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فرمانــدار نهاوند از افتتاح و كلنگ زنى 67 پروژه عمرانى در بخش هاى 
مختلف ازجمله  كشــاورزى، خدماتى و عمرانى با اعتبار 65 ميليارد تومان در 

شهرستان نهاوندهمزمان با دهه فجر چهل سالگى انقالب اسالمى خبرداد.

مراد ناصرى گفت: دهه فجر فرصت بسيار مناسبى است تا دستاوردهاى نظام 
بيان شود چون انقالب اسالمى با وجود همه دشمنى ها در زمينه هاى مختلفى 

پيشرفت هاى بسيار زيادى كرده است.

ناصرى افزود : 40 سال از عمر با بركت و پيروزى انقالب اسالمى سپرى شده 
اســت و دولت ها در عرصه هاى مختلف فعاليت هاى زيادى انجام داده اند اما 
آچنان كه بايد به اطالع مردم نرسيده است و با توجه به فعاليت هاى گسترده 
دشمنان براى  القاى فضاى نااميدى در جامعه، ضرورى است مديران اقدامات 
انجام شده را اطالع رسانى را تقويت  كنند چرا كه اينها نتيجه فعاليت ما نيست 

و نتيجه و ثمره خون پاك شهدا و اين انقالب مى باشد.
ناصرى تاكيد كرد: خوشبختانه نهاوند بهترين دوران خود را سپرى مى كند و 
تعامل و هماهنگى خوبى بين مديران شهرســتان وجود دارد و درسايه وحدت 
امــام جمعه محترم و تالش هــاى نماينده مردم در حوزه هاى كشــاورزى ، 
گردشــگرى و صنعت به دستاوردهاى خوبى دست پيدا كرده ايم و روند روبه 

رشد همراه با توسعه را داشته ايم.
فرمانــدار نهاوند با اشــاره به اينكه در حوزه كشــاورزى 10 پروژه، خدماتى و 
بهداشت 18 پروژه، عمران شهرى و روستايى 18 پروژه و صنعت و گردشگرى 

هم به ترتيب 4 و 1 پروژه افتتاح و كلنگ زنى خواهند شد.
وى كلنگ زنى 4 خطه كردن محور نهاوند فيروزان و نهاوند گيان را شــاخص 
ترين پروژه هاى عمرانى عنوان كرد و گفت: خوشبختانه اقدامات خوبى انجام 

شده اما با نقطه مطلوب فاصله داريم. 
فرماندار نهاوند گفت: دهه فجر حقانيت جمهورى اسالمى را ثابت كرد لذا اين 

دهه فرصتى است كه دستاوردهاى انقالب را به مردم بگوييم.
وى با تأكيد بر اينكه جمهورى اسالمى به فكر مداخله گرى نيست، اظهار كرد: 
امروز حضور ما در جمع مردم اگر با انجام فعاليت شاخص هم همراه نباشد اما 

مردم دلگرم مى شوند و ميگويند كه مسئولين در كنار ما هستند.
وى در ادامه با اشــاره به وقايع مهمى چون انتخابات در ســال آتى، گفت: 
هرســال بايــد داراى برنامه اى نو با بهره گيرى از نقاط ضعف و قوت ســال 

قبل باشد .

چهل سالگى و افقى روشن براى نهاوند
67پروژه 65ميلياردى براى ده فجر افتتاح و كلنگ زنى شد 
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مديرعامل كشت و صنعت خزل نهاوند:

محصوالت مى انديشيم به جهانى شدن 
 شركت كشت و صنعت خزل نهاوند با هدف  توليد انواع روغن خوراكى در سال 

1385 ثبت و در سال 1390 فعاليت و توليد خود را آغاز كرده است .
در حال حاضر 220 نفر را به طور مســتقيم و صدها نفر را به طور غير مستقيم 

مشغول به كار كرده و اين روند همچنان در حال پيش روى مى باشد.
مدير عامل شركت كشت و صنعت خزل نهاوند مى گويد: ميزان توليد در ابتدا 
50 تن بوده و در حال حاضر به 150 تن روغنكشــى و تصفيه در روز رسيده 
است كه 5 درصد سهم بازار را شامل مى شود و حجم توليدات اين مجموعه به 

40تن در روز و در حجم هاى مختلف بسته بندى و روانه بازار مى شود
مومنعلى خزايى درباره  وضعيت صادرات توليدات اين مجموعه مى گويد: در حال 
حاضر واردات روغن ممنوع است اما در گذشته به عراق و افغانستان صادرات داشته 
ايم  اما در افق اين مجموعه ، درنظر داريم  پس از تامين نيازهاى داخلى كشــور و 

كشورهاى آسيايى ،نياز بازارهاى  اروپايى را هم تامين كنيم.
خزايى با بيان اينكه اين مجموعه تمامى اســتانداردها را از سازمان استادارد و 

غذا و دارو را داراست، افزود: بخشى از مواد اوليه توليدات اين شركت شامل دانه 
كلزا با تشــويق و استقبال مديران عامل اين شــركت و مسولين جهاد كشاورى از 

كشــاورزان كشور تامين و خريدارى ، اما دانه سويا را وارد مى شود.
مدير عامل شركت كشت و صنعت خزل با بيان اينكه، رسانه ها در معرفى 

اين مجموعه نقش مهمى داشته و دارند ، نقش نيروى انسانى در 
اين شركت را براى  پيشبرد اهداف موثر دانسته و مى داند. 

خزايى معتقد است : اهداف و افق هاى اين شركت 
با تالش هاى مديران و پرسنل مجموعه و حمايت 
هاى الزم متوليان شهرستانى و استان محقق شده 
است و اميد دارد همين شــرايط هموار موجود 
باشد تا 220 شاغل اين مجموعه همچنان راضى 

و خرسند باشند. 
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 مديريت شــهرى نهاوند بر مدار توسعه و برنامه ريزى قرار گرفته است 
ومى شود به افق روشن آن اميدوار بود.

از  روزهاى پر حاشــيه و تغيير مدام شــهرداران ، به تفاهمى براى توســعه و 
وحدتى براى انقالب و دگرگونى در خدمات شهرى رسيده ايم.

محمد حســين پور در حالى  در آستانه يك سالگى آمدنش به سمت شهردار 
نهاوند قرار گرفته اســت كه مرد تعيين تكليف  پروژه هاى نيمه تمام شهر نام 

گرفته است.
مدير شهرى  كه  توانست با مديريت و برنامه ريزى و البته پيش از آن شناسايى 
ضعف و قوت هاى شهر نهاوند، ابتدا وضعيت پروژه هاى نيمه تمام و پارك هاى 
نيمه كاره شــهر را روشن كند و سپس براى اجرايى كردن وعده هاى پيش از 

آمدنش و خواسته و مطالبات مردم اقدام كند.
حســين پور با نهضت آسفالت  راه گردشگرى شــهر را  هموار كرد و ظرفيت 
هاى شــاخص شــهر را از جمله بام نهاوند را به موقعيتى بكر و شناسنامه اى 

براى شهر تبديل  كند.
يك ســالگى شهردارى حسين پور با شرايط اقتصادى  فعلى، برگ رضايتى 
از شــهروندان را دارد. پايلوت شــدن نهاوند در بازآفرينى شــهرى كشور، 
مهمترين امتيازى است كه شهردار با حمايت شورا براى نهاوند ايجاد كرده 
اســت و همين به سان رختى نو بر تن فرسوده بافت شهرى است كه سال 
هاســت رنگ تغيير به خود نديــده و در نيمه كاره ها و نيمه تمام هاى بال 

تكليف رها شده بود.
پس از آن يادمان شهداى ابوذر كه دهه ها بود مطالبه خانواده هاى اين شهدا 

بود هم تكميل و در دهه فجر افتتاح خواهد شد.
بام نهاوند و چهار باغ و... از ديگر اقداماتى است كه سهميه فضاى سبز در شهر 
نهاوند را افزايش و در كنار آن  زيبا ســازى ورودى شهر و تالش براى چذب و 

ماندگارى مسافر،را تقويت كرده است.
از بودجه25ميلياردى شهردارى نهاوند بيش از 80 درصد آن محقق يافته كه 

60درصد عمرانى و 40درصد جارى است.

حسين پور شهردارى كه برتن  وعده هاى پوسيده شهر 
رخت عمل پوشاند

  گزارشگزارش
صويرى

ت
صويرى

ت
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      عملكرد واحد خدمات شهرى
 اليروبى كانالهاى سطح شهر به طول يك كيلومتر

 خريد ماسه و نمك به ميزان 200 تن جهت برفروبى
 جمع آورى خاكهاى مازاد سطح شهر به ميزان 1000 سرويس كمپرسى

aپاكسازى و نظافت سطح شهر به صورت روزانه 
 جمع آورى زباله روزانه حدود 55 تا 60 تن

      عملكرد واحد فضاى سبز
 خريد و كاشت گونه هاى نشايى بهار جهت استقبال از نوروز 97 شامل بنفشه،هميشه بهار،جعفرى،شب بو به ميزان 

500000 بوته نشاء
 خريد گونه هاى دائمى شامل درخت و درختچه (درختان اقاقيا-رز-زرشك-الواندر-رزمارى-تورى-ژوليپروس-انواع 

توت-پامپاس گراس-پيروكانتا-يوكا-ياس هندى-آگا و...)به ميزان 500 هزار اصله و گلدان
 خريد گونه هاى فصلى تابستان به ميزان 10 هزار گلدان

 خريد بذر چمن جهت كاشت ميدان مركزى-پارك آزادگان به ميزان 2000 كيلوگرم
 كاشــت چمن و گونه هاى دائمى و فصلى ميدان مركزى-پارك آزادگان به ميزان 20 هزار متر مربع به فضاى سبز 

اضافه شده است.
 كاشت بام نهاوند و استفاده از گونه هاى دائمى و هميشه سبز كه باعث افزايش سرانه فضاى سبز گرديده است.

 احداث فضاى سبز در بلوار شهيد طالبيان،سه گوش دكتر حسابى و ميدان 15 خرداد
 كاشت درخت و درختچه هاى دائمى در پارك نوارى و جديداالحداث چهار باغ

ايمنى ترافيك       عملكرد واحد مهندسى و 
 طراحى و اصالح هندسى ورودى ميدان عارف به سمت دهنو با اجراى رفيوژ وسط با جدول بلوارى به متراژ 150 متر

 تخريب دســت انداز هاى غير اســتاندارد و ايجاد سرعتگاههاى استاندارد به عرض 8 متر و ارتفاع 10 سانتى متر در 
بلوارهاى شهيد تركمان - بلوارخليج فارس- روبروى استاديوم عليمراديان- بلوار شهيد حيدرى-بلوار شهيد چمران

 اجرا و نصب تابلوهاى محدوده ى قانونى در تمامى ورودى ها جهت مشخص شدن محدوده ى ترافيكى شهر نهاوند
 اصالح هندسى و مسدود كردن ورودى دهبوره ميدان مادر 

 اجرا 25 عدد تابلو هدايت كننده ترافيك در بلوار شهيد طالبيان
 اجراى تابلوى مسير ياب خيابان خاقانى

 اجرا و اصالح 4 عدد تابلوو مسير ياب چهارراه شريعتى
 اصالح سرعتگيرهاى سطح شهر

 مسدود كردن دور برگردانهاى غير استاندارد و خطر زا در ميادين عارف-امام خمينى(ره)
 نصب عالئم ترافيكى و مشخص كننده هاى بلوارها در شب توسط استوانه اى و چشم گربه اى جهت ديد در شب در 

ميادين عارف-امام خمينى(ره) و چهارراه شهردارى

      واحد بهداشت و مديريت پسماند
 جداسازى زباله هاى عفونى و عقد قرارداد با مطب و آزمايشگاهها و...

 عقد قرارداد با هتل ها-رستوران ها-غذاخورى ها و... جهت جمع آورى زباله ها
 اجراى طرح تفكيك زباله هاى خشك از مبداء

زيبا سازى       واحد 
 نصب تابلوهاى نامگذارى كوچه و معابر در سطح شهر به تعداد 280 عدد 

 خريد و نصب چراغ هاى ميدان امام و ميدان 17 شهريور همراه با رقص نور
 جمع آورى چراغ هاى فرسوده بلوار خخليج فارس
 نورپردازى مسجد پارك كوثر و ساختمان شهردارى

 ساخت مصنوعات زيباسازيجهت تكميل هفت سين در ايام نوروز
 ساخت المان 1397 در ابتداى نوروز و نصب در ميدان مركزى

 نصب نيمكت و سطل زباله در ميدان مركزى
 تكميل مبلمان پارك آزادگان همچچون نيمكت و مجموعه بازى كودكان

 نصب ست ورزشى در پارك آزادگان
 رنگ آميزى كل پايه تابلوهاى اعالنات سطح شهر

ايمنى       گزارش عملكرد سازمان آتش نشانى و خدمات 
 عمليات هاى اطفاء حريق و امداد و نجات:

در بخش عمليات هاى انجام شده توسط سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى از مورخ 1396/12/1 تا مورخ 1397/9/5 
در حوضه امداد و نجات و اطفاء حريق به شرح ذيل مى باشد:

آموزش درون سازمانى : برگزارى كالس هاى امداد ونجات و اطفاء حريق 
 برگزارى كالس هاى آمداد و نجات ( كار با طناب، آموزش كار با ســت هيدروليك، كمكهاى اوليه و ...) جهت حفظ 

آمادگى پرسنل براى انجام صحيح تكنيك ها در انجام عمليات ها .
 آموزش برون سازمانى : برگزارى كالس هاى آموزشى تئورى و عملى در مدارس و مراكز آموزشى سطح شهر

آموزش اطفائ حريق و موارد ايمنى به متوليان و مسئولين مساجد ، هيات و مراكز مذهبى در ايام و مراسم مذهبى 
 خدمات مشاوره اى : ارائه مشاوره به متقاضيان در جهت رعايت نكات ايمنى در پروسه ساخت و ساز 

 خدمات كارشناسى ايمنى : ارائه خدمات تخصصى در جهت رعايت دستورالعمل ايمنى ساختمان
 مشاوره خريد تجهيزات و وسايل گرمايشى : ارائه مشاوره و راهنماى متقاضيان جهت خريد و نصب وسايل و تجهيزات 

گرمايشى و ايمنى . 

      عملكرد واحد امور فرهنگى
 اهداء نهال توسط دانش آموزان در روز درختكارى

 برگزارى كالس هاى آموزشى شهروندان در مدارس
 برگزارى كالس آموزشى در ممناطق حاشيه نشين 

 اجراى طرح جمع آورى درب بطرى از مدارس به نفع معلوالن
 اجراى طرح جمع آورى كاغذ باطله و كتاب از مدارس به نفع كودكان كار و بى سرپرست و بد سرپرست

 برگزارى همايش دوچرخه سوارى با هماهنگى اداره تربيت بدنى 
 توزيع كيسه هاى پارچه اى نان در مدارس و ادارات و نانوايى ها

 توزيع كيسه هاى پارچه اى در داروخانه شبانه روزى به منظور حمايت از محيط زيست
 اجراى مراسم افطارى و نور افشانى به مناسبت سوم خرداد

 انجام مراسم نور افشانى ،اهداء پرچم و پذيرايى به مناسبت روز جمهورى اسالمى و ميالد امام على
 توزيع هيزم- گل و نايلون در روز طبيعت 13 بدر

 برگزارى جشن نفس و طرح ايتام
 برگزارى جشن همياران طبيعت در مدارس و اهداء 120 گلدان گل رز توسط مدير به نيابت از 12 شهيد دانش آموز 

و اعالم يك روز بدون نايلون در مدارس
 اهداء گل در سطح شهر به مناسبت عيد فطر

 اجراى طرح ههميار شهردار
 برگزارى جشنواره دوقلوها و اولين مسابقه پخت كيك خانگى به مناسبت ميالد امام زمان (عج)

 تهيه بسته هاى غذايى براى بچه ها هاى اوتيسم و كودكان كار در ماه مبارك رمضان
 برگزارى كالس هاى آموزشى رايگان براى كودكان اوتيسم

 برگزارى جشنواره غذا براى پرسنل شهردارى
 تهيه كارت همياران طبيعت براى مسئوالن ادارت به عنوان حامى محيط زيستت

 احداث كتابخانه در ميدان مركزى
 ديدار شهردار در مساجد در ماه مبارك رمضان و ديدار چهره به چهره با شهروندان

 برگزارى مراسم حجاب و عفاف

      عملكرد اداره فنى و عمرانى 
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در سال 97 مهمترين اقدامات شهردارى نهاوند 
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 گيان، از سال 84 بعنوان شهر تبديل وضعيت شد شهرى با بافتى قديمى 
و فرسوده گه از همان سال نخست كار مديريت شهرى را دشوار كرده بود.

13ســال از شهر شدن گيان مى گذرد شهرى با قدمتى تاريخى و پيشينه اى 
كه شناسنامه و هويت تاريخى  خاص خود را دارد.

موقعيت بكر گردشگرى اين شهر به سبب  قرار گرفتن در مسير سراب جنگلى 
تفريحى توريســى گيان و البته  تپه باستانى و تاريخى گيان و وجود سفالينه 
هــا و آثار تاريخى و قديمى اين شــهر را در نوع خــود مورد توجه خاص قرار 

داده است.
پيشــرفت گيان يك انتظار و توقع بجا است چرا كه افق اين شهر گردشگرى 

اقتصادى شهرستان را رونق و اشتغال اين حوزه را جان مى بخشد.
در سال هاى اخير پيشرفت و رشد شهر گيان سرعت گرفته است و بنظر مى 
رســد برنامه ريزى كارشناسى بعنوان نقثشه راه مديريت شهرى  در گيان در 
حال اجرا ست و شــاهد اين ادعا هم اتفاق هاى خوبى است كه در سال هاى 

اخير در اين شهر رخ  داده است.
البته گواهى اين ادعا شورايى با برنامه و شهردارى با تخصص و كاردان است كه 

افق  نه چندان دور را انديشه و اجرا مى كند.
اقداماتى از قبيل طرح دهكده گردشــگرى گيان، اجراى فازهاى روشــنايى از 
ورودى تا سرچشــمه وروشنايى سايت داخلى سراب به همراه ايجاد سكوها و 

تقويت امكانات در سراب گيان نشان از افق روشن گردشگرى وتقويت اقتصاد 
اين منطقه است.

على جاللى شهردار گيان با تقدير از همراهى شورا و مسولين ، برخى اقدامات 
اين انجام شده اين شهر توسط شــهردارى و شوراى اسالمى شهر گيان را به 

اين شرح عنوان كرد.
 تبديل شدن گيان از رو ستا به شهر در سال 84
 جدولگذارى كوچه و خيابانها به طول 5000متر 

 احداث بلوار به طول 2500متر 
 آسفالت معابر (كوچه ها و خيابانها)به مساحت 120هزار متر مربع

 زير سازى كوچه ها و خيابانها به مساحت 120هزار متر مربع 
 ايجاد پارك نوارى وليعصر به مساحت 15هزار متر مربع

 ايجاد پارك سرچشمه به مساحت 5هزار متر مربع 
 احداث ساختمان شهردارى به مساحت 500متر  مربع زير بنا در زمينى به 

مساحت 6870متر مربع 
 احداث ســاختمان آتش نشــانى و خدمات ايمنى در زمينى به مســاحت 

900متر مربع 
 خريد يكدســتگاه ماشين آتش نشــانى و 5 دستگاه ماشين آالت خدماتى 

و عمرانى 
 ايجاد 200سكو نشيمن در سراب گيان 

 ايجاد 20چشمه سرويس بهداشتى در سراب گيان 
 احداث 20دهنه پل در  با عرض 2,5متر 

 روشنايى بلوار هاى داخل شهر به طول 1000متر 
 واگذارى زمين جهت احداث كتابخانه عمومى بصيريت گيان به مســاحت 

1300متر مربع 
 واگذارى زمين جهت احداث اورژانس 115 به مساحت300متر مربع 

 واگذارى زمين جهت احداث ورزشگاه سرپوشيده به مساحت1400متر مربع 
 واگذارى زمين جهت احداث ساختمان امام جمعه شهر  گيان 600متر مربع 
 واگذارى زمين جهت احداث مخابرات شهر گيان به مساحت1300متر مربع 
 واگذارى زمين جهت احداث فرماندهى انتظامى شــهر گيان به مســاحت 

2000متر مربع 
 واگذارى زمين جهت احداث ستاد بسيج شهر گيان به مساحت 1175متر مربع 

 واگذارى زمين جهت احداث زمين فوتبال به مساحت 10هزار متر مربع 
 كلنگ زنى ميدانهاى  امام رضا (ع) و ميدان جنب تپه باستانى گيان 

 صدور بيش از 1000پروانه ساختمانى

شرحى بر عملكرد شهردارى گيان در چهل سالگى انقالب:

گيان، جانى تازه  براى شريان گردشگرى استان 
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مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند در تشريح خدمات چهل ساله: 

در ارايه خدمات بهداشتى درمانى رخ داده است انقالبى 

 نظام پزشكى و سالمت كشــور پيش از انقالب اسالمى با محروميت و 
كاستى هاى فراوانى روبرو بود اما توسعه و پيشرفت در اين حوزه طى چهار دهه 

اخير سبب شد تا ايران به يكى از قطب هاى علمى و پزشكى در منطقه و جهان 
تبديل شود.

مدير شــبكه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند در تشريح عملكرد و خدمات 
حوزه بهداشــت و درمان به مردم گفت: انقالب شكوهمند اسالمى در حالى پا 
به چهلمين بهار خود نهاده كه نظام سالمت و بهداشت ايران از زمان پيروزى 
انقالب موفقيتى چشــمگير و غيرقابل انكار را در مســير رشد و توسعه كسب 
كرده اســت. براى درك و آگاهى از دستاوردهاى انقالب در عرصه بهداشت - 
درمان - فوريتهاى پزشكى  - تعمير و نوسازى - تجهيزات ونيروى انسانى در 
شهرستان نهاوند پيش از بررسى آمار و ارقام، مشاهده و مرور وضعيت گذشته و 
حال نظام سالمت و درمان كشور نشانگر تحول آن است. اختصاص اصول 43، 
30، 29، 21 و 3 قانون اساســى جمهورى اسالمى به وظايف دولت و حكومت 
در قبال تامين سالمت شــهروندان نقش مهمى در توسعه سالمت و آموزش 

پزشكى، پس از انقالب داشت. 
مومن على دارابى تصريح كرد: ارتقاى ســطح ســالمت و بهداشت در شهر و 
روســتاها، افزايش تعداد پزشكان، توســعه صنعت داروسازى، كاهش مرگ و 
مير نوزادان و مادران باردار، كنترل و ريشــه كنى بيمارى هاى واگيردار، رشد 
و بهبود تغذيه، توســعه بيمــه هاى درمانى، ابداع و دســتيابى به روش هاى 
درمانى بيمارى هاى صعب العالج، دسترســى به آب آشاميدنى سالم و توسعه 
زيرســاخت هاى فاضالب، افزايش اميد به زندگى، افزايش سرمايه گذارى در 
بخش سالمت، پوشش همگانى خدمات درمانى و پزشكى در سايه اجراى طرح 

تحول ســالمت در دولت يازدهم تنها گوشه اى از رهاوردهاى انقالب اسالمى 
براى درمان و سالمت مردم ايران بوده است. 

توسعه بهداشت و سالمت روستايى 
دارابى گفت: پيش از انقالب اسالمى وضعيت بهداشتى و درمانى در روستاهاى 
ايران با چالش هاى عمده اى روبرو بود.(آب - دفع فاضالب - ســرويس هاى 
بهداشتى- اماكن عمومى - مراكزتهيه و توزيع موادغذايى- سالمت ميط كار- 
مسكن - تغذيه) روســتاييان ايران تا پيش از پيروزى انقالب از نبود امكانات 
بهداشتى، استاندارد نبودن محيط زندگى،خصوصا وضعيت نامناسب سيستم 
فاضالب، آگاهى نداشــتن ومحروميت از مراقبت هاى اوليه بهداشت رنج مى 

بردند. 
دارابى با بيان اينكه تالش مســووالن وزارت بهداشــت در دولت هاى پس از 
انقالب باعث شد تا اكنون بيش از 97 درصد مردم به آب آشاميدنى و امكانات 
اوليه بهداشــت دسترسى يابند تصريح كرد:  شهرستان نهاوندبا جمعيتى بالغ 
بر182608هزارنفر، جمعيت شهرى89475هزارنفرو روستايى92593هزارنفر 
اســت و  تعدادروســتاهاى شهرستان169روستا تاســيس 78خانه بهداشت 
واســتقرار141بهورزان زن و مــرد بــه عنوان كارگزاران شــبكه روســتا كه 
ازتعدادروستا78خانه بهداشت و82روستاى اقمارى3روستاى سيارى و 6روستا 
تحت پوشش مركزشهرى مى باشد.كه تمام جمعيت شهرستان تحت پوشش 

بهداشت و درمان، شهرستان مى باشد.
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 شهرســتان نهاوند با  168 روستا  در قالب 23هزار 
شــامل 450 خانوارو26هــزار و 371 واحد مســكونى ،  
جمعيت روســتايى بالغ بر 87هزار  نفر را در خود جايى 

داده است.
درســال97 اين بنياد جــذب اعتبارات ملى و اســتانى 
تخصيصى را در قالب 31 پروژه در دســتور كار خود قرار 

داده و پيشرفت فيزيكى مورد نظر تمام پروژه ها را مطابق 
برنامه زمانبندى به تحقق رسانده است.

ريس بنياد مســكن شهرستان نهاوند در تشريح عملكرد 
اين در ســال 97 گفت: حوزه هاى فعاليت بنياد مسكن 
شهرســتان نهاوند در روستاها شامل تهيه و اجراى طرح 
هاى هادى، نوسازى و مقاوم ســازى مسكن روستايى و 

شــهرهاى زير 25هزار نفر،صدور اسناد مالكيت و وتملك 
وواگــذارى زمين به افراد واجدالشــرايط در روســتاها و 
همچنيــن ارائه خدمات فنى و مهندســى به اين عزيزان 

است.
عليرضا نثارى درباره ســاماندهى گلزار مطهر شــهدا در 
روستاها تا سال93 و احداث مسكن شهرى در شهر نهاوند 
براى اقشــار كم درآمد نيز از فعاليت هاى انجام شده اين 

بنياد محسوب اعالم كرد.
طرح هادى

نثارى با بيان اينكه تمامى168 روستاى شهرستان داراى 
طرح هادى و تعيين محدوده شده است، افزود: در حوزه 
اجراى طرح هادى اين بنياد تاكنون فاز اول بهسازى 91 
روستا با اعتبارى بالغ بر39ميليارد تومان اجرا شده است 
كه 53 روســتاى آن به اتمام و 38 روســتاهم  در دست 

اقدام قرار دارد.
وى تكميل كرد:از53 روستايى كه فاز اول به اجرا رسيده 
فاز دوم 12 روستا نيز مورد بهره بردارى قرار گرفته است.

نوسازى
به گفته نثارى درحوزه نوســازى و مقاوم ســازى مسكن 
روستايى نيز  تا كنون 17هزار و 100 متقاضى به منظور 
اخذ تسهيالت نوســازى به بانك هاى عامل معرفى شده 
كه تاكنون عمليات ساخت15هزار و 577 واحد به اتمام 

رسيده و پايان كار دريافت شده است.
بتنى كشور رتبه يك نوسازى ساختمان هاى  نهاوند 

ريس بنياد مســكن نهاوند اعتبار پرداختى به متقاضيان 
در ايــن حــوزه  را تاكنــون بالغ بر يكصدوهشــتاد و نه 
ميلياردتومــان اعالم كــرد و گفت: و خوشــبختانه اين 
شهرستان رتبه نخست نوسازى ســاختمانهاى بتنى در 
كشــور را دارابوده و70 واحدهاى مســكونى روســتايى 

نوسازى و مقاوم سازى شده است.
زير25هزار نفر شهرهاى 

همچنين در شهرهاى زير 25000 نفر نيز تاكنون هزار و  
138 فقره تسهيالت نوسازى با اعتبارى بالغ بربيست وسه 
ميليارد و سيصد ميليون تومان پرداخت و به هزارو  101 

واحد پايان كار ارايه شده است.
93درصد  خانه هاى روستايى سند دارند

عليرضا نثارى در حوزه صدور ســند هم گفت: تاكنون با 
مشــاركت اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان را 22هزار 
و 400 جلد ســند مالكيت در روســتاها و شهرهاى زير 
25000 نفر صادر و تحويل مالكين واين به معناى ســند 
دار شدن 93 درصد واحدهاى مسكونى روستايى ميباشد.

الزم به ذكر اســت تا ســال1393 نيز افتخار ساماندهى 
گلزار مطهر شهدا در روســتاها به اين بنياد محول شده 
بود كه مزار مطهر 194 شــهيد گرانقدر درقالب 16 گلزار 
روســتايى ساماندهى گرديد.در حوزه مسكن شهرى ،اين 
بنياد احداث 289 واحد مســكن در شهر نهاوند و تحويل 
به متقاضيان كه عموما اقشار كم درآمد ميباشند را نيز در 

برنامه هاى تحقق يافته خود دارد.

 مدير امور آبفار شهرستان نهاوند در تشريح خدمات اين واحد در شهرستان 
پيش و پس از انقالب اسالمى گفت: امور آبفار شهرستان نهاوند در سال 1376 زير 
نظر شــركت آب وفاضالب روستايى اســتان همدان با هدف تامين و توزيع آب 
آشاميدنى سالم براى  روستائيان عزيز شروع به فعاليت نموده و تاكنون 113 روستا 
از تعداد 169 روستاى شهرستان با بيش از 20860 مشترك تحت پوشش خدمات 

اين امور قرار گرفته است.
 ابراهيم طاهرى افزود: قبل از انقالب هيچ ارگانى متولى تامين و بهداشت و سالم 
ســازى آب روســتاها نبوده و خودگردان توسط خود اهالى انجام ميگرفته بعد از 
انقالب با مصوب شــدن قانون تشكيل شركت آب و فاضالب روستايى در مجلس 
شوراى اسالمى عمال اين شركت فعاليت رسمى خود را در سال1377 شروع نموده 

است .                                               
مشخصات عمومى شهرستان

بر اساس سرشمارى عمومى نفوس و مسكن سال 1395
تعداد روستاى شهرستان نهاوند                                169روستا

جمعيت روستايى شهرستان نهاوند                           85681  نفر
تعداد روستاى تحت پوشش                                    113 روستا
جمعيت روستايى تحت پوشش                                68432 نفر

درصد جمعيت روستايى تحت پوشش                      80درصد
تعداد روستاى باالى 20 خانوار                                150 روستا
شاخص بهره مندى روستاهاى باالى 20 خانوار         80،39 درصد

شاخص بهره مندى استانى                                      76،03 درصد
اهداف شركت آبفار :

تامين آب شرب و بهداشتى بر اساس استاندارد تعريف شده
نگهدارى و بهره بردارى از شبكه هاى آب شرب روستايى

تهيه و تامين امكانات و تجهيزات مورد نياز و استفاده از توان پيمانكاران و مشاورين 
متعهد و متخصص

-اولويت بندى جهت تامين آب ،تعويض خط انتقال، شبكه هاى فرسوده و توسعه 
شبكه هاى قابل بهره بردارى از طريق اعتبارات ملى و استانى

-حفاظــت از منابع و مخازن آب شــرب از طريق اجراى پدافند غير عامل (فنس 
كشى و....)

-بهينه سازى مصرف آب آشاميدنى با توجه به كمبود آن در سالهاى آينده از طريق 
سيستم هاى هوشمند -كنتورحجمى و استانداردسازى انشعابات

-استفاده از پيمانكاران مجرب و توانمند در عرصه اجرا
-تالش در جهت بهبود مســتمر كيفيت و تدوين برنامه ريزى مناسب در جهت 

نيل به اهداف
-همكارى و هماهنگى با مركز بهداشــت شهرستان و خانه هاى بهداشت جهت 

نظارت بر كيفيت آب آشاميدنى به صورت مستمر
-كمك از خيرين آبرســان روســتايى جهت تســريع در تكميل پروژه هاى آب 

آشاميدنى
در سطح شهرستان نهاوند بعد از انقالب اقدامات اجرايى امور آبفار 

1. احداث شبكه آب آشاميدنى : 522 كيلومتر
2. حفرو تجهيز چاه مكانيكى :115 حلقه چاه

3. ســاخت و تعميــر مخــازن هوايــى و زمينــى  ذخيــره آب :145 بــاب با 
ظرفيت18380مترمكعب(تعدادمخازن هوايى 33باب باظرفيت3175متر مكعب و 

مخازن زمينى   112 باب با ظرفيت  15205مترمكعب)
4. احداث خط انتقال  :192 كيلومتر

5. تعداد دستگاه كلريناتور نصب شده : 96 دستگاه (50دستگاه مايعى، 44دستگاه 
كلرزن گازى و2 دستگاه الكتروليز نمك طعام)

6. راه ندازى سيستم چاپ در محل
7. ايجاد 16 مجتمع آبرسانى

مجتمع هاى آبرسانى اهداف ايجاد 
- تامين آب سالم جهت روستاهايى كه فاقد منابع آب مى باشند

- امدادرسانى به موقع در مواقع ايجاد بحران
- كاهش قطعى آب

- افزايش بهره ورى از تا سيسات
- كاهش هزينه ها 

- كاهش هدر رفت آب 
- افزاش شاخص آب پايدار وسالم

- كاهش آبرسانى سيار
اقدامات انجام گرفته جهت  بهداشت آب شرب روستاها

- افتتاح آزمايشگاه در سال 1382
- انجام آزمايشــات ميكروبى و شيميايى بصورت روزانه ،هفتگى و شش ماهه در 

آزمايشگاه امور آبفار
- عمليات كلرزنى آب شرب روســتاها با تعداد 50 دستگاه مايعى و 44 دستگاه 

كلرزن گازى و 2دستگاه الكتروليز نمك طعام در حال انجام مى باشد.
- توزيع پودر پركلرين جهت كلرزنى روستاهاى غير تحت پوشش توسط متولين 

خود روستا 
- نظارت بر كلرزنى توسط واحد كنترل كيفى شهرستان
دهه فجر 97 در  پروژه هاى قابل افتتاح وكلنگ زنى 

آبرسانى به روستاهاى راوند عليا و سفلى با اعتبار ملى بالغ بر (4000 ميليون ريال)  
تجهيز چاه و ساخت مخزن روستاى فيازمان با اعتبارملى بالغ بر(8000 ميليون 

ريال)
تجهيز چاه و اصالح شبكه روستاى ميانگران (با اعتبار ملى بالغ بر 2000 ميليون 

ريال)

رييس مسكن شهرستان نهاوند در تشريح عملكرد :

93درصد خانه هاى روستايى سند دارند

مدير امور آبفار نهاوند:

در روستاها نبود پيش از انقالب ارگانى ضامن سالمت آب  

www.hamedanpayam.com
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بهمن 97

شبكه جمع آورى فاضالب شهر نهاوند پوشش 50 درصدى 

ريس ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى نهاوند:

در سراب هاى نهاوند حال خوب گردشگرى 

 مدير امور آبفاى شــهرى نهاوند با بيان اينكه شركت 
هاى آب و فاضالب شهرى با هدف تامين و توزيع آب شرب 
بهداشتى و جمع آورى و دفع فاضالب هاى شهرى تشكيل 
شد، گفت:قانون تشكيل شركت هاى آب و فاضالب مشتمل 
بر19مــاده و11تبصــره درجلســه علنى روزســه شــنبه 
مورخ1369/10/11درمجلــس شــوراي اســالمى تصويب 
رســيده  نگهبان  شــوراي  تأييد  ودرتاريخ1369/10/16به 

است.
به گفته مرتضى شريفى برهمين اساس هم اداره آب و فاضالب 
شهرستان نهاوند در سال 1371 در  يك صورتجلسه با تحويل 
گرفتن تاسيســات آبرسانى از شهردارى نهاوند تشكيل و آغاز 

به كار نمود.
مدير امور آبفاى شــهرى نهاوند در تشريح اقدامات امور آبفاى 

نهاوند از زمان تاسيس تا كنون گفت:
 احــداث 7 باب مخزن زمينــى ذخيره آبشــرب همراه با 
ســاختمان هاى سرايدارى در شــهرهاى نهاوند-  فيروزان و 

برزول به حجم 30000 متر مكعب
 حفــر 21 حلقه چاه آب شــرب جهت تامين آب شــرب 

شهرهاى نهاوند- فيروزان و برزول 
 اجراى 34980 متر طــول خط انتقال آب با اقطار 250 تا 

600 چدن داكتيل در سطح شهرستان
 پوشــش 100 درصدى شــبكه توزيع آب شرب شهرهاى 

نهاوند , فيروزان , گيان و برزول به طول 266 كيليومتر
 احداث 2 باب ايستگاه پمپاژ آب شرب در شهر نهاوند

 احداث 4 ســاختمان ادارى در ســطح شــهرهاى نهاوند , 
فيروزان , گيان و برزول

 احداث تصفيه خانه فاضالب شهر نهاوند در مساحتى بالغ بر 
22 هكتار از نوع لجن فعال

 پوشــش 50 درصدى شبكه جمع آورى فاضالب در سطح 
شهر نهاوند

 اجراى 5000  مترخط انتقال فاضالب
 اجراى 88000 متر شبكه جمع آورى فاضالب شهر نهاوند
 فنس كشى و محوطه سازى 4 باب مخزن زمينى ذخيره
 فنس و كشى و محوطه سازى 12 حلقه چاه آب شرب

 اصالح شــبكه توزيع آب شرب شهرهاى نهاوند , فيروزان , 
گيان و برزول به طول 123 كيلومتر

 واگذارى 35806 فقره انشعاب آب در سطح شهرهاى نهاوند 
, فيروزان , گيان و برزول

 واگذارى 10100 فقره انشعاب فاضالب در سطح شهر نهاوند
 تعويض بيش از 13000 كنتور خراب در سطح شهرستان 

نهاوند
 خريد تجهيزات و ماشين آالت

توسعه شبكه جمع آورى فاضالب
مرتضى شريفى گفت: مديريت فاضالب شهرى نهاوند اين امور 
در سال 97 با اعتبارى بالغ بر 9 ميليارد تومان از محل اعتبارات 
عمرانى و جارى و به منظور تسريع در روند كار نسبت به عقد 
قرارداد با چندين پيمانكار براى توســعه 18 كيليومتر شبكه 
جمــع آورى فاضالب اقدام نموده اســت كه اين امر منجر به 
پوشــش 50 درصدى شبكه جمع آورى فاضالب شهر نهاوند 
شده است در حال حاضر 15 هزار مشترك تحت پوشش شبكه 
فاضالب قرار گرفته انــد كه از اين تعداد ده هزار و 100 فقره 

انشعاب فاضالب نصب و مابقى در دست اقدام قراردارد.
شريفى گفت: مناطقى كه توسعه شبكه جمع آورى فاضالب در 
آن در حال اجرا است  به دليل توپوگرافى و بافت سنگى منطقه 
بيشترين معضل را در دفع فاضالب به صورت سنتى دارا بوده 
و باتوجه به تخليه فاضالب خانگى به صورت ماهانه در اطراف 
شــهر نهاوند و همچنين به درون جوى و مسيل كه درنهايت 
آلودگى نهر شــعبان را به دنبال داشته است , با توسعه شبكه 
جمع آورى فاضالب در اين مناطق درصد بااليى از آلودگى در 

سطح و اطراف شهر نهاوند كاسته شده است .
مدير امور آبفاى شهرى نهاوند تاكيد كرد: از مشتركين نهاوندى 
كه در مناطق آنها توســعه شبكه فاضالب صورت گرفته است 
تقاضا ميشود در اسرع وقت نسبت به خريد انشعاب فاضالب 
ملك خود اقدام نمايند تا با اتمام نصب انشعابات مناطق توسعه 
يافته فرصت الزم جهت ترميم و آسفالت ترانشه هاى حفارى 
گرديده توسط شهردارى نهاوند ايجاد گردد . الزم به ذكر است 
مبلغ حق انشعاب فاضالب به صورت اقساط در قبوض آب بهاء 

مشتركين در مدت يك سال اعمال مى شود.
بهره بردارى از ايستگاه پمپاژ آب شرب نهاوند 

با اعتبار 2/5 ميليارد تومان 
وى گفــت: مديريت بحران و پدافند غير عامل و با توجه به 

فرسودگى ايســتگاه پمپاژ فعلى ( قدمت بيش از 35 سال 
) ايــن امور اقدام به احداث ايســتگاه پمپاژ آب با اعتبارى 
بالــغ بــر 2/5 ميليارد تومــان از محل اعتبــارات جارى و 
عمرانى شامل احداث سوله به متراژ 400متر مربع , اجراى 
240 متر خط انتقال مكــش و رانش با اقطار 500 و 600 
چدن داكتيل , خريد 10 عدد تابلو برق راه انداز ســافت و 
همچنين 10دستگاه الكتروپمپ سانتريفيوژ , خريد كابل و 
ديگر اتصاالت مورد نياز نموده اســت كه در سال جارى به 

بهره بردارى ميرسد .
اصالح و توسعه شبكه توزيع آب با اعتبار 570 ميليون تومان

به گفته شــريفى در ســال 97 به منظور افزايش كيفيت آب 
شرب و همچنين مديريت تامين آب و جلوگيرى از هدررفت 
ناشى از شكستگى و نشتى هاى پنهان اين امور اقدام به اصالح 
و توسعه شبكه توزيع آب به متراژ 3900 متر طول در شهرهاى 
نهاوند , فيروان ,گيان و برزول با اعتبارى بالغ بر 570 ميليون 

تومان نموده است.
از ديگر اقدامات اين امور در سال 97

1-فنــس كشــى ومحوطه ســازى 2 فقره چاه آب شــرب 
شهرفيروزان بااعتبار 700 ميليون ريال

2-مطالعه وتهيه اســنادمناقصه احداث مخزن زمينى ذخيره 
آب شرب شهرگيان همراه بااحداث سيستم پيش تصفيه آب 
( بــراى احداث نيازمند اعتبارى معادل 25000 ميليون ريال 

ميباشد )
 الزم به ذكر است احداث مخزن زمينى ذخيره آب شرب شهر 

گيان سال 98 اجرايى خواهد شد .
es.hww.ir سامانه 

باهــدف تكريم اربــاب رجوع و ميزخدمت و بر حســب 
دستور وزير محترم نيرو به منظور راه اندازى سامانه ميز 
خدمت غيرحضورى ,  اين امور در ســال جارى نســبت 
به راه اندازى ســامانه es.hww.ir  به منظور تسريع در 
روند رســيدگى به درخواست هاى مشتركين و همچنين 
كاهــش هزينه و زمان ســفر درون شــهرى اقدام نموده 
است به نحوى كه مشــترك با شناسه قبض و رمز رايانه 
اى خود وارد سامانه شده از 22 خدمت ارائه گرديده در 

آن بهره مند ميگردد. 

 ريس ميراث فرهنگى و صنايع دستى و گردشگرى شهرستان نهاوند 
در تشــريح عملكرد اين نهاد در حوزه هاى عنوان شده ساماندهى و تحول 
خدمات در سراب هاى شهرستان را از جمله اقدامات مهمى عنوان كرد كه 
ســال هاســت بعنوان مطالبه جدى در حوزه گردشگرى محسوب و مطرح 

مى شده است.
محســن جانجان برگزاري  و ميزبانى رويداد همدان 2018به مدت يك هفته 
درشهرستان نهاوند وسراب گيان را آغاز اين تحوالت دانست و گفت: برگزاري 
همايش ملي وتخصصي وگردشگري شهرستان نهاوند درارديبهشت ماه97 ، راه 
اندازى و نصب سيستم  روشنايي در سراب فارسبان با اعتباري بالغ بر 2500 
ميليون ريال و ايجاد راه دسترسي در سراب فارسبان با اعتباري به مبلغ 2000 

ميليون ريال از ديگر اقدامات حوزه گردشگرى در شهرستان است.
جانجان از ديگر اقدامات عنوان شده را:

1- صدور موافقت اصولي اوليه براى ايجادتاسيســات گردشگري در شهرستان 
نهاوند شامل هتل،سفره خانه سنتي،اقامتگاههاي سنتي به تعداد10مورد  

2- دعوت معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع 
دستي وگردشگري كشورجناب اقاي مونسان و تخصيص 20000 ميليون ريال 

براى  رونق زيرساخت هاي گردشگري شهرستان نهاوند
ميراث فرهنگي 

1-مرمت و بازسازي امامزاده گوشه بديع الزمان در روستاي گوشه بديع الزمان 
به منظور رونق گردشگري مذهبي بااعتباري بالغ بر1000ميليون ريال  

2-ايجاد حصارنرده اي پيرامون تپه باستاني گيان بااعتباري بالغ بر1000ميليون 
ريال  

3-بررسي وشناسايي باستان شناسي شهرستان نهاوند درسه بخش خزل،زرين 
دشت وگيان 

4-پژوهش باستان شناسي درتپه تاريخي فيروزان،وتپه يزدان به منظور تعيين 
عرصه وحريم محوطه هاي مذكور 

5-تهيه طرح مرمت جامع واحياء ابنيه تاريخي شهرنهاوند 
6-تملك يك باب ملك مســكوني واقع درمحلــه دوخواهران به منظوركاوش 

معبد الئوديسه 
7-تملك بخشي ازملك تاريخي صمصام  
8-مرمت وبازسازي خانه تاريخي صمصام 

9-مرمت وبازســازي واحياء حمام تاريخي گلشــن -مرمت ،بازسازي واحياء 
مسجدتاريخي حاج آقاتراب 

دستي  صنايع 
1-پرداخت تسهيالت روستايي و عشايري به 153 نفر از فعاالن صنايع دستي 

و گردشگري به مبلغ 48440 ميليون ريال 
2-پرداخت تســهيالت در قالب مشاغل خانگي به 63 نفر از صنعتگران صنايع 
دســتي به مبلغ 6000 ميليون ريال از بانك هاي صادرات، ســپه، مســكن و 

پست بانك 
3- برگزاري كالس هاي آموزشــي صنايع دســتي در رشته هاي مروار بافي، 
نقاشي روي شيشه و گليم    بافي، نقاشي روي سفال در روستاهاي ده موسي، 
ده حيدر، و توانه و آموزش 125 نفر از بانوان اين روستاها بمنظور ايجاد اشتغال 

خانگي وايجاد كارگاههاي كوچك زودبازده
10www.hamedanpayam.com-مرمت وبازسازي خانه تاريخي شهيد آيت اهللا قدوسي 
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 ولى اله حميدى بزرگ مردى كه طعم فقر را نچشيد اما ندارى را درك 
كرد  از همان ســنين جوانى  پراغ نيت خير را روشــن كرد و براى تحقق آن 
تالش را بكار گرفت. ســال ها با مشقت و سختى كار كرد اما درسش را هرگز 

رها نكرد چون هف روشنى پيش رو داشت.
دانش آموخته داندانپزشــكى از دانشــگاه بوعلى ســينا پس از 50 سال كار 
شرافتمندانه آنچه را كه درچنته داشت براى كار خير و كمك به توسعه آموزش 
و فرهنگ شــهر به ميدان آورد و آرزوى بزرگى كه سال ها هدف قرار داده بود 
و بخاطر آن ســال ها رنج كار و سختى هاى دوران را تحمل كرد اما سرانجام 
ساخت يك مدرسه مدرن و مجهز را در خيابان دانش نهاوند آغاز و صفر تا صد 

هزينه هاى آن تقبل كرد.
مدل معمارى اين مدرسه از طرح ها و ايده هاى به روز بكار گرفته شده است 

و نمونه آن در ايران كمتر ديده مى شود.
ايــن مجتمع مجهز آموزشــى كه بنام خير آن بزرگ مــرد روزگار ما ولى اله 

حميدى نام گرفته است حدود 4 ميليارد تومان هزيه شده است.
حميدى بزرگ مرد خير شــهر با وجود اينكه خــودش در حال حاضر تهران 
زندگى مى كند اما مى گويد: هرگز زادگاهى كه مشفق من براى رشد و تعالى 
و رســيدن به آرزوهاى دست يافتنى ام شد را فراموش نكردم و با ساخت اين 
مدرســه و حميت همســرم ، تالش كردم دين خود را به زادگاه سربلندم ادا 
كنــم و  اميــد دارم بتوانم اقدامات ديگرى را هــم در بخش فرهنگ و آموش 
كودكان اين شهر كه رشــد و توسعه شهرم را درآينده تقويت و رشد خواهند 

داد اجرا كنم.

حميدى، خير سخاوتمند نهاوندى؛

آرزوى ساخت مدرسه اى فوق العاده براى زادگاهم رسيدم به 
رييس راه و شهرسازى نهاوند:

عمليات اجرايى 
چهار بانده شدن  نهاوند كنگاور 

دهه فجر   در 
آغازمى شود

 رييس اداره راه و شهرســازى نهاوند در تشريح عمكرد اين 
اداره را در چند بخش مسكن،راه و شهرسازى و امالك عنوان كرد.

حســين متين از دريافت سند 60 هكتار از اراضى ملى شهرستان 
و تعيين تكليف ساختمان هاى احداثى در اراضى تعرضى متعلق 
به سازمان ملى زمين و مسكن در مناطق مهديه ،حسابى و گلزرد 
،جواديه و شاطر آباد و دريافت و انتقال سند به نام متقاضيان داراى 
قرداد موسوم به زمين شهرى در منطقه مهديه و شهرك حيدرى 

خبرداد.
وى درباره پروژه هاى دهه فجر از شــروع عمليات چهاربانده شدن 
محور نهاوند سه راهى كنگاور خبرداد.وى همچنين از پايان اجراى 

8كيلومتر پروژه  نهاوند آورزمان  تا پايان خرداد 98 خبرداد.
متين گفت: در حال حاضر صددرصد راه هاى روستايى باالى 50 

خانوار استان همدان آسفالت شده است
وى گفت در مجموع اگر بخواهيم نگاهى اجمالى اما كلى به توسعه 
راه هاى استان در بخش راه هاى بزرگراهى آسفالته روستاى شسته 
و خاكى و راه روســتايى در چهار دهه فعاليت نظام اسالمى ايران 
بياندازيم شــاهد توفيق روز افزون در اين حوزه هســتيم چرا كه 
توسعه ى راه موجب توسعه ارتباط استان همدان با غرب و جنوب و 
مركز كشور شده است اكنون استان همدان به عنوان قطب ارتباطى 

غرب و جنوب با مركز كشور و بالعكس شناخته مى شود

متين از ديگر اقدامات اين اداره را اينچنين تشريح كرد.
 اولين طرح جلد اول اين طرح جامع شــهر نوار مصوبه سال 81 

شوراى عالى شهرسازى و معمارى
 بازنگرى طرح جامع شــهر ناغان مصوبه سال 91 شوراى عالى 

شهرسازى و معمارى
 اولين طرح تفصيلى شهر عنوان مصوبه سال 82 كميسيون ماده 

5
 بازنگرى طرح تفصيلى شــهر نهاوند مصوبه سال 94 كميسيون 

ماده 5
 طرح ســاماندهى مسيل شهر نو آن مصوبه سال 91 كميسيون 

ماده 5
 طرح بافت فرسوده شهر نهاوند مصوب سال 92 كميسيون ماده 

5
 طراحى معابر شهرى حدفاصل ميدان امام تا ميدان 17 شهريور 

مصوبه سال 90 كميسيون ماده 5
 طراحى شهرى خيابان سعدى مصوبه سال 89 كميسيون ماده 5

 طرح جامع شهر برزول مصوبه سال 89 شوراى عالى شهرسازى 
و معمارى

 طرح جامع شــهركيان مشهد سال 89 شوراى عالى شهرسازى 
و معمارى

 طرح جامع شهر فيروزان مصوبه سال 89 شوراى عالى شهرسازى 
و معمارى

 طرح تفصيلى شهر برزول مصوب سال 90 كشور ماده 5
 طرح تفصيلى شهر تهران مصوب سال 91 كميسيون ماده 5

www.hamedanpayam.com طرح تفصيلى شهر فيروزان مصوب سال 91 كميسيون ماده 5
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رييس منابع طبيعى نهاوند :

ميليون تومان براى ساماندهى گاماسياب نهاوند تخصيص 600 
 رييس منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان نهاوند با اعالم اينكه  امسال 
براى شروع كار ساماندهى پارك جنگلى سراب گاماسياب حدود 600 ميليون 
تومــان از اعتبارات توازن در فصل گردشــگرى توســط منابع طبيعى هزينه 
مى شــود، گفت: براى ســاماندهى پارك جنگلى ســراب گاماســياب طبق 
پيگيرى هاى فرماندار و نمايندگان، امسال براى شروع كار حدود 600 ميليون 
تومان از اعتبارات توازن در فصل گردشــگرى توســط منابع طبيعى قرار داده 

بسته شده و در آينده نزديك شروع مى شود.
على ده پهلوان گفت:بر اين اساس مقرر شده است  زيرساخت هايى براى تفرج 
كننده ها و گردشگران شامل برق رسانى، ايجاد تأسيسات روشنايى، زيباسازى، 

ساخت سكوها، آالچيق، سرويس بهداشتى و نمازخانه ايجاد شود.

وى  با تأكيد بر اينكه ايجاد تأسيســات مى تواند باعث ترقى اين منطقه شود، 
افزود: با توجه به اينكه گردشــگران زيادى هر سال براى تفريح به اين منطقه 
مراجعه مى كنند ايجاد امكانات درآن منطقه بســيار ضرورى و ساماندهى اين 

منطقه تا پايان سال مالى به اتمام مى رسد.
ده پهلوان گفت: در حال حاضر « پارك جنگلى ســراب گاماسياب» با قرارداد 
ماده 3 به يك تعاونى كه اعضاى آن فارغ التحصيالن منابع طبيعى وكشاورزى 

هستند داده شده كه مسؤوليت نگهدارى از اين منطقه را دارند.
وى خاطرنشــان  كرد: اين تعاونى با قرارداد يكســاله به گردشگران خدمات 
مى دهد و درآمدهايى كه داشــته براى ساخت ســكوها و زيرساخت ها هزينه 

شده است.

آبخيزدارى شهرستان نهاوند طبيعى و  كارنامه عملكرد 40 ساله اداره منابع 
از سال 1357 تا سال 1397

www.hamedanpayam.com
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 مديــر اداره  تعاون روســتايى شهرســتان نهاوند 
همچنين از توزيع مقدار 112 تن كنجاله ســويا و 140تن 
ذرت بين بهره برداران و مرغداران اين شهرستان با قيمت 

مناسب در بهمن ماه امسال خبرداد. 
دارابى افزود: اين سهميه بين مرغداران شهرستان كه برابر 
سامانه ســما ثبت و در آذر و دى ماه سال جارى اقدام به 

جوجه ريزى نموده اند تخصيص يافته است.
مدير اداره تعاون روســتايى شهرســتان نهاونــد درادامه  
تشــريح عملكرد9ماهه اين اداره در ســال 97گفت: يكى 
از مهــم ترين وظايف شــبكه تعاون روســتايى را ميتوان 
خدمت رســانى به قشر روستايى دانســت كه در 9 ماهه 

ســال جــارى مقــدار 095/947/5 كيلو گرم انــواع كود 
هاى شيميايى،ميزان3700ليتر ســموم دفع آفات نباتى، 
مقدار751/086/1كيلوگــرم بذر گندم، جــو و كلزا از نوع 

مادرى و گواهى شده بين بهره برداران توزيع شده است.
آرد

دارابى گفت: با هدف خدمات رســانى به روستا هاى فاقد 
نانوايى از ابتا ســال تا كنون  مقدار170/447 كيلوگرم آرد 

خانه پزى در بين خانوار هاى روستايى توزيع شده است.
محصــوالت  فــروش  و  خريــد  بحــث  در  همچنيــن 
توافقــى از مشــاركت16 شــركت تعاونــى در امر خريد 
و فــروش محصــوالت توافقــى در قالب(غالت،دانه هاى 

روغنى،گياهان غدى،جاليزى،ميوه هاى دانه دار،ميوه هاى 
خشــك،محصوالت پروتئينى و ساير محصوالت)به مقدار 

481/596/5 كيلو گرم ميتوان نام برد.
سوخت

در بحث مواد ســوختى از توزيع مقــدار 000/418/7ليتر 
نفتگاز،مقــدار000/637 ليتــر نفــت ســفيد و مقــدار 
500/58ليتــر بنزين يورو 4 و مقدار 400/272ليتر بنزين 
معمولى توسط تعداد 22 فروشگاه مواد نفتى و يك جايگاه 

پمپ بنزين اشاره نمود.
ستاد تنظيم بازار

در بحث ستاد تنظيم بازار از توزيع مقدار 000/42 كيلو گرم 
برنج تايلندى توسط 3 تشكل تعاونى ، همچنين توزيع مقدار 
64800 كيلو گرم گوشت گوساله منجمد،77000كيلو گرم 
مرغ منجمد توسط فروشگاه هاى اتحاديه تعاون روستايى 

نهاوند ميتوان نام برد.
بيمه

نعمت اله دارابى از فعاليت 2 واحد كارگزارى بيمه اجتماعى 
روستايى و عشــايرى در شهرستان تحت پوشش اداره ى 
تعاون روستايى خبر داد و افزود در حال حاضر تعداد 5600 
نفر از روستاييان و كشاورزان اين شهرستان تحت پوشش 

بيمه اجتماعى قرار گرفته اند.
خريد گندم

مدير تعاون روســتايى نهاوند گفت: در سال زراعى جارى 

مقــدار073/300/3 كيلو گرم گندم تضمينى توســط دو 
كميسيون در شهرستان نهاوند خريدارى شده است.

اسناد ثبتى
در بحث مستند سازى اموال غير منقول تشكل ها به مقدار 

7 فقره اخذ سند ثبتى ميتوان اشاره نمود.
تامين سيب درختى

انعقاد قرار داد 232 تن سيب درختى از باغداران شهرستان 
با سرد خانه دولتى توسط شركت تعاونى روستايى مهر در 

سال جارى اخذ شده است.
وصول

در بحث وصولى مطالبات شبكه از تسويه تسهيالت معوق 
شركت تعاونى روســتايى زنان واليت نزد بانك كشاورزى 
شــعبه مركزى نهاوند بــه مبلــغ 992/682/131 ريال ، 
تســويه تسهيالت معوق مشــاركت مدنى شركت تعاونى 
روستايى آرش نزد بانك ملى شعبه مركزى نهاوند به مبلغ 
000/500/863/1 ريال ، همچنين در بحث تسويه سپرده 
گزاران واحد اعتبارى آرش از تسويه مبلغ000/393/357/4 
ريال سپرده و دريافت مبلغ 500/382/511/4 ريال اقساط 

وام ، واحد اعتبارى آرش ميتوان اشاره نمود.
مدير اداره تعاون روســتايى شهرســتان نهاوند در خاتمه 
افزود:بــه اميد آنكه با اتكا به بزرگترين ســرمايه كه همان 
اعتماد كشاورزان عزيز به اين شبكه است روز به روز در مسير 

گسترش كمى و كيفى خدمات اين عزيزان گام برداريم.

شهرستان  شهداى 850شهيد  گلزار 
شد ساماندهى  با 5ميليارد 

شهرستان  ايثارگران  امور  و  شهيد  بنياد  رييس   
نهاوندچهل سالگى انقالب را جشن به ثمر رسيدن و ثبات 
ون هايى دانست كه مخلصانه و صادقانه براى جان دادن به 

ريشه هاى انقالب اسالمى ريخته شد.
عباس خدارحمى از جمله مهمترين اقدامات اين نهاد را در 
كنار رسيدگى به امور خانواده هاى شهدا، تالش براى نصب 

شهداى  المان  نهاوند،  بام  در  گمنام  شهداى  گلزار  المان 
ابوذر و نصب تمثال شهداى ابوذر در ورودى شهرنهاوند 

شهرهاى تابعه با مشاركت شهردارى ها عنوان كرد.

مدير تعاون روستايى نهاوند در تشريح عملكرد9ماهه:

اولويت تعاون  خدمات به روستاييان است
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شرحى بر خدمات نظام آموزشى پس از چهل سال
 كشورهاى مختلف وسازمانهاى مرتبط باسوادآموزى مثل يونسكوتعاريفى 
براى باسوادى ارائه داده اندكه نقطه مشترك همه اين تعاريف شامل سه مهارت 
است :خواندن ,نوشتن, حساب كردن.در سازمان نهضت سواد آموزى جمهورى 
اســالمى ايران تعريف سواد توسعه داده شده اســت وعال وه بروجه مشترك 
تعاريف جهانى  روخوانى قرآن كريم هم درآن گنجانده شــده اســت براساس 
نمودارهاى ذيل به راحتى مى توان رشدســواددر 40سال اخير درپرتو انقالب 

اسالمى رامشاهده كرد كه نشان از وجه فرهنگى انقالب اسالمى است.
عليرضا غالمى مدير آموزش و پرورش شهرســتان نهاوند در تشــريح برخى 

خدمات و برنامه هاى دهه فجر به شرح نمودارهاى عنوان شده پرداخت.
غالمــى گفت: در اين گزارش تالش شــده اســت موقعيت ســواد آموزى در 

شهرستان به نسبت گذشته (قبل از انقالب)  شفاف و اطالع رسانى  شود.

    آمار مقايسه اى از وضعيت مدارس شهرستان نهاوند قبل و بعد از 
انقالب تعداد دانش آموزان و تعداد فضاهاى آموزشى 

نمودارمقايسه اى جمعيت 6سال وبيشترشهرستان نهاوندبرحسب 
جنسيت

    نموداراختالف درصد نرخ سواد در مناطق روستايى وشهرى در 
سالهاى 1355و1395

    نمودار مقايسه اى رشد سواداز سال 1335تا1395

94959697شاخص ها
0112رتبه زير 100كنكور سراسرى
11151115رتبه زير 3000 كنكور سراسرى

011رتبه زير 100 كنكور فنى-حرفه اى و كاردانش
131913رتبه زير 1000 كنكور فنى- حرفه اى و كاردانش

485499معدل باالى 19 امتحان نهايى پايه سوم
11كسب رتبه ممتاز استانى در طرح هاى متوسطه

كسب رتبه ممتاز كشورى در طرح هاى متوسطه   - تعالى 
011مديريت

كسب رتبه پنجم كشورى در شعر توسط دانش آموز-  دبيرستان 
012فرزانگان

3800 برگزارى كالس هاى كنكورى
ساعت

 4500
48006000ساعت

80150180220برگزارى اسكان علمى نوروزى
0141كسب رتبه در جشنواره خوارزمى

44/.38/.44/.52/.توافق نامه توزيع رشته اى
01برگزارى مسابقه علمى در پايه هاى دهم و سوم

012برگزارى امتحانات هماهنگ در پايه  دهم
11برگزارى امتحانات هماهنگ در پايه  سوم
11برگزارى امتحانات هماهنگ در پايه  چهارم

05070اجراى دستور العمل انتصاب مديران
12611811499تعداد كالس دبيرستان

2571257725253007تعداد دانش آموز در دبيرستان
56615183تعداد كالس هنرستان

1438130010212059تعداد دانش آموز در هنرستان
198188229تعداد دبيران

757110387تعداد هنرآموزان
8244تعداد دانش آموزان در المپيادها

898تعداد دانش آموزان در مسابقات هنرستان ها
111كسب رتبه دوم الگوى برتر تدريس

3راهيابى مرحله كشورى مسابقات هنرستانى كاردانش

جدول مقايسه شاخص ها در چهار سال اخير

آموزى      ادا ره  سواد 
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 گيتى حق پرســت عملكرد اين اداره را چند بخش 
از جمله تعاون،امور اجتماعى اشتغال روستايى و...عنوان 

كرد.
تعاون:

تشكيل مجامع عمومى هزار مورد
حضور در نمايشگاه 130 مورد

همايش ملى تعاونى هاى برتر 14مورد
اموزش تعاونى ها 12هزار نفر ساعت

430 تعاونى  
اداره بازرسى:

قبل از پيروزى انقالب اسالمى در سال 57 تقريبا تمامى 
مواردى كه مطرح مى شــود در قانون كار مطرح نبوده و 

رعايت نمى شده است.
انجام بارسى ادوارى از واحدهاى شهرستان
بررسى حوادث ناشى از كار در شهرستان

بررســى و تاييد نقشــه هاى واحدهاى صمعتى و صدور 
پروانه بهره بردارى

بازديد از شركت هاى خدماتى فعال شهرستان
امور اجتماعى 

اين واحد پس از انقالب اين اقدامات را انجام داده است
تشكيل 4مورد انجمن صنفى
تشكيل يك شوراى اسالمى

برگزارى 20 دوره انتخابات نماينده كارگران
احداث يك خانه بهداشت كارگرى

احداث 35واحد نمازخانه
موسسه غير دولتى كار گســتر نهاوند از سال 88 با نيرو 

فعال است 
حق پرســت از پرداخت تسهيالت روستايى در سال97 
را 29 ميليارد و 724ميليون تومان طرح هاى پرداختى 

در قالب 242 طرح پرداختى اعالم كرد.

رييس اداره كار، تعاون و امور اجتماعى شهرستان نهاوند:

بود ناقص  كار  قانون  انقالب  از  قبل 

 رئيس مركز آموزش فنى و حرفه اى خواهران نهاوند در 
تشــريح عملكرد 9 ماهه اين واحد آموزشى گفت:اين  بخش 
ثابت با داشتن 5 كارگاه آموزشى فعال در رشته هاى طراحى 
و دوخت ، سفال ، رايانه ، صنايع دستى فرش و صنايع چوب 
دوره هــاى مهارتى را برگزار نموده كه ايــن  مركز عالوه بر 
كارگاه ثابت در تيم هاى ســيار روستايى ، شهرى ، زندان و 
كارآموزى در محيط كار واقعى فعاليت مى نمايد و از ابتداى 
ســال تاكنــون 1164 نفــر در 30 حرفه آموزشــى معادل  

185475 نفر ساعت مهارت آموخته شده اند.
ليال شهبازى افزود : اين مركز آموزشى با 18 آموزشگاه آزاد بخش خصوصى زير مجموعه خود توانسته به تعداد 
820 نفر در 10 رشــته ( فناورى اطالعات- امور مالى و بازرگانى - طراحى و دوخت - صنايع دستى- مراقبت 
و زيبايى - الكترونيك - عمران - خدمات آموزشــى -  هنرهاى تجسمى - صنايع دستى فرش و گردشگرى) 

آموزشهاى مهارتى معادل 225123 نفر ساعت در 40 حرفه را به متقاضيان ارائه نمايد.
شهبازى از تحقق 100 درصد تعهدات آموزش فنى و حرفه اى خواهران در  تمامى بخشهاى دولتى و خصوصى 

خبر داد.

 رئيس مركز آموزش فنى وحرفه اى نهاوند گفت: مركز 
آمــوزش فنى وحرفه اى بــرادران نهاوند واقع در روســتاى 
كوهانى در 9 ماهه نخست سال 97 با هدف تامين  نياز هاى 
آموزشــى ايــن شهرســتان بــه تعــداد 1430نفــردوره 
و285848نفرســاعت به متقاضيان ، مهارتهاى  آموزش فنى 
وحرفه اى در بخش دولتى وخصوصى توســط مركز آموزش 
فنى وحرفه اى برادران نهاوند ارائه شــده وتوانســته تعهدات 

آموزشى  صددرصدى خودرا محقق نمايد. 
به گفته احداله تركمان اين مركز در بخش ثابت با داشــتن 9كارگاه آموزشــى فعال در رشــته هاى 
مكانيك خودرو ســوارى ، تعميرونگهــدارى تراكتوروتيلر،كامپيوتر ،بــرق صنعتى  و plc دورودگرى 
،برق ساختمان درجه 1و2 ،كشــاورزى ،لوازم خانگى گردنده ،جوشكارى سازهاى فوالدى ،برق خودر 
ســوارى دورهاى مهارتى فعاليت دارد . روســتايى در 11حرفه ، سيار شــهرى در 6حرفه ، زندان در 
7حرفــه ،مراكــز نظامى وانتظامى در10حرفه ،صنايع وصنــوف ودر محيط كا رواقعى در 18 حرفه در 

ميباشد همشهريان  به  آموزش  حال 

نهاوندى    968 و  هزار  يك  آموزش 
خواهران  اى  حرفه  و  فنى  آموزش  مركز  در 

: نهاوند  اى  وحرفه  فنى  آموزش  مركز  رئيس 

ايم كرده  محقق  100درصد  را  مركز  تعهدات 

 مديريت توزيع  برق نهاوند گفت: در دهه فجر امسال 
15 پروژه عمرانى توســط توزيع برق نهاوند بااعتبارى بالغ بر 
يــك  ميليــارد و 394 ميليون تومان افتتــاح و كلنگ زنى 

مى شود.
رضا شــير دره گفت: قبل از انقالب اســالمى تنها 5 روستاى 
نهاوند داراى برق بودند ولى امروز به بركت انقالب اسالمى همه 

174 روستاى نهاوند از شبكه توزيع برق پايدار بهره مى برند.
مديريــت توزيع  برق نهاوند افــزود: از اين 15 طرح 10 پروژه 
بااعتبار 968 ميليون تومان افتتاح مى شــود و 5 پروژه بااعتبار 
426 ميليون تومان با حضور مســئولين شهرستان كلنگ زنى  

خواهند شد.
وى با اشاره به اينكه شهرستان نهاوند 73 هزار و 429 مشترك 
دارد، گفت: طول شبكه فشار متوسط شهرستان و فشار ضعيف 
بــه ترتيب 971 و 895 كيلومتر با  1 هزار 763 پســت توزيع 

است.
شيردره گفت:از  57 مصوبه روســتاگردى مرتبط با اداره برق 
شهرســتان نهاوند،52 مصوبه با 91 درصد اجرايى و تاكنون 1 
ميليارد و 236 ميليــون تومان اعتبار از محل اعتبارات نفت و 

گاز، بند د عوارض و اعتبارات داخلى هزينه شده است.

مديريت توزيع برق نهاوند در تشريح عملكرد :

ميليارد و 394ميليون تومان  15پروژه با يك 
براى چهل سالگى فجر انقالب 
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 رئيس اداره ورزش و جوانان نهاوند از كسب بيش از 85 مدال آسيايى و 
جهانى توسط ورزشكاران نهاوند در دوران بعد از انقالب خبر داد.

مهرداد ســعدى نــژاد ضمن تبريك فرارســيدن چهلمين ســالگرد پيروزى 
شــكوهمند انقالب اسالمى ايران و گراميداشت ياد و خاطره شهداى گران قدر 
از صدر اسالم تاكنون خصوصاً شهداى ورزشكارى چون شهيد منوچهر برزويى 
در خصوص اقدامات صورت گرفته در حوزه اقدامات عمرانى صورت گرفته در 
حوزه ورزش شهرستان نهاوند، گفت: خوشبختانه از ابتداى سال جارى تاكنون 
در راســتاى به ثمر نشــاندن اقدامات صورت گرفته در حوزه ســاخت اماكن 
وزرشــى در شهرستان نهاوند با كمك نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى 
اسالمى و همچنين فرماندار سخت كوش شهرستان اقدامات خوبى انجام شده 
اســت كه ازجملهآن هامى توان به افتتاح ســالن ورزشى روستاى قلعه قباد در 

ايام اهللا دهه مبارك فجر اشاره كرد.

وى ادامه داد: شهرســتان نهاوند خوشبختانه به بركت انقالب اسالمى در حال 
حاضر شهرستان نهاوند با احتساب 9 سالن و مجموعه ورزشى در حال احداث 
داراى 27 سالن ورزشى است كه تنها يك سالن از اين تعداد به دوران قبل از 

انقالب مربوط است.
رئيس اداره ورزش و جوانان نهاوند با تأكيد بر لزوم توجه به ورزش روســتايى 
نيز، گفت: خوشبختانه توســعه اماكن ورزشى در روستا به نوعى خوبى از بعد 
از انقالب تاكنون انجام شــده و شهرستان نهاوند در حال حاضر داراى 8 سالن 
ورزشــى روستايى است كه با افتتاح سالن ورزشى روستاى قلعه قباد اين مهم 

به 9 سالن ارتفاع پيدا خواهد كرد.
وى افزود: در حال حاضر نيز 62 زمين خاكى روســتايى در شهرستان نهاوند 
وجود دارد كه ورزشــكاران و عالقه مندانبه صورتمحلــه اى در اين زمين ها به 

گذران اوقات فراغت مى پردازند.
سعدى نژاد با اشاره به سرانه ورزشى به ازاى هر نفر در شهرستان نهاوند گفت: 
در حال حاضر سرانه ورزشى شهرستان نهاوند براى هر نفر 74 سانتى متر مربع 
است كه انشــاهللا با افتتاح پروژه هاينيمه كاره ورزشــى اين ميزان به يك متر 
افزايش پيدا خواهد كرد و به اســتاندارد جهانى مى رســد و اين مهم در حالى 
اســت كه سرانه ورزشى شهرستان نهاوند قبل از انقالب كمتر از 1 سانتى متر 

بوده است.
وى در خصوص پروژه هاينيمه كاره ورزشــى در نهاوند گفت: شهرستان نهاوند 
در حوزه ورزشــى داراى 9 پروژه ورزشى شامل خوابگاه ورزش نهاوند، استخر 
مجموعه بانوان، اســتخر شهرك طالقانى، سالن باستانى نهاوند، سالن باستانى 
دهفول، چمن برزول، چمن شــهر گيان، چمن ورزشى شهر فيروزان و سالن 

ورزشى روستايى باباقاسم است.
رئيس اداره ورزش و جوانان نهاوند اظهار كرد: محل تأمين اعتبارات اين تعداد 
پروژه از محل اعتبارات ملى و اســتانى است كه خوشــبختانه در حال انجام 
هشتند خوشــبختانه امروز تعداد قابل توجهى از اين پروژه ها داراى پيشرفت 

فيزيكى باالى 90 درصد هستند.
وى با اشاره به اينكه شهرستان نهاوند در حوزه ورزش و جوانان پس از انقالب 
شــاهد رشد و توسعه بسيار زيادى بوده است، گفت: شهرستان نهاوند در حال 
حاضر داراى 37 هيئت ورزشى فعال است و اين در حالياست كه اين شهرستان 

قبل از انقالب تنها ده هيئت داشته است.
سعدى نژاد با اشاره به مدال آورى هاى آسيايى و جهانى ورزشكاران نهاوند بعد 
از انقالب تاكنون گفت: ورزشكاران نهاوند از آغاز پيروزى انقالب اسالميتاكنون 
موفق به كسب بيش از 85 مدال آسيايى و جهانى شده اند و اين در حالياست 
كــه در دوران رژيم قبل حدود 3 مدال در اين ميادين توســط ورزشــكاران 

نهاوندى كسب شده است.
در سال جارى در بحث اعزام ورزشكاران در رده هاى سنى مختلف داشتيم 

كه اين ميزان نســبت به سال گذشــته 12 درصد افزايش اعزام بوده است 
و اين به معنى حضور در مســابقات، اردوها و برنامه هاى استانى و كشورى 

است .
وى با اشاره افزايش 9درصدى كســب مدال هاى استانى نسبت به سال قبل، 
گفت: خوشبختانه امسال 4 ورزشكار شهرستان در مسابقات المپيك آسيايى 
حضور داشــتند و از اين 4 نفر يك مدال نقره توســط فرود ظفرى ووشــوكار 
نهاوندى كســب شد كه در بد ورود بنده بوده كه نشان از تالش هاى همكاران 

گذشته دارد.
وى بابيان اينكه شهرســتان نهاوند براى اولين بار در 5 رشــته ورزشــى در 
مسابقات ليگ برتر نماينده اعزام كرده است، بيان داشت : خوشبختانه اين مهم 
با رايزنى هاى مختلف در رشته هاى فوتبال، ووشو، بسكتبال دوچرخه سوارى و 

جودو در سطح آقايان و خانم ها انجام شده است.
رئيس اداره ورزش و جوانان با اشاره به اينكه در بحث اعزام ها به ليگ هاى برتر 
در اســتان بعد از همدان دومين شهرســتان هستيم، اظهار داشت : در برخى 
رشته ها شهرســتان نهاوند با دو يا سه ورزشكار به تنهايى نماينده استان بوده 

است كه اين باعث افتخار ورزش نهاوند است.
وى در حوزه عمرانى و تجهيز سالن هاى ورزشى نهاوند نيز، گفت: خوشبختانه 
طى 10 ماه اخير از بدو ورود بنده به اداره ورزش و جوانان نهاوند اقداماتى جون 
پيگيرى امورات مربوط به سالن ورزشى قلعه قباد، كف پوش هاى سالن حجاب 
و وزنه بردارى، خط كشى سالن بدمينتون و همچنين خردى تشك كشتى براى 

خانه كشتى نهاوند از محل نيات خير خيرين اشاره كرد.
سعدى نژاد در ادامه با اشاره به عملكرد حوزه ورزش و جوانان نهاوند طى سال 
گذشته گفت:خوشبختانه حوزه جوانان شهرستان نهاوند نيز طى 10 ماهه سال 
جاريتاكنون 142 پرونده جهت اعطاى جهيزيه به نوعروسان تشكيل داده كه 
از اين تعداد 79 ســرويس جهيزيه به مبلغ 3 ميليارد و 250 هزار ريال هزينه 
شــده است كه مابقى اين جهيزيه به افرادى كه ثبت نامنموده اند تا پايان سال  

اعطا مى شود.
وى با اشاره به اعزام 28 نفر از زوجين جوان نهاوندى به مشهد مقدس به صورت 
رايگان، گفت: خوشــبختانه در بحث جوانان و خصوصاً مجمع خيرين ازدواج 

اقدامات خوب و ارزنده در راستاى تسهيل در اين امر مهم انجام شده است.
رئيس اداره ورزش و جوانان نهاوند با اشــاره به اينكه مراسم گل ريزان مجمع 
خيرين ازدواج با حضور خيرين به صورت فصلى انجام مى شــود، گفت: در اين 
راســتا نيز باهماهنگى ها و تعامالت صورت گرفته توانسته ايم با دفترخانه هاى 
رســمى ازدواج تعامل ايجاد كنيم و امروز ســه دفترخانه ازدواج مراسم عقد 

زوجين را به صورت رايگان انجام مى دهد.
وى هماهنگى با گل فروش جهت تزئينات رايگان ماشين عروس، آتليه وغيره را 
جهت خدمات رايگان را از ديگر اقدامات صورت گرفته در اين حوزه عنوان كرد.

رئيس اداره ورزش و جوانان نهاوند :

انقالب از  بعد  دوران  در  نهاوند  ورزشكاران  توسط  جهانى  و  آسيايى  مدال  از 85  بيش  كسب 

 كارخانه لبنى نكونام با صادرات ســاالنه 360تن و 
اشــتغال ايجاد شده 100نفر مســتقيم و  500نيرو هم 
غيرمســتقيم  ، لبنيات مــورد نياز بازار هــاى داخلى و 
كشورهاى همسايه رابا پرسنلى مجرب و متخصص  تامين 

مى كند.
مديرعامل شركت لبنياتى نكونام با برند -همسايه گفت: 
ايــن واحد با  توليد انواع لبنيات ، در ســال 1379 ثبت 

و  در فضايى به مســاحت 6هكتــار و بنايى بالغ بر 7هزار 
مترمربــع با توليد پنير و خامه بــه ميزان يكصد ميليارد 
ريال و اشــتغال زايى 25نفر در سال 89 شروع بكار كرد 
و لبنيات مورد نياز شهرســتان هاى اطراف را تامين مى 

كرده است.
اما پــس از اجراى طرح توســعه عالوه بر اســتان هاى 
همجوار، سهمى از تامين لبنيات ساير استان هاى كشور 

را هم تا حدودى  به خود اختصاص داد.
حميد ســورى تصريح كــرد: اين واحد توليــدى داراى 
20پروانه استاندارد و  ساخت از سازمان استانداردتحقيقات 
صنعتــى جمهورى اســالمى وزارت بهداشــت و داراى 
گواهينامــه haccp ، Iso۹۰۰۱  و همچنين گواهينامه 

iso۲۲۰۰۰  از كشور آلمان است.
80درصد مواد اوليه و ماشــين آالت اين واحد توليدى از 

داخل و تنها 20 درصد از خارج تهيه شده است.
ســورى با بيان اينكه، با تبليغات خريد كاالى ايرانى 
از فــروش محصــوالت و تامين بازار فــروش راضى 
هســتيم، گفت: پيشــرفت اين مجموعــه  را مديون 
تالش و خدمات صادقانه مديران و پرسنل متخصص 
اين واحد مى دانيم و  ازحمايت هاى  مســولين هم  

داريم. رضايت 

سورى مديرعامل لبنياتى نكونام با برند "همسايه" :

توليد ساالنه 360تن بازارهاى داخلى و كشورهاى همسايه را تامين مى كنيم با 
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