآفرينى 
اســفنديارى صالح درباره طــرح بازآفرينى گفت: با توجه به 
طرح بازآفرينى شهرى شهر قروه در سال هاى گذشته تعداد 
21 فقره از امالك و مغازه هاى واقع در طرح بازآفرينى تملك، 
تخريب و بازگشــايى گرديد كه گامى مهم در توســعه شهر 

خواهد بود. 
شــهردار قروه درگزين از جمله اقداماتى كه اين شــهردارى 
براى طرح بازآفرينى شــهرى انجام داده را تهيه طرح تعيين 
محدوده بازآفرينى شــهر قروه درگزين اعــالم كرد و افزود: 
مالكينى كه قصد تخريب و نوسازى ملك خود را در محدوده 
طرح بازآفرينى داشته باشند، مى توانند از تسهيالت ويژه اين 

طرح بهره مند شوند. 
اســفنديارى صالح در ادامه افزود: آسفالت ريزى انتهاى بازار 
وليعصر (خيابان گلســتان)، خيابان مالحسينقلى شوندى و 
كوچه هاى انديشــه آزادگان جنوبى، كوچه منتهى به درمان 
بســتر، كوچه قدس خيابان خليج فارس، كوچه منشعب از 
نيســتان سوم خيابان شــهيد مدنى و كوچه نيستان چهارم 
شــهيد مدنى و لكه گيرى خيابان شــهيد صدوقى، خيابان 
آزادگان شــمالى و جنوبى، خيابان آموزش، خيابان اشرفى 
اصفهانى، محوطه پاركينگ بهشــت منظريــه، انتهاى بلوار 
معلم، كوچه نيستان اول و خيابان شهردارى به ميزان 3 هزار 
و500 تن و با هزينه اى بالغ بر 17 ميليارد ريال درسالجارى 

انجام شده است. 
همچنين اسفندياري صالح از شروع پروژه هاي جدول گذاري 
و تعويض جداول فرســوده كوچه ها و خيابان ها اجرا شده در 

سال جاري خبر داد. 
وى افزود: تاكنون جدول گذارى انتهاى بازار وليعصر (خيابان 
گلســتان) و تقاطع خيابان شــهيد بهشــتى، جدول گذارى 
كوچه هاى انديشــه خيابان آزادگان جنوبى، جنب هنرستان 
ابوريحــان، كوچه ملت منتهــى به درمان بســتر، خيابان 
شهردارى جنب حسينيه سيدالشهداء، ورودى شهر از سمت 
بلوار شهداء، كوچه شهيد عباسپور، روبه روى پارك وليعصر، 
انتهاى بلوار شهيد مفتح و همچنين خيابان اشرفى اصفهانى 
انجام شــده است. اين پروژه ها با اعتباري بالغ بر 4 ميليارد و 
700 ميليــون ريال و به متراژ 4 هزار 200 متر انجام شــده 

است. 

اســفنديارى صالح همچنين در ادامه گفت: در ســالجاري 
تعداد 9 فقره از امالك واقع در طرح تعريض تملك و تخريب 
گرديده و بازگشايي اين معبرها با اعتباري بالغ بر 2ميليارد و 

150 ميليون ريال صورت گرفته است. 
شهردار قروه درگزين با توجه به ارتقاء بخش قروه درگزين به 
شهرستان و لزوم توسعه و گسترش شهر قروه گفت: عمليات 
عمرانى توسعه شــهر و محدوده شهرى و جدول گذارى اين 
محدوده به اتمام رسيده و عمليات عمرانى ساخت ميدان از 
ســال آينده آغاز خواهد شد و با همكارى اداره محترم توزيع 
برق نصب تيرهاى چراغ برق و تأمين روشنايى اين مسير نيز 

فراهم شده است. 
اســفنديارى صالح اعالم كرد: همزمان با فرارسيدن چهل و 
يكمين ســالگرد پيروزى شــكوهمند انقالب اسالمى و دهه 
مبارك فجر شــهردارى اقدام به ســاخت المان تنديس امام 
راحــل بنيانگذار كبير انقالب اســالمى در ابتداى بلوار امام 

خمينى(ره) كرده است. 
CNG وى با توجه به نياز ضرورى شــهردرگزين به جايگاه

ادامه روند ســاخت و عمليــات عمرانــى آن را قالب بندى، 
بتن ريزى، ساخت سايبان و تأمين روشنايى جايگاه 
از جمله اقدامات شــهردارى در سالجارى برشمرد 
و ادامــه داد: در صــورت دريافت تســهيالت الزم 
دستگاه هاى اين جايگاه خريدارى و نصب خواهند 
شــد تا درآينده اى نزديك شاهد بهره بردارى از اين 
CNG جايگاه باشــيم. مناقصه خريد دستگاه هاى

به صورت 2 مرحله اى برگزار مى شــود كه با اتمام 
مهلت پيشنهادات با نفر برنده مناقصه عقد قرارداد 

خواهد شد. 

شــهردار قروه درگزين با اشــاره به لزوم ساخت پارك بانوان 
اظهــار كرد: اين پارك درفضايي به مســاحت 2 هزار و900

مترمربــع و با پيش بيني اعتباري بالغ بر 3 ميليارد ريال آغاز 
شده و درحال حاضر داراي پيشرفت فيزيكي حدود 70 درصد 

مي باشد. 
اسفندياري صالح ســاخت پارك بانوان را گامي براى توسعه 
شهر دانســت و افزود: يكي از شــاخص هاي توسعه يافتگي، 
ايجاد زمينه هاي رفاه اجتماعي است و اگر بتوانيم گامي براى 
رفاه بانوان كه قشر عظيمي از شهروندان را تشكيل مي دهند 
برداريم، خواهيم توانست به توسعه اي كه مدنظر شهرداري و 

شوراي اسالمي است نزديك شويم. 
وى همچنين افزود: 80 درصد ديوارهاى پيش ســاخته اين 
پارك خريدارى شده و نصب گرديده است، كه تا پايان سال 
باقى مانده ديوار پارك مذكور نصب خواهد شد و براى توسعه 
اين پارك تملك زمين هاى مجاور و گســترش فضاى پارك 

بانوان در برنامه كارى مى باشد. 
وى تملك فاز سوم كمربندي شهر حدود 2/5 كيلومتر را جزو 
برنامه هاى اولويت دار دانســت و گفت: مقدارى از زمين هاى 
اين كمربندى تملك شده است و در صورت اتمام اين پروژه، 

رينگ كامل شهري ساخته خواهد شد. 
شهردار قروه درگزين از ساخت دوربرگردان براى تسهيل در 
رفت و آمد اهالى محترم شــهرك مسكن مهر شهردارى در 
مسير رفت اين شهرك خبر داد و افزود: تابلوها و عالئم مورد 

نياز براى اين معبر هم تعبيه شده است.
وى همچنين گفت: اميد اســت همشــهريان گرامى به ويژه 
ســاكنان محترم مسكن مهر با احتياط كامل و رعايت نكات 
ايمنــى براى دور زدن از معبر جديد عبور نمايند تا شــاهد 

تصادف و حوادث ناگوار در اين مسير نباشيم. 
*افزايش 90 درصدى صدور پروانه هاى 

ساختمانى 
اســفنديارى صالح  از افزايش 90 درصدى صدور پروانه هاى 
ساختمانى در حوزه شهرسازى در 10 ماهه سالجارى نسبت 
به زمان مشــابه سال گذشــته خبر داد و افزود: با توجه به 

موقعيت شــهر قــروه درگزيــن كه جزو 
شــهرهاى در حال توسعه استان مى باشد، 
صدور پروانه ساختمانى و ساخت و ساز در 
10 ماه سالجارى به همت همكاران واحد 
شهرسازى و معمارى افزايش يافته است. 

وى در ادامه اظهار كرد: واحد شهرســازى 
و معمارى شهردارى آماده ارائه خدمات با 
توجه به تغيير كاربــرى تعدادى از اراضى 
شــهرى و اعمال تخفيف عوارض ها از اول بهمن ماه در حوزه 
شهرسازى به شهروندان و متقاضيان در كمترين زمان ممكن 

خواهد بود. 
*مديريت كامل در بارندگى ها و سيالب فروردين ماه

شهردار قروه به مديريت كامل بحران در فروردين ماه اشاره 
نمــود و گفــت: در بارندگى هاى فروردين ماه ســالجارى و 
سيالبى شدن مســيل ها واحد هاى آتش نشــانى و خدمات 
ايمنى، واحد نقليه و موتورى، واحد خدمات شهرى و فضاى 
سبز به صورت 72 ساعت شبانه روز در آماده باش كامل بوده 
و به پاكسازى و اليروبى مسيل ها، آبراه ها، دهانه پل ها و انهار 
و تالش براى هدايت آب هاى سطحى پرداختند كه جا دارد 

از زحمات اين عزيزان تقدير و تشكر نمائيم. 
*كاشت گل و گياه فصلي و درخت در بلوارها، 

ميادين و پارك هاي سطح شهر 
مهدى اســفنديارى صالح فعاليت هاي واحد فضاي سبز در 

سالجاري را كاشــت انواع گل و گياه زينتي فصلي مثل گل 
جعفري، گل رز و ... همچنين كاشــت انواع درخت در بلوار 
جديداالحداث كمربندى فاز دوم شهرك فرهنگيان با هزينه 
اى بالغ بر 500 ميليون ريال برشــمرد و گفت: شــايان ذكر 
اســت سمپاشي درختان سطح شهر در 3 مرحله انجام شده 

است. 
*مشاركت در برگزارى جشن ها و مراسم هاى 

ملى مذهبى سطح شهر 
اسفندياري صالح از مشاركت شهردارى از جشن هاى ملى و 
مذهبى برگزار شده در سطح شهر از ابتداى سال خبر داد و 
افزود: مهمترين جشن برگزار شده در سالجارى مراسم جشن 
ارتقاء بخش قروه درگزين به شهرســتان درگزين مى باشــد 
كه در ارديبهشــت ماه برگزار گرديد و در طول اين مراســم 
فرماندارى شهرستان درگزين و همچنين بخشدارى مركزى 
شهرستان درگزين با حضور مســئوالن و مقامات استانى و 
كشورى افتتاح گرديد. كه الزم است بار ديگر اين رويداد مهم 
را به همشهريان عزيز تبريك و تهنيت عرض نماييم، از ديگر 
جشن ها مى توان به همكارى در برگزارى جشن دهه كرامت، 
جشــن غدير دهه واليت، جشن اختتاميه جشنواره 

كتاب رضوى است. 
شهردار قروه در گزين از ديگر فعاليت هاى فرهنگى و 
اجتماعى را همكارى با اســتقرار نمايشگاه كتاب در 
پارك گلســتان براى باالبردن سرانه مطالعه در شهر 
اعــالم كرد و گفــت: از فعاليت هاى مهــم ديگر نيز 
براى ايجاد شــور و نشاط در سطح شهر مشاركت در 
برگزارى همايش بزرگ پياده روى خانوادگى شــهر 

قروه درگزين در پارك گلستان است. 
*فعاليت هاى واحد خدمات شهرى و 

زيباسازى 
شــهردار قروه از جمله فعاليت هاى خدمات شهرى و 
زيباسازى را رنگ آميزى جداول بلوار شهداء و كمربندى بلوار 
بوعلى ســينا ، 3 مرحله تنظيف و شستشوى سطل هاى زباله 
و جوى هاى آب به روش كلرزنى، شستشوى جداول، تابلوها 
و عالئم راهنمايى و رانندگى در ســطح شهر، خريد و نصب 
55 عدد ســطل زباله در چند نقطه از ســطح شهر نام برد و 
گفت: براى ارتقاء بخش قروه درجزين به شهرستان درگزين 
شــهردارى اقدام به خريد و نصب تابلوهاى بزرگ راهنماى 
مسير در نقاط مختلف شهر با هزينه اى بالغ بر 400 ميليون 

ريال نموده است. 
*سخن پايانى 

وى افــزود: بهره بــرداري از مجموعه پارك آبي كه توســط 
سرمايه گذار بخش خصوصي در شهر در حال اتمام است كه 
اميدواريم با راه اندازي اين مجموعه شــاهد رونق گردشگري 

در شهر قروه باشيم. 
شــهردار قروه درگزيــن در پايــان گفــت: الزم مي دانم از 
همكاري ها و مساعدت هاي استاندار محترم، نماينده محترم 
شهرســتان، معاون محترم هماهنگي امور عمراني، مديركل 
محترم امور شــهري و شــوراها، مديركل محترم دفتر فني 
اســتانداري، فرماندار محترم شهرســتان و مديركل محترم 
راه وشهرسازي استان همدان با مجموعه شهرداري و شوراي 
اسالمي شــهر قروه درگزين تقدير و تشكر نمايم و همچنين 
از فعاليت هاي شــبانه روزي همكاران پرتالش شهرداري در 

واحدهاي تابعه نيز كمال امتنان را دارم.
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با عرض ســالم و ادب و احترام خدمت اهالى محترم 
شهرستان درگزين و تبريك ايام ا... دهه فجر خدمت مردم 
شــريف اين شهرســتان با عنايت بارى تعالى و تالش همه 
جانبه مســئوالن شهرســتان و اســتان و به طــور ويژه با 
تالش هاى رياســت محترم دانشــگاه علوم پزشكى همدان 
دكتر حيدرى مقدم و معاونين محترم؛ معاونت بهداشــتى 
دانشــگاه دكتر كرمــى، معاونت توســعه مديريت و منابع 
دانشــگاه دكتر نياستى و مديريت محترم شبكه بهداشت و 
درمــان شهرســتان رزن در تاريخ 1398/10/10 شــبكه 

درمــان  و  بهداشــت 
به  درگزيــن  شهرســتان 
رســمى  غيــر  صــورت 
راه اندازى شــد. در اين امر 
از  اســت  ضرورى  مبارك 
تالش هاى بى شائبه نماينده 
مردم شريف شهرستان هاى 
رزن و درگزيــن و فرماندار 
محترم نهايت سپاس و قدر 

دانى را به عمل آورد.
مديــر شــبكه بهداشــت 
افزود:  تراكم  يوسف  درمن 
تمامى مسئوالن شهرستان 
موضوع  ايــن  در  درگزين 
مهم شــبكه بهداشــت و 
درگزين  شهرستان  درمان 
را يارى كردند. زير ساخت 
شهرستان  سالمت  توسعه 
درگزين با تالش و همدلى 

مســئوالن استانى و شهرســتانى در حال انجام است. امام 
جمعه ى محترم شهرستان، شــوراى اسالمى شهر قروه و 
شــهردار، معتمدان و اهالى شــريف قروه در راه اندازى اين 
مجموعه جديد ســهيم بوده وحدت و همدلى مســئوالن 
اســتانى و شهرستانى براى ارتقاء سطح سالمت شهرستان 

درگزين ستودنى است.
همه ى شاخص هاى حوزه ى ســالمت شهرستان درگزين 
با تالش دســته جمعى تيم ســالمت در حال ارتقاء است، 

جمهورى  سالمت  سيستم 
هســت  مفتخر  اســالمى 
براى نخســتين بار سامانه 
نظرســنجى از مراجعــان 
نموده  راه انــدازى  را  خود 
مرتــب  صــورت  بــه  و 
را  عمومى  نارضايتى هــاى 

بررسى كند .
وى گفــت: بــا توجــه به 
و  خدمــات  گســتردگى 
متنوع  بــودن آنها و ايجاد 
خدمــات جديــد بهترين 
شيوه نظارت يعنى نظارت 
درون ســازمانى و نظــارت 
وزارت  توســط  مردمــى 
شده  راه اندازى  بهداشــت 
اســت. وى افزود: براساس 
شده  انجام  نظر سنجى هاى 
درصــد   96 مراجعــان  از 
مراجعان از خدمات مجموعه ســالمت شهرســتان اعالم 
رضايــت كرده اند كه مجموعه بــراى ارتقا رضايتمندى به 

حداكثر ممكن در حال برنامه ريزى و تالش است.
تعــداد خدمات انجام شــده بر اســاس ســامانه ســيب 

1.512.218 ميباشد.
خدمت توسط بهورزان و تيم سالمت تعداد ويزيت پزشك 

عمومى 78185 بوده است.
تعداد خدمات انجام شــده در ســال جــارى عبارتند از:  

تزريقات و پانسمان 50957
تعداد ويزيت مامايى 1164

تعداد خدمت دارويى 126811
آزمايش تيروئيد 359

تعداد مراجعين دندانپزشكى 2609
راه اندازى پايگاه اورژانس كرفس با زير بناى 130 متر مربع و 
اشتغالزايى 7 نفر با اعتبارى بالغ بر 1.740.000.000تومان

تعداد كل مراجعين به آزمايشگاه 8381 نفر
تعداد آزمايش 36290 نفر

 مدير جهاد كشاورزى رزن و سرپرست جهاد 
كشاورزى درگزين ضمن تبريك ايام ا... دهه فجر و 
چهل و يكمين ســالگرد پيروزى انقالب اسالمى 
ايران و عرض تسليت شهادت سردار دل ها سپهبد 
حاج قاسم سليمانى به تشريح برنامه ها و پروژه هاى 
قابل افتتاح در اين ايام اشاره كرد و عنوان نمود: در 
شهرستان هاى رزن و درگزين 11 پروژه با اعتبارى 
بيــش از 274365 ميليون ريــال در زمينه هاى 
دامدارى و گلخانه هــا و آب و خاك به بهره بردارى 

خواهد رسيد.
كشــاورزى  بخش  توليــدات  بــه  فتحــى  محمــود 
اشــاره نموده و عنوان كرد: بيــش از 17درصد كل 

محصوالت كشــاورزى و 27درصد محصوالت زراعى 
توليد  درگزيــن  و  رزن  شهرســتان هاى  در  اســتان 
مى شــود كه مهمترين آنها توليد بيش از 150 هزار 
تن محصوالت غالت و 220هزار تن ســيب زمينى و 

حدود 70 هــزار تن محصــوالت باغى 
و بيــش از 50درصــد گياهان 

دارويى استان و 30 درصد 
از  پس  استان  حبوبات 

لطف خداوند حاصل 
كشاورزى  زحمات 
ايــن  پرتــالش 
ن ها  ســتا شهر

است.
ادامــه  در  وى 
تشــريح  بــا 
ى  ســت ها سيا

ســازمان جهــاد 
بــه  كشــاورزى 

اصالح الگوى كشــت 
و توســعه گلخانه هــا و 

و  آبيارى  روش هــاى  اصالح 
انتقال آب اشــاره و توضيح داد كه 

تا ابتداى سال 98 سطح زير كشت گلخانه ها 
16/8 هكتار بوده كه 13/4 هكتار آن در شهرســتان رزن 
و 3/4 هكتار در شهرســتان درگزين قرار دارد و در سال 
جــارى هم تا به امروز حدود 4 هكتار اجرا به بهره بردارى 

رسيده است.
وى افــزود: درحال حاضر بيش از 55 مورد به مســاحت 
حدود 30 هكتار مجوز ســاخت گلخانه  صادر شده  و در 

دســت اقدام است كه 20 هكتار آن در شهرستان رزن و 
10هكتار آن در شهرستان درگزين واقع شده است. فتحى 
در ادامه به پيگيرى طرح هاى بزرگ ســاخت گلخانه اعم 
از شهرك گلخانه 30 هكتارى عمان، گلخانه 30 هكتارى 
سلطان آباد، گلخانه 20 هكتارى آقاى سرناز 
در قروه درگزين و گلخانه درختى 
6 هكتارى روســتاى شوند و 
200 گلخانه اى  شهرك 
100 و  هكتــارى 

كرفس  هكتــارى 
عنوان  و  اشــاره 
جواز  كــه  كرد 
آنها  تأســيس 
اقدام  دست  در 
به زودى  و  است 
به مرحلــه اجرا 

خواهند رسيد.
جهــاد  مديــر 
در  رزن  كشــاورزى 
اصالح  تشــريح  ادامــه 
الگوى كشت به تجهيز بيش 
از 96 درصد اراضى مســتعد آبى 
شهرستان به سيســتم هاى نوين آبيارى و 
افزايش ســطح زير كشــت زعفران در سال جارى از 18

هكتار به 24 هكتار اشاره كرد.
وى همچنين در تشــريح ســاير دســتاوردهاى بخش 

كشاورزى به موارد زير اشاره نمود:

  اعطاى تسهيالت بانكى به مبلغ 812000 ميليون 

ريال در حوزه هاى مختلف
1.ايجاد اشــتغال براى 317 نفر و ثبت در سامانه رصد، 
اعطاى تســهيالت بانكى به مبلــغ 812000 ميليون 
ريال در حوزه هاى مختلف توســعه و نوســازى ناوگان 
توسعه  تسهيالت  ريال،  مكانيزاسيون 143000ميليون 
روســتايى پايدار بــه مبلــغ 357980 ميليون ريال و 
توسعه دامدارى ها و گلخانه و ساير زيربخش ها در قالب 
بند الف تبصــره 18 به مبلــغ 167159ميليون ريال 

وساير موارد  است.
2.ســاخت 2 واحد انبار ذخيره گندم بــا ظرفيت حدود 
70/000 تــن براى ارائه خدمات بهتر بــه بهره برداران و 

روان سازى و تسهيل مراحل خريد گندم
3.افزايــش ظرفيت نگهــدارى محصوالت كشــاورزى با 

ساخت سردخانه ها به ظرفيت 55000 تن
4.توسعه باغ فراز يا داربستى براى محصول انگور در سطح 

16 هكتار 
5.اجراى سيستم هاى نوين آبيارى در سطح 500 هكتار 

6.اليروبى و مرمت قنوات 14 كيلومتر 
7.پوشش انهار و بهسازى كانال هاى سنتى 10/4 كيلومتر 
8.اجراى طرح كاداســتر و حدنگارى اراضى در سطح 30

روستا و به مساحت 35000 هكتار 
9.برگزارى نخستين جشــنواره رازيانه در جهت بهبود و 
توسعه كشت گياهان دارويى با توجه به اينكه 95 درصد 
رازيانه كشــور در بخش سردرود شهرســتان رزن توليد 

مى شود اشاره كرد.
وى در پايان هم از زحمات تمامى كشــاورزان، همكارى 
و حمايت هاى مســئوالن شهرستانى و استانى و نماينده 
محترم شهرستان هاى رزن و درگزين در مجلس شوراى 

اسالمى تقدير و تشكر نمود.

انتصاب يوسف تراكمه به عنوان مسئول شبكه بهداشت و درمان درگزين

دهه فجر در  رزن  برنامه  ها و پروژه هاى جهاد كشاورزى 
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"پيروزى انقالب رهين همه ملت است". 
امام خمينى (ره)

شهرســتان  عمومى  رئيس اداره كتابخانه هاى 
درگزين ضمن عرض تبريك به مناســبت فرا رسيدن 
چهل و يكمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى ايران 
گفت: اين پيروزى بدون شك معجزه اى الهى بود كه 
به دســت معجزه گر مردى از سالله پاك رسول خدا 
(ص) ، به انجام رســيد و چشــم اميــد مظلومان و 

مستضعفان جهان را به 
خود خيره ساخت. 

تأثيــر ســريع انقالب 
منطقــه  در  اســالمى 
شــعله  برآشــفتن  و 
مسلمان  مردم  خشــم 
در  غيرمســلمان  و 
بســيارى از كشورهاى 
تحت ســلطه استعمار 
گــواه روشــنى بر اين 
مدعاست. زيرا در كمتر 
مقطعى از تاريخ، شاهد 
تاثيرگذارى  و  پيروزى 
صرفا  جنبشــى  قاطع 

مردمى بوده ايم. 
حضرت امــام پيش از 
آنكه مردم را به انقالب 
دارد،  وا  طاغوت  برضد 
انقالبى را در درون دل 
هايشان آغاز كرد و در 

اين راســتا ارزش هاى طاغوتى مبــدل به ارزش هاى 
قرآنى گرديدند. 

محمد بيات، تصريح كرد: اداره كتابخانه هاى عمومى 
شهرستان در گزين كه از ابتداى آبان ماه 98 از اداره 
كتابخانه هاى شهرســتان رزن تفكيك و هم اينك به 
صورت مستقل در سطح شهرستان فعاليت مى كند، 
داراى 4 باب كتابخانه مى باشــد. ( 2 باب شهرى در 

درگزين  قروه  شهرهاى 
و شهر كرفس

 و 2 بــاب روســتايى 
و  نيــر  روســتاهاى 

شاهنجرين )
بيــات ادامــه داد: اين 
داراى  كتابخانه هــا 
2150 نفــر عضو فعال 
و 34510 جلد كتاب و 
زيربناى 1270 متر مى 
همچنين 5/83 باشند. 
از جمعيت شهرســتان 
كتابخانه هــاى  عضــو 

عمومى هستند. 
فعاليت هاى  اهــم  وى 
ى  نه هــا بخا كتا
زير  موارد  را  شهرستان 

نام برد:
نشســت هاى نقد و 

بررسى كتاب
نشست هاى مثنوى خوانى به صورت هفتگى

نشست هاى كانون ادبى فانى به صورت هفتگى
معرفى تازه هاى كتاب

نشست هاى كتابخوان كتابخانه اى و مدرسه اى
برنامه هاى جنبى بخش كودك شامل قصه گويى، 
نقاشى، كاردستى، روزنامه ديوارى، جمع خوانى و . .  . 

برگزارى كارگاه هاى آموزشى

 برپايى نمايشگاه كتاب در مناسبت هاى مختلف
از  آمــوزان  دانــش  اى  دوره  بازديدهــاى   

ها كتابخانه 
 اجــراى برنامــه با مراكــز فرهنگــى پيرامون 

كتابخانه
در پايان محمــد بيات گفت: اعضــاى كتابخانه هاى 
عمومى، فرهنگيان، كتابداران و كتابخوانان و اقشــار 
مختلف جامعه در راهپيمايى شــكوهمند 22 بهمن 

شركت خواهيم كرد. 

شهرســتان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئيــس 
و  فجــر  دهــه  آســتانه  در  درگزيــن  و  رزن 
انقالب  شكوهمند  پيروزى  ســالگرد  چهل ويكمين 
اســالمى ايران اظهار كرد: تربيت بدنى داراى 2

هدف عمده اســت، كه شــامل ورزش همگانى و 
ورزش قهرمانى اســت كه با تالش تمام عوامل و 
دســت اندركاران عرصه ورزش همگانى اميدواريم 
بــه ورزش قهرمانــى كه مــورد نظــر و مطلوب 

برسيم. است،  ما  جامعه 
كرمانــى اهــم فعاليت هــاى اداره ورزش و جوانان 

شهرستان رزن و درگزين را موارد زير نام برد:
1 - تجهيز 6 خانه ى ورزشــى در سطح 2 شهرستان 
رزن ودرگزين (2 خانه ورزش در بخش سردرود - 2

خانه ورزش در رزن و 2 خانه ورزشى در قروه درگزين) 
2 - تكميل ديواركشى باشگاه هاى قروه درگزين
3 - تكميل ديواركشى سالن شهيد مفتح رزن

4 - برپايى غرفه هاى ورزشــى طرح تابستان فعال در 
سطح 2 شهرستان 

5 - برپايى ايســـــــتگاه ســـــــالمت و ورزش 
صبحــگاهى ويژه آقايان و بانوان

دوره  ميزبانــى   -  6
داورى درجه 3 فوتبال 

در شهرستان رزن
اردوى  ميزبانــى   -  7
هندبــال  تيم ملــى 
با   كشــور  نوجوانــان 
همكارى هيأت هندبال 
در قــروه درگزيــن به 

مدت يك هفته
برنامه ها  برگزارى   -  8
روستايى  مســابقات  و 
مانند طرح خوشه چين 
و راه يابى به مســابقات 
رشته هاى  در  كشورى 
دو وميدانى  چوب كشى 

و فوتسال
مقــام  كســب   -  9
هندبال  تيمى  نخست 
ســاحلى در كشــور و 
كســب مقام هاى نايب 

نوجوانان  تيم  قهرمانى 
قروه درگزين  هندبــال 
غــرب  مســابقات  در 
كشــور در مريــوان و 
نونهاالن  قهرمانى  نايب 
غــرب  مســابقات  در 
كشــور بــه ميزبانــى 

قروه درگزين 
10 - كسب مقام سوم 
رشته هاى  در  كشورى 
از  تجليل  و  دووميدانى 
قهرمان كشــور توسط 
ورزش وجوانــان  اداره 
فرماندارى  همكارى  با 

شهرستان رزن
برگــزارى   -  11
پيــاده روى  همايــش 
به  قروه درگزين  شــهر 
مناســبت هفته مبارزه 

با موادمخدر 

12 - كمــك خيرين به زورخانه قــروه به مبلغ 80
ميليون تومان 

13 -كاشــت 200 اصله نهال با همت هيأت همگانى 
شهرستان درگزين

14 - برگزارى همايش پياده روى بانوان در رزن
15 - برگزارى نمايشــگاه عكس وپوســتر با موضوع 

كاهش آسيب هاى اجتماعى 
16 - كســب مقام نخست مسابقات بدنسازى و پرس 
سينه  و ددليفت توســط هيأت بدنسازى شهرستان 

رزن
17 - برگــزارى مســابقات فوتســال و واليبــال در 

روستاهاى شهرستان (جام نوروز)
كيك اليــت  مســابقات  ميزبانــى  برگــزارى   - 18

كيك بوكسينگ استانى در رزن
19 - برگــزارى مســابقات نينجــا رنجر در ســطح 

شهرستان (شهر دمق)
20 - برگزارى همايش دوچرخه ســوارى به مناسبت 

هفته جوان
21-  كســب مقام هاى برتر استانى و كشورى توسط 

بانوان ورزشكار

ورزش قهرمانى ورزش مورد نظر و مطلوب جامعه است

استقالل اداره كتابخانه درگزين از آبان ماه 98
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 َفإَِنّ َمَع الُْعْسِر يُْسًرا إَِنّ َمَع الُْعْسِر يُْسًرا 
با عرض بهترين ســالم ها و احترامات خدمت مردم 
بزرگوار و بزرگ انديش شــهر نوپاى كرفس و عرض 
تبريك به مناسبت فرارسيدن ايام مبارك دهه فجر 
انقالب اســالمى به محضر مردم شريف و مسئولين 

خدمتگزار نظام جمهورى اسالمى ايران.
در آســتانه پيروزى شــكوهمند انقالب اسالمى و 
برچيده شدن بساط ظلم و تبعيض از خاك مقدس 
ايران و برپا شــدن حكومت اسالمى كه مقدمه ساز 
آبادانى و توســعه مناطق محروم و فراموش شــده 
كشور گرديد و فرصت خدمت رسانى به مردمان آن 
را فراهم نمود، بســى جاى شكر و خرسندى است 
كه يك ســال ديگر به عنــوان خدمتگزاران مردم 
غيور شــهر كرفس در اين مسئوليت سنگين و اما 

شيرين و گوارا بوده ايم.
اكنون يك ســال و نيم از تأســيس شــهردارى و 
شوراى اســالمى شــهر كرفس مى گذرد و در اين 
مــدت در حد بضاعت مجموعــه، خدمات عمرانى، 
رفاهى و ادارى به شــهروندان گرامى ارائه گرديده 
اســت كه قطعاً همراه با كمبود ها و نواقصى بوده 
اســت كه همه تالش و همت مجموعه شــهردارى 
سطح خدمات درآينده نزديك مى باشد.و شــوراى اسالمى شهر براى رفع نواقص و افزايش 

در مدت سپرى شده از فعاليت شهردارى و شوراى 
اســالمى شــهر كرفس، بيشــترين انرژى و زمان 
مجموعه صــرف ايجاد زيرســاخت هاى الزم براى 
توســعه همه جانبه عمرانى و رفاهى شهر گرديده 
اســت كه از جمله اين زيرســاخت ها عبارتند از: 
تأســيس واحدهاى مختلف شهردارى، تهيه نقشه 
طرح هادى شــهر، ايجــاد زيرســاخت هاى الزم 
بودجه اى و برنامه ريــزى، طراحى ميادين، بلوارها، 

پل ها ، پارك ها، شهرك هاى مسكونى و ...
حال با آماده شدن اين موارد زمينه براى يك تحول 
و رشــد انقالبى براى شهر كرفس در همه زمينه ها 
آماده گرديده اســت و بــه زودى به يارى پروردگار 
شــاهد تحولى بزرگ خواهيم بود تا انشــاا... مردم 
عزيز شهر كرفس به بخشى از آنچه كه شايسته آن 
هســتند برسند و گام هاى اوليه محروميت زدايى از 

اين ديار عزيز برداشته شود.
در آخر جا دارد كه از همكارى 
مسئوالن  تمامى  مساعدت  و 
محترم شهرســتان و استان 
و نيــز همراهــى، صبورى 
عزيز  مــردم  كمك هاى  و 
كــه  شــهر  بزرگــوار  و 
يارى رســان فرزندان خود 
بوده و هســتند صميمانه 
نويد  اين  و  نماييم  تشكر 
را به آنــان مى دهيم كه 
شــهر كرفس بــه لطف 
پتانســيل هاى  وجــود 
و  اقتصــادى  بــزرگ 
خود،  انســانى  نيروى 
به زودى شاهد اتفاقات 

بزرگى خواهد بود.
والسالم على من اتبع 

الهدى
اهم فعاليت ها:

1-جدول گــذارى و مخلوط ريزى 7مــورد از معابر 
خاكى شهر

2-ديواركشــى و ســاماندهى محوطه غســالخانه 
آرامستان شهر

3-آســفالت ريزى دور ميدان وليعصر و لكه گيرى 
آسفالت خيابان هاى اصلى شهر

4-پيشــبرد پروژه تهيه ســند طرح هادى شهر و 
نهايى نمودن آن

5-دريافت مجوز ســاخت پمپ بنزين شهر كرفس 

و خريــدارى زمين مناســب كه به يــارى خداوند 
عمليات اجرايى آن به زودى آغاز خواهد شد.

6-خريد و استقرار مخازن گالوانيزه جمع آورى زباله 
شهرى و شروع جمع آورى زباله به صورت مكانيزه 

در شهر كرفس
ل  ســا ر ا -7

بيش از 60 مورد دســتور تهيه نقشه ساختمان و 
صدور 30 مورد پروانه ساختمانى

8-تهيــه و تنظيــم تعرفه عوارض و بودجه ســال 
1399 شهردارى كرفس

9-پيگيرى ساخت مجتمع دامدارى در شهر كرفس
10-پيگيرى مســائل مرتبط با پيشرفت و توسعه 
شهر در ســطح استان و كشــورى از جمله ديدار 
شهردار و شــوراى اسالمى شهر با استاندار محترم 

همدان
11-همكارى در پيشبرد پروژه خط لوله انتقال آب 

شرب شهر كرفس
12-همــكارى در پيشــبرد پروژه فاضالب شــهر 

كرفس
13-انجام تعامالت الزم با هالل احمر شهرستان در 
راستاى راه اندازى و تجهيز خانه هالل شهر كرفس

14-برگزارى مراسم عزادارى و فاتحه خوانى رحلت 
پيامبر گرامى اســالم و امام حسن مجتبى(ع) در 

28 صفر
15-تهيه و نصب تابلو اسامى بخشى از معابر شهر 

براى ساماندهى آدرس ها 
16-ديدار با خانواده معظم شــهداى شهر كرفس و 
نيز غبارروبى مزار مطهر شــهداء در ايام هفته دفاع 

مقدس با حضور مسئوالن شهرستان.
17-تهيه پروپوزال طــرح جامع مديريت مديريت 

پسماند

سخن شهردار
و شوراى اسالمى شهر كرفس

شى از آنچه كه شايسته آن 
ى اوليه محروميت زدايى از 

شود.
مكارى 
والن 
تان 
رى 
زيز 
ـه 
ود 
ه
د
ه

7مــورد از معابر  يزى لوط ري

ى محوطه غســالخانه ندهى

وليعصر و لكه گيرى ميدان
هرى شه
ند طرح هادى شهر و  ســن

فرفرفسسسست پمپ ش شهرهرهر ك كك پ بنزين
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رئيس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان رزن، از 
تعــداد واحدهاى فعال صنعتى شهرســتان رزن و درگزين 
خبرداد وگفت: 42 واحد با پروانه بهره بردارى و 10 واحد فعال 
داراى جواز تأسيس يا در مرحله دريافت پروانه و واحدهاى 

احياشده صنعتى در سالجارى در رزن 5 واحد ميباشد.
با پيگيرى هاى انجام شده مســئوالن شهرستان و استان 
در شــهرك صنعتى به جز 6 واحد كه در تصرف بانك ها و 
سازمان ها هستند سوله خالى براى سرمايه گذار وجود ندارد. 
محمد ســهيلى افزود: از مهمترين شــركت هاى توليدى 
شهرستان مى توان به شركت ســيمان هگمتان، سيمان 
سفيد اكباتان، بخارى گازى شوكت، الكترونيك رايان نيك، 
رزن صــاف، رخشــان آرد، قطعه ســازان، رازان صنعت، 
فرآورده هــاى غذايى بينارزن، قند خوش طعم، نگين لوله، 
بامبو چوب، كفش تن پاك، واستر يوشان ماد و اركان لوله 

اشاره كرد. 
تشــكيل پنجره واحد ســرمايه گذاران توســط فرماندار 
شهرســتان رزن تأثير زيادى در ســرعت بخشــيدن به 
صدور مجوز ها داشــته و پيگيرى هاى مســتمر فرماندار 
شهرستان هاى رزن و درگزين در جذب سرمايه گذار مؤثر 

بوده است. 
وى افزود: بهره بردارى واحد نگين لوله با ســرمايه گذارى 
58000 ميليون ريال با اشتغال 12 نفر، بهره بردارى توليد 
كفش تن پاك با ســرمايه گذارى 20000 ميليون ريال با 
اشــتغال 20 نفر، بهره بردارى طرح توســعه قطعه سازان 
شوكت با سرمايه گذارى 29000ميليون ريال با اشتغال 6

نفر، صدور 20 واحد جواز تأســيس و صدور مجوز 3 واحد 
پروانــه بهره بردارى واحدهاى صنعتــى، معرفى 17 واحد 
صنفى و صنعتى براى استفاده از تسهيالت اشتغال پايدار 
روســتايى پرداخت 6 مورد با مبلغ 14600ميليون ريال با 
اشتغال 45 نفر و 10 فقره در شرف پرداخت، پرداخت يك 

فقره تسهيالت فراگير به مبلغ 25000 ميليون ريال. 
*شهرستان رزن رتبه نخست استان در ذخيره موادمعدنى 
سهيلى گفت: در اين شهرستان 35 معدن وجود دارد ك 
از اين تعداد 26 معدن فعال و 9 معدن غيرفعال هستند. 

وى با بيان اينكه معادن براى 
519 نفر اشتغالزايى مستقيم 
و غيرمســتقيم ايجاد نموده 
است، گفت: ميزان استخراج 
بيش  شهرســتان  معادن  از 
هــزار  ميليــون 380  از 4 
تن و ميــزان ذخيره معادن 
شهرســتان بيــش از 496

ميليون تن است. شهرستان 
در ذخيره مــواد معدنى در 
رتبه نخست استان قرار دارد.

وى مشــكل عمــده بخش 
معــدن را عــدم فــرآورى 
محصوالت بيان كرد و گفت: 

در ســالجارى بيشترين تعهد اشتغال در بين دستگاه هاى 
اجرايى براى اداره «صمت» در نظر گرفته شده كه بيش از 
100 درصد تعهد اشتغال در 2 شهرستان رزن و درگزين 

محقق و در سامانه ثبت شده است.
*حوزه تجارت 

سهيلى تعداد بازرسى از واحدهاى صنفى11 هزار و 552
مورد بيان كرد و گفت: تعداد پرونده متشــكله540 فقره 
باارزش ريالــى 1/252/000/000ريال ، مبلغ صدور رأى 
صدور شــعبه تعزيرات 7154718359ريال بوده است و 
تعداد شــكايات واصله203 مورد تعداد بازرسى  نانوايى ها 

2235 مورد با ثبت 130 پرونده متشكله است.
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت تعداد بازرسى در حوزه 
قاچاق كاال با اداره آگاهــى و تعزيرات حكومتى را هزار و 
362 مورد ثبت 17 فقره پرونده بيان كرد و افزود: بازرسى 
از انبارها، دريافت اعالم موجودى كاال، ثبت ماهانه كاالهاى 
اساسى در سامانه تعداد گشت هاى مشترك 159 مورد با 

ثبت 119 فقره پرونده متشكله است.

وى همچنيــن بيــان كرد: 
برگــزارى  در  شهرســتان 
كارگروه  منظــم  جلســات 
تنطيــم بــازار و پيگيــرى 
مصوبات با 22 جلسه در بين 
شهرســتان هاى استان رتبه 
نخســت و در حوزه نظارت 
و بازرسى و ثبت پرونده هاى 
متشكله رتبه سوم استان را 

دارد. 
وى همچنيــن گفــت: بــا 
توجه بــه ارتقاى درگزين به 
شهرستان، برگزارى انتخابات 
اتحاديه هاى صنفى و تشكيل 
اتاق اصناف در دســتور كار ايــن اداره قرار دارد و تا پايان 
سال مقدمات برگزارى 2 اتحاديه در اين شهرستان انجام 

خواهد شد.  
سهيلى افزود: كاالهاى جذب شده تنظيم بازار انواع گوشت 
13 هــزار و 800 كيلو ، قند وشــكر 377 تن، انواع برنج 
هندى و پاكستانى79 تن، چاى خارجى هزار و 120 كيلو، 
دريافت 530 تــن برنج GTC با هماهنگــى فرماندار و 

شركت خدمات بازرگانى است.
سهيلى گفت: برگزارى انتخابات 5 اتحاديه صنفى رزن در 
سالجارى انجام شده و مقدمات 2 اتحاديه ديگر نيز تا پايان 

سال در اين شهرستان انجام خواهد شد. 
ســهيلى افزود: شهرستان رزن در برگزارى جلسات منظم 
كارگروه تنطيم بازار و پيگيرى مصوبات با 22 جلســه در 
بين شهرستان هاى استان رتبه نخست و در حوزه نظارت و 
بازرسى و ثبت پرونده هاى متشكله رتبه سوم استان را دارد. 
برگزارى انتخابات 5 اتحاديه صنفى رزن در سالجارى انجام 
شــده و مقدمات 2 اتحاديه ديگر هم تا پايان سال در اين 

شهرستان انجام خواهد شد. 
*حوزه فرش

رئيس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان رزن گفت: 
بيــش از 3 هزار و 850 بافنده فرش دســتباف مرد و زن 
به صورت دائمى و فصلى مشــغول بافت فرش دســتباف 
هســتند و قاليبافان براى استفاده از مزاياى بيمه از طريق 
تعاونى فرش به صندوق بيمه روستايى و عشايرى معرفى 
مى شــوند. تعداد افراد پشــتيبان در 2 شهرستان 8 نفر با 

اشتغال هزار و 50 نفر فعاليت مى كنند.
*خالصه اى از عملكرد 10 ماهه اتاق اصناف

رســول ولى كمال، رئيس اتاق اصناف شهرســتان رزن 
گفت: تعــداد اتحاديه هاى صنفى شهرســتان رزن 11

اتحاديه بــا فعاليت 3 هزار و 701 واحــد داراى پروانه 
كسب است.

تعداد بازرســى از واحدهاى صنفى 5 هزار و 690 مورد با 
ثبت 337 فقره پرونده متشكله بوده است.

تعداد شكايات واصله 87 مورد، تعداد اخطاريه صادره براى 
دريافت پروانه كسب 238 مورد

تعداد واحدهاى پلمپ شده 18 مورد، تعداد جلسات ماهانه 
اجالس، هيأت رئيسه و جلسات هماهنگى با ساير ادارات 
و دستگاه هاى اجرايى 32 جلسه،پروانه كسب صادره202
پروانه، تعداد پروانه تمديد شــده167 مــورد، برگزارى 7

دوره آموزشــى فقه بازار و مكاســب، امور مالياتى و كار و 
كارفرمايى، برگزارى انتخابات 5 اتحاديه با هماهنگى اداره 
«صمت» و ساير دستگاه هاى شهرستان، تكميل و تجهيز 

نمازخانه اتاق اصناف است.
مشاركت كسبه و بازاريان در پرداخت هزينه هاى مراسم ها 
و مناسبت هاى مذهبى و دينى، جذب و ارسال كمك هاى 
نقدى و غيرنقدى به ســيل زدگان اســتان لرستان در 2

مرحله، مشــاركت در طرح يك كاسب يك دانش آموز، با 
همكارى بسيج اصناف، شــركت كاركنان اتاق و كسبه و 
بازاريان در برگزارى مراســم يادبود ســردار دل ها و ياران 
باوفايــش با هماهنگى اداره «صمت» رؤســاى اتحاديه ها 

انجام شد.

 رئيس اداره تعاون روستايى شهرستان رزن 
از خريد توافقــى 13هزار تن انــواع محصوالت 

كشاورزى و دامى در سالجارى خبر داد. 
رضا وثاقتى جالل فعاليت هاى بازرگانى به ويژه خريدوفروش 
محصوالت كشــاورزى را از مهمترين فعاليت هاى شبكه 
تعاون روستايى عنوان كرد و با اشاره به انواع محصوالت 
كشــاورزى كه در اين 2 شهرستان (رزن و درگزين) در5 
ماهه سالجارى خريدوفروش شده اند،گفت: محصول جو با 
ميزان هزار و 500 تن و نهاده هاى كشــاورزى با ميزان 6 
هزار تن بيشترين سهم خريد توافقى در اين شهرستان ها 

را به خود اختصاص داده اند. 
وى از فعاليت 35 تشــكل با تعــداد بيش از 25 هزار نفر 
در بخش كشاورزى و روستايى شهرستان رزن و درگزين 
خبــر داد و اظهار كرد: فعاليت مســتمر اين تشــكل ها 
موجب تأثيرگذارى در زمينــه تأمين امنيت غذايى اين 
2 شهرستان مى شود.  وثاقتى از خريد تضمينى بيش از 
92 هزار تن گندم در شهرستان رزن و درگزين خبر داد 
و افزود: اين ميزان توســط 7 مركز اصلى و 2 مركز خريد 
مكانيزه با قابليت ذخيره ســازى بلندمدت (هركدام 35
هزار تن) در ســطح شهرستان رزن و درگزين خريدارى 
شده اســت. توزيع جغرافيايى اين مراكز دسترسى آسان 
و سريع كشــاورزان را براى تحويل محموله گندم به هر 

ميزان فراهم آورده است. 

رئيــس اداره تعاون روســتايى 
توزيع  درباره  رزن  شهرســتان 
نهاده هاى دامــى هم گفت: 7 
هزار و 500 تن انواع نهاده هاى 
دامى شــامل ذرت، ســبوس، 
بين  و...  دامى  كنســانتره  جو، 
توزيع  شهرســتان  دامداران 2 

شده است. 
وى افــزود: از ابتــداى ســال 
تاكنــون 13 هــزار تــن انواع 
توسط  كشــاورزى  محصوالت 
كشاورزى  بخش  تشــكل هاى 
به  روســتايى 2شهرســتان  و 

منظور كوتاه كردن دست واســطه هاى بخش كشاورزى 
در خريدوفروش محصوالت كشــاورزى به صورت توافقى 

خريدارى شده است. 
رئيــس اداره تعاون روســتايى شهرســتان رزن يكى از 
وظايف شــبكه تعاون روســتايى را خدمات رســانى به 
روستاييان برشــمرد و اظهار كرد: در طول سال گذشته 

بيش از 20ميليــون ليتر مواد 
ســوختى مورد نياز كشاورزان 
و خانوارهاى روســتايى توسط 
روستايى  تعاون  شــركت هاى 
در ســطح شهرستان هاى رزن 

ودرگزين توزيع شده است. 
وى بــا تأكيد بر اينكه شــبكه 
تعــاون روســتايى بــه عنوان 
كشاورزى  جهاد  اجرايى  بازوى 
محسوب  كشــاورزى  بخش  و 
سالجارى  در  گفت:  مى شــود، 
مقدار 4 هزار تــن انواع كود و 
2 هزار و 500 تــن انواع بذور 
گندم و جو در بين كشــاورزان 2 شهرستان تهيه و آماده 

توزيع شده است. 
رئيس اداره تعاون روســتايى شهرستان رزن از توزيع 7

هزار و 600 تن آرد خانه پزى در بين اهالى روستاها خبر 
داد و افزود: اين اقدام براى خدمت رســانى به روستاهاى 

بدون نانوايى انجام گرفته است. 

وى در ادامه به آسيب شناســى و كارآمدسازى شركت ها 
و اتحاديه هاى زيانده، آموزش اركان و كاركنان تشكل ها 
و همچنين حسابرســى واحدها اشاره كرد و افزود: تمام 
واحدهاى زير پوشــش اين مجموعه كه داراى تراز مالى 

بوده اند مورد عمليات حسابرسى ساليانه قرار گرفته اند. 
رئيس اداره تعاون روستايى شهرستان رزن درباره پوشش 
بيمــه اى كشــاورزان هم تصريح كرد: تعــداد بيش از 4
هزار و 600 خانوار توســط تشكل هاى تعاونى توليد زير 
پوشش بيمه اجتماعى كشــاورزان، روستاييان و عشاير 

قرار گرفتند. 
وثاقتى با بيان ايجاد تعامل سازنده بين اداره شهرستان و 
تشــكل هاى زير پوشش كه موجب رونق گرفتن عملكرد 
تعاونى ها در زمينه هاى مختلف شده است، گفت: اتحاديه 
شهرســتان با انجــام فعاليت هاى گوناگــون اقتصادى و 
خدماتى توانست جايگاه خوبى در بين تمامى تشكل هاى 
سراسر كشور را به دست آورد. اين مهم با تالش و كوشش 
مجموعــه كاركنان، اعضاى هيأت مديــره و مدير عامل 
كوشاى اتحاديه شهرستان به دست آمده است كه جا دارد 
از زحمات همه اين عزيزان قدردانى شايسته به عمل آيد. 

عملكرد 10 ماهه اداره «صمت» رزن و درگزين

عملكرد 10 ماهه 1398 اداره تعاون روستايى شهرستان رزن
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درگزين و  رزن  هاى  شهرستان   - ايران  اسالمى  ب  انقال  شكوهمند  پيروزى  پنجم     دهه    ويژه 

 صفحه آرا: سيد صالح الدين حسينى
مدير ويژه نامه: يوسف  امينى  - خبرنگار: اشرف السادات رضوى

و عمرانى   پروژه   6 كلنگ زنى  و  فتتاح  ا
فجر دهه   . .. ا يام  ا در  برق رسانى   پروژه   53  

پرسنل اين مديريت با 
هزار و 187 كيلومتر 

خط فشار متوسط و 613 
كيلومتر خطوط فشار 
ضعيف وظيفه خدمت 
رسانى به 46 هزار و 

796 مشترك را دارند.

 مدير توزيع برق رزن و درگزين ضمن تسليت 
به مناســبت شــهادت ســردار قاســم ســليمانى و 
همراهانــش و تبريك ايام ا... دهــه مباركه فجر و با 
اشــاره به نامگذارى امســال به نام «رونق توليد» از 
ســوى مقام معظم رهبرى، اولويت و مسأله فورى و 
جدى كشور را مسأله اقتصادى عنوان نمود و حمايت 
از توليدكنندگان را يكى از راه هاى اجراى سياســت 

رونق توليد ايرانى دانست. 
مازيار باللى مقدم با گراميداشت فرارسيدن دهه فجر 
گفت: همگام با تمامى خدمتگزاران ميهن اســالمى 
كه عزم و اهتمام خويش را براى ســربلندى كشــور 
و برافراشته شــدن پرچم مقدس جمهورى اسالمى 
ايران با تالشى صادقانه و همتى بلند، به كار گرفته اند 
تا چرخه هاى توســعه و آبادانى كشور شتاب گيرد، 
توزيع برق شهرستان رزن نيز در اين راستا با افتتاح 
و بهره بردارى از چندين پروژه سهمى در اين توسعه 

خواهد داشت.
وى افزود: در ايام ا... دهه فجر افتتاح و كلنگ زنى 6 
پروژه عمرانى و 53 پروژه برق رسانى به متقاضيان با 

اعتبارى بالغ بر 60 ميليارد ريال را داريم. 
باللى مقدم گفت: پرسنل اين مديريت با هزار و 187 
كيلومتر خط فشــار متوسط و 613 كيلومتر خطوط 
فشــار ضعيف و هزار و 368 دســتگاه تراسفورماتور 
وظيفه خدمت رســانى به 46 هزار و 796 مشترك 

را در اين شهرستان به عهده دارند. 
باللــي مقدم از افتتاح همزمان 5 پروژه برق رســاني 
با اعتباري بالغ بــر مبلغ 5/5 ميليارد تومان در دهه 
فجر امســال در شهرســتان رزن خبــر داد وگفت: 
پروژه روشــنايى بلوار شــهر قروه به روستاى عمان 
به طــول 800 متر با اعتبارى بالــغ بر 175 ميليون 
تومان و پروژه روشــنايى بلوار روستاى كاج به طول 
500 متر بــا اعتبارى بالــغ بر133ميليون تومان و 
پروژه روشــنايى بلوار روستاى درگزين به طول 200 
متر بــا اعتبارى بالغ بر 37 ميليــون تومان و پروژه 
روشــنايى بلوار روشنايى روســتاى تازه كند به طول 

600 متر بــا اعتبارى بالغ بر 128 
ميليــون تومان نيز در دهه فجر به 
بهره برداري رسيده است. همچنين 
شبكه روشنايى معابر بلوار ورودى 
شــهر قروه بــا متــراژه 200متر 
و بلــوار شــاهنجرين بــه طــول 
1000متــر ،مجموعا بــا اعتبارى 
بالــغ بر160ميليون تومان در دهه 
فجر امسال به بهره بردارى خواهد 

رسيد.
وى افزود: 3/5 كيلومتر شبكه فشار 

ضعيف بــا اعتبارى بالغ بــر 300 ميليون تومان در 
سطح دو شهرســتان ساخته شده است و 7 دستگاه 

ترانس عمومى با اعتبارى بالغ بر 
260 ميليون تومان براى افزايش 
قابليــت اطمينان شــبكه و رفع 
سطح  در  مشتركين  ولتاژ  ضعف 
2 شهرستان ساخته شده است. 

وي ادامه داد: همچنين ســاخت 
شبكه 2 مداره پست كرفس نيز 
در دهه فجر امســال كلنگ زنى 

خواهد شد. 
در  كرد:  خاطرنشان  مقدم  باللى 
ســالجارى براى برق رســانى به 
متقاضيان جديد (كشــاورزى ، صنعتــى و ... ) 53 
دســتگاه ترانســفورماتور و 18 كيلومتر خط فشــار 

متوســط با اعتبارى بالغ بر 42 ميليارد تومان انجام 
شده است. وى افزود: برداشت شبكه و ثبت اطالعات 
شبكه فشار ضعيف شهرها رزن، قروه، دمق در سامانه 
GIS  بــا اعتبارى بالغ بــر 40 ميليون تومان انجام 

گرفته است و در شهر كرفس درحال انجام است. 
باللى مقدم بيان نمود: ساخت 4 كيلومترو شصد متر 
شبكه فشار متوسط با اعتبارى بالغ بر 400 كيليون 
تومان براى برق رسانى به مجتمع گلخانه عمان انجام 

گرفته است. 
وى افزود: بــراى مديريت مصرف انــرژى برق اميد 
دارد، انشاا... در سال آتى با همكارى و رعايت الگوى 
مصرف مشــتركين برق، به ويژه مشــتركين صنعتى 
و كشــاورزى همــكارى بيش از پيش بــراى انعقاد 
تفاهم نامه باشــيم كه صاحبان صنايع و كشــاورزان 
در زمــان اوج مصرف، مصــرف خود را كاهش دهند 

تا مشمول تخفيف هاى هزينه پرداختي برق شوند. 
 وي اظهار كرد: دراين راســتا اين مديريت به توزيع 
بيش از 16هزار بروشور و برگزارى جلسات آموزشى 
مديريت مصرف در سطح مدارس و ادارات شهرستان 
و عقد تفاهم نامه با مشــتركين كشاورزى و صنعتى 

اقدام كرده است. 
باللى مقــدم افزود: براى حذف قبــوض كاغذى و از 
محل صرفه جويى اين طرح در 8 مدرســه شهرستان 
توزيع لوازم التحرير انجام شــده اســت و با همكارى 
بيش از پيش مردم اميد اســت اين رويه در مدارس 

بيشترى اجرا شود. 
وى افزود: ميــزان كاهش تلفات انرژى درحال حاضر 
به 12درصد رســيده است كه در تالش هستيم اين 

ميزان تا پايان سال به 10 درصد كاهش پيدا كند. 
باللى مقــدم گفت: بــراى اصالح شــبكه هاى برق 
مشــتركين 6 مانور عملياتى در ســالجارى در اين 
مديريت اجرا شــده و بــا اقدامات انجام شــده 81 
دستگاه كات اوت و 3 سرى خطاسنج براى باال بردن 
سطح تجهيزات مانورى بر روى شبكه نصب گرديده 

است.


