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 فرماندار نهاوند در نشســت خبرى رســانه هاى 
شهرســتان به مناســبت دهــه فجر گفــت: افتتاح و 
كلنگ زنــى 88 پروژه با اعتبــار 88 ميليارد تومانى در 

نهاوند انجام خواهد شد.
به گفته مراد ناصرى همچنين بيش 400 عنوان برنامه 
فرهنگى، اجتماعى، هنرى و ورزشــى در شهرستان در 

اين ايام برگزار خواهد شد.
ناصــرى گفت: دهــه فجر فرصت  مناســبى براى بيان 
دســتاوردهاى انقالب شكوهمند اســالمى است و در 
بخش هاى مختلف پيشرفت هاى زيادى كرده ايم كه بايد 

يادآورى شوند.
ناصرى تأكيــد كرد: در شهرســتان كارهــاى بزرگى 
انجام شده اســت كه نشان از هماهنگى و همدلى بين 

دستگاه ها است.
در بخش كشاورزى طرح هاى خوبى اجرا شده 

اســت و ساخت شــهرك گلخانه اى 
اشتغال  ايجاد  موجب  نهاوند 

براى جوانان زيادى خواهد شــد كه اقدام 
بسيار بزرگى بوده است.

فرمانــدار نهاوند تصريــح كرد: در حــوزه بنياد 
مسكن از 715 ميليارد تومان اعتبار كل استان كه براى 
خسارت سيل اختصاص يافته بود بيش از 250 ميليارد 

تومان سهم نهاوند است.
همچنين در بخش گردشــگرى و ساماندهى سراب ها 
اقدامات خوبى انجام شــده است و موجب شكوفاشدن 

اين ظرفيت عظيم شده است.
ناصرى اعالم كرد: در دهه فجر فاز دوم ساماندهى روشنايى 

سراب هاى گيان و گاماسياب كلنگ زنى  مى شود.
 وى با تأكيد بر اينكه همه بايد عامل خلق حماســه در 
دوم اسفند باشــيم و باحضور پرشور خود در انتخابات 
بار ديگر دشمنان انقالب اسالمى را نااميد كنيم، افزود: 
وظيفه همه ما برگزارى انتخاباتى باشــكوه است 
و مردم نهاوند بار ديگر حماســه اى خلق 

خواهند كرد.

فرماندار نهاوند اعالم كرد 

پروژه  كلنگ زنى 88  و  افتتاح   
فجرانه  تومانى  ميليارد   88

نهاوند  براى  دولت 
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 ميالد امينيان رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى 
شهرستان نهاوند مقام دوم مسابقه استانى معرفى سه 
دقيقه اى كتاب را در هفته كتاب ســال 98 را به خود 
اختصاص داد اين مجموعه در شهرستان با قدردانى از 
همكاران و نيروهاى اين نهاد در شهرســتان به تشريح 
عملكرد و خدمات به كتابخوانان و عالقمندان به بخش 

كتاب در شهرستان پرداخت.
**حوزه ساختمان و تجهيزات (اقدامات 9 ماه اخير)

-بهسازى و تعمير كامل كتابخانه روستايى وليعصر(عج) 
شهرستان با اعتبارى بالغ بر 350ميليون ريال.

-ارتقا و به روزرســانى سيســتم ايمنى و دوربين هاى 
مداربســته كتابخانه هــاى عمومى با ارتقــاى مدل و 
تعداد دوربين هاى تحت پوشش حتى در كتابخانه هاى 
روستايى شهرستان با اعتبارى بالغ بر 100ميلون ريال.

اقدامات  **برخــى 
ســالجارى به صورت 
مختصر و جمع بندى 

شده:
نخســتين بار  -براى 
نمايشــگاه  برگزارى 
خوش نويســى از آثار 
بومى  خوش نويســان 
شهرستان كه در زمينه 
كتابخوانــى  و  كتــاب 
را  جمالتــى  و  اشــعار 

به تحرير آورده اند.
نخســتين بار  -بــراى 
نمايشــگاه  برگــزارى 
كتابــت  خوش نويســى 
آيــات كالم ا... مجيــد در 

ايــام هفته كتــاب و هفته 
شهرستانى  به صورت  وحدت 

مطرح  خوش نويسان  توســط 
شهرستان.

-كســب رتبه نخســت و ممتاز 
كتابخانه ســاز  خيريــن  انجمــن 

شهرســتان نهاوند در ميان شهرســتان هاى استان و 
تقدير استاندار محترم و فرماندار محترم از مديرعامل و 

رئيس انجمن خيرين كتابخانه ساز شهرستان.
-برگزارى نشســت هاى تخصصى و مناســبتى مانند 
نشســت "پيامبر مهــر و رحمت" به مناســبت هفته 

وحــدت از كتب مرتبط با جايــگاه حضرت محمد 
مصطفى(ص) و... .

-خريــد و توزيع كتب مرتبط با جايگاه شــهيد 
عمومى  كتابخانه هــاى  تمامى  در  ســليمانى 
شهرســتان باهــدف شناســاندن جايــگاه 

اين شــهيد واالمقام و غنى ســازى منابع 
كتابخانه هاى عمومى در اين حوزه؛ كتبى 

همچون: سردار دل ها،حاج قاسم و... .

*افتتاح ايســتگاه هاى مطالعه نشــريات و كتابخوانى 
در بخش هاى مختلف با حمايت دستگاه هاى مختلف 
كه از آخرين موارد مى توان به افتتاح ايستگاه مطالعه 
نشريات دبستان جامى با حمايت هاى بخشدار و مدير 

محترم مدرسه مربوط اشاره كرد.
-برپايى بيش از140نمايشــگاه كتاب كتابخانه اى در 

مناســبت هاى مختلف فرهنگــى و مذهبى همچون: 
مبعث پيامبر(ص)، نيمه شــعبان، گراميداشــت مقام 
معلم، شــهادت حضرت على(ع)، ارتحال ملكوتى امام 

خمينى(ره) و قيام 15خرداد، جشنواره رضوى.
-جمع آورى و ارسال بسته هاى مختلف فرهنگى براى 
مناطق سيل زده كشور.
-برگزارى بيش از 100

جلســه قصه گويــى و 
قصه خوانى در بخش هاى 
كتابخانه هــا  كــودك 
كــودك  مهدهــاى  و 
همجــوار كتابخانه هاى 
به مناسبت هاى  عمومى 
مختلف از قبيل جشنواره 
كتابخوانى رضوى، هفته 
كــودك، هفتــه كتاب 

وكتابخوانى وكتابدار و... .
-برگــزارى بيش از 80

مسابقه نقاشى موضوعى 
به مناســبت هاى  كتاب 
كتابخانه هاى  در  مختلف 
عمومــى و نيــز به صورت 
ويژه در برخى روســتاهاى 
ســطح  كتابخانــه  فاقــد 

شهرستان.

-برگزارى طرح دلنوشــته ويژه هفته وحدت باعنوان 
"پيامبــر مهر و رحمــت" و همچنين "دلنوشــته اى 
به سردار دل ها" به مناسبت شهادت حاج قاسم سليمانى 
به صورت شهرســتانى در كليه كتابخانه ها و همچنين 
تعداد 15 دلنوشــته به مناســبت هايى همچون نيمه 
شعبان، روز معلم، روز جوان و... به صورت كتابخانه اى.

-برگزارى 20 مســابقه كتابخوانى به صورت 4 گزينه اى 
مكتوب وآنالين، حل جدول، هايكو 
كتاب، تفاوت عكس به مناسبت ها 
و موضوعات مختلف: هفته كتاب، 
بيانيه گام دوم انقالب، عيد سعيد 
غدير، شهادت حاج قاسم سليمانى.

كتاب  رونمايــى   2 -برگــزارى 
بومــى  نويســندگان  كتــب  از 
شهرستان باحضور نويسندگان و 
كتاب  امضا  جشن  برنامه  برپايى 

براى ايشان.
*رشــد مثبــت و مســتمر 4ســاله اخيــر تعــداد 
شــركت كنندگان در جشــنواره كتابخوانــى رضوى 
شهرستان به ويژه در 2سال اخير كه درنهايت در سال 
98 (آخرين دوره)  نســبت به ســال 95 (آغاز دوره) 

نزديك 13 برابر شده است.
برگزارى بيش از 10 جلسه نقد و بررسى كتاب توسط 
اعضا كانون هاى مختلف ادبــى كتابخانه هاى عمومى 

شهرستان باهدف تحليل آثار نويسندگان مطرح.
*اولويت ها

امينيان در ادامه از اولويت هاى اصلى اداره كتابخانه هاى 
عمومى شهرســتان در كنار اجراى دستورالعمل هاى 
كشورى و استانى حوزه كتابخانه هاى عمومى، موضوع 
ترويج فرهنگ "اهداى كتاب" در ســطح شهرســتان 
عنــوان كرد و گفت:  برنامه ريزى هاى الزم براى ترويج 
فرهنگ اهداى كتاب در شهرستان در حال انجام است 
كه اميدواريم شاهد دريافت كتب اهدايى قابل توجهى 
از هم شهريان عزيز و كتاب دوست اين شهر و ديار براى 

استفاده در كتابخانه ها باشيم. 
ســال  ابتداى  از  گفت:  وى 
هزار  از 7  بيــش  تاكنون 
نســخه كتاب توســط 
خيرين  و  همشهريان 
مجموعــه  بــه 
اهدا  كتابخانه هــا 

شده است.

ميالد امينيان رئيس كتابخانه هاى نهاوند مقام دوم معرفى سه دقيقه اى كتاب را كسب كرد

اداره  عملكرد   تشريح 
نهاوند عمومى  كتابخانه هاى 

تعداد شركت كنندگان 
در جشنواره 

كتابخوانى رضوى 
شهرستان در 2سال 
اخير نسبت به سال 
95 نزديك 13 برابر 

شده است.
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شهرستان نهاوند داراى 168 روستاى داراى سكنه، در قالب 23 هزار 
و 450 خانوار و26 هزار و 371 واحد مسكونى و جمعيت روستايى بالغ بر 
87هزار نفر بوده و همه 168 روستاى اين شهرستان تعيين محدوده شده 

اند.
حوزه هاى فعاليت هاى بنياد مســكن شهرستان نهاوند در روستاها شامل 
تهيه و اجراى طرح هاى هادى، نوســازى و مقاوم سازى مساكن روستايى 
و همچنين شــهرهاى زير 25 هزار نفر، صدور اســناد مالكيت وتملك و 
واگذارى زمين به افراد واجد شــرايط در روستاها و همچنين ارائه خدمات 

فنى و مهندسى به آنها است.
به گفته رئيس بنياد مسكن انقالب اســالمى شهرستان نهاوند، در حوزه 
اجراى طرح هادى اين بنياد تاكنون فاز نخســت بهسازى 92 روستا را با 
اعتبارى بالغ بر41ميليارد تومان به انجام رســانده كه 54 روستاى آن به 

اتمام رسيده و 38 روستا در دست اقدام است.
عليرضــا نثارى افزود: درســالجارى به منظور ادامه فرايند بهســازى 37
روستا ازمحل اعتبارات استانى بالغ بر 7/5 ميليارد تومان اعتبار مصوب 
منظور شده كه تاكنون با تخصيص 25 درصدى به اين پروژه ها انتخاب 
پيمانكار و انعقاد قرارداد و شروع عمليات اجرايى آنها با مساعد شدن 
شرايط جوى در دستور كار خواهد بود و از محل اعتبارات ملى ناشى 

از خســارت سيل و بارندگى نيز 9 ميليارد تومان اعتبار مصوب با 
تخصيص 70 درصد به 12 پروژه ديواره سازى مسيل و بهسازى 
تخصيص داده شــد ه(معادل 30 درصد كل اعتبار ملى استان) 
كه خوشــبختانه عمليات اجرايى آنها از اوايل دى ماه آغاز شده و 

مطابق برنامه زمانبندى در حال انجام است.
از محل اعتبارات ملى اجراى آســفالت معابر 6 روســتا در سالجارى 

به مرحله اجرايى اتمام فاز نخســت يا دوم رسيده و جذب اعتبار و انعقاد 
قرارداد و انتخاب پيمانكار 6 پروژه ديگر نيز انجام شده كه با مساعد شدن 

شرايط جوى به مرحله اجرايى خواهند رسيد.
نثــارى تصريح كــرد: پيگيرى جذب 
اعتبار اجراى آســفالت از محل اعتبار 
سال98 هم براى 14 روستاى ديگر نيز 
با جديت در حال پيگيرى و انجام بوده 
كه به محض تخصيص ســهميه اقدام 
خواهد شــد. همچنين امــور اجرايى 
و ماشــين آالت عمرانــى اين بنياد در 
ســالجارى عمليات خاكى و زيرسازى 
معابر 36 روستا را با مساحت زيرسازى 
شــده بالغ بر 232هــزار متر مربع به 
اتمام رسانده است و در حال حاضر نيز 
همچنان اين اكيپ ها در شهرســتان 
مســتقر و مشــغول عمليات اجرايى 

هستند. 
* بهره بردارى از فازدوم12 روســتا از54 روستايى كه فاز 

نخست آن ها به اجرا رسيده است
عليرضا نثارى گفت: درحوزه نوسازى و مقاوم سازى مسكن 
روســتايى هم  تاكنون 17هزار و 100 متقاضى به منظور 

دريافت تسهيالت نوسازى به بانكإ هاى عامل معرفى شده كه 
تاكنون عمليات ســاخت16هزارو 50 واحد به اتمام رسيده و 

پايان كار خود را دريافت نموده اند.
رئيــس بنياد مســكن 

كرد:  تأكيــد  متقاضيان نهاونــد  به  پرداختى  اعتبار 
حــوزه  ايــن  بــر 192در  بالغ  تاكنــون 

تومان  بــوده و خوشــبختانه ميليــارد 
شهرســتان  نوسازى اين  نخست  رتبه 
را ســاختمان هاى  كشــور  در  بتنــى 
و  بــوده  70 درصــد واحدهاى دارا 
و مسكونى فرسوده  نوسازى  روســتايى 
ى  ز م ســا و شده اند.مقا

گفته  ى به  و

در  ســال جــارى بــا خوشــبختانه 
پيگيرى و ارزيابى و برآوردهاى بــه موقع انجام گرفته و حمايت فرماندار 
محترم در زمان وقوع بارندگى شديد فروردين ماه سال جارى، اكيپ هاى 
ارزيابى اين بنياد بالغ بر هزارو800 واحد مسكونى روستايى را بازديد كردند 
كه در نهايت بالغ بر 4هزار و 250 واحد مسكونى فرسوده نيازمند به تعمير 
و ساخت مجدد تشخيص داده شد و هزار و 76 واحد هم لوازم و اسباب و 

اثاثيه دچار خسارت شده بودند.
نثارى تصريح كرد: پس از تشــكيل ستاد بازساى مستقر در بنياد مسكن 
اين شهرستان، اعتبار تخصيص داده شده به اين مقوله در شهرستان نهاوند 
بالغ بر 208 ميليارد تومان بوده كه شــامل 152 ميليارد تومان تسهيالت 

احداثــى و تعميرى و مبلغ 56 ميليــارد تومان كمك 
بالعوض اعالم شــد. همه سهميه 

به  تخصيصى 

تعداد  5هزار و 411 پرونده تشــكيل و درحال تكميل بوده و از اين تعداد 
تاكنون5هزارو 100 پرونده به بانك هاى عامل معرفى شــده و بيش از 85

درصد منجر به عقد قرارداد شده است.
 تاكنون عمليات اجرايى 1هزار و350 واحد خسارت ديده آغاز شده و بالغ 
بر400 واحد نيز تاكنون پايــان كار خود را دريافت نموده اند. به هر واحد 
ساخت وســازى نيز 160 كيسه سيمان رايگان اهدايى مقام معظم رهبرى 
تحويل داده شده است و هزينه صدور پروانه و طراحى نقشه و انجام نظارت 

هم تا 60 متر مربع رايگان است.
نثارى همچنين از آواربردارى 1هزار و 900 واحد فرســوده توسط اكيپ 
آواربردارى اين بنياد خبرداد. الزم به يادآورى اســت كه  نوسازى مساكن 
روســتايى در سالجارى به تعداد هزار و70 سهميه در دستور كار بوده كه 
بالغ بر 80 درصد منجر به قرارداد شــده و عمليات اجرايى آنها آغاز شده 
اســت و اعتبار جذب شــده در اين بخش نيز بالغ بــر 43 ميليار تومان 
بوده اســت كه از محل كمك بالعوض حســاب صد حضرت امام نيز 
مبلغ3/5 ميليارد به واحدهاى نيمه تمام تخصيص داده شــده كه در 

حال پرداخت به واجدين شرايط است.
در مجموع در ســالجارى عمليات ســاخت 3 هزار و 270 واحد 
مســكونى روستايى و شهرى (4شــهر) بااعتبارى بالغ بر 251
ميليارد تومان در دســت اقدام است كه اين مهم معادل 30

درصد اعتبار تخصيصى استان است.
به گفته نثارى، تاكنــون بالغ بر 27 ميليارد تومان از كمك 
بالعوض به افراد خسارت ديده درحال ساخت پرداخت شده و 
مابقى نيز با توجه به پيشــرفت فيزيكى و اجراى عمليات ساخت 
با جديت و شدت توسط ستاد بازسازى اين بنياد در سطح روستاها و 

شهرها در حال پرداخت است.
رئيس بنياد مسكن نهاوند با اشاره به اينكه تعامل و همكارى بيش از پيش 
بانك ها در پذيرش پرونده ها و انعقاد قراردادها و پرداخت اين تســهيالت 
مورد انتظار بوده، گفت: موضوع نوســازى و بازسازى واحدهاى مسكونى 
روستاها و شهرها، ســرمايه گذارى ملى بوده و عالوه بر كم شدن خسارات 
جانى و مالى در زمان رخداد حوادث طبيعى و قهرى، موجب افرايش رونق 
كسب وكار و ايجاد اشتغال موقت و دائم مى شود و نمونه اين مهم اشتغال 
قابل رصد اين موضوع در ســالجارى در اين شهرستان بوده، به نحوى كه 
به منظور ساخت اين واحدها در رشته ها و حرف مختلف با مشكل كمبود 

نيروى انسانى مواجه بوده ايم.

مسكن  بنياد  خدمات 

در سالجارى عمليات 
خاكى و زيرسازى 
معابر 36 روستا با 
مساحت زيرسازى 

شده بالغ بر 232هزار 
متر مربع به اتمام 
رسيده  است



ويژه دهه پنجم پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى ايران، بهمن ماه 1398

5

در شــهرهاى زير 25هزار نفر نيز تاكنــون هزار و 138 فقره 
تسهيالت نوسازى با اعتبارى بالغ بر23ميليارد و 300 ميليون تومان 
پرداخت شده و هزار و 110 واحد پايان كار خود را دريافت نموده اند.

در حوزه صدور سند نيز تاكنون با مشاركت اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان 22هزار و 550 جلد ســند مالكيت در سطح روستاها و 
شهرهاى زير 25هزار نفر صادر و تحويل مالكان شده و اين به معناى 

سنددار شدن 95 درصد واحدهاى مسكونى روستايى است.
الزم به ذكر است تا ســال1393 نيز افتخار ساماندهى گلزار مطهر 
شــهدا در روستاها به اين بنياد محول شده بود كه مزار مطهر 194

شهيد گرانقدر درقالب 16 گلزار روستايى ساماندهى شد.
در حوزه مسكن شهرى، اين بنياد ساخت 289 واحد مسكن در شهر 

نهاوند و تحويل به متقاضيان كه عموما اقشار كم درآمد هستند را هم 
در برنامه هاى تحقق يافته خود دارد.

 همچنين از برنامه هاى دولت هم طرح اقدام ملى مســكن بوده كه 
فراينــد اجرايى آن در حال تنظيم و در زمان مقرر در شهرســتان 

اجرايى خواهد شد.
رئيس بنياد مســكن نهاوند گفت: در پايان از مجموعه مســئوالن 
شهرستان و همكاران پر تالش خودم در بنياد مسكن كه تمام وقت 
مشــغول به فعاليت هستند كمال تشكر و سپاس را دارم. از ناظران 
مقيم محترم هم كه مســئوليت فنى اين ساخت وســازها را داشته 
تشــكر نموده و تقاضاى جديت بيشتر در امر نظارت مطابق ضوابط 
فنى را داشــته تا شاهد اتمام عمليات ســاخت اين واحدها برابر با 

برنامه زمانبندى تنظيمى باشيم. از متقاضيان و مالكين محترم نيز 
كه با ســعه صدر و همكارى در اين موضوع مشاركت داشته تشكر 
مى كنم و تقاضاى اجراى ساخت و ســاز مطابق با نقشه هاى اجرايى 
و تأكيد ناظران محترم و در چارچوب ضوابط تعيين شــده را داشته 
تا شــاهد اجراى بدون نقــص اين واحدها و رعايــت مقررات ملى 
ساختمان باشيم. با توجه به اينكه هزينه هاى صدور پروانه و نقشه و 
نظارت رايگان است و هيچ هزينه و يا حق الزحمه اى تحت هر عنوان 
نبايد پرداخت شود، بنابراين با توجه به اينكه امكان سوءاستفاده از 
نــام ناظر و تحت القاب ديگر وجود دارد در صورت مشــاهده و در 
اسرع وقت به ستاد بازسازى اين شهرستان اطالع داده تا پيگيرى و 

با شخص خاطى مطابق ضوابط برخورد شود.

 مديرتوزيع برق شهرســتان نهاوند در تشريح 
عملكرد 3ساله اين واحد خدماتى گفت: در مجموع 3

سال گذشته مبلغ 24ميليارد و470ميليون تومان در 
بخش توزيع برق شهرستان نهاوند با هدف تأمين برق 

مطمئن و پايدار هزينه و جذب شده است.
رضا شيردره در بيان جزئيات اين خدمات اقدام شاخص 
سال  98 در شهرســتان را ساخت نيروگاه خورشيدى 
100كيلووات با ســرمايه گذارى بخــش خصوصى  وبا 

اعتبارى بالغ بر 2 ميليارد تومان عنوان كرد.
شــيردره از كاهش نرخ انرژى توزيع نشده از 2/62 به 
1/32 دقيقه در روز به ازاى هر مشترك و كاهش 50

درصدى اين شاخص در بازه 3 ساله خبرداد كه همين 
اقدام ميزان خاموشى ها را به نصف كاهش داده است.
مدير توزيع برق نهاوند در بخش نخســت خدمات و 
اقدامات اجرايى برق در شهرستان از توسعه و ساخت 
شبكه هاى توزيع شــهرى با هدف تأمين برق جديد 
متقاضيــان به 13كيلومتر با اعتبــار 1ميليارد و239

ميليون تومان خبر داد.
همچنين توسعه و ساخت شبكه هاى توزيع روستايى 

با هــدف تأمين برق جديد متقاضيان به  17كيلومتر 
و بــا اعتبار1ميليارد تومان به همــراه اصالح و بهينه 
شــبكه هاى توزيع برق شــهرى با هدف تأمين برق 
مطمئن و پايدار مشــتركان در21 كيلومتر با اعتبار 
يك ميليــارد و 110ميليون تومــان، اصالح و بهينه 
شبكه هاى توزيع برق روســتايى با هدف تأمين برق 
مطمئــن و پايدار مشــتركان در67كيلومتر با هزينه 
اعتبــار 3ميليــارد و 618ميليــون تومــان و اجراى 
تعميرات و نگهدارى شــبكه هاى توزيع برق با هدف 
تأمين برق مطمئن و پايدار مشتركان را از ديگر برنامه 

هاى اجرايى تحقق يافته عنوان كرد.

رضا شيردره در بخش گردشگرى و تقويت زيرساخت 
هاى مربوطه با مديريت قوى توانســت كمك بزرگى 
با هزينه كمترين زمان در اجراى مصوبات و اقدامات 
مورد نياز داشته باشد كه تأمين روشنايى جاده  سراب 
گيان با احداث ۴km شــبكه فشار ضعيف، نصب 2

دســتگاه ترانسو نصب 145 دســتگاه چراغ با اعتبار 
500ميليون تومان و تأمين روشــنايى فضاى داخلى 
ســراب گيان با ساخت ٣km شــبكه فشار ضعيف 
زمينى و نصب 65 دستگاه چراغ با هزينه اعتبار550

ميليون تومان از جمله اين اقدامات به شمار مى آيد.
مدير توزيع برق شهرستان نهاوند همچنين در ادامه 
بخش نخست خدمات اين نهاد به شهرستان از نصب 
650 دستگاه چراغ جديد در معابر عمومى، تأمين برق 
4هزار و 605 مشــترك جديد در بازه 3 ساله و نصب 
99 دســتگاه پست توزيع براى تأمين برق متقاضيان 

جديد خبر داد.
به گفته وى اعتبار هزينه شده براى ارايه اين خدمات 

12ميليارد و774ميليون تومان بوده است.
*بخش دوم

رضا شــيردره در بخــش دوم خدمات ايــن نهاد به 
برداشــت اطالعات مشــتركين شهرســتان در اليه 
GIS، اصالح لوازم اندازه گيرى معيوب، كاهش پيك 
و مديريت مصرف، كاهش تلفات شــبكه هاى توزيع( 
رســيدن به هدف 9/5 درصد در سال جارى) و ايجاد 

قدرت مانور در شبكه هاى توزيع اشاره كرد.

براســاس آمار اعتبار هزينه شــده براى تحقق موارد 
بخش دوم ،9ميليارد و696 ميليون تومان بوده است.

معادل (9 ميلياردو 696ميليون تومان)
**چالش ها و تنگناها  

مديريت توزيع برق شهرستان نهاوند در پايان برخى 
موارد را به عنوان چالش و قابل توجه عنوان كرد.

از جمله تأكيد بر ســاخت پست فوق توزيع جديد در 
نهاوند با توجه به روند رشــد و توســعه شهرستان و 
پرداخت نكردن بهاى برق مصرفى توسط مشتركان، 
اســتفاده از برق هاى غيرمجــاز و عدم رعايت حريم  
شــبكه هاى توزيع برق در هنگام ساخت وساز كه نياز 
است دســتگاه هاى مرتبط با ساخت وســاز از جمله 
شــهردارى و دهيارى ها پيش از صدور پروانه ساخت 
اين مورد را بررســى و بيشتر مورد توجه قرار داده تا 
مانع ساخت و ســازهاى غيرمجاز در حريم شبكه هاى 

برق شوند.

مديريت توزيع برق نهاوند تشريح عملكرد دولت خبرداد:

100كيلوواتى نيروگاه ساخت 
اعتبار 2ميليارد  با



ويژه دهه پنجم پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى ايران، بهمن ماه 1398

6

 مدير شــبكه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند ضمن تبريك 
به مناســبت چهل و يكمين ســالگرد شــكوهمند پيروزى انقالب 
اسالمى ايران گفت: يكى از مهمترين محورهاى توسعه، ارائه خدمات 
بهداشــتى ودرمانى است و به يمن نظام مقدس جمهورى اسالمى و 
تالش دولت تدبير اميد، شــبكه بهداشــت درمان براى اســتحقاق 
بخشــيدن به بخش هاى سالمت، در5سال گذشــته خدمات بسيار 

مطلوبى ارائه نموده است. 
دكتر مؤمنعلى دارابى گفت: در دهه مبارك فجرانقالب اسالمى تعداد 
2 پروژه مهم شــامل، بخش دوم داخلى بيمارســتان ايت قدوسى و 
اورژانس بيمارســتان آيت ا... عليمراديان با اعتبــار 8 ميلياردتومان 

افتتاح خواهد شد. 

 *ام.آر.آى تقويت زيرساخت هاى درمانى شهرستان
دارابى با بيان اينكه با ســاخت ســاختمان و جذب دستگاه ام.آر.آى 
بــا اعتبار17 ميليارد تومان در صورت تجهيــز و اتمام كارهاى اوليه 
دستگاه راه اندازى خواهد شد و زمان راه اندازى به اطالع همشهريان 
عزيز خواهد رســيد، افزود: اين اقدام مهمترين رويكردى اســت كه 
مى تواند در زمينه زيرســاخت ها و ارائه خدمات تشخيصى و درمانى 

در نقاط شهرستان ارائه خدمات كند. 

*ترسيم موفق نقشه سالمت شهرستان
به گفته دارابى ترسيم نقشــه سالمت شهرستان به گونه اى است كه 
درابتداى ســال98 تعداد 4پروژه شامل، مركزخدمات جامع سالمت 
روستاى گوشــه، شهرك و شعبان و بهســازى بخش داخلى مردان 

بيمارســتان عليمراديان با اعتبار5ميليارد تومان در هفته ســالمت 
افتتاح و راه اندازى شــد و تعداد 5 پروژه  نيز كلنگ زنى شد كه شامل 
(مركز خدمات جامع ســالمت گلشــن، انباردارويى مركز بهداشت، 
ســاختمان پزشكان در بيمارستان شهيد آيت ا... قدوسى؛ ديواركشى 
مركز خدمات جامع ســالمت فيروزان و ادامه تكميل ساخت پروژه 
اورژانس 115 ســه راهى فارســبان با اعتبار بيش از 8 ميليار تومان 
كلنگ زنى شــد كه در مجموع اين تعداد پروژه ها در حال ســاخت 

هستند و پيشرفت فيزيكى بسيارخوبى داشتند. 
دكتردارابــى عنوان كرد: در ايجاد تجهيزات تشــخيص پزشــكى با 
همكارى رياســت دانشگاه علوم پزشكى اســتان، مجوز يك دستگاه 
سى تى اسكن با اعتبار2 ميليارد تومان از وزارت بهداشت گرفته شده 

است. 
وى گفــت: راه اندازى ســامانه الكترونيكى پذيــرش 24 نوبت دهى 
كلينيك تخصصى شهرستان كه ساليانه بيش از 40 هزار نفر مراجعه 
و پذيرش بيمار دارد كه بر همين اســاس شهرســتان نهاوند داراى 
43پزشــك متخصص اســت كه به صورت ويژه در بيمارســتان ها؛ 
كلينيك تخصصى و مطب ها به مردم خدمات تخصصى ارائه مى دهند. 
 وى عنوان كرد: درابتداى دى ماه 98 بيش از 12پزشــك متخصص 
از جمله سونوگراف خانم به شهرستان اضافه و در حال ارائه خدمات  
به همشهريان هستند و نيازهاى شهرستان به لحاظ انواع متخصص 

تقريبا برطرف شده است. 
دكتردارابى بيان كرد: خوشبختانه در تبيين سياست هاى دولت تدبير 
و اميد مورد نظر بوده اســت. به ويژه در زمينه پزشك خانواده تمامى 
مراكز بهداشــتى و درمانى شهرى و روســتايى با دريافت قرارداد با 

پزشك خانواده از نعمت پزشــك، ماما و ساير نيروها برخوردار بوده 
و با دلگرمى و انگيزه در قالب طرح تحول در بيمارســتان و پزشــك 
خانواده در مراكز بهداشــتى درمانى شهرى و روستايى خدمات الزم 

به مردم ارائه مى دهد. 
دكتردارابى در پايان گفت: از رياســت پرتالش دانشگاه علوم پزشكى 
اســتان دكترحيدرى مقدم، هيأت رئيسه و به ويژه معاونان فعال كه 
نهايت مســاعدت و همكارى در پيشــبرد خدمات؛ جذب اعتبارات 
براى زيرســاخت فضاهاى بهداشــتى و درمانى؛ تجهيزات پزشكى را 
با شبكه بهداشت ودرمان شهرستان نهاوند داشتند تشكر و قدردانى 
مى كنم، اميد آنكه شاهد رشد، شكوفايى و بالندگى ارائه خدمات در 

شهرستان باشيم. 

 بخشدار زرين دشت در تشريح خدمات دولت و 
نظام در بخش گفت: اين خدمات در 13بخش تشريح 
شده كه شــامل موارد متعدى اســت؛ دراين فرصت 

خالصه اى از آن عنوان شده است.
*بهداشت و درمان 

حميد موسيوند در حوزه بهداشت و درمان به تأسيس 
مركز جامع سالمت شــهر برزول، تأسيس خانه هاى 
بهداشــت و ساخت ســاختمان در شــهر برزول و 7

روســتاى بخش، افزايش تعداد پزشــك مركز جامع 
ســالمت برزول در مقايســه با مراكز مشــابه (3 نفر 
پزشــك عمومى، 1 نفر دندانپزشك)، ساخت و مرمت 

حمام هاى عمومى، و... اشاره كرد.
*سياسى

وى درحوزه سياســى به ايجاد زمينه مناســب براى 
حضور فعال سياســى مــردم در عرصه هاى مختلف، 
حضور فعال مردم در تصميم گيرى هاى كالن كشــور 
به ويژه انتخابــات مجلس خبرگان رهبرى، رياســت 
جمهورى، مجلس شوراى اسالمى و شوراهاى اسالمى 

شهر و روستا اشاره كرد.
*ورزشى

ساخت سالن چندمنظوره شهداى شهر برزول، سالن 
كشــتى روستاى زرامين سفلى، ساخت سالن ورزشى 
حوزه مقاومت بسيج بروجردى، بهسازى و ساماندهى 
زمين ورزشــى شــهر برزول (در حال حاجرا) ايجاد 
زمين فوتبال با چمن مصنوعى در روســتاى زرامين 
ســفلى (در حال اجرا) تســطيح و آماده سازى زمين 
فوتبال روســتاها، تشــكيل 6 هيأت ورزشى و معرفى 

مسئوالن آنها در سال 98 و... .
*فرهنگى

افتتاح كتابخانه هاى شهيد مطهرى و9 دى، ساماندهى 
گلزار شــهداى شهر برزول و روســتاى زرامين سفلى، 
حمايت مالى مساجد و بقاع متبركه، ساخت خانه عالم در 
روستاهاى گنبد كبود- توانه و ازنهرى، استقرار فرماندهى 
انتظامى بخش، حوزه مقاومت شهيد بروجردى برزول و 

تأسيس 10 پايگاه مقاومت در روستا
*عمرانى 

خدماتى از جمله برخوردارى تمام روســتاهاى بخش 
از راه آســفالته بــه ميانگين 35 كيلومتر، بهســازى 
روســتاهاى بخش و اجراى آســفالت بخش عمده اى 

از روستاهاى زرامين سفلى، عسگرآباد، توانه، چنارى 
و ازنهــرى، پرداخــت حدود 3 هزار فقره تســهيالت 
مقاوم ســازى مسكن شهر و روستا، تعريض و بهسازى 
پل هاى بخش، ســاختمان جديد مركز جامع سالمت 
شهر برزول در حال اتمام است، شروع عمليات اجرايى 
پروژه بهســازى راه دهفول- برزول- فارسبان، اجراى 
روكش آسفالت راه روستاى گنبد كبود، اجراى طرح 
جدول كشى و شــن ريزى معابر در بيشتر روستاهاى 

بخش ارائه شده است.
*آموزش و پرورش 

ساخت 2 دبيرســتان در شهر برزول، 8 واحد مدرسه 
راهنمايى، 16 واحد مدرسه ابتدايى، بازسازى مدرسه 
ابتدايى روســتاى سردوران با پيگيرى هاى انجام شده 

توسط وراث خير مرحوم عصارى انجام شده است.
*كشاورزى و دامپرورى

ســاخت فاز دوم شــهرك گلخانه اى شــهر برزول (با 
پيگيرى هــاى انجام شــده در ســال 1398 از طريق 
شركت شــهرك هاى گلخانه اى 8 نفر واجد شرايط و 

شروع به كار در فاز دوم گلخانه ها معرفى شده اند).
مطالعه و اجراى طرح هاى سيستم آبيارى تحت فشار، 
قطره اى و بارانى (1340 هكتار) در روستاهاى زرامين 
سفلى، عســگرآباد و ازنهرى (در سال 1398 در حال 

اجرا و بيش از 80 درصد پيشرفت داشته است).
*صنعتى و اقتصادى

حمايــت از طرح هــا و برنامه هاى اقتصــادى مولد و 
اشتغالزا، تأسيس3 شركت تعاونى، راه اندازى قالى بافى 

در روستاى زرامين عليا، درانه و بندامان.
*مخابرات

راه انــدازى ADSL در مركــز بخــش و تعدادى از 
روســتاهايى كه داراى مركز مخابرات، توسعه شبكه 
فيبــر نورى، نصــب و راه اندازى تلفن هــاى همگانى 
 ،WLL شــهر برزول، نصب دستگاه دكل تلفن ثابت

ساماندهى شبكه حمل ونقل.
*اجتماعى

بيمه روســتائيان و عشــاير، پوشــش حمايتى اقشار 
كم درآمــد از طريق كميته امداد و بهزيســتى ، توزيع 

ارزاق و كاالهاى يارانه اى و حمايتى.
اعطــاى تســهيالت ازدواج و پرداخــت كمك هزينه 

معيشتى به اقشار كم درآمد.

زرين دشت دربخش  نظام  و  دولت  خدمات 

مدير بهداشت و درمان نهاوند با ارايه عملكرد شبكه خبرداد

داخلى  ورژانس  ا و  زايمان  بلوك  فتتاح  ا
فجر دهه  در  عليمراديان  بيمارســتان 
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 مديرآبفار روســتايى شهرســتان نهاوند در تشــريح عملكرد اين نهاد 
خدماتى در روســتاهاى شهرســتان گفت: با اعتقاد به شعار خدمت به مردم 
افتخار ماســت، به اســتحضار مردم شــريف و واليت مدار شهرستان نهاوند 
مى رســاند در ســال 98 در فضاى تحريم و با تمامى محدوديت هاى مالى و 
اعتبارى امور آبفار نهاوند با پيگيرى هاى مســتمر و حمايت هاى مســئولين 
ارشد شهرستان و مساعدت مديرعامل محترم شركت آب و فاضالب روستايى 
همدان توانســت عالوه بر ارائه تمامى خدمات در حوزه بهره بردارى كه جزو 
وظيفه ذاتى اين شــركت مى باشد، شبكه آبرســانى در 3 روستاى بابارستم، 
ســياه دره ملوســان و گرديان را به صورت كامل و متــراژ 16 كيلومتر و با 

اعتبارى بالغ بر 9/1 ميليارد تومان تعويض و به بهره بردارى برساند.
ابراهيم طاهرى تصريح كرد: شــبكه تعويض شــبكه آبرسانى در 3 روستا در 
طول يك سال از زمان تأسيس شركت تاكنون براى نخستين بار اتفاق افتاده 

است كه يك ركور محسوب مى شود.

اعتباراتپيشرفت فيزيكىشرح پروژهروستارديف
هزينه شده (م.ر)

956/000٪ساخت مخزن 500 مترمكعبىكوهانى1

خط انتقال- تعويض شبكه و نصب بابا رستم2
10012/000٪مخزن هوايى

1003/000٪تعويض شبكه 3 كيلومترسياه دره ملوسان3

854/000٪تعويض شبكه 5 كيلومترگرديان4

701/200٪ساخت ايستگاه پمپاژتپه يزدان5

فنس كشى اطراف چاه، ساخت حوضچه، سفيدخانى6
100800٪نصب تله مترى

خط انتقال، ساخت مخزن و تعويض راوند عليا و سفلى7
506/000٪شبكه

مجتمع آبرسانى 8
6040/000٪اجراى 6كيلومتر خط انتقالگاماسياب

ه هاى  ژ و پر شاخص ترين 
98 سال  ر  د ند  و نها شهرســتان  ر  بفا آ ر  مو ا

مديرآبفار روستايى نهاوند درتشريح خدمات دولت اعالم كرد: 

آبرسانى  شبكه  تعويض  ركورد 
سال دريك  روستا   3
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 على كمالى نژاد سرپرست جهاد 
در  نهاوند  كشــاورزى شهرســتان 
و  دولت  عملكرد  تشريح  به  گزارشى 
خدمات نظام به كشاورزان شهرستان 

نهاوند پرداخته است.

گزرش عملكرد اهداف پروژه هاى الويت دار سند راهبردى و برنامه عملياتى توسعه كشاورزى شهر استان نهاوند در سال 1398

تو ضيحات
در صد تحقق تا پايان دى

ماه 1398 عملكرد شهرستان برنامه شهر ستان در 
سال 99 -98 واحد اندازه گيرى نام پروژه رديف

٪١٣ 525 4000 هكتار دانه هاى روغنى 1

بره پروارى 1000 رأسى شعبانى (محمد آباد گيان) 25 تن
بره پروارى500رأسى ساكى(دوچشمه) 8 تن
بره پروارى200رأسى على سلگى و(همان)8تن

بره پروارى200رأسى ابراهيم كاكاوند (ها دى آباد)8تن
بره پروارى 500 رأسى محسن كرمعلى(گنبد كبود)15 تن
گوسال پروارى (خزايى) گره چغا 200 رأس 30 تن

٪٦٨ 94000 137100 كيلو گرم توليد گوشت قرمز 2

2 هكتار على عباس كيانى – 1/2 هكتار تورج كيانى و محمد كريم خزايى
3 هكتار حسين فرخى- 6 هكتار گلخانه هاى مقياس كوچك
4 هكتار گخانه هيرو پونيك آقاى كاظمى در حال ساخت

٪٥٨/٥ 1 /4 گلخانه هاى ساخته شده
7/1 با گلخانه هاى در حال ساخت 7 هكتار تو سعه گلخانه 3

2600 اصله درخت گردو ،پيوند باغات پسته در سطح 12 هكتار ٪١٠٠ 5000 5000 پيوند اصالح باغات 4

از اعتبار 98 قصد استفاده را داريم.متقاضى بايد قرار داد ببند و خوديارى پرداخت كند.
آخرين دستور العمل منوط به پرداخت 17/5درصد خوديارى مى باشد . ٪٥٠ 700 متر 1/5 كيلو متر احياء و مرمت قنوات 5

403 هكتار در دست اجرا و 147 هكتار به اتمام رسيده ٪٧٧ 425 هكتار 550 تو سعه سامانه هاى نوين آبيارى 6

1 كيلومتر از نهر شعبان اجرا و 1 كيلومتر در دست اجرا ٪١٤ 1 7 كيلو متر احداث و بهسازى كانالهاى آبيارى عمومى 7
سردخانه 3000تنى سراغى روستاى بره فراخ

5000 تنى فراورى گشنيز
3000تنى بوجارى بذر پاراد

2000تنى شهركت صنعتى صنايع تبديلى
1000تنى سمين دانه گرين بذر

٪٤٦١ 14000 3000 تن ايجاد ظرفيت فر آورى و ذخيره سازى 
جديد 8

٪٩٦ درصد ميانگين عملكرد
توضيحات:

*2 در واحد دامى محمد آباد گيان اقدام به اضافه كردن 500 رأس دام سنگين گوشتى نموده است .
* 3 در سطح 15 هكتار تشكيل پرونده (شهرك گلخانه اى علمدار) در حال تشكيل پرونده است.
* 3 مشكل برق و گاز واحد در حال احداث علمدارو برزول در حال پيگيرى و رفع مشكل است.

* 3 گلخانه هيدروپونيك كاظمى در سطح 3 ونيم هكتاردر حال نصب سقف سازه است.

* 3 مجوز احداث 15 مورد گلخانه مقياس گوچك در سطح شهرستان صادر شده است.
* 4 ثبت نام متقاضيان دريافت نهال يارانه دار درختان مثمر در حال اجرا است.

عملكرد  تشريح 
وند نها كشاورزى  جهاد 

تعاونى مصرف فرهنگيان نهاوند با 50سال سابقه خدمت

تعاونى مصرف فرهنگيان نهاوند با سابقه فعاليت 
50ساله در شهرستان و ارائه خدمات و كاالهاى به روز 
و باكيفيت توانسته اســت اعتماد شهروندان را براى 
يك خريد ماندگار براى هميشه در حافظه سبد خريد 

خانوارهاى نهاوندى ثبت كند.
اين فروشگاه با هيأت مديره 5نفره و مديريت عاملى 
رحيم حاج باباعلى توانســته است براى 5نفر به طور 

مستقيم ايجاد اشتغال كند. 
**تعاونى نمونه كشورى
**تعاونى نمونه استانى 
**تعاونى برتر تداوم

آنچه در اين تعاونى عرضه مى شود:
**لوازم خانگى با اقساط 6تا10ماهه 

بدون  اقساط 3ماهه  در  بهداشتى  و  خوراكى  **اقالم 
سود و پيش قسط 

طرح ويژه فروش شب عيد اين فروشگاه از اسفند آغاز 
مى شود

عرضه آجيل شب عيد با شرايط عالى (اقساط3ماهه) و 
شروع بازپرداخت اقساط از فروردين 99

توزيع كاالى تنطيم بازار (قند، شكر، برنج وارداتى،گوشت 
و...) 

اسفند ز  ا نه  عيدا فروش 
مى شود آغاز  ويژه  شرايط  با   

نشانى: كمربندى-پشت مسجد محمديه-كوى سرباز 
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 اقدامات و برنامه هاى اجرايى ميراث 
گردشــگرى  و  دســتى  صنايع  فرهنگى 
در  تازه اى  جان  اخير  ســال   3 در  نهاوند 
دميده  شهريتان  اين  ظرفيت هاى  شريان 

است.
با اســتناد به اقدامات انجام شــده در بخش هاى 
مختلــف اين نهاد مى توان به جرأت از آمار واقعى 
جذب گردشــگران و حضور مسافران و در نتيجه 

تقويت اقتصاد گردشگرى شهرستان خبرداد.
شرايطى كه به نظر مى رســد افق روشنى مقابل 

گردشگرى شهرستان آن هم به عنوان يك قطب 
درآمــدزا و صاحب شــغل بگذارد به شــرطى كه 
همين سرعت پيشــرفت و حركت در آن حفظ 

بلكه تقويت هم بشود.
مدير ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى 
نهاوند در تشريح عملكرد اين نهاد در شهرستان 
گفت: برگزاري جشن هاى نوروزگاهي در نهاوند 
بــا اســتقبال قابل توجهى مواجه شــده اســت 
برنامه هاى  ميهمانــان  و  مســافران  به طورى كه 
حضور خود را در روزهاى نخســت ســال با اين 

برنامه ها مطابقت و هماهنگ مى كنند.
محســن جانجان در ادامه از برگزاري جشنواره 
فرش و گليم، كالس آموزشــي صنايع دســتي، 
ادامــه كاوش و فصل چهارم معبد الئوديســه و 
كاوش در تپــه نقاره چي، مرمــت خانه تاريخي 
صمصام، مرمت موزه حمام حاج آقا تراب، مرمت 
حمام تاريخي گلشن، مرمت خانه تاريخي شهيد 
قدوســي، بهســازي و تكميل زيرســاخت هاي 
ساخت  فارســبان، كلنگ زني  سراب  گردشگري 
هتل دوســتاره زاگرس، پرو ژه بهسازي و تكميل 

بام نهاوند، تقويت زيرساخت ها و ارائه تسهيالت 
براى ايجاد اشتغال، كشف يك دستگاه فلزياب و 
ادوات حفاري، شناســايي دو اقامتگاه بومگردي 
و برگــزاري جلســات تخصصــي و كلنگ زني و 
ســاخت هتل سه ستاره جهانيان به همراه معرفي 
10 طــرح صنايع دســتي به بانك هــا به منظور 
دريافت تسهيالت مشــاغل خانگي و روستاي و 
عشايري را ازجمله اقدامات انجام شده در تقويت 
زيرســاخت هاى گردشــگرى و صنايع دســتى 

شهرستان عنوان كرد.

محسن جانجان در تشريح عملكرد ميراث: 

نهاوند گردشگرى  افق 
گردشگرى  اقتصاد  قطب 

است كشور 

 رئيس صنعت معدن و تجارت نهاوند در تشــريح 
عملكــرد اين نهاد در شهرســتان گفت: صنعت، معدن و 
تجارت توانسته است در طول 3 سال گذشته بيش از 18

پروانه صنعتــى و 10 پروانه بهره بردارى معدنى و بيش از 
291 پروانه كســب را صادر و در زمينه كســب درآمد و 

توسعه اقتصاد شهرستان را ايجاد نمايد.
بيژن ترابيان گفت: اين طرح  ها كه بعضى در شهرســتان 
نهاوند به بهره بردارى رسيده و مورد مشابه آن در منطقه 
كم نظير اســت، از جمله (كارخانه مالت، كارخانه روغن، 
كارخانه ماده شيميايى سود كاستيك) يكى از ويژگى هاى 

صنعت شهرستان محسوب مى گردد.
وى با بيان اينكه شهرستان نهاوند در حوزه صنايع معدنى 
و كانه آرايــى معدن 3 هزار و860 ميليارد ريال با 5 طرح 
و بيش از 600 نفر اشتغال در حال اجرادارد، افزود: معادن 
دولوميت و ســيليس و آهك شهرســتان نهاوند ظرفيت 
بســيار عظيمى اســت كه زمينه ساز توســعه شهرستان 

خواهد بود.
بافت بيش از 3هزار فرش در3سال گذشته

بيژن ترابيان با بيان اينكه در طول 3 سال گذشته بيش از 
23 پيشتيبان قالى بافى با 150 ميليارد ريال اعتبار ساليانه 
بيــش از 3 هزار قطعه فــرش به متراژ 7 هــزار مترمربع 
بافته شــده است، گفت: مشاغل خانگى حوزه كسب و كار 
با صدور بيش از 300 مجوز در سال 96 بيش از 100 طرح 
به مبلغ 5 هزار ميليون ريال موجب رونق اين هنرصنعت 

شده است.
 وى با اشــاره به برگزارى نخستين جشنواره شهرستانى 
فرش، افزود: امسال در شهرستان نهاون با حضور بيش از 
300 بافنده از سراســر استان برگزار و موجب معرفى اين 

هنر صنعت به كشور گرديد.
رئيس صنعت معدن و تجارت شهرســتان فرش نهاوند را 
يكى از ظرفيت هاى بزرگ شهرستان دانست كه مى تواند 

به راحتى براى افراد نوجوان و جوان شغل ايجاد كند. 
ترابيان درباره ســاير اقدامات اين اداره هم گفت: در سال 
97 در حوزه طرح هاى پايداردار اشتغال روستايى بيش از 
71 طرح به بانك  ها به مبلــغ 300 ميليارد ريال معرفى 
و از ايــن طرح  ها اكنون 51 طرح به بهره بردارى رســيده 

و بيش از 200 نفر در زمينــه توليد فرش، مبل و منبت، 
خياطى و بسته بندى اشتغال ايجاد نموده است. 

همچنين در ســال 98 در حوزه طرح هاى پايداراشتغال 
روســتايى510 ميليارد ريال به بانك هاى عامل و 7 هزار 
ميليون ريال در حوزه مشــاغل خانگى با اشتغال 30 نفر 

معرفى شده است.
نظارت و بازرسى در سال 98

وى در بخش نظارت و بازرســى هم تعداد بازرســى هاى 
انجام شــده را از 4 هزار و 343 واحد اعالم كرد كه 280

واحد متخلف 53، واحد گرانفروشى همچنين درج نشدن 
قيمــت 111 واحد، ارائه ندادن فاكتور و صدور فاكتور 79

واحد، كم فروشى و تقلب 27 واحد، عرضه خارج از شبكه 
10 واحد و ساير تخلفات هم 99 واحدگزارش شده است. 
ترابيان گزارشــات ستاد خبرى را 136 واحد وگشت هاى 

مشترك را 46 مورد عنوان كرد.

است نهاوند  اقتصادى  توســعه  ژه  كليدوا معدن 

پروژه هاى صنايع معدنى شهرستان نهاوند

ميزان سرمايه گذارى نام شركت نام طرحرديف
(ميليارد ريال)

ميزان 
اشتغال

مساحت 
محل ساختزمين

دولوميت كلسينه و 1
كيلومتر 2 جاده كرمانشاه6 هكتار600170شركت نسوز ايرانزينتره

شركت صنايع آلياژى نهاوند فرو سيليس2
كيلومتر 15 جاده كرمانشاه2 هكتار46080سيليس

3
طرح محدوده اكتشافى 

پلى متال
(معدن طال)

اراضى روستاى عشوند 30 هكتار80030شركت سماك (ايميدرو)

كيلومتر 2 جاده كرمانشاه9 هكتار1800120شركت صنايع تأمين اجتماعىشمش منيزيم4

شركت فوالد سنگ مباركه فرو سيليس5
اراضى محمدآباد چولك20020010/4اصفهان

دن
مع

ت، 
نع
ص

ره 
ادا

رد 
ملك

ع
وند

نها
ن 
ستا

هر
 ش

رت
جا
و ت

صنفىصنعت و معدن
پروانه هاى كسبمعادنجواز تأسيسپروانه بهره بردارى صنايع

اشتغالتعداداشتغالتعداداشتغالتعداداشتغالتعداد

51133412150461437300320
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روستايى 
در دل يك قلعه

روستاى باباقاسم نهاوند از توابع بخش مركزى 
ميزبان يكى از آثار ارزشــمند تاريخى شهرســتان 

نهاوند است.
در20 كيلومترى جنوب غربى نهاوند و در ضلع شمالى 
روســتاى باباقاســم يك تپه تاريخى قرار دارد كه از 

قلعه هاى دوره اشكانى است.
كاوش هاى صورت گرفته نشــان مى دهد اين منطقه 
به عنوان يكى از قديمى ترين سكونتگاه هاى بشرى بوده 
كه قدمت آن به 7 هزار سال پيش و دوران عصر مفرغ 

ميانى مى رسد.
خرابه هــاى موجــود در ايــن تپــه، بــه خرابه هاى 
قلعه سرســام گيرى هم شــهرت دارد و قســمتى از 
ســاختمان هاى اهالى روستاى باباقاســم نيز، بر روى 

بخشى از محدوده اين تپه بناشده اند.
طبق گفته كارشناسان قدمت اليه هاى روى اين تپه، 
ايــن منطقه را به دوره اشــكانى مرتبط مى كند، ولى 
باستان شناسان معتقدند در صورت انجام مطالعات در 
اين تپه اليه هاى تاريخى با قدمت بيشــترى مشخص 

خواهد شد.

باستان شناســان مدت ها در مورد اين منطقه مطالعه 
كردند تا توانســتند اين تپه تاريخى را در 25 آبان ماه 
1387 با شماره 23684 در فهرست آثار ملى ايران به 

ثبت برسانند. 
دهيارى باباقاسم

دهيار روستاى بخش مركزى برخى اقدامات اين دهيارى 
را بــه همراه تعامل با شــوراى روســتا اينچنين عنوان 
كرد: جدول گذارى اعتبارى بالــغ بر 800ميليون ريال، 
مخلوط ريزى و تسطيح معابر،تشكيل پرونده براى افرادى 
كه ساختمان هايى از بارندگى فروردين  ماه خسارت ديده 
بود به تعداد 35نفر، صدور 7پروانه ساختمانى، پيگيرى 
روشنايى معابر روستا  از طريق اداره برق و پيگيرى معضل 

آب شرب و.. از ديگر اقدامات بوده است.
به گفته مهدى عسگرى موقعيت گردشگرى اين روستا 
مى تواند زمينه اى براى جذب توريسم و تقويت صنعت 
گردشگرى در اين منطقه باشــد كه با برگزارى آئين 
نوروزگاهى در ايام عيد مسافران و ميهمانان بسيارى از 
اين منطقه و قلعه تاريخى باباقاسم ديدن كردند و اين 

موقعيت را بايد تقويت كرد.

 ايجــاد امــكان برخــوردارى از اينترنت 500 
مشترك 

مديرمخابرات شهرستان نهاوند در تشريح عملكرد اين 
نهاد خدماتى به بخش ها و روســتاهاى شهرســتان از 
اجراى فاز دوم امكانات واگذارى هزار شماره در مناطق 
فاقــد امكانات و ايجاد امكان برخــوردارى از اينترنت 

500 مشترك در اين شهرستان خبرداد.
محمدرضا صالحى همچنين اجراى افزايش پهناى باند 
اينترنت و ارتقاى موبايل زرامين، كرك، شهرك خزل 
به همراه افزايش پوشــش موبايل كوتــاه دره، گره چغا، 
فيروزآباد ســفلى، چم كبود، بيــان، گرديان، اميرآباد، 
گرك و ارتقاى ســايت و پوشــش آنتن دهى ســراب 
گاماســياب را از ديگر خدمات مخابرات در شهرستان 

عنوان كرد.
وى برخى اقدامات ســال 98 را آغاز عمليات اجراى 3

نيوسايت موبايل همراه اول، آغاز عمليات مركز تلفن و 
شبكه فيبرنورى روستاى بره فراخ درصورت عدم وجود 
معارض و افزايش امكانات adsl براى مناطقى ازجمله 
گنبد كبود، زرامين، كيان، وســج ، ميالب و شهرك 

صنعتى اعالم كرد.
به گفته وى اجراى شــبكه كابــل زمينى و ملزومات 
فنى با ظرفيت 200 مشترك در بافت جديد روستاى 
كوهانى، اجراى فاز دوم ســال 98 براى ايجاد امكانات 
واگذارى 1000 شــماره در تعــدادى از مناطق فاقد 
امكانات شــهر نهاونــد و ايجاد امــكان برخوردارى از 
اينترنــت براى 500 مشــترك فاقد امكانــات هم از 

برنامه هاى تعريف شــده اجرايى براى توسعه و تقويت 
خدمات مخابرات عنوان كرد. 

محمدرضا صالحى در بحث اجراى فاز ســوم توســعه 
هم اجراى شبكه زمينى در بافت مركزى شهر باهدف 
حذف شبكه كابلى و تجهيزات قديمى و امكانات هزار 
و 800 خط جديد(سه برابر كردن امكانات مركز شهر) 
و واگذارى تلفن بــه اماكن فاقد امكانات، اجراى طرح 
آنالين كردن تلفن همگانى و كارت تلفن دائمى و قابل 
شــارژ، اجراى طرح adsl پرسرعت ( vdsl ) به همراه 
اجــراى طرح ســامانه اتوماتيك اعــالم و رفع خرابى 
20117 و حذف قبوض كاغذى با ســامانه كشــورى 

2000 را برشمرد.

 زرامين ســفلى روستايى سرســبز كه سيب سرخ 
درختان پر بار آن شهرت عام دارد.

و شــهيدانى كه خوِن به سرخى همان ســيب و طراوت 
جوانى شان را فداى پايندگى و استقامت اين خاك كردند.

عباس تركاشوند عضو شوراى اسالمى روستاى شهيدپرور 
زرامين ســفلى در تشــريح خدمات دولت در اين روستا 
گفت: زرامين سفلى روستايى در 15كيلومترى شهرستان 
نهاوند از توابع بخش زرين دشت، در دوران دفاع مقدس 
نقش به ســزايى را ايفا كرده است و حدود  525 رزمنده، 

175 جانباز و 32 شهيد تقديم اين نظام كرده است.
زرامين همچنان در عرصه هاى مختلف در صحنه است؛ از 
مراسمات فرهنگى گرفته تا مدافعين حرم و امنيت حضور 

فعال دارد.
تركاشــوند از برخوردارى مردم ايــن منطقه از خدمات 

جمهورى اســالمى گفت و افزود: زرامين به لطف خداوند 
منان بــا پيگيرى هاى مكرر و توجه خاص مســئوالن به 
روستا در دوران انقالب اسالمى خدمات ارزنده اى شاملش 
شده است. از گازرسانى، تلفن خانگى، برق رسانى، ساخت 

سالن ورزشى كشتى وخدمات مهم ديگر ... .
وى با بيان اينكه در چندســال اخير تحريم هاى ظالمانه 
مانع خدمات گسترده دولت به روستاها نشد، از جمله اين 
خدمات را، اجراى طرح هــادى در فاز اول، نصب تمثال 
32 شهيد سرافراز در سطح روستا، حفر چاه عميق براى 
آب شرب كه از دغدغه هاى چندين ساله روستا بود، خط 
انتقال آب شــرب به مســافتى بيش از5كيلومتر، ساخت 
مخزن آب شــرب و تعويض شبكه آب شرب روستا پس از 
40 سال، تأمين اعتبار آبيارى قطره اى باغات حدود 130

هكتــار، روكش آســفالت محور زراميــن –نهاوند پس از 

25سال، آسفالت داخل روستا كه از اعتبارات بنياد مسكن 
در اجراى طرح هادى صورت گرفته اســت، ســاماندهى 
نهر كشــاورزى داخل روستا كه از اعتبارات بنياد مسكن 
در اجراى طرح هادى انجام شــده اســت، جدول كشــى 
كوچه هاى ســطح روستا با مشــاركت و خوديارى اهالى، 
ســاخت ســاختمان دهيارى در 2 طبقه و بــا اعتبارات 
دهيــارى و ايجاد 2 شــغل، برخــوردارى از خط ايترنت 
پرســرعت، ايستگاه سالمت براى نخســتين بار در سطح 
روستاها، ساخت نخستين چمن مصنوعى در شهرستان 
در زرامين سفلى كه با پيگيرى هاى مكرر شوراى اسالمى 
و دهيارى به مقامات كشورى و استانى كه صورت گرفته 
0درصد پيشرفت  است به ســرانجام رســيده و بيش از5

فيزيكى درحال اجرا است. 
از ديگر اقدامات انجام شــده اجــراى برنامه هاى 

فرهنگى در روستا در ايام هاى مختلف سال
همچنين باوجود اين همه خدمات در روستا بازهم نيازمند 
توجه ويژه مسئوالن اســتانى و شهرستانى است، اصالح 
پيچ هاى خطر ناك زرامين تا ســه راهى گيان، اجراى فاز 
دوم طرح هادى، ساخت غســالخانه، آسفالت كوچه هاى 
روستا، تجهيز ماشين حمل زباله، ساخت خانه عالم اعالم 

كرد.
**قدردانى

عباس تركاشوند شوراى اسالمى روستاى زرامين در پايان 
هم به رسم قدردانى و ســپاس گفت: از زحمات نماينده 
پرتالش شهرستان جناب آقاى بهرام نيا و فرماندار مردمى 
جناب آقاى ناصرى و بخشدار محترم جناب آقاى موسيوند 
بخش زرين دشــت كه تالش هاى بسيارى در بخش دارند 
كمال تقدير و تشــكر را داريم و از دهيار محترم روســتا 
آقــاى قيصرى و از زحمــات و تالش هاى اعضاى محترم 
شوراى اسالمى آقايان سهم الدين احمدوند و محمد قربان 

احمدوند قداردانى مى كنيم.

مديرمخابرات نهاوند در تشريح عملكرد دولت گفت:

شماره  هزار  واگذارى  امكانات  دوم  فاز  اجراى 
امكانات  فاقد  مناطق  در 

سرخ  سيب هاى  دشت  مردمان 
هستند بهره مند  انقالب  خدمات  از  شهيدان  ديار  و 
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شهرستان  طبيعى  منابع  اداره  رئيس 
نهاوند هنوز يك سالى از شروع فعاليت وى 
به عنوان رياست منابع طبيعى نگذشته است 
اين  در  وى  اقدامات  خروجى  و  عملكرد  اما 

بخش چشمگير و قابل توجه است.
حسن قياسوند در تشريح عملكرد اين نهاد 
با بيان اينكه جنگل طبيعى شهرستان هزار 
و441 هكتار، اراضى جنگلى در ســطح 23
هزار هكتار و طــرح صيانت از جنگل هاى 

زاگــرس در 7 هزارو 500 هكتار، پارك هاى 
اهداف  گفت:  اســت  هكتار  جنگلى 685 
جنگل كارى و جنگل دارى شامل جنگل كارى 
و توسعه فضاى سبز، مراقبت و نگهدارى از 
از  تأمين نهال، صيانت  توليد و  ســنواتى، 
جنگل هاى زاگرس، شناســايى و حفاظت 
چوب،  زراعت  توســعه  جنگلى،  ذخاير  از 
محصوالت  مولد  گياهان  و توســعه  كشت 

جنگل كارى غيرچوبى مى شود.

«پيام من به همه مردم عزيز ايران اين است كه درختكارى و ايجاد فضاى سبز،  حفاظت از محيط زيست، حفظ جنگل ها و ديگر منابع حياتى 
كشور را يك وظيفه اسالمى، انقالبى، وجدانى و انسانى به حساب آورند»                              (مقام معظم رهبرى حضرت آيت ا... خامنه اى)

طبيعى  منابع  خدمات  تشريح 
نهاوند شهرستان 

سطح جنگل هاى طبيعى و اراضى جنگلى
و پارك هاى جنگلى و مراتع شهرستان نهاوند 

ميليون ريالهكتارجنگل - سال 98
3400670 هكتارگشت و مراقبت از عرصه هاى منابع طبيعى

2500730مبارزه مكانيكى با آفات و امراض 
300680 هكتارنگهدارى از سراب گاماسياب

151260 كيلومتركمربند حفاظتى
3354450 هكتارساماندهى سراب گاماسياب و فارسبان 

4436500 هكتارتوسعه جنگل با نهال و بذر و طرح 1000 هكتارى استان
نگهدارى از جنگل كارى هاى سنواتى (گاماسياب گيان 

685129 هكتارفارسبان و حاشيه جاده)

طرح صيانت شامل بذركارى نهال  ارى كمربندحفاظتى 
-7500 هكتارگشت و مراقبت

سطح مراتع شهرستان 93581 هكتار مى باشد 
مرتع : توليد علوفه و ارزش زيست محيطى، نفوذپذيرى آب،  اهداف

 تغذيه سفره هاى زيرزمينى و ايجاد پوشش گياهى 
آمار فعاليت هاى مرتع در سال 1398

هكتارفعاليتهكتارفعاليت
4مرمت چشمه414قرق
5كپه كارى7103بيمه

-ذخيره نزوالت120بذرپاشى
10كودپاشى4ساخت آبشخور

اهداف آبخيزدارى:
جلوگيرى ازفرسايش خاك، جلوگيرى از حركت رسوبات خاك به 
مخزن سدها، تغذيه سفره هاى زير زمينى، كنترل سيالب، ايجاد 
محيط زيست ســالم، حفظ و احياى پوشش گياهى، استفاده از 

اراضى به منظور توليد بيشتر 
آمار فعاليت هاى آبخيزدارى در سال 1398

5429 متر مكعب عمليات سنگ مالتى

كمر بند حفاظتى :
حائلى است مشخص بين عرصه هاى ملى شده و مستثيات، كه باتوجه به شرائط منطقه اى طراحى 
و اجرا مى شــود و از سودجوئى برخى افراد فرصت طلب در تصرف و تجاوز به منابع ملى و عرصه اى 

جنگلى جلوگيرى مى كند.
اعتبار هزينه شده نوع سازهنوع پروژهرديف

مناطق مورد اجرا / كيلومتر (ميليون ريال)

گرديان- ليالس- شهرك- 1260بتونى (بنچ مارك)كمربند حفاظتى1
ازنهريبه طول 15 كيلومتر

يگان حفاظت :
حفاظت از عرصه هاى منابع طبيعى، گشت و مراقبت 
و اقدامــات پيشــگيرانه و اطالع رســانى به موقع از 
حريق، كنترل بهره ورى از عرصه هاى منابع طبيعى، 
جلوگيرى از تردد و چراى غيرقانونى دام، تشــكيل 
پرونده هاى قضائى متخلفين، قاچاقچيان و متجاوزان 
به عرصه هاى منابع طبيعى و جرائم مشهود، اجراى 
اقدامــات پيش گيرانه،  پيش آگاهــى و همكارى در 

كشف خاموش كردن آتش.
حقوقى :

جمع آورى اطالعات و تهيــه و تنظيم لوايح قانونى، 
دريافت دســتور قضائــى براى جلوگيــرى از ورود 
زودهنگام دام غيرمجازو همچنين برداشت غيرمجاز 
موســير باهمكارى مأمورين محترم نيروى انتظامى، 
طرح دادخواســت و شــكوائيه عليه افراد متخلف و 
جلوگيــرى از تخريب اراضى ملــى و حفظ انفال و 

حقوق بيت المال.
ترويج و مشاركت هاى عمومى:

جلــب مشــاركت هاى مردمى در قالــب انجمن ها، 
تعاونى هــا و هميــاران طبيعت، ثبت نــام همياران 
طبيعت به تعداد 65 نفر، تشكيل كالس هاى ترويجى 
درباره ارتقاى فرهنگ منابــع طبيعى و آبخيزدارى 

براى عموم مردم.
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رئيس راهــدارى و حمل ونقــل جاده اى نهاوند در تشــريح 
اقدامات دولت از حال رو به بهبود راه هاى نهاوند خبرداد و گفت: با 
مجموعه اقدامات انجام شده توسط اداره راهدارى شهرستان نهاوند 
از ابتداى سالجارى تاكنون آمار تصادف و خسارت هاى مالى و جانى 
در اين محورها كاهش يافته اســت و با اتمام همه پروژه ها شــرايط 

بهترى در شهرستان خواهيم داشت.
راميــن صفدرى اقدامات انجام شــده را در 3 محور حوزه نگهدارى 
راه و ابنيه و حوزه حمل ونقل كاال و مسافر و حوزه پرسنلى و ادارى 

تشريح كرد.
صفدرى با بيان اينكه عمليات ساخت زيرگذر تقاطع شهرك باهدف 
حــذف نقاط پر تصادف در محور نهاوند به كرمانشــاه با پيشــرفت 
فيزيكى 60 درصد تاكنون در حال اجراســت گفت: اجراى عمليات 
ســاخت زيرگذر كفراش با 50 درصد پيشــرفت فيزيكى به همراه 
ترميم و بهســازى دســتك هاى پل راه روستايى دهبوره معروف به 
پل پيل الغه و همچنين اجراى ديواره حائل به طول 20 متر باهدف 
افزايش سطح ايمنى در راه روستايى مذكور، همچنين ترميم و اصالح 
رانش راه روستاى ده حيدر و گل حيدر و ترميم و اصالح رانش محور 

نهاوند به نورآباد، اجــراى ترميم و اصالح رانش راه 
روســتاى تازناب و قشالق بابارستم و ترميم 

و اصالح رانش راه روســتاى چولك 
و روســتاى محمودوند  به تپه 
على، اجــراى عمليات ترميم 
و اصالح رانش راه روســتاى 
ده كبود به تاريك دره، تهيه و 
به منظور  گرم  آسفالت  پخش 
انجام عمليــات لكه گيرى در 
مواصالتى  محورهاى  ســطح 
اجراى  نهاونــد،  شهرســتان 
روستاى  پل  ساخت  عمليات 
احمدآبــاد بــه شــريف آباد، 
پل  ســاخت  عمليات  اجراى 
همچنين  و  ليالن  روســتاى 

روســتاى تازناب، اجــراى عمليات 
ســاخت پل در مســير راه دانشگاه دولتى 

نهاوند، اجراى عمليات ســاخت پل در 
محــور گيان  به ظفرآباد، نصب سيســتم 

روشــنايى در پارگينگ كارخانه آرد، تقاطع 
دهنــو عبدالملكــى و همچنيــن تقاطع 
ليلى يــادگار، تعريض يكدهانه پل در 
ســه راهى زرامين به منظور حذف 
نقطــه پرتصــادف در محور 
نهاونــد به گيــان، آغاز 
روكــش  عمليــات 
محــور  آســفالت 
نورآباد،  بــه  نهاوند 
روستايى  راه  تســطيح 
احمدآباد دارياب، باالجوب، 
قلعه ذراتــى، تازناب و ظفرآباد، 

انجام عمليات ترانشــه بردارى در محور نورآباد، اجراى 
عمليات ســاخت راه روســتايى هــادى آباد به 
رزينى، اجراى خط كشى محور آورزمان، 
كرمانشاه و محور روستايى چشمه 
ماهى را از اقدامات مهم درمحور 
حوزه نگهدارى راه و ابنيه عنوان 

كرد.
**حمل بيش از يك ميليون تن 

كاال در شهرستان 
وى همچنيــن دربــاره اقدامات 
اجرايى در حوزه حمل ونقل كاال 
و مســافر در شهرســتان گفت: 
بيش از يــك ميليون تن كاال در 

شهرستان حمل شده است.
صفدرى افتتاح 2 واحد شــركت 
حمل ونقل كاال باهدف افزايش ســطح 
خدمات و همچنين اشتغال زايى در شهرستان 
و اجراى طرح ايمن ســازى مدارس حاشيه راه، موتور 
ســيكلت، عابرين پياده و همچنين ادوات كشــاورزى باهدف 
آشــنايى هرچه بيشتر اين افراد با قوانين و مقررات عبور و مرور در 
روســتاهاى جهان آباد و دهفول، به همراه ارتقاى سيستم نوبت دهى 
كارخانه سيمان، بازديدهاى مستمر از مركز معاينه فنى خودروهاى 
ســنگين و همچنين مجتمع هاى خدماتى رفاهى باران، زاگرس و 
صدرا، اجراى طرح نوروزى ســال 98 و همچنين اربعين حســينى 
با استفاده از ناوگان اتوبوسى، واگذارى انجام  امور مربوط به تمديد 
كارت هوشمند از طريق دفاتر پيش خوان دولت را از ديگر اقدامات 

اين حوزه عنوان كرد.
وى در حــوزه پرســنلى و ادارى هم بهســازى و انجــام تعميرات 
ســاختمان ادارى و مهمان ســرا و نصب آبگرمكن خورشــيدى در 
راهدارخانه گريــن را از اقدامات ديگر اين نهاد خدماتى در ســال 

98 برشمرد.

رئيس راهدارى و حمل ونقل جاده اى نهاوند در تشريح اقدامات دولت:

است بهبود  به  رو  شهرستان  خيز  حادثه  نقاط  حال 
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رئيس دانشــگاه ملى دخترانه (تك جنسيتى) نهاوند 
درباره رويش و شــكل گيرى اين مركز آموزشــى در 
شهرســتان گفــت: دربهمن ماه ســال 1381 پس از 
بازديد وزير محترم وقت علــوم، تحقيقات و فناورى 
از شهرســتان نهاونــد و براســاس ظرفيت هاى اين 
شهرســتان، دانشــكده تربيت بدنى و علوم ورزشــى 
باپذيرش 25 نفر دانشــجو در رشــته تربيت بدنى در 
مقطع كارشناســى ب  عنوان يكى از دانشــكده هاى 
اقمارى دانشگاه بوعلى سينا همدان شروع به فعاليت 

كرد. 
حســين مرادى مخلص تصريح كرد: 23فروردين 90 با 
پيگيرى هاى رياست وقت دانشگاه و دستور وزير محترم 
علوم، تحقيقات و فناورى و موافقت شــوراى گسترش و 
برنامه ريزى آموزش عالى، دانشــكده تربيت بدنى و علوم 

ورزشــى به مجتمع آموزش عالى نهاوند، (كه بزرگ ترين 
مجتمع آموزش عالى غرب كشور است) با 2 رشته جديد 

مهندسى كشاورزى و مهندسى صنايع ارتقا يافت. 
به گفته مرادى مخلص، 30 ارديبهشــت 92 شــوراى 
گســترش و برنامه ريزى آموزش عالى موافقت اصولى 
خود را بــا ارتقاى مجتمــع آموزش عالــى نهاوند به 
دانشــگاه نهاوند اعــالم كرد و از ايــن تاريخ به صورت 
مســتقل به فعاليت خود ادامه داده و از دانشگاه بوعلى 

سينا منفك گرديد. 
مرادى مخلص درباره نحــوه فعاليت و كيفيت خدمات 
دانشــگاه در بخش آموزشــى گفت: دانشگاه نهاوند در 
حال حاضر داراى 3 دانشــكده اســت و با بهره گيرى از 
دانش و تخصــص 15 عضو هيأت علمــى در 5 گروه 
آموزشى و تعداد 700 نفر دانشجو در مقطع كارشناسى 

به فعاليت خود ادامه مى دهد. 
به گفته وى، به رغم قرارگرفتن در مسير رشد و توسعه، 
اين دانشگاه فاقد ســاختار فيزيكى مناسب و در شأن 
جايگاه علمى و تاريخى نهاوند بود كه خوشــبختانه از 
سال 95 و با پيگيرى مسئوالن دانشگاه و حمايت هاى 
مســئوالن شهرستان، روند كار سرعت بيشترى گرفت 
و در ارديبهشت ماه سال 98 ساختمان جديد دانشگاه 
نهاوند باحضور وزير محتــرم علوم جناب آقاى "دكتر 

غالمى " افتتاح شد و به بهره بردارى رسيد. 
دانشــگاه در ســاختمانى بالغ بر 10 هكتار تمامى 
اســتانداردهاى علمى، آموزشى، پژوهشى، فرهنگى 
و عمرانــى مجموعه هاى دانشــگاهى را دارا اســت 
و به فعاليــت خود در راســتاى سياســت هاى نظام 
و وزارت متبــوع ادامه مى دهد. در همين راســتا و 

باتوجه به استانداردهاى موجود و درخواست جامعه 
علمى شهرستان و پيگيرى هاى مؤثر عوامل دانشگاه 
مجوز برگزارى آزمون كارشناسى ارشد سال 99 در 
دانشگاه نهاوند صادر شد كه متقاضيان انبوه شركت 
در آزمون كارشناســى ارشد براى شركت در آزمون 
مذكور ديگر مجبور به مراجعه به شهر يا استان هاى 

مجاور نخواهند بود.

- تشكيل كارگروه توســعه پايدار شهرستان در دانشگاه 
نهاوند 

- رونمايى از سايت جديد دانشگاه
- راه اندازى كميته اخالق در پژوهش دانشگاه نهاوند 

- تكميل و به روز رســانى ســامانه مديريــت اطالعات 
پژوهشى 

- راه اندازى نشريه علمى توان بخشى ورزشى كاربردى 
- تدوين آئين نامه طرح هاى پژوهشى دانشگاه نهاوند 

- تدوين شــيوه نامه ارزيابى فعاليت هاى پژوهشى اعضاى 
هيأت علمى 

- چاپ مقاله در نشريات معتبرعلمى و پژوهشى 12 مقاله 
- 4پايان نامه دكترى 
- چاپ 2 جلدكتاب 

- مورد 12داورى مقاالت 
-ســاخت زمين چمن مصنوعى به ابعاد 40*20 متر با 

همكارى مشترك سازمان امور دانشجويان و صندوق رفاه 
دانشجويان و دانشگاه با اعتبارى بالغ 750 ميليون تومان. 
- راه اندازى ســلف ســرويس صنعتى در ســايت جديد 
دانشــگاه باظرفيت 400 نفــر با اعتبــارى بالغ بر 500

ميليون تومان. 
 كالم پايانى 

در پايــان از تمامــى عواملى كه در راه پيشــبرد اهداف 
عاليه آمــوزش عالى در وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، 
مســئوالن محترم و خدوم اســتان و شهرستان، پرسنل 
زحمتكش دانشــگاه نهاوند، اساتيد، دانشجويان و به ويژه 
اصحاب فهيم رسانه كه همواره يارى گر و پشتيبان ما در 
انعكاس به موقع اخبار دانشــگاه بودند، صميمانه تشكر و 
توفيقــات روزافــزون همگــى را از درگاه خداوند متعال 

خواستاريم. 
روابط عمومى دانشگاه نهاوند

فردا  تا  ديروز  ز  ا نهاوند  دانشگاه 
 بى شك تربيت نيروى انسانى متخصص و ماهر مهم ترين عنصر توسعه 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشورها محسوب مى شود، كه سرمنشاء 
حياتى سرمايه گذارى در اين مقوله را بايد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى 
دانست. از طرفى شايد به جرأت بتوان ادعا كرد كه همه انديشه هاي تربيتي 

و تالش هاي فكري، از خانه تا دانشــگاه، براي باروركردن ذهن هاي سرآمد و 
خالق، زماني به معناي دقيق كلمه به ثمر مي نشيند كه بتوان نسلى متعهد و 
هوشمند، كارآمد و مجهز به سالح ايمان و خودباورى را به جامعه عرضه كرد 
و اين مهم جز در بستر دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى محقق نخواهد شد. 

دستاوردهاى علمى، پژوهشى و فرهنگى
در سال 98
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رييس  قياســى  واحد 
اى  حرفه  و  فنى  آموزشكده 
نهاوند (حاج حشمت) نهاوند 
ساله   3 عملكرد  تشريح  در 
فرهنگى  آموزشى  نهاد  اين 
كه از جمله مراكز آموزشــى 
فعال و توانمند با خروجى هاى 
 ، مى آيد  شمار  به  توجه  قابل 
بــه 8بخش مــورد نظر در 
اين  فعاليتى  ســرفصل هاى 
دانشكده اشــاره كرد كه در 
نهايت 171 برنامه و اقدام در 
تحقق آن اجرايى شده است 
كــه بخشــى از آن در اين 

گزارش عنوان شده است.

پژوهشى
1- راه اندازى مركز رشــد و نوآورى شهرستان نهاوند در 
آموزشكده فنى  و حرفه اى نهاوند با حضور نماينده محترم 
شهرســتان نهاوند در مجلس شوراى اســالمى، فرماندار 
محترم و رياســت محترم دانشــگاه فنى وحرفه اى استان 
همدان و رياســت محتــرم پارك علم و فناورى اســتان 

همدان
2- برگزارى موفقيت آميز سمينار يك روزه مهندسى برق و 
كامپيوتر و كارگاه هاى تخصصى و بازديد از نيروگاه برق آبى 
گاماسياب نهاوند با حضور حداكثرى مدرسين و اساتيد رشته 

مهندسى برق و كامپيوتر شهرستان نهاوند و استان همدان 
3- برگزارى سمينار يك روزه مهندسى برق و كامپيوتر و 

كارگاه هاى تخصصى
4- برگــزارى 2 دوره آمــوزش آزاد براى دانشــجويان و 
كارمندان توسط مركز فنى وحرفه اى پسران نهاوند در مهر 

و آبان 1397 بر اساس تفاهنامه منعقده
PLC 5- برگزارى دو دوره آموزش آزاد (برق ساختمان و

) براى دانشــجويان كه درس كارآموزان داشــتند توسط 
مركز فنى و حرفه اى نهاوند در نميســال 1398-1397 بر 

اساس تفاهم نامه منعقده
6- بازديد دانشجويان از كارخانه لبنيات همسايه در دوم 

آبان 1397
7- بازديد دانش آموزان هنرســتان هاى شهرســتان هاى 

نهاوند و فيروزان از آموزشــكده فنى و حرفه اى نهاوند در 
آبان 97 13

8- برگزارى جلسه همفكرى با رؤساى آموزش و پرورش و 
مديران و معاونان هنرستان هاى فنى و حرفه اى و كاردانش 

شهرستان هاى نهاوند و فيروزان چهارم دى ماه 97 13
9- ارسال كتب و مقاالت اساتيد به دانشگاه فنى و حرفه اى 

براى معرفى پژوهشگر برتر 
10- برگزارى سومين سمينار شهرسازى برق و كامپيوتر 
آموزشكده فنى و حرفه اى نهاوند در روز 5 اسفند1397 به 

مناسبت روز مهندس 
11- بازديد دانشجويان و اساتيد از كارخانه مالت و سيمان 

نهاوند در هفته پژوهش1398
12- ثبــت نــام وام هــاى خود اشــتغالى بــا همكارى 
ارگان هاى دولتى و با نظارت فرماندار در محل آموزشكده 

اسفند1397
13- تفاهم نامه فى مابين رؤســاى اداره برق شهرستان و 
رياست آموزشكده در زمينه علمى، پژوهشى و كارگاهى 

14- برگزارى آزمون كاردانى و كارشناســى ناپيوســته 
مربوط به دانشــگاه فنى و حرفه اى در محل آموزشــكده 
فنى نهاوند در (ظرفيت 450 نفر ) براى نخســتين بار در 

آموزشكده فنى نهاوند
15- برگزارى آزمون اســتخدامى سراسرى مراكز اجرايى 
توســط آموزشــكده فنى در 2 نوبت صبــح و عصر براى 

نخستين بار

راه اندازى و افتتاح
1- تجهيز كالس ها ، كارگاه ها و آزمايشــگاه هاى برق و 
كامپيوتر به دســتگاه ويديو پرژكتور و پرده ديتا براى 
ارائه مطالب درســى به شكل ديدارى و شنيدارى (12 

مورد)
2- تجهيز تمامى كالس هاى درسى (12 مورد) به 2 عدد 

وايت برد و رخت آويز
3- ايزوگام و عايق بندى بام آموزشكده

4- تجهيز مركز نوآورى به امكانات و تجهيزات شامل ميز 
صندلى، كامپيوتر اينترنت و ...

5- راه اندازى سردخانه مدرن آشپزخانه اى با ظرفيت 10
تن

6- راه اندازى انتشارات آموزشكده فنى نهاوند
7- راه انــدازى كارگاه كامپيوتــرى براى اســتفاده گروه 

مهندسى برق
8- افتتاح و راه اندازى نمايشگاه دائمى ابداعات و اختراعات

9- راه اندازى انجمن مهندسى برق و كامپيوتر
10- راه انــدازى دســتگاه خودپــرداز بانــك تجارت در 

آموزشكده
11- افتتاح سالن غذاخورى جديد به ظرفيت 100نفر

12- ساخت و راه اندازى كارگاه مهندسى برق و شهرسازى 
به ظرفيت 300 متر مربع

13- پيگيرى الزم براى جذب دانشجوى دختر در نهاوند

14- موافقت شــوراى آموزشــى وزارت علــوم به جذب 
دانشجويان دختر در آموزشكده فنى نهاوند

تجهيزات
1- خريد و تجهيز كارگاه برق (ســت ماشين الكتريكى، 
ست دو طرفه برق صنعتى، ست آموزشى سنسور صنعتى، 
ست آموزشى PLC(S٧) 313 ست آموزشى لوگو، ست 
آموزشى هيدروليك و پنوماتيك ست آموزشى روباتيك )

2- تجهيز كارگاه مهندسى شهرسازى شامل دوربين هاى 
تئودوليت و نيو و توتال استيشن و ميز طراحى 

3-  نصــب تابلــوى الكترونيكى روان در كنار ســر درب 
آموزشكده فنى براى اطالع رســانى و معرفى آموزشكده 

فنى نهاوند
4- نصــب 2 عــدد كولــر گازى در امور ادارى و ســالن 

اجتماعات آموزشكده نهاوند
5- نصب و راه اندازى دوربين هاى مداربسته در تمام نقاط 

حساس آموزشكده 15 مورد
6- خريد تجهيز كارگاه ماشــين الكتريكى (ست ماشين 

وDC و ترانس)  AC الكتريكى
7- خريد تجهيز كارگاه كنترل خطى (يك ســت كنترل 

خطى مقدماتى و يك ست كنترل خطى پيشرفته) 
8- خريد تجهيز ســايت كامپيوتر ( خريد 13 سيســتم 

كامپيوتر براى ايجاد سايت جديد) 
9- سقف كاذب كارگاه ماشين 

آموزشكده 
اى حرفه  و  فنى 
شريان  در  جانى   
شهرستان اشتغال 
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10- كف پوش سالن اجتماعات 
11- خريد اتوماسيون تغذيه كالينان 
آموزشى

1- دريافت موافقت رياست محترم دانشگاه فنى و حرفه اى 
دكتر شــفيعى با توسعه رشــته هاى كاردانى (حداقل 2 
رشته ) كارشناسى ناپيوســته حداقل 1 مورد و جذب 3 

نفر هيئت علمى تمام وقت
2- مكاتبات و درخواســت موافقت شــوراى گسترش با 
تاسيس 4 رشته كاردانى جديد (عمران: كارهاى عمومى 
معمارى(شهرسازى)  صنعتى،  حســابدارى  ســاختمان، 

تربيت بدنى عمومى ) 
3- تفاهم نامه همكارى بــا مركز فنى و حرفه اى نهاوند در 

باره انجام كارآمد و مفيد دوره كارآموزى
4- برگزارى جلســه رياســت و كاركنان مركز با اساتيد 

محترم آموزشكده به مناسبت هفته پژوهش
5- دريافت مجوز پذيرش دانشــجو در رشــته كاردانى 

شهرسازى در آموزشكده فنى نهاوند در مهر ماه 1396
6- برگزارى هم انديشى با روساى آموزش و پرورش نهاوند 

و فيروزان و مديران هنرستان هاى نهاوند و فيروزان 
7- برگــزارى موفقيت آميــز ترم تابســتان 1396 براى 

نخستين بار در آموزشكده نهاوند
8- جذب حداقل 15نفر نيروى حق التدريس براى تدريس 

درس هاى شهرسازى
9- ثبت نام حداقل 200 نفر دانشــجوى جديدالورود در 
ترم 961 به همراه كميته استقبال و اسكان و پذيرايى از 

خانواده هاى محترم دانشجويان
10- برگزارى كارگاه آموزشــى نانو تكنولــوژى دبيران 

هنرستان هاى نهاوند و مدرسان آموزشكده فنى نهاوند
11- دريافت مجوز 2 رشته كارشناسى ناپيوسته مهندسى 
تكنولوژى برق - قدرت و مهندســى تكنولوژى كامپيوتر 

- نــرم افزار(1397/3/12) در دفترچه كنكور سراســرى 
1397

12- جذب، ثبت نام و تشكيل كالس هاى كاردانى دخترانه 
براى نخســتين بار در نهاوند در رشته كاردانى نرم افزار با 

ظرفيت 50 نفر
13- برگــزارى موفقيــت آميز ترم تابســتان 1398 در 

آموزشكده نهاوند 

14- برگزارى جلســه هم انديشــى به مناســبت هفته 
پژوهش و وحدت حوزه و دانشگاه با حضور اساتيد محترم 

آموزشكده و حوزه با حضور امام جمعه محترم
دانشجويى

1- اضافــه نمــودن ظرفيت 50( درصــدى) به ظرفيت 
خوابگاه و اسكان 130 نفردر خوابگاه 

2- ســاماندهى : شــامل رنگ آميزى كامل در و اتاق ها و 

سقف خوابگاه، روشنائى، پرده ، پنجره و ...... (1396/1/10)
3- برگزارى كارگاه آموزشــى سالمت روان و آسيب هاى 

اجتماعى با محوريت اعتياد 
فرهنگى

1- ديدار كاركنان و رياســت آموزشــكده با امام جمعه 
محترم شهرستان نهاوند

2- مشاوران فرهنگى ، خانواده و مذهبى در خوابگاه

3- برگــزارى اردوى كوهپيمايى و پاك ســازى طبيعت 
توســط دانشــجويان محترم به همراه رياست و كاركنان 

آموزشكده(1396/1/25)
4- شــركت در مسابقات ورزشــى بين دانشگاهى استان 

همدان 
فعاليتهاى مركز رشد و نوآورى شهرستان نهاوند

1- برگزارى كارگاه آموزشــى ايده تا بازار در آموزشكده 
فنى و حرفه اى پسران شهرستان نهاوند شنبه

2- بازديــد مديــركل معاونــت علم و فناورى رياســت 
جمهورى از آموزشكده فنى و حرفه اى نهاوند

3- آماده سازى راه اندازى پارك علمى كودكان و نوجوانان 
در مركز رشد نهاوند

4-  داورى طرح هاى مركز رشــد در نهاوند و پذيرش 5 
طرح استقرار در اين مركز با حضور رياست دانشگاه فنى 

استان همدان و رياست پارك علم استان
5- دريافت مجوز نخستين شركت دانش بنيان نهاوند در 

مركز نوآورى آموزشكده فنى نهاوند
6- كسب مجوز رسمى وزارت علوم مركز نوآورى و كانون 

خالقيت
7- ســاخت ســاختمان مركز نوآورى و كانون نوآورى و 
شكوفايى و خالقيت در متراژ 145 متر و افتتاح آن توسط 

نماينده محترم 
رضايتمندى همكاران و اقدامات انجام شده

1- حضور نماينده محترم شهرســتان در آموزشــكده 5
مورد و نشســت صميمى با كاركنان آموزشــكده و اعطا 

تقديرنامه ها به همكاران توسط ايشان 
2- حضور فرماندار محترم شهرستان نهاوند در آموزشكده 
6 مورد و نشست صميمى با كاركنان آموزشكده و اعطائ 

تقديرنامه ها به همكاران توسط ايشان 
3- مكاتبات براى دريافت ســوابق ايثارگرى و رزمندگى 

همكاران محترم
4- تخصيص كل مبلغ اضافه كارى بين همكاران محترم

5- تجليــل و اهــدا ج...وايــز نقــدى و غيــر نقدى به 
مناسبت هاى مختلف

6-  پرداخت مبلغ حق الزحمه برگزارى ترم تابستان
7-  استفاده از حداكثر مرخصى هاى با حقوق در ايام سال 

تحصيلى و تابستان
8- جذب2 نفر از مدرسان آموزشكده به صورت استخدام 

پيمانى در كادر آموزشى

خدمات  ز  ا بخشى 
خمينى  امام  د  امدا  كميته 

نيازمندان براى   1398 سال  در 
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