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فرمانــدار نهاوند از بهره بــردارى و كلنگ زنى 49 پــروژه عمرانى و 
خدماتــى با اعتبــار 123 ميليارد تومان همزمان با هفتــه دولت در اين 

شهرستان خبر داد.
مراد ناصرى در جمع اصحاب رســانه با تبريك هفته دولت و گراميداشت 
ياد و خاطره شــهيدان رجايى و باهنر، گفــت: هم زمان با هفته دولت در 
شهرســتان نهاوند 49 پروژه با اعتبارى بالغ  بر 123 ميليارد تومان افتتاح 

و كلنگ زنى شده است.
وى با اشاره به اينكه امسال نسبت به سال گذشته در عرصه هاى مختلف 
در شهرستان نهاوند پيشرفت هاى چشمگير و قابل توجهى داشته ايم، گفت: 
طبق فرمايش مقام معظم رهبرى بايد اميدآفرينى كنيم و اين مهم بايد در 

اعمال ما براى مردم نمايان باشد.
فرماندار نهاوند با تأكيد بر اينكه با تالش مســئوالن و هدايت هاى مقام 
معظم رهبرى و با كمك مردم، شــيطنت ها و تحريم هاى نظام ســلطه 
راه به جايى نخواهد برد و از اين شــرايط با موفقيت عبور خواهيم كرد، 
گفت: توســعه شهرستان به اذعان مسئوالن كشور و استان روند رو به 

رشدى دارد.
بــه گفته ناصرى  از مجموع 49 پروژه عنوان شــده، 6 پروژه كلنگ زنى و 
43 پروژه افتتاح شد. شاخص ترين آن ها شهرك گلخانه اى به مساحت 14 
هكتار است كه با حضور مسئوالن ارشد استان به سرانجام رسيد. همچنين 

در حوزه مخابرات 9 پروژه به بهره بردارى رسيد.

وى با اشــاره به اينكه كلنگ زنــى اين پروژه ها گامــى مهم در ايجاد 
اشــتغال در شهرســتان نهاوند اســت، گفت: اميدواريم با همراهى و 
حمايت هاى مردم و مســئوالن بتوانيــم خدمتگزاران خوبى براى نظام 
و مردم باشــيم، چراكه هرچه داريم به بركت اتحاد و همبستگى مردم 

است.
فرمانــدار نهاونــد تأكيد كــرد: هفته دولــت فرصت خوبى بــراى بيان 
دستاوردهاى نظام است و در اين هفته بايد اقدامات انجام  شده براى مردم 
بيان شود و آنچه انجام  نشده را صادقانه براى مردم توضيح دهيم كما اينكه 
مردم ما از بينش و آگاهى خوبى برخوردار هستند و تمامى مشكالت كشور 

را به  خوبى مى دانيم.

دولت ز  ا وند  نها ســهم  ميلياردى   1 23 پروژه   49
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روح ا... سلگى به تشــريح خدمات دولت تدبير در بخش هاى 
مختلف خدماتى پرداخت.

* بنياد مسكن: 
1- بازسازى و تعمير تعداد 1500 واحد مسكونى كه در سيالب سال جارى 
دچار آســيب جدى و يا جزئى شده اند و از محل اعتبارات تخصيصى دولت 
تدبير و اميد كل روستاهاى بخش از نقطه نظر ميزان خرابى و آسيب وارده 
شناسايى و ارزيابى شده اند و درحال حاضر فرآيند تشكيل پرونده و معرفى 

به بانك ها با سرعت در حال انجام است.
2- بهسازى و عمران روستاها برابر طرح هادى در بيشتر روستاهاى منطقه 
در حال انجام است و در برخى از روستاها فازهاى اجرايى به پايان رسيده و 
در برخى از روستاها مانند حبيب آباد- زرين باغ- بره فراخ- گيوكى- شيراوند 
و عباس آباد- دهموســى- شطزل- ده كبود- تاريكدره باال- سياهدره و... در 

حال انجام است.

* آب و فاضالب روستايى:
1- اصالح شبكه آب روستايى زرين باغ به طول 2000 متر

2-ساخت مجتمع آب آشــاميدنى گره چقا با اعتبارى بالغ بر 750 ميليون 
تومان كه مشكل روستاهاى چم كبود- فيروزآباد سفلى و گره چقا در دولت 
دوم آقاى روحانى و با پيگيرى بخشــدارى و آبفار و اعضاى شــوراهاى اين 

روستاها به صورت اساسى حل شد.
3- ســاخت مخزن هوايى و حفر و تجهيز چاه دوم روســتاى بزرگ شهرك 
مركز دهســتان ســلگى كه در حال حاضر وارد شبكه شــده و مشكل آب 

آشاميدنى اين روستا مرتفع شده است.
4- تجهيز و اصالح شــبكه آب روســتاهاى تپه يزدان- دهموســى- دهنو 
عبدالملكى- بره فراخ - وســج و اصالح و تجهيز روســتاهاى تحت پوشش 

مديريت آبفار شهرستان نهاوند.

* آب و فاضالب شهرى: 
1- اصالح شبكه آب شهر فيروزان به طول 1600 متر در محله بهارستان اين شهر

2- اصالح 600 متر از شبكه آب محله حسن آباد
3- پيگيرى و تصويب اعتبار طرح مطالعاتى دوم فاضالب شــهر فيروزان در 

كميته برنامه ريزى

* فنى و حرفه اى: 
آموزش مهارت آموزى تعداد 200 نفر از آقايان و بانوان در آموزشگاه هاى اين 
حوزه و واحدهاى آموزشى آزاد تحت نظر فنى و حرفه اى مانند پود ايران و 
گل گندم كه در رشته هاى كامپيوتر- پكيج - تعمير تلفن همراه- قاليبافى 

و... كارت مهارت دريافت كرده اند.

* راه و شهرسازى:
ساخت و زيرسازى چهار بانده شدن محور كرمانشاه به سمت نهاوند، محدوده 
پل حاج عليمراد تا روستاى كهريز صالح الدين كه پس از سال ها اتفاق بسيار 
مباركى مى باشــد و در دولت آقاى روحانى به ثمر نشسته و وزارت خانه ها، 
دستگاه هاى اجرايى و مسئوالن براى اين مهم وقت گذاشته اند كه اميدواريم 

در اسرع وقت به پايان برسد.
2- آغاز عمليات ساخت زيرگذر شهرك كه با شتاب زياد در حال انجام است.

3-تداوم فعاليت وزارت راه و شهرسازى و شركت راه آهن جمهورى اسالمى 
در پيگيرى روند زيرســاخت و روســاخت راه آهن غرب كشور در محدوده 

بخش خزل.

* راهدارى و حمل و نقل جاده اى:
1- اصالح راه روســتايى تاريكدره باال و همچنين روستاى محمودوند كه در 

سيالب سال جارى دچار رانش شده بود.
2- لكه گيرى و آسفالت روكش محور كرمانشاه- نهاوند محدوده بخش خزل، 
ايمن ســازى جاده هاى چشمه ماهى - فارســبان- وسج و دهموسى و ساير 

روستاهايى كه ذكر نام آن الزم مى باشد.

* بهداشت و درمان:
1- ســاخت مركز جامع سالمت شهر فيروزان و روستاى شهرك و روستاى 

رژيمى با مشاركت بنياد علوى
2- تخريب و نوسازى خانه بهداشت روستاهاى كهريز صالح الدين- تاريكدره 

باال و دهنو عبدالملكى
3- انجام عمليات ساخت پايگاه امداد جاده اى روستاى فارسبان

* گردشگرى:
1-انجام عمليات ساخت زيرساخت ها و سامان دهى مبلمان محيطى سراب 
زيباى فارســبان با اعتبارى بالغ بر 3 ميليارد تومان كه شامل آسفالت جاده 
دسترسى سراب- روشــنايى محدوده آن، ساخت سرويس هاى بهداشتى و 
فرش محدوده آن مى باشد. فازهاى ديگر عمليات آن با جديت در حال انجام 
بوده و پس از چهل سال سرانجام آرزوى اهالى منطقه و دوستداران طبيعت 

و عالقه مندان به گردشگرى در دولت تدبير و اميد به بار نشسته است.
2- تاسيس صندوق بانوان و روستائيان و پيگيرى جدى طرح صنايع دستى 

روستاى دهموسى كه در در حال انجام است.
3- تعييــن محــدوده و حريم اماكــن و تپه هاى تاريخــى بخش خزل كه 

شناسايى و امضاء شده اند.
4- پرداخت تسهيالت رسته هاى مرتبط با حوزه ميراث فرهنگى و گردشگرى كه 

بالغ بر ده ها طرح بوده و متقاضيان توانسته اند وام اشتغال خود را دريافت كنند.

* مديريت برق منطقه
1- اصالح شــبكه برق بخش از شهر فيروزان با اعتبارى بالغ بر 52 ميليون 

تومان
2- ايجاد پست هوايى روستاى بره فراخ با اعتبارى بالغ بر 62 ميليون تومان  
3- اايجاد و اصالح شــبكه برق روســتاهاى منطقه شامل روستاى رزينى- 
وســج- دهموســى- تاريكدره باال- دارياب -  زرين باغ - چشــمه ماهى- 
عبدالملكى و ساير روستاها بالغ بر 84 ميليون تومان كه از محل اعتبارات 3
درصد نفت و گاز منطقه محروم مصوب كميته برنامه ريزى شهرستان انجام 

پذيرفته است.
*ارتباطات:

GSM  يا ( wll ) در حوزه ارتباطات در خزل شــرقى نصب و تبديل آنتن
در كل روستاهاى اين دهستان با موفقيت انجام شده است.

2- داير كردن اينترنت ۲G براى روستاهاى منطقه

*منابع طبيعى
1- ساخت بندهاى مالتى روستاى دره ميرزا با اعتبارى بالغ بر 700 ميليون 
تومان در قالب طرح آبخيزدارى و كنترل آب هاى سطحى و چشمه هاى اين 

روستا انجام گرفته است.
2- كاشت بذر گياهان دارويى و درختان مقاوم مانند بادام كوهى در اراضى 

ملى محدوده بخش خزل

* گاز:
1- گازرســانى به روســتاى محموديه به عنوان آخرين روستاى منطقه كه 

امكان گازرسانى داشته است.
اصالح شبكه و نصب علمك گاز به متقاضيان انشعابات و امتياز گاز در سطح 

روستاهاى منطقه

* اشتغال و سرمايه گذارى
در زمينه اشــتغال و ســرمايه گذارى از ســوى مديران اجرايــى منطقه و 
شهرستان با مديريت قوى فرماندار محترم شهرستان كارهاى بسيار بزرگى 

انجام گرفته است. 
ــى-  ــتاهاى عبدالملك ــى در روس ــدارى صنعت ــاى دام ــاد طرح ه 1- ايج
شــيراوند و رزينــى و ده هــا طــرح نيمــه ســنگين ديگــر در حــوزه جهــاد 
كشــاورزى ماننــد گلخانــه و كشــت گياهــان دارويــى بــا اعتبــارى بالــغ بــر 

8 ميليــارد تومــان
2-راه اندازى طرح بســته بندى و بوجارى گشــنيز شركت غله آوران خزل با 

اعتبارى بالغ بر يك ميليون تومان
3- اتمام و تجهيز طرح مجتمع رفاهى فيروزان با اعتبارى بالغ بر دو ميليارد 

و 500 ميليون تومان
4- كلنگ زنى و اجراى عمليات ساخت كارخانه قند شركت سمبل مهرگان 
4- احيا و راه اندازى شركت ها و كارگاه هاى تعطيل و نيمه تعطيل منطقه و 
راه اندازى طرح توليد (ســود برك) يا قرص جامد مواد شوينده در محدوده 

روستاى گرديان

گويد مى  توسعه  افق  ز  ا خزل  ر  بخشــدا
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رئيــس بنياد مســكن شهرســتان نهاوند در 
تشــريح عملكرد اين تعداد واحدهاى ارزيابى شده 
به منظور تعيين ســطح و ميزان خسارت وارده در 
سطح روستاها و شــهرها را 10 هزار و 400 واحد 
اعالم كرد و گفــت: 4 هزار و 760 واحد به عنوان 
واحد آسيب ديده شناسايى و از اين تعداد 2 هزار 
و 500 واحــد احداثــى و 2 هــزار و 260 واحــد 

تعميرى و معيشتى تشخيص داده شده است.
عليرضا نســارى گفت: بــا پيگيرى هــاى فراوان 
انجام گرفته پس از تخصيــص اعتبار الزم و ابالغ 
به بانك هاى عامل، خوشــبختانه ســهميه مرحله 
اول ابــالغ و معرفــى واجدين شــرايط به بانك ها 
آغاز شــده اســت. تاكنــون بيــش از 650 واحد 
توسط اكيپ ماشــين آالت اين بنياد آواربردارى و 
پيشــرفت فيزيكى اين واحدها در مراحل پى كنى، 
فندانسيون، ديوارچينى و سقف مى باشد. همكارى 
بانك هــا در پذيرش و انعقاد قرارداد بســيار حائز 
اهميت بوده كه اين مهم موجب تسريع در ساخت 

بناها مى شود.
به گفته نسارى با توجه به اينكه شهرستان نهاوند 
در نقشه پهنه بندى گسل ها داراى گسل هاى جوان 
بوده و خطر نسبى رخداد زلزله نيز بسيار باال است 
و ازطرفى فصل كارى اين شهرســتان به نوعى تا 
پايان مهرماه مى باشــد، ضمن تقاضاى همكارى و 
مســاعدت بيش از پيش همه بانك ها كه عملكرد 
مرحله اول آنها جاى تشــكر داشته، از متقاضيان 
انتظار تسريع در عمليات ساخت بناها را در اسرع 

وقت داريم.
رئيس بنياد مســكن نهاوند تاكيد كرد: تسهيالت 
نوســازى واحدهاى فرسوده مســكونى در شهر و 
روســتاها عالوه بر ايجاد اشــتغا ، موجب ارتقاى 
ســالمت محيط و سطح ايمنى ســاختمان ها در 
برابر مخاطرات طبيعى مى شــود. مبلغ تسهيالت 
بازســازى ساخت در روســتاها 40 ميليون تومان 
و بازپرداخت14 ساله مى باشــد و 16 ميليون نيز 
به عنوان كمك بالعوض پس از پيشــرفت فيزيكى 
الزم پرداخت مى شــود كه رقم اين تســهيالت در 
شــهر نهاوند 50 ميليون و كمك بالعوض آن 22 

ميليون تومان است.
همچنين مبلغ تســهيالت تعميرى و معيشتى در 
شــهر و روســتا 15 ميليون تومان و مبلغ كمك 
بالعــوض آن نيز 5 ميليون تومان اســت كه نرخ 
سود اين تســهيالت قرض الحسنه 4 درصد بوده 
و هزينه نظــارت و طراحى و صدور پروانه تا متراژ 
خاص به صورت رايگان است. تاكيد مى شود اقدام 
افراد خســارت ديده براى تكميل پرونده و تسريع 
در مراجعه به بانك و آغاز ســاخت و ســازها مورد 
انتظار بوده تا شــاهد نوسازى اين واحدها بيش از 

پيش و در زمان برنامه ريزى شده باشيم.
ضمنــا تاكنــون 680 نفر به بانك معرفى شــده، 
680واحد آواربردارى شده و اعتبار كل تخصيصى 
مرحلــه اول 45 ميليارد تومان اســت كه در قالب 
تســهيالت و كمك هاى بالعوض تا كنون بيش از 
24 ميليارد تومان پرداخت شده است. الزم به ذكر 
است خوشبختانه كل سهميه مرحله دوم نيز ابالغ 
و در مرحله تفكيك شــعباتى بانك ها بوده كه در 
چند روز آينــده متقاضيان مرحله دوم نيز به طور 

كامل به بانك معرفى مى شوند.
نســارى گفت: شهرستان نهاوند داراى 168 روستا 
در قالب 23 هزار و 450 خانوار و 26 هزار و 371 
واحد مســكونى و جمعيت روســتايى بالغ بر 87 
هزار نفر است كه در ســال جارى اين بنياد جذب 
اعتبارات ملى و اســتانى تخصيصى را در قالب 31 
پروژه در دســتور كار خود قرار داده و پيشــرفت 
فيزيكى مورد نظر تمــام پروژه ها را مطابق برنامه 

زمانبندى به انجام رسانده است.
به گفتــه وى حوزه هــاى فعاليت بنياد مســكن 
شهرســتان نهاونــد در روســتاها شــامل تهيه و 
اجراى طرح هاى هادى، نوســازى و مقاوم ســازى 
مسكن روســتايى و شــهرهاى زير 25 هزار نفر، 
صدور اســناد مالكيت و تملك، واگذارى زمين به 
افراد واجدالشــرايط در روســتاها و همچنين ارائه 
خدمات فنى و مهندســى به اين عزيزان مى باشد. 
ســامان دهى گلزار مطهر شــهدا در روســتاها تا 
سال93 و ساخت مسكن شــهرى در شهر نهاوند 
براى اقشار كم درآمد نيز از فعاليت هاى انجام شده 

اين بنياد است.
تمامى168روســتاى شهرستان داراى طرح هادى 
و تعيين محدوده شــده اند. در حوزه اجراى طرح 
هادى اين بنياد تاكنون فاز اول بهسازى 92 روستا 
را بــا اعتبارى بالغ بر40 ميليــارد تومان به انجام 
رســانده كه 53 روستاى آن به اتمام رسيده و 39 
روستا در دست اقدام است. از 53 روستايى كه فاز 
اول به اجرا رســيده فاز دوم 13 روســتا نيز مورد 

بهره بردارى قرار گرفته است.
نسارى تصريح كرد: درحوزه نوسازى و مقاوم سازى 
مســكن روستايى نيز تا كنون 17 هزار و 100 نفر 
متقاضى به منظور دريافت تســهيالت نوسازى به 
بانك هاى عامل معرفى شــده كه تاكنون عمليات 
ساخت و نوســازى 15 هزار و 850 واحد به اتمام 
رسيده و پايان كار خود را دريافت كرده اند. الزم به 
توضيح است اعتبار پرداختى به متقاضيان در اين 
حوزه تاكنون بالغ بر يكصــد و 89 ميليارد تومان 
بوده و خوشــبختانه اين شهرســتان رتبه نخست 
نوسازى ساختمان هاى بتنى در كشور را دارا بوده 
و 71 درصد واحدهاى مسكونى روستايى نوسازى 
و مقاوم سازى شــده اند. در شهرهاى زير 25 هزار 
نفر نيز تاكنون 1138 فقره تســهيالت نوسازى با 
اعتبــارى بالغ بر 23 ميليارد و 300 ميليون تومان 
پرداخت شــده و 1101 واحد پايــان كار خود را 

دريافت كرده اند.
وى ادامــه داد: در حــوزه صــدور ســند نيــز تا 
كنــون بــا مشــاركت اداره ثبت اســناد و امالك 
شهرســتان22520 جلد ســند مالكيت در سطح 
روســتاها و شــهرهاى زير 25 هزار نفــر صادر و 
تحويل مالكين شده و اين به معناى سنددار شدن 

94 درصد واحدهاى مسكونى روستايى است.
الزم بــه ذكر اســت تا ســال1393 نيــز افتخار 
ساماندهى گلزار مطهر شــهدا در روستاها به اين 
بنياد محول شــده بود كه مزار مطهر 194 شهيد 
گرانقدر در قالب 16 گلزار روســتايى سامان دهى 

شد. 
نســارى افزود: در حوزه مسكن شهرى، اين بنياد 
ساخت 289 واحد مسكن در شهر نهاوند و تحويل 

به متقاضيان كه عموما اقشــار كم درآمد مى باشند را نيز 
در برنامه هاى تحقق يافته خود دارد.

رئيس بنياد مسكن نهاوند با بيان اينكه در سال جارى 30
پروژه با اعتبار مصوب 60 ميليارد ريال داشــته كه پس 
از مشــخص شــدن تخصيص هر پروژه نسبت به اجراى 
عمليــات تعريف شــده در برنامه زمانبندى شــده اقدام 
خواهد شد، گفت: اجراى عمليات زيرسازى در سطح 22

روستا با سطح 140 هزار مترمربع در سال جارى به اتمام 
رســيده و عمليات 16 روستاى ديگر نيز در دست اجرا و 
برنامه ريزى است. به منظور اجراى آسفالت معابر روستاها 
نيز در سال جارى براى 14 روســتا برنامه ريزى شده كه 
عمليات 4 روســتا به پايان رسيده و مابقى نيز در دست 
اقدام است و اعتبار تخصيص قير در اين خصوص بالغ بر 

65 ميليارد ريال مى باشد.

رئيس بنياد مسكن شهرستان اعالم كرد

مسكن  واحد       144 افتتاح  
دولت هفته  در  نوسازى 
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 رئيس شــبكه بهداشت و درمان 
نهاوند در تشريح عملكرد يكساله اين 
واحد از رفع نســبى نياز شهرستان به 

پزشك متخصص خبرداد.
مومنعلــى دارابــى دربــاره تجهيزات 
رياســت  همكارى  با  گفت:  پزشــكى 
دانشــگاه علوم پزشكى استان، نزديك 
به 2 ميليارد تومان تجهيزات مختلف 
به سيســتم تزريق شــده اســت و از 
مهمترين اقدامات نيز ساخت 50 هزار 
مترمربع زيرساخت در حوزه بهداشت 
راه انــدازى  و  شهرســتان  درمــان  و 
بخش هاى بيمارســتان شهيد قدوسى 

است.
به گزارش روابط عمومى شبكه بهداشت 

و درمان شهرستان نهاوند، رئيس شبكه بهداشت و درمان 
شهرستان نهاوند با تبريك هفته دولت، اظهار كرد: هفته 
دولت و سالروز شــهادت دولتمردان جمهورى اسالمى، 
شــهيدان رجايى و باهنر را خدمت همه مردم شهيد پرور 

تبريك عرض مى كنم.
دارابى بيــان كرد: يكى از مهمترين محورهاى توســعه، 
ارائه خدمات پزشــكى بهداشــتى اســت و به يمن نظام 
مقدس جمهورى اســالمى و تــالش دولت تدبير و اميد، 
شبكه بهداشــت و درمان در راستاى تحقق بخشيدن به 
بخش هاى ســالمت، خدمات بســيار مطلوبى ارائه كرده 

است.
وى افــزود: در حال حاضر در ترســيم نقشــه ســالمت 
شهرستان 9 پروژه بهداشــتى در سطح شهرستان فعال 
است كه از اين ميان تعداد 5 پروژه باالى 98 درصد، تعداد 
2 پروژه بين 20 تا 30 درصد پيشرفت دارد و 2پروژه در 
حال آغاز اســت. از اين تعداد پــروژه 3 پروژه با اعتبار3
ميليارد تومان شامل مركز خدمات جامع سالمت شعبان، 

شهرك و ساختمان پزشكان واقع 
در بيمارســتان آيت ا... قدوســى 
افتتــاح و كلنگ زنى شــد و اين 
كه  اســت  رويكردى  مهمتريــن 
مى تواند در زمينه زيرساخت ها در 
نقاط مختلف شهرستان ارائه شود.
دارابــى عنــوان كــرد: در زمينه 
تجهيزات پزشــكى بــا همكارى 
رياســت دانشــگاه علوم پزشكى 
استان، نزديك به 2 ميليارد تومان 
جراحى  تجهيــزات  خريد  جهت 
عمومى، مغز و اعصاب، ارتوپدى از 
وزارت بهداشت به سيستم تزريق 

شده است.
وى افــزود: اقدام مهــم ديگر در 
بخش درمــان، دريافت بك دســتگاه MRI جهت ارائه 

خدمات به همشهريان است.
دارابــى بيان كرد: از زمان راه اندازى بخش جراحى، عمل 
جراحى كوچك و بزرگ در بيمارســتان شــهيد قدوسى 
انجام مى شــود كه بخش جراحى مغــز و اعصاب در نوع 
خود بى نظير اســت، تا جايى كه خريد ســت جراحى با 
هزينه ى200 ميليون تومان نقش ويژه اى در زمينه اعمال 

جراحى داشته است.
وى گفت: ســاليانه بيــش از 40 هزار نفر بــه كلينيك 
تخصصى شهرستان مراجعه مى كنند. بر همين اساس در 
قالب 17 مركز بهداشتى درمانى، به صورت ويژه به مردم 

خدمات ارائه مى شود.
 وى عنوان كرد: در حال حاضر بيش از 43 نفر پزشــك 
متخصــص در شهرســتان در حــال ارائــه خدمات به 
همشهريان هســتند و نيازهاى شهرستان به لحاظ انواع 

متخصص برطرف شده است.
دارابى با بيان اينكه 15 مركز جامع خدمات ســالمت به 

پزشك  به  ز  نيا
برطرف  ا  ر متخصص 
كرديم

صورت بيتوته و 2 مركز به صورت شبانه روزى در نقاط شهرى و روستايى خدمات با تركيبى كامل 
متشــكل از پزشكان، پرستار، ماما، آزمايشــگاه و داروخانه مشغول ارائه خدمات هستند، افزود: از 
ديگر خدمات بهداشتى در قالب 87 خانه بهداشت و 3 پايگاه سالمت در نقاط مختلف شهرستان 

به نحو بسيار مطلوب به مردم خدمات ارائه مى دهند. 
دارابى ادامه داد: يكى از افتخارات شبكه بهداشت و درمان در طول يكسال گذشته، فارغ التحصيلى 
17 نفــر بهــورز در مراكز آموزش بهورزى شهرســتان نهاوند و 25 بهيار در دبيرســتان بهيارى 

شهرستان است.
رئيس شــبكه بهداشــت و درمان نهاوند با بيان اينكه آمادگى زيرساخت ها، الزمه ى ارائه خدمات 
است، بيان كرد: با راه اندازى سامانه سيب و گسترش شبكه هاى اينترنتى، خدمات مراكز بهداشتى 
روســتايى و شهرى و نيز خانه هاى بهداشت در سطح وسيع، به صورت آنالين است و به روز ثبت 

مى شوند.
دارابى تصريح كرد: يكى ديگر از رويكردهاى بخش بهداشــت و درمان، ارائه خدمات دندانپزشكى 
از طريق كلينك سيار دندانپزشكى است كه  نزديك به 1700 خدمت در سطح شهرستان انجام 

شده است.
وى با بيان اينكه از مهمترين وظايف بهداشــت و درمان اجراى طرح بسيج ملى فشارخون است، 
افزود: ارائه مراقبت هاى ويژه درمان، پيگيرى بيمارى هاى قلبى، ديابتى، فشار خون و خطرسنجى 
بيمارى هاى قلبى و عروقى جمعيت باالى 30 ســال شهرستان است كه در اين زمينه حدود 70

درصد موفق به ارائه خدمات بوديم. 
عــالوه بر آن با برگزارى 2 همايش پياده روى به منظور روز جهانى فشــار خون، قلب، ديابت 
و ايدز و جلســات متعدد آموزشــى در جهت كاهش بيمارى هاى قلبى و عروقى فعاليت هاى 
ويژه اى را انجام داديم تا جايى كه واحد تغذيه شــبكه بهداشت با ترويج غذاى سالم سفره ى 
بى خطر با برگزارى مســابقه آشپزى، نقاشى نقش بســيار مهمى در حيطه ارائه خدمات الزم 

است. داشته 
دارابى بيان كرد: خوشبختانه در تبيين سياست هاى دولت تدبير و اميد و به ويژه پزشك خانواده، 
تمامى مراكز بهداشــتى و درمانى شــهرى و روستايى با بستن قرارداد با پزشك خانواده از نعمت 
پزشــك، ماما و ســاير نيروها برخوردار بوده و با دلگرمى و انگيزه در قالب طرح تحول در سطح 
بيمارســتان و پزشك خانواده در سطح مراكز بهداشتى- درمانى شهرى و روستايى خدمات الزم 

به مردم ارائه مى شود.
رئيس شــبكه بهداشــت و درمان نهاونددر پايان گفت: از رياســت محترم دانشگاه علوم پزشكى 
استان، فرماندار، هيأت رئيسه و معاونان كه نهايت مساعدت و همكارى را در راستاى پيشبرد اين 
خدمات داشتند تشكر و قدردانى مى كنم. اميد آنكه شاهد رشد شكوفايى و بالندگى ارائه خدمات 

در سطح شهرستان باشيم.

تنظیم و گرداورنده: 
مهرداد سلگی
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پروژه هاى هفته دولت سال 98 (ارقام  به  ميليون  ريال)

ك
مال

ات
بار

اعت
ع 
جم

تى
دول

ت 
ارا
عتب

ا

كى
 بان
الت

هي
تس

ضى
تقا

ه م
رد
آو

كار
حد 

وا

كار
جم 

ح

يى
لزا
تغا

 اش
زان

مي

ند
ره م

 به
اى

ست
 رو

داد
تع

ند
ره م

 به
وار 

خان
اد 
عد
ت

غاز
ل آ

سا

ستا
 رو

نام

ان
ست
هر
ش

وژه
 پر

ام 
ن

ف
ردي

لى
م

نى
ستا

ا

سيفى  نهاوندى 12000 - بنياد  
علوى

10000 2000 مترمربع 5500 5 نفر 1 2 97 باروداب نهاوند گلخانه  پلى  كربنات   و  
پلى  اتيلن  سبزى  و صيفى

1

محمد مراد كوليوند 
و شركاء

7471 5143 - - 2327 هكتار 54/18 50 1 30 97 وسج نهاوند آبيارى  تحت فشار 2

شركت  شهرك هاى  
گلخانه اى

400,000 - - هكتار 14/7 60 نفر كل 
شهرستان

24 98 علمدار نهاوند كلنگ زنى 
 (گلخانه  علمدار)

3

 ■ در طرح شماره 2 آبيارى تحت فشار روستاى وسج 40/63 هكتار بارانى و 13/55 هكتار نوارى مى باشد. 
■ در طرح شماره 3 عمليات كلنگ زنى شهرك گلخانه اى روستاى علمدار به هزينه بالغ بر 400 ميليارد ريال نياز مى باشد.

مات  قدا ا مهمترين 
وند نها كشاورزى  جهاد 

مدير جهاد كشاورزى شهرستان نهاوند در گزارشى به ارائه بخشى از عملكرد و اقدامات جهاد در شهرستان نهاوند در سال جارى پرداخت.
على كمالى نژاد با بيان اينكه نهاوند رتبه  نخســت  در توليد دانه هاى روغنى (كلزا) با 3/1 هزارتن، توليد بچه  ماهى 24/4 ميليون قطعه، 
توليد گشــنيز بذرى  6/4 هزارتن، توليد گياهان دارويى /241 تن، خيار50 هزار تن، توليد ماهى قزل آال 2 هزار و 312 تن، توليد سيب 65 
هزار تن، توليد شليل و هلو50 هزارتن، توليد گردو 10 هزار و 500 تن، توليد گوشت قرمز3 هزار و 600 تن، رتبه سوم توليد شير 35 هزار 

و 800 تن، رتبه توليد عسل470 تن بوده است.
وى افزود: الگوى كشــت ضريب نفوذ مكانيزاسيون كشاورزى و ميزان پوشش بيمه محصوالت كشاورزى ضريب مكانيزاسيون كشاورزى در 

شهرستان 1/92 درصد مى باشد.
كمالى نژاد ادامه داد: حدود 5692 هكتار از مزراع  تحت  پوشش بيمه هستند. سال زراعى 97 تا 98، 105  هكتار باغات بيمه شده و تعداد 

7750 راس دام  نيز بيمه هستند.

واحدهاى آبزى پرورى
تخم  
چشم  
زده

تكثير  بچه  
ماهى

مزارع  سرد آبى  و  
گرم  آبى

شرح

0 7 81 تعداد
0 24/5 2312 ظرفيت  توليد

 كشت گلخانه اى
مساحت  مترمربع تعداد  واحد شرح

91207 40 نهاوند
951970 در سال 97 252 در سال 97 استان

مجتمع گلخانه اى ويژه فارغ التحصيالن

مساحت  (هكتار) تعداد مجتمع شرح
- در دست اجرا نهاوند

80/1 در سال  97 8 در سال  97 استان

توليدات كشاورزى و باغى شهرستان
درصد سهم  شهرستان  از استان  سال  97 توليد  (تن) نام  محصول

11 41,500 گندم

زراعى

11/2 200 جو
5/6 25403 يونجه
48/9 270000 چغندرقند
52/2 3000 دانه هاى  روغنى

71/8 6300 ذرت  دانه اى

60/6 70000 سيب
61/9باغى 36500 هلو

17/1 11000 گردو
12/4 3650 گوشت  قرمز

زراعى

7/7 3700 گوشت  مرغ
37/2 2200 گوشت  ماهى
10/1 35821 شير
2/5 0 تخم  مرغ

20/8 470 عسل

سطح زير كشت  گياهان دارويى و  زينتى (غير از گشنيز)
عملكرد  (ميزان  برحسب  كيلوگرم در هكتار) توليد  (تن) سطح  زير كشت  (هكتار) شرح

3450 242 70 گياهان  دارويى
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بــا هدف اجراى پدافند غيرعامل و مديريت بحران با توجه به فرســودگى 
ايستگاه پمپاژ آب شرب شهر نهاوند با قدمت 35 سال، اين امور با اعتبارى بالغ 
بــر 5 ميليارد تومان از محل اعتبارات عمرانى و جارى شــركت آب و فاضالب 

استان همدان در نهاوند اجرا شد.
مدير آب و فاضالب شهرى نهاوند در تشريح عملكرد و خدمات اين اداره، گفت: 
ايســتگاه پمپاژ جديد در شهر نهاوند كه وظيفه آن هدايت آب استحصالى از 8
حلقه چاه آب شــرب با ظرفيت 582 ليتر در ثانيه به 4 مخزن زمينى ذخيره به 
حجم 21 هزار مترمكعب اســت و 50 درصد شــهر نهاوند را تحت پوشش خود 

مى دهد، ايجاد شد.
مرتضى شــريفى ادامه داد: اقدامات صورت گرفته براى ســاخت اين ايستگاه 
شــامل ســاخت ســوله به متراژ 300 مترمربع، اجراى خطوط مكش و رانش 
به اقطــار 500 و 600 ميليمتر چدن داكتيل به طــول 350 متر و همچنين 
شــيرآالت و اتصاالت مورد نياز، خريد و نصب تانــك ضربه گير به حجم 6,5
مترمكعب، خريد و نصب 10 دســتگاه الكتروپمپ ســانتريفيوژ، خريد و نصب 
10 دســتگاه تابلو راه انداز سافت استارتر و درايو و همچنين يك دستگاه تابلو 

توزيع برق و.... مى باشد.

توسعه شبكه جمع آورى فاضالب شهر نهاوند
در بحث مديريت فاضالب شهرى نهاوند نيز اين امور در سال 98 با اعتبارى 
بالــغ بر 6,5 ميليارد تومان از محل اعتبارات عمرانى و يك ميليارد تومان از 
محل اعتبارات جارى و با عقد قرارداد با چندين پيمانكار به منظور تســريع 
در روند پروژه جهت توســعه 12 كيلومتر شــبكه جمع آورى فاضالب اقدام 
كرده است كه پيش بينى مى شود با توسعه شبكه اى كه در دست اجرا است، 

60 درصد شــهر نهاوند تحت پوشش شبكه جمع آورى فاضالب قرار گيرد. 
در ســال جارى منطقه فرماندارى تحت پوشش 100 درصدى شبكه جمع آورى 

فاضالب قرار گرفته و انشعابات آن نصب خواهد شد. 

اصالح خطوط شبكه توزيع آب و جمع آورى فاضالب خيابان سعدى
شــريفى تصريح كرد: با توجه به اينكه شهردارى نهاوند بر اساس مصوبه ستاد 
بازآفرينى شهرى در نظر دارد نســبت به پياده راه سازى خيابان سعدى اقدام 
كند، اين امور با عقد قرارداد با پيمانكاران مربوطه اصالح خطوط شبكه توزيع 
آب به متراژ 800 متر و خطوط شــبكه جمع آورى فاضالب به متراژ 700 متر 
با اعتبارى بالغ بر 7000 ميليون ريال از محل اعتبارات جارى شــركت را در 

دست اجرا دارد. 
وى از مالكين واحدهاى مســكونى و تجارى واقع در خيابان سعدى درخواست 
كرد در اســرع وقت نسبت به خريد انشــعابات آب و فاضالب خود اقدام كنند 
چرا كه پس از اتمام پروژه و انجام عمليات ســنگ فرش خيابان مذكور، به هيچ 
عنوان مجوزى براى واگذارى انشــعاب آب و فاضالب از سوى شهردارى نهاوند 

صادر نخواهد شد.

ند و نها شرب  آب  ژ  پمپا ه  يســتگا ندا و نها شرب  آب  ژ  پمپا ه  يســتگا ا
شــد رى  ا د بهره بر تومان  د  ر ميليا شــد  رى  ا د بهره بر تومان  د  ر ميليا  55 ر  عتبا ا با  ر   عتبا ا با   

رئيس دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
بــا  خوشــبختانه  گفــت:  نهاونــد 
و  گرفتــه  صــورت  پيگيرى هــاى 
همكارى هاى همه جانبه دانشگاه آزاد 
اســالمى همدان و موافقت ســازمان 
مركزى دانشگاه آزاد 3 رشته تحصيلى 
جديــد به رشــته هاى دانشــگاه آزاد 

اسالمى نهاوند اضافه شد.
رشــته هاى  ابراهيمى  ســتار  دكتــر 
مهندسى صنايع غذايى، مترجمى زبان 
انگليســى و علوم تربيتى را سه رشته 
جديد اين دانشگاه عنوان كرد و گفت: 
رشــته هاى فوق در مقطع كارشناسى 
در  ســال جارى  مهرماه  براى  پيوسته 
دانشگاه آزاد اســالمى نهاوند دانشجو 

مى پذيرد.
نهاوند،  اســالمى  آزاد  دانشگاه  رئيس 
گفــت: در حال حاضر دانشــگاه آزاد 
اســالمى نهاوند با احتســاب اين سه 
رشــته در مقاطع مختلــف تحصيلى 
داراى 29 رشته است كه آماده پذيرش 

دانشجو هستند.

مقطع  در  رشته   3
به  پيوسته  كارشناسى 
اسالمى  زاد  آ دانشگاه 
شد اضافه  WWنهاوند 
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 مدير شــركت آب و فاضالب روستايى نهاوند با گراميداشت 
هفتــه دولت، گفــت: در حال حاضر 115 روســتا از مجموع 169
روســتاى شهرستان با 22 هزار مشــترك زير پوشش شركت آبفار 

نهاوند قرار دارد كه از خدمات اين شركت بهره مند مى شوند.
ابراهيم طاهرى افزود: از ســال 88 تا سال 96 فقط 112 روستا زير 
پوشش اين شركت بودند كه از سال گذشته سه روستاى ديگر به اين 
روســتاها اضافه شد، عالوه بر اين يك روستاى ديگر نيز قرار است 

زير پوشش قرار گيرد.
طاهرى به منابع تأمين آب شــرب روستاهاى شهرستان اشاره كرد 
و گفت: براى تأمين آب آشــاميدنى سالم روستاهاى نهاوند از 112

چاه عميق و نيمه عميق و دو ســراب گاماسياب و فارسبان استفاده 
مى شــود. وى از ارائه خدمات الزم  به مشتركان زير پوشش خبر داد 
و گفت: به منظور تأمين بهداشــت آب و سالم سازى آن نصب 102

دستگاه كلريناتور در حال انجام است.
مدير آب و فاضالب روســتايى نهاوند با اشاره به اينكه سال گذشته 
3 هزار و 400 كيلو كلر مصرف شــده اســت، اضافه كرد: عالوه بر 

كلرزنى منابع آب، آزمايشات ميكروبى به صورت روزانه، هفتگى و 
ماهانه توسط واحد كنترل كيفى انجام مى شود.

وى افزود: هر 6 ماه يكبار آزمايشات شيميايى در منابع آب به عمل 
مى آيد كه نتايج آنها نشــان مى دهد تا كنون مشكل حادى در زمينه 

آلودگى آب مشاهده نشده است.
طاهرى ايجاد مجتمع هاى آبرسانى را يكى از راهكارهاى تأمين آب 
سالم و بهداشتى روستاهاى اين شهرســتان عنوان كرد و افزود: در 
حال حاضر هشــت مجتمع آبرســانى در نهاوند ايجاد شده و يا در 
حال ساخت است كه مجموعا نزديك به نيمى از جمعيت روستايى 

را زير پوشش قرار مى دهد.
وى گفت: مجتمع آبرسانى گاماسياب، يكى از بزرگترين مجتمع هاى 
آبرسانى شهرستان در حال ساخت است كه آب آن از طريق سراب 
گاماسياب تأمين مى شود و تا كنون 45 درصد پيشرفت فيزيكى داشته 
و حدود 8 ميليارد و 300 ميليون تومان اعتبار براى آن هزينه شــده 
اســت. در صورت تكميل و بهره بردارى از اين طرح 23 روستا زير 

پوشش آن قرار گرفته و از آب آشاميدنى سالم برخوردار مى شوند.

عمليات اجرايى امور آبفار شهرستان نهاوند از شهريور 97 تا شهريور 98

پيشرفت اقدامات فنى و اجرايىروستارديف
فيزيكى

اعتبارات برآورد 
شده (ميليون ريال)

956/000 درصدساخت مخزن 500 مترمكعبى كوهانى1
9011/000 درصدتعويض شبكه و نصب مخزن هوايىبابارستم2
401/200 درصدساخت ايستگاه پمپاژتپه يزدان3
100200 درصدتعويض 300 متر شبكه جهان آباد4
100600 درصدتعويض 400 متر شبكه ده چقايى5
فنس  كشى اطراف چاه، ساخت حوضچه، سفيد خانى6

نصب تله مترى 
100800 درصد

راوند عليا و 7
سفلى

اجراى خط انتقال از قشالق به دو روستاى 
مذكور به طول 2400 متر، ساخت مخزن و 

تعويض شبكه 

506/000 درصد

سپاه دره 8
ملوسان

401/700 درصدتعويض شبكه 

مجتمع 9
آبرسانى 
گاماسياب

5040/000 درصداجراى 6 كيلومتر خط انتقال

67/500جمع

گاماسياب برســانى  آ گاماسيابمجتمع  برســانى  آ مجتمع 
رد دا فيزيكى  پيشرفت  درصد  رد  ا د فيزيكى  پيشرفت  درصد   4545   

جناب آقاى مهندس رضا شيردره
مديريت محترم و پرتالش توزيع برق شهرستان نهاوند

انتخــاب شايســته شــما را بعنــوان مديــر نمونــه شــركت توزيــع نيــروى بــرق اســتان 
همــدان تبريــك عــرض نمــوده و از خداونــد بــزرگ موفقيــت و ســربلندى جنابعالــى 

را در ســاير مراحــل زندگــى آرزومنديــم.

كاركنان و پيمانكاران توزيع نيروى برق شهرستان نهاوند

اقدامات واحد بهره  بردارى
اعتبار تعدادعمليات انجام گرفتهرديف

هزينه شده
(ميليون 

ريال)
251/500تعويض شناور1
703562رفع نشتى2
240240تعميرات كلريناتور3
تعويض و اصالح قطعات 4

برقى
3501/050

3900 كلر مصرفى5
كيلوگرم

312

6 75
كپسول

450

45450شست وشو7
4/564جمع
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مديرآموزش و پرورش شهرستان نهاوند از كسب رتبه برتر سه 
نفر از دبيران دوره متوســطه دوم نهاوند در جشنواره الگوهاى برتر 

تدريس خبر داد.
عليرضــا غالمى با بيان اينكه اين جشــنواره هر ســاله در ســه 
مرحله شهرســتان، استان و كشــور برگزار مى شود و دبيران و 
معلمان هر ســه دوره تحصيلى آخرين شيوه هاى جديد تدريس 
را ارائــه مى دهند، گفت: در درس شــيمى ناهيد كيانى مقدم از 
دبيران دبيرســتان هاى اين شهرســتان موفق به مقام نخســت 
اســتان و دوم كشــورى و ليال كيانى از ديگــر دبيران مدارس 
نهاوند در رشــته فيزيك موفق به كســب مقام نخست استان و 
مقام سوم كشورى، زهرا خدارحمى دبير علوم اجتماعى مدارس 
متوســطه دوم عالوه بر كسب ســومين رتبه؛ مقام اول استان و 

مقام دوم كشورى را به دست آورد.
وى در ادامه به تشريح برخى اقداماتآموزش و پرورش نهاوند پرداخت.  

پرورشى و تربيت بدنى
1-برگزارى جشن تكليف متمركز دختران با شركت 700 دانش آموز 

2-مسابقات در سطحآموزشگاه با شركت 12000 دانش آموز 
3-مسابقات در سطح شهرستان با شركت 2400 دانش آموز 

4-كسب 29 رتبه ى استانى در مسابقات 
5-برگزارى ســوگواره ى احلى من العسل با شركت 600 دانش آموز 

پسر مقطع متوسطه ى اول و دوم 
6-برگزارى بيش از 400 محفل انس با قرآن در مدارس 

7-مراسم جزء خوانى قرآن كريم در ماه رمضان به صورت متمركز در 
مصلى امام خمينى (ره)

8- 500 گفتمان دينى در مدارس در طول سال تحصيلى 
9-اعــزام 60 نفر از دانش آموزان به مشــهد مقــدس (طرح زيارت 

اولى ها) 
10- همايــش دختران فاطمى در مصلى امام خمينى (ره) با حضور 

500 دانش آموز دختر
11-رتبه ى نخســت كشورى در مسابقات فرهنگى، هنرى در رشته 

تكنوازى سنتور توسط عليرضا معصوم عليشاهى
12-اعزام 120ورزشكار و مربى در قالب 16 تيم به مسابقات ورزشى 

استان و كسب 12 مقام برتر استانى

13-مقام پنجم كشــورى در مسابقات بســكتبال 3 نفره پسران و 
دختران متوسطه دوم

14-مقام سوم كشورى در مسابقات كشتى پهلوانى توسط دانش آموز 
محمدرضا سياهوشى

15-كسب مقام سوم كشور در رشته دو و ميدانى ماده پرتاب ديسك 
توسط دانش آموز محمدرضا جهانى

فعاليت هاى حوزه ى پشتيبانى
1- تعمير و راه اندازى موتورخانه هاى27 آموزشگاه شهرستان

2- راه اندازى بخارى گازى 5 آموزشگاه شهرستان
3-ايزوگام سقف 15 مدرسه به مساحت بيش از 1200 مترمربع

4-تعميرات و تجهيزات جزئى و كلى بيش از 20 آموزشگاه شهرستان
5-توزيع 180 قطعه روكش، كفى و دســته  ى صندلى  هاى دسته دار 

جهت بازسازى صندلى دانش آموزى
6-شناسايى مدارسى كه سرويس هاى بهداشتى آنها نياز به تعمير و 
بازسازى دارند و اختصاص مبلغ 5 ميليون ريال اعتبار جهت بازسازى

7-لوله كشــى آب كولرهــاى ادارى بــه متراژ 150 متــر و نصب و 
راه  اندازى آن ها

8-نصب 7 دستگاه كولر آبى در حوزه هاى برگزارى آزمون سراسرى 
و امتحانات داخلى و نهايى
 فعاليت هاى حوزه متوسطه

- كســب رتبه سوم استانى در جشنواره درس پژوهى توسط عليرضا 
گروهان زاده

- كسب رتبه ســوم استانى در جشنواره درس پژوهى رياضى توسط 
رضا بحيرايى

- كســب رتبه دوم اســتانى تجزيه و تحليــل درس عربى على اكبر 
دكامى

- كســب رتبه دوم فراخوان كشورى ســوال عربى نوبت اول توسط 
سرگروه عربى دوره اول متوسطه در سال جارى
- كسب رتبه چهارم استان گروه هاى آموزشى 

- كسب رتبه اول استانى محور بازارچه كار و فناورى چهارمين دوره 
جشنواره نوجوان خوارزمى 

- كسب رتبه دوم استانى محور هنر چهارمين دوره جشنواره نوجوان 
خوارزمى 

- كسب رتبه اول كشورى جشنواره نوجوان خوارزمى محور بازارچه 
كار و فناورى 

- كســب رتبه چهارم استانى مسابقات آزمايشــگاهى دبيران علوم 
تجربى 

- كســب رتبه اول كشورى طرح درس نويسى درس آمادگى دفاعى 
توسط فردين احمدوند 

- كســب رتبه برتر استانى در جشنواره الگوهاى تدريس برتر توسط 
سودابه كيانى مقدم

- كسب رتبه سوم كشورى و برتر استانى در جشنواره الگوهاى برتر 
تدريس توسط الدن خدارحمى

- كسب رتبه دوم و سوم استانى در مسابقات شعر خوانى
- كسب 15 رتبه زير 3 هزار كشورى در كنكور نظرى و كسب 6 رتبه 

زير 1000 در كنكور فنى
- كسب رتبه برتر سرگروه هاى آموزشى متوسطه دوم در استان

اداره سوادآموزى در سال 97
1-پوشــش 98 درصدى حجم ابالغى با جــذب 309 نفر در دوره 
سوادآموزى، 114 نفر در دوره انتقال و   104 نفر در دوره تحكيم در 

مجموع 527 نفر و رشد 225 درصدى نسبت به سال 96
2-تشــكيل 32 كالس شهرى وروســتايى در دوره ســوادآموزى، 
11كالس شــهرى وروستايى در دوره انتقال،     10 كالس شهرى و 

روستايى در دوره تحكيم
3- قبولــى 174 نفــر در دوره ســوادآموزى، 59 نفرانتقــال و47

نفرتحكيم و رشد 14 درصدى نسبت به سال 96
4-برگزارى 23 جلسه آموزش مهارت با مشاركت ساير ادارات براى 

سوادآموزان و آموزش دهندگان
5-برگزارى 5 جلسه كارگاهى و توانمندسازى آموزش دهندگان

6-برگــزارى مســابقات فرهنگــى (كتابخوانــى و انشانويســى بيــن 
ــر) و  ــر برت ــه 6 نف ــزه ب ــداى جاي ــال و اه ــوادآموزان دوره انتق س
ــه  ــز ب ــداى جواي ــى و اه ــى (دارت و طناب كش ــابقات ورزش مس

ــر) ــرات برت نف
7-برگزارى طرح الگوهاى برتر تدريس بين آموزش دهندگان، معرفى 
5 نفربه مسابقات اســتان و راهيابى يك نفر از آموزش دهندگان به 

مرحله دوم استانى

نهاوند متوسطه  دوره  دبيران  توســط  كشورى  رتبه   3 كسب 
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مجموعه توليدى كيا پليمر  در ســال 1394 فعاليت رســمى خود در 
توليد درب و پنجره هاى UPVC را آغاز كرده است و با توجه به اينكه اين 
مجموعه از آغاز تأســيس تــا واگذارى به مديريت جديــد جزو واحدهاى 
تعطيل شده در شهرك صنعتى نهاوند بود، عزم و اراده زيادى مى طلبيد تا 
به چرخه توليد باز گردد. اين مهم با پشتكار مديريت جديد تحقق بخشيده 
و سرعت توسعه در آن چشمگير بود چنانكه امروز با سرمايه گذارى بيش از 
يكصــد ميليارد ريال و بدون اســتفاده از هيچگونه تســهيالت دولتى كه 
ضميمه اشتغال بيش از 50 نفر به صورت مستقيم و به صورت شبانه روزى 

را فراهم كرده است.
مديرعامــل اين واحد توليدى با بيان اينكه، در اين مجموعه ســه محصول 
صنعتى پرمصرف داخلى توليد مى شــود كه مهمترين محصول آن كالهك 
واير شمع خودرو مى باشــد، گفت: اين واحد بيش از 80 درصد نياز كشور 
در زمينــه صنعت خــودرو را تأمين مى كند كه شــامل يك ميليون قطعه 
درماه مى باشد. اين مجموعه همواره در تالش بوده است كه به صورت پويا 
و نظام مند در توســعه و تعالى توليد كشــور ايفاى نقش كند و با اتكاى به 
دانش و تجربه نيروى انســانى خود در راستاى تحقق اهدافى چون توسعه 

توليد داخلى و كاالى ايرانى گام بردارد.
فرهاد كيانى گفت: شــركت كيا پليمر به عنوان يك شــركت خصوصى در 

زمينه توليــد محصوالت صنعتى در يك تراز پيش رو مشــغول به فعاليت 
مى باشــد و روند حركتى آن بــر مبناى يك رويكــرد مديريتى، به نحوى 
بنا نهاده شــده و فرآيندها با هم افزايى دانش و تجربه بر اســاس يك تفكر 

سيستماتيك يكسان و هماهنگ پيگير شود.

*مهمترين مشكالت
1- با توجه به شــرايط سخت اقتصادى و تحريم كشور، تأمين مواد اوليه از 
مهمترين مشــكالت واحد توليدى به شمار مى آيد كه باعث كاهش حجم 

توليد روزانه شده است و حيات (مجموعه) را سخت كرده است.
2- تأمين نقدينگى هم يكى از مشــكالت اساسى پيش روى اين مجموعه 
مى باشــد كه با توجه به فعاليت 50 نفر به صورت مستقيم، تأمين حقوق و 
بيمه و مزاياى اين پرســنل مشكلى است كه هر ماه در حال دست و پنجه 

نرم كردن با آن هستيم.
3- قوانين و مقررات ضد و نقيض در كشور، خود مانعى براى شكل گرفتن 
رونق توليد شــده اســت، در اين باره بايد صحن اصالح قوانين با محوريت 
حمايت از توليد، زمان مكاتبات ادارى به حداقل برســد. البته اين موضوع 
اراده جــدى دولت و مجلس بــراى وضع قوانين مثبــت و اجراى آن ها را 

مى طلبد.

4- هماهنگ نبودن مديران بانكى و مديران دولتى و خودمختارى بانك ها، 
ســد راه محكمى در راه رونق توليد مى باشد كه به هيچ وجه زير بار قوانين 

دولت و كمك به توليدكنندگان نمى روند.

چشم انداز مجموعه:
مديرعامل مجموعــه كياپليمر درباره افق اين واحد توليدى، مى گويد: عزم 
و اراده مديريت در ســال هاى آتى به نحوى خواهــد بود كه اين مجموعه 
خصوصى را در توســعه و تعالى رهنمون ســازد و بيش از پيش بخشى از 
دغدغه هاى كار و اشتغال جوانان بومى منطقه را مرتفع نمايد. بديهى است 
تالش و ســرمايه گذارى در اين عرصه گســترده با مشكالت و چالش هاى 
بســيارى همــراه خواهد بــود، اما هــدف كارآفرينى به طور مســتقيم و 
غيرمستقيم، مهمترين عاملى بوده كه فراتر از انگيزه هاى اقتصادى مديريت 

كياپليمر قرار گرفته است.
 كيانى گفت: در اين راه دشــوار از مســئوالن دست يارى مى طلبيم كه ما 
را حتى االمكان يارى معنوى كنند و هيچگونه كمك تســهيالتى از مديران 
دولتــى نياز نداريم، فقط در اين راهيابى تدبيرى و قوانين دســت و پاگير، 
ســد راه پيشرفت مجموعه نشود تا به سهم خود شعار رونق توليد را تحقق 

بخشيم.

رئيس اداره ورزش و جوانان شهرســتان 
نهاوند، ضمن تبريك ايام مبارك هفته دولت و 
گراميداشــت ياد و خاطره شــهيدان گرانقدر 
رجايى و باهنــر، اظهار كــرد: موفقيت ايران 
اســالمى و جوانــان نخبــه آن در زمينه هاى 
مختلف مرهون ايثار شهدايى است كه با خون 
پاك خود موجب تنومندتر شدن درخت انقالب 

اسالمى شدند.
مهرداد سعدى نژاد با تأكيد بر اينكه نوجوانان و 
جوانان ما بايد سيره و راه شهدا را ادامه دهند، 
گفت: قهرمانــان و مدال آوران اصلى جمهورى 
اســالمى ايران شــهدا و خانواده ى معظم اين 
عزيزان هستند كه چيزى جز اعتالى كلمه ا... 
و نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران مدنظر 

آن ها نبوده و نيست.
به گزارش روابط عمومــى، رئيس اداره ورزش 

و جوانان نهاوند در ادامه با اشــاره به عملكرد 
ايــن اداره از آغاز ســال جارى تاكنون، گفت: 
شهرستان نهاوند داراى 38 هيأت ورزشى فعال 
در رشته هاى مختلف است كه همواره روساى 
اين هيأت ها به همراه مربيان آنان در تالش اند 
تا جايگاه ورزش نهاونــد را ارتقا دهند چراكه 
نهاوند سرشار از استعدادهاى ناب ورزشى است.

وى با بيان اينكه ورزشــكاران نهاوندى از آغاز 
ســال تاكنون بيش از 120 مدال رنگارنگ در 
مســابقات كشورى كســب كرده اند، گفت: در 
مسابقات آســيايى و جهانى نيز با كسب مدال 
برنز مسابقات آسيايى ووشو توسط على ظفرى 

اين شمار به دو مدال رسيده است.
سعدى نژاد با اشاره به در پيش بودن مسابقات 
آســيايى و جهانــى در ماه هاى آتــى، گفت: 
ورزشكاران نهاوندى در اين مسابقات همچون 

گذشــته صاحب امتياز و افتخــار براى ورزش 
شهرستان خواهند بود.

وى افــزود: از آغــاز ســال جارى تاكنون 12
ورزشــكار شهرســتان نهاوند موفق به راه يابى 
به اردوى تيم هاى ملى شــدند كه از اين تعداد 
مى تــوان به فوتباليســت ناشــنواى نهاوندى 

على اكبر احمدوند اشاره كرد.
رئيــس اداره ورزش و جوانــان نهاوند، تصريح 
كرد: طى 6 ماه گذشــته بيــش از 140 اعزام 
تيم هاى شهرستان به مسابقات استانى صورت 
گرفته اســت كــه اميدواريم بــا حمايت هاى 
مديركل محترم ورزش و جوانان استان همدان، 
استاندار محترم همدان و فرماندار ساعى نهاوند 
و پيگيرى هاى نماينده مردم نهاوند در مجلس 
شوراى اســالمى بتوانيم آن چنان كه شايسته 

است در خدمت ورزش شهرستان باشيم. 

نگارنگ  ر مدال   1 22
شهرستان ران  ورزشكا براى 

ا  ر شغل   5 0 تســهيالت  بدون  پليمر  كيا 
كرد فعال  شيفت  دو  در 
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رئيس اداره امور عشــاير شهرســتان نهاوند در تشريح عملكرد اين نهاد 
گفت: اداره امور عشــايرى شهرســتان نهاوند در سال1361 به همراه شركت 
تعاونى عشايرى شهيد بهشتى تأسيس  شد كه در حال حاضر يك هزار و600

خانوار عشاير كوچ رو و نيم كوچ شهرستان هاى نهاوند، تويسركان و كنگاور را 
تحت پوشش دارد.باتوجه به وجود رشــته كوه هاى زاگرس در نهاوند و وجود 
مراتع غنى و دره هاى پرآب دو ايل تركاشــوند و حسنوند با طوايف يارمطاقلو، 
حســنوند، ميرزا جان، ابراهيمى، رحمتي و سليماني و گرگه اى كه 60 درصد 

عشاير استان را شامل مى شود.
ابوالقاســم بنى هاشمى تصريح كرد: عشاير شهرســتان با دارا بودن240 هزار 
راس دام سبك و توليد ســاليانه4000 تن گوشت قرمز- 1500تن مشتقات 
لبنى و 200تن پشــم، هر ساله از 15 ارديبهشــت وارد نهاوند شده و در21

سامانه ى عشايرى مستقر و در اواخر تير به داخل دشت آمده، تا اواخر آبان ماه 
ييالق خود را در نهاوند سپرى و از آذرماه كوچ قشالقى خود را در استان هاى 
جنوبى كشور در شــهرهاى پل دختر، انديمشك، ايالم، دزفول و غرب كرخه 

به سر مى برند.
وى از جمله خدمات اداره و شــركت تعاونى عشايرى را توزيع آرد ماهيانه 24

تن معادل600 كيســه آبرسانى با تانكرآب، توزيع جو و علوفه دامى و سبوس 
در بين عشاير در مناطق قشالقى جنوب و ييالقى استان همدان عنوان كرد.

به گفته بنى هاشــمى از ديگــر خدمات اداره عشــايرى در حال حاضر بيمه 
درمانى و بازنشســتگى عشاير تحت پوشــش و كليه ى كارهاى ادارى مربوط 
به عشاير، هماهنگى الزم با دامپزشكى براى دريافت دفترچه هاى دامپزشكى، 
هماهنگى با شبكه بهداشــت جهت معاينه و ويزيت عشاير به صورت رايگان، 
تزريق واكســن هاى موردنياز، پى گيرى تشكيل كالس هاى سواد آموزى براى 

فرزندان عشاير، تشكيل كالس هاى ترويجى براى آموزش عشاير، 
پى گيرى و تشكيل جلسات جهت رعايت ورود و خروج عشاير به 
منطقه، برگزارى مناسبت هاى كشورى در بين عشاير، پرداخت 
وام به عشــاير خسارت ديده، ساخت، تعمير و نگهدارى راه هاى 
عشايرى، ايجاد زيرگذرهاى راه ها، ساخت سرويس هاى بهداشتى 
و زيرچادرى، ايجاد آبشــخور، بازســازى چشمه ها و لوله گذارى 
آن ها و ساخت اســتخر ذخيره آب در سامانه هاى عشايرى كه 
مبلغ 91400 ميليــون ريال اعتبار جهت ســاخت پروژه هاى 

ذكرشده، مورد نياز مى باشد.

كارهاى انجام گرفته شده در سال 1397: 
1-تيغ زنى جاده عشــايرى در روستاهاى دره ميرزا، گنبد كبود، 
ظفرآباد، ســهران، حســين آباد، تازناب  به طول 45 كيلومتر با 

اعتبار 204 ميليون ريال
2-ساخت 3 دستگاه زيرچادرى در روستاى جنگه گنبد كبود با 

اعتبار300 ميليون ريال 
3-ســاخت 6 دســتگاه ســرويس بهداشــتى در جنگــه گنبــد كبــود با 

اعتبار160ميليون ريال
4-توزيع 3 ميليارد ريال وام با سود 4 درصد از محل اعتبارات تبصره 10 و 12

خشكسالى در بين عشاير كوچ رو شهرستان به تعداد60 نفر
5-معرفى122 نفر از عشــاير جهت استفاده از تسهيالت صندوق توسعه ملى 
با اعتبــار12/2 ميليارد و 200 ميليون ريال به بانك هاى كشــاورزى نهاوند، 

فيروزان و تويسركان 

6-توزيع 7200 كيسه آرد به  ميزان 288000 كيلو در بين عشاير
7-توزيع 1000 تن جو،  37 تن كنســانتره، 70 تن سبوس در بين عشاير و 

توليد 100 تن يونجه 
8-آبرسانى با تانكر براى عشاير مستقر در شهرستان به ميزان 7524000 ليتر

9-هويت گذارى دام عشاير 10000 راس
10-بيمه دام عشاير 3000 راس

11-توزيع 12تن قند و شكر تنظيم بازار در بين عشاير

كوليوند شوينده  و  بهداشــتى  محصوالت  توليدى 

رئيس امور عشاير نهاوند اعالم كرد

ر  خانوا  600 و  ر  هزا به  خدمت رسانى 
شهرستان  كوچ 

ســرمايه گذار بخش خصوصى واحد توليدى صنايع شيميايى كوليوند، 
گفت: اين واحد با ظرفيت توليد 500 تن ساالنه ظروف "pet" با هزينه 20 
ميليارد ريال آورده سرمايه گذار و 99 ميليون تومان تسهيالت بخش دولتى و 
ايجاد اشــتغال براى 15 نفر براى هر شيفت به صورت مستقيم در 2 شيفت 
كارى ايجاد شــده است.كامران كوليوند گفت: در حال حاضر بازار فروش اين 

محصوالت در شهرســتان و تهران تأمين اســت و مراكز ادارى و بهداشتى و 
آموزشــى شهرســتان مى توانند خريدها و لوازم مورد نياز خود را مستقيم از 

كارخانه تهيه كنند و از تسهيالت موجود استفاده كنند.
وى گفت: اين واحد توليدى مجهز به آزمايشــگاه شيميايى ميكروبى در 30 

مترمربع با مسئول فنى آزمايشگاه است.

گفتنى اســت: اين واحد در شهرك صنعتى خيابان هفتم، پالك 2 در هفته 
دولت با حضور معاون سياسى امنيتى استاندار همدان،  فرماندار و مسئوالن 

شهرستان افتتاح و به بهره بردارى رسيد.
تلفن دفتر كرج: 03634701043 

تلفن دفتر نهاوند (كارخانه شهرك صنعتى): 08133429517 
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ند  و نها د  مدا ا كميتــه  خدمات 
پوشش تحت  د  ا فر ا به 

 مدير كميته امداد نهاوند در تشــريح عملكرد گفت: خدماتى كه توسط 
كميته امداد امام خمينى (ره) در حوزه هاى مختلف به خانواده ها ارائه شــده با 
توجه جدى به محتواى برنامه ها از منظر گفتمان ارزشى، انقالبى و انطباق كامل 
بــا رويكردهاى دينى به جامعه هدف عرضه شــده و در همه عرصه ها تقويت 

بنيه ى فرهنگى فعاليت ها در اولويت قرار گرفته است.
عليرضا ملكى تصريح كرد: به طور كلى كميته امداد از نظر ســازمانى و نيروى 
انسانى به ســمت كاهش هزينه ها، مردمى شدن، استفاده از روش هاى نوين و 

كاهش زمان ارائه عدالت محورى پيش مى رود. 

براى پيشرفت باشگاه فوتبال پاسارگاد نوين براى پيشرفت باشگاه فوتبال پاسارگاد نوين 
نهاوند را انتخاب كنيدنهاوند را انتخاب كنيد

بركت در مال كسى است كه زكات بپرداز ، به مومنان مدد و يارى 
رساند و به خويشاوندان كمك نمايد. 

امام على (ع)

مبلغ به ريالتعدادشرح سرفصلرديف
50 ميليارد4400پرداخت كمك معيشت به مددجويان و نيازمندان1
12 ميليارد60 پرداخت وام اشتغال و خودكفايى به مددجويان و نيازمندان2
15 ميليارد342پرداخت وام قرض الحسنه به مددجويان و نيازمندان3
5 ميليارد465كمك به ايتام و محسنين نيازمند تحت حمايت4
4 ميليارد و 857 ميليون486پرداخت حق بيمه هاى اجتماعى مددجويان5
5 ميلياردجمع آورى زكات و توزيع بين نيازمندان و مددجويان6
يك ميليارد و 548 ميليون300پرداخت كمك هاى موردى جهت رفع مشكالت نيازمندان7
يك ميليارد و 50 ميليون20كمك به امر ازدواج مددجويان و نيازمندان8
2 ميليارد و 300 ميليون80كمك به ساخت، تعمير، تكميل و بازسازى مسكن مددجويان شهرى و روستايى9
200 ميليون500برگزارى اردوهاى زيارتى و ارائه خدمات آموزشى به خانواده ها10
يك ميليارد198كمك به پرداخت فرانشيز و خدمات ويژه درمانى مددجويان11
يك ميليارد و 146 ميليون191كمك به برنامه امنيت و تغذيه كودكان زير شش سال12
150 ميليون215آموزش هاى فنى و حرفه ايى(كوتاه مدت و بلند مدت)13
يك ميليارد800ارائه خدمات فرهنگى و كمك هزينه تحصيلى به دانش آموزان و دانشجويان14
210 ميليون70كمك به پرداخت اجاره مسكن مددجويان15
2 ميليارد و 300 ميليون9600توزيع جيره خشك و غذاى گرم بين خانواده هاى تحت حمايت16
102 ميليارد و 761 ميليون17727جمع كل17

 مدير باشــگاه فوتبال پاسارگاد نوين نهاوند گفت: 
باشــگاه فوتبــال پاســارگاد نويــن نهاونــد و پايگاه 
اســتعداديابى باشگاه فوالد مباركه سپاهان اصفهان در 
نهاوند در تمامى رده هاى ســنى (نونهاالن، نوجوانان، 
جوانان و بزرگســاالن) با كادرى مجرب و اســتفاده از 
دانش روز فوتبــال و برگزارى اردوهاى مشــترك در 
كمپ باشــگاه فوالد مباركه سپاهان در اصفهان از بين 

عالقه مندان به فوتبال ثبت نام مى كند.
احســان كوليوند با بيان اينكه در اين باشــگاه آموزش 

اصولى فوتبال و معرفى استعدادهاى برتر به باشگاه هاى 
بزرگ كشور انجام مى شود، افزود: در اين مدرسه فوتبال 
پايگاه اســتعداديابى ســپاهان در نهاوند با 100 نوآموز، 
همراه بــا بهترين امكانات و تمرينــات روز دنيا در حال 

آموزش فوتبال در شهرستان نهاوند مى باشد.
تيم پاسارگاد نوين نايب قهرمان ليگ برتر فوتبال استان 
در فصل گذشــته با حضور على اكبــر احمدوند بازيكن 
ملى پوش تيم ملى ناشــنوايان كشور جدى ترين مدعى 

قهرمانى در فصل جديد است.

قات و 
 پرداخت صد

ه آنى
سامان

ندان 
ه نيازم

ردمى ب
هاى م

كمك 

نهاوند
ى (ره) 

ه امام خمين
كميت

*8877*0815 #
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سازمان تعاون روستايى متولى گستره وسيعى از فعاليت ها 
در حوزه توســعه روستايى و كشاورزى براســاس امنيت پايدار 
غذايى و ســالمت پايدار غذايى، نخستين سنگ بناى اقتصادى 
مقاومتــى اســت. همچنين بايــد گفت بخش تعــاون يكى از 
بخش هاى مهم اقتصاد است كه مديريت اقتصادى كالن كشور به 
آن تأكيد خاص دارند و مقام معظم رهبرى نيز بر توسعه تعاون 

در اقتصاد تأكيد داشته اند.
مديرعامل تعاون روســتايى نهاوند گفت: شبكه تعاون روستايى 
در طرح تنظيم بازار كاالهاى اساســى و تأمين نيازهاى جامعه 
به ويژه مناطق روستايى و اقشار كم  درآمد، مسئوليت ويژه دارد و 
اين شبكه تحت نظارت سازمان تعاون روستايى فعاليت مى كند.

نعمت ا... دارابى با بيان اينكه، اداره تعاون روســتايى شهرستان 
نهاوند با تعداد 26 شــركت فعال در قالب روستايى، كشاورزى و 
توليد كه در رأس آنها اتحاديه تعاون روستايى قرار دارد، مشغول 
فعاليت و خدمت رسانى به قشر كشاورزان و روستائيان زحمتكش 

است، به تشريح مهمترين اقدامات اين نهاد پرداخت.
* توزيع قند تنظيم بازار اقشار كم درآمد با تناژ بيش از 170 تن. 
* خريدهــاى تضمينى و توافقى محصول جو توســط اتحاديه 

تعاون روستايى شهرستان نهاوند به مقدار 790 تن. 
* خريد توافقى محصول گوجه فرنگى از كشاورزان شهرستان به 
مقدار 300 تن تا كنون و ارسال به كارخانجات رب گوجه فرنگى 

استان اصفهان توسط اتحاديه شهرستان.
* خريد ســاير محصوالت توافقى (مرغ، گوشــت منجمد، شير، 
علوفه، حبوبات دانه هاى روغنى و...) به مقدار 4/546 تن در چهار 

ماهه سال جارى توسط تشكل ها.

* خريد تضمينى محصول گندم در سال زراعى 98 توسط تنها 
كميسيون فعال در شهرستان (اتحاديه تعاون روستايى) به مقدار 
453/746 كيلوگرم گندم تضمينى مازاد بر نياز كشاورزان خرد 

پاى شهرستان.
* خريد و توزيع نهاده هاى كشاورزى از قبيل كودهاى شيميايى 
و سموم توسط عاملين (شش تشكل تعاونى توليد و كشاورزى) و 
در رأس آنها اتحاديه تعاون روستايى شهرستان به مقدار 2/995

تن خريد انواع كودهاى شــيميايى در چهار ماهه ســال جارى و 
توزيع 2/887 تن از اين نوع كودها بين بهره برداران و كشاورزان.
* توزيع نهاده ســويا به مقــدار 960 تن و ذرت 680 تن از آغاز 
ســال جارى تا پايان مردادماه توسط شــركت تعاونى كشاورزى 

مرغداران بين بهره برداران و سهامداران.
* توزيع شــكر توسط شركت تعاونى كشــاورزى زنبورداران بر 
مبناى سرشــمارى امور دام جهاد كشاورزى شهرستان به مقدار 

292 تن.
* توزيع مواد ســوختى 3/418/000 ليتر نفــت و گاز و مقدار 
105/000 ليتــر نفت ســفيد و توزيع مقــدار 1552400 ليتر 
بنزين توســط جايگاه شركت تعاونى روستايى اتحاد و تعداد 20

فروشندگى مواد سوختى تشكل تابعه اين شهرستان.
* توزيع 240 تن آرد خانه پزى بين روستائيان و روستاهاى فاقد 

خبازى توسط اتحاديه تعاون روستايى در پنج ماهه سال جارى.
* پوشش بيمه اى روستاييان و عشاير از دو نمايندگى تشكل هاى 

تعاونى توليد ارديبهشت و بنفشه دشت در شهرستان.
 *آموزش ارگان و كاركنان تشــكل ها و ســهامداران با برگزارى 
كالس هاى آموزشى و ترويجى، طرح ارتقاى بهره ورى كشت هاى 

نتا  ا نيو سنتى  رستوران 
محيطى آرام و دلنشين
 با طعم غذايى ماندگار

آدرس : نهاوند خيابان حافظ ، پالك آدرس : نهاوند خيابان حافظ ، پالك 119119 با مديريت امير صالحى با مديريت امير صالحى

مديرعامل تعاون روستايى نهاوند خبرداد:

گندم  تن  ر  ا هز  460 تضمينى  خريــد 
98 اعى  ر ز سال  در 

پاييزه توسط نظام بهره بردارى.
مديرعامل تعاون روستايى نهاوند با اشاره به حسابرسى ساليانه واحدهاى فعال تحت پوشش اين اداره در 
سال جارى، گفت: تسهيالت معوق مشاركت مدنى شركت تعاونى كشاورزى مرغداران نزد بانك كشاورزى 
شــعبه مركزى نهاوند به مبلغ 92 ميليون ريال تسويه شد. همچنين تسويه سپرده گذاران واحد اعتبارى 
آرش از تسويه مبلغ 625/008/800 ريال سپرده و دريافت و وصول مبلغ 700/640/300 ريال بدهكاران 

وام دريافتى معوق صندوق فوق انجام شده است.
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رئيس كتابخانه هاى عمومى شهرستان نهاوند، گفت: جشنواره كتابخوانى 
رضوى توسط نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور با همكارى بنياد فرهنگى هنرى 
بين المللــى امام رضا (ع) با هدف اشــاعه و ترويج فرهنگ رضوى، گســترش 
فرهنگ كتابخوانى و مطالعه كتاب هاى مرتبط با سيره  پاك ائمه  معصومين (ع) 

به ويژه حضرت امام رضا (ع)، در كشور برگزار مى شود.
ميالد امنيان افزود: ترويج فرهنگ كتابخوانى، نشــر و نهادينه كردن ســيره 
رضوى، معرفى ابعاد شــخصيتى و علمى كريمان اهل بيت (ع) به ويژه حضرت 
على بن موسى الرضا (ع)،حضرت معصومه (س) و حضرت احمدبن موسى (ع) 
با بخش ويژه سيره حضرت ابن الرضا (ع) و امام جواد (ع) كه طبق روال هر دوره 
با هدف افزوده شــدن منابع مرتبط با سيره يكى از معصومين(ع) به جشنواره 

نهم اضافه شده است.
جشنواره كتابخوانى رضوى در در سه رده سنى برگزار شد

به گفته امينيان اين جشــنواره توســط 9 كتابخانه عمومى شهرستان نهاوند 
كه شــامل 6 كتابخانه شهرى و 3 كتابخانه روستايى و همچنين يك كتابخانه 
مستقل (كه تنها كتابخانه مســتقل استان همدان محسوب مى شود) پوشش 

داده شده است و بالغ بر 16 روستا نيز در نظر گرفته شده اند.
در شهرســتان نهاوند در 2 سال اخير بيشــترين درصد رشد از لحاظ حضور 
شركت كنندگان را در جشنواره رضوى شاهد بوديم كه در سال 95 تعداد 531
نفــر، 96 تعداد 1529 نفر، 97 تعداد 5695 نفر و در اســل 98 تعداد 6460

نفر رسيده است.
وى با اشاره به ديگر اقدامات كتابخانه هاى عمومى شهرستان نهاوند، به تشريح 

اين اقدامات پرداخت.
بخش مســابقه كتابخوانى رضوى در حوزه نقاشى  *كســب رتبه نخســت
(كتابخوانى تصويرى) توســط شهرستان در ميان 10شهرستان استان با تعداد 

2885 برگه نقاشى تصويرى كتاب
*استفاده از ظرفيت خيرين كتابخانه ساز به عنوان پشتيبان برنامه هاى رضوى 

در شهرستان با جايگاه نخست در اين حوزه در سطح استان
*پوشش روســتاهايى كه فاقد كتابخانه ثابت در شهرستان هستند در نهمين 
جشــنواره رضوى از طريق اعزام نيروهاى كتابدار به اين روســتاها (بيش از 

16 روستا)
*رشــد مثبت و مستمر 4 ساله گذشته تعداد شــركت كنندگان در جشنواره 
رضوى به ويژه در 2 ســال گذشــته كه در نهايت در سال 98 (آخرين دوره) 

شده است. نسبت به سال 95 (آغاز دوره) نزديك
سال 95 : 531  نفر← سال 98: 6460 نفر

در شهرستان از كتابخانه هاى عمومى شهرستان  * انتخاب بيش از 45 برگزيده
كه با جوايز نقدى همراه بوده و در اين اختتاميه اهدا خواهد شد.

*برگزارى بيش از 40 برنامه متنوع فرهنگى جنبى در خالل اين دوره جشنواره 
در كتابخانه ها شامل جمع خوانى كتب رضوى، برگزارى نشست هاى كتابخوان، 

برپايى نمايشگاه هاى مرتبط با اين جشنواره و...
*انتخاب 5 كتابخانه از 9 كتابخانه اين شهرستان كه در بين 100 كتابخانه استان 

در رتبه بندى 20 كتابخانه نخست قرار گرفته اند.
*تاكيد و موفقيت در پوشــش جامعه كــودك و نوجوان به صورت ويژه در 
شهرستان با رتبه نخست كتابخوانى در حوزه نقاشى كه خروجى اين مهم در 

شهرستان حاصل شد.
*استفاده از ظرفيت تمامى دســتگاه هاى اجرايى شهرستان در اين جشنواره 
شــامل همكارى و هم افزايى هاى بخشدارى ها، شــهردارى ها و دستگاه هاى 

مختلف
فعاليت هــاى فرهنگــى در هفته 

دولت سال 97 تا 98
•برگزارى 96 نشست كتابخوان به 
دو صورت كتابخانه اى و مدرسه اى

•برگزارى 50 جلســه جمع خوانى 
و خواندن گروهى توســط اعضاى 
كتابخانه هــاى عمومــى در محيط 

كتابخانه ها
•برگزارى بيش از 49 مسابقه نقاشى 
و رنگ آميــزى مرتبــط با موضوع 
كتاب به مناســبت هاى مختلف در 
كتابخانه هاى عمومى جهت كودكان 

و اعضاى خردسال
نمايشــگاه  از 92  بيش  •برگزارى 
كتــاب به صــورت كتابخانه اى به 
مناســبت هاى مختلف شامل هفته 

دولت، ايام تاسوعا و عاشوراى حسينى، هفته گراميداشت كتاب، كتابخوانى و 
كتابدار، ميالد پيامبر (ص)، 9 دى روز بصيرت و ميثاق امت با واليت، شهادت 
حضرت فاطمه (س)، دهه مبارك فجر، عيد نوروز، مبعث، روز پاسدار، روز 
جانباز، روز جوان، نيمه شــعبان، آزادسازى خرمشــهر، ارتحال ملكوتى امام 

راحل (ره) و...
•برگزارى91 جلســه قصه خوانى و قصه گويــى در كتابخانه هاى عمومى و 

مهدكودك ها توسط كتابداران كتابخانه هاى عمومى
•برگزارى بيش از 17 جلســه نقد و بررسى كتاب توسط اعضاى كانون هاى 

ادبى كتابخانه هاى عمومى
•برگزارى 12 مسابقه فرهنگى شــامل مسابقات مكتوب از كتب كتابخانه ها، 
مسابقه جدول، مسابقه نويسندگى و مسابقه 

كتابسازى و...
•برگزارى 32 كالس آموزشى ويژه كودكان 
شــامل آمــوزش نقاشــى، خوشنويســى، 
كاردستى، بازيافت كاغذ، ساخت كاردستى، 

كالس كامپيوتر، نحوه معرفى كتاب و...
•برگــزارى چندين مســابقه و توزيع مجله 
جهت جامعه عشــاير شهرســتان توســط 

كتابداران
•برگــزارى ده هــا جلســه شــعرخوانى و 
عصر شــعر به مناســبت هاى مختلف مانند 

گراميداشت روز حافظ، فردوسى و...
مدارس  درس  كالس هاى  برخى  •برگزارى 

در محيط كتابخانه
•حضور كتابداران در مدارس به مناسبت هاى 
مختلف همچون آغاز سال تحصيلى جديد، 

هفته كتاب، دهه فجر، دهه كرامت و....
•بازديد از 70 مدارس و مهدكودك ها  به مناسبت هاى مختلف از كتابخانه هاى 

عمومى
•برپايى نمايشگاه عكس و كارتون كتابدار محيط كتابخانه هاى عمومى

•اجراى برنامه هاى آموزشى شامل آسيبشناسى شبكه هاى اجتماعى، تربيت در 
خانواده و... در محيط كتابخانه هاى عمومى .

اجراى برنامه هاى مناسبتى مانند 13آبان، جشن آغاز سال تحصيلى، عزادارى  •
محرم، جشــنواره ملــى پويانمايــى و... در كتابخانه هاى عمومى كه ســالن 

اجتماعات دارند.
•برگزارى نخستين نمايشگاه و فروشگاه كتاب به مناسبت دهه مبارك فجر در 
پارك مجاور كتابخانه شهيد حيدرى كه با استقبال همشهريان و كتاب خوانان 

سطح شهرستان همراه بود .
•برگزارى جشــن كتابخوانى عيد قربان تا غدير در پــارك مجاور كتابخانه 

عمومى شهيد حيدرى توسط كتابداران اين كتابخانه به مدت 10روز
•برگزارى ده ها نمايش عروسكى توسط كتابداران از داستان هاى كتاب كودك 

براى اعضاى كودك كتابخانه هاى عمومى
•روستاگردى پرسنل كتابخانه هاى عمومى و برگزارى مسابقات مختلف مانند 
نقاشى كتاب، كتابخوانى، معرفى كتب مفيد و... به ويژه در روستاهاى مناطق 

محروم
•برگزارى مسابقه مكتوب تفسير سوره جمعه در نماز جمعه و محيط مصلى 
شهرستان به مناسبت چهلمين سالگرد برگزارى نخستين نماز جمعه در نظام 

مقدس جمهورى اسالمى
•برگزيده شــدن 14 عضو كودك كتابخانه هاى شــهيد قدوســى (فيروزان) 
و سيدالشــهداى (گيل آباد) در مسابقه كشــورى رنگ آميزى به مناسبت دهه 
فجر(چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اســالمى) كه به صورت فراخوان در 

شبكه اجتماعى سروش طراحى شده بود.

كتاب" نقاشى  " نخست  رتبه  كسب 
استان رضوى  جشنواره  در  نهاوند  كتابخانه هاى  توسط   
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ويژه هفته دولت-شهريور1398ويژه هفته دولت-شهريور1398

 رئيس ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى شهرستان نهاوند با 
بيان اينكه اين دســتگاه خدماتى در سال 98 به عنوان دستگاه برتر در ايجاد 
اشتغال روســتايى در بحث صنايع دستى معرفى شــده است، گفت: وقتى 
فرماندار نهاوند معتقد اســت در بخش گردشگرى شهرستان چهل سال كار 

شده، اين نتيجه حمايت هاى ايشان و كارهاى انجام شده است.
محســن جانجان گفت: با معرفى ظرفيت هاى گردشگرى شهرستان و ايجاد 
زيرساخت ها و تقويت آن، حضور گردشگران را در شهرستان به 3 برابر افزايش 
داده ايم. براى افق گردشگرى شهرستان با كمك بخش خصوصى برنامه هاى 
بزرگترى در راه است تا گردشگرى نهاوند در آينده اى نزديك به عنوان قطب 
درآمد و اشتغال شناخته و جايگاه واقعى خود را در اقتصاد گردشگرى تثبيت 

كند.
جانجان برخى اقدامات اين دستگاه را در 3 بخش عنوان كرد.

*ميراث فرهنگى 
مرمت بناهاى تاريخى شامل حمام حاج آقا تراب با 100ميليون تومان اعتبار 
كه در حال اجراســت و همچنين  حمام گلشــن كه 1فاز آن با 50 ميليون 
تومان اعتبار اجرا شده و يك فاز هم با 50 ميليون تومان در حال اجرا است.

همچنيــن خانه صمصام با اعتبار 30 ميليون تومان كه بخشــى از آن انجام 
شده است.

تملك زمين و فعاليت گروه كاوش براى معبد الئوديسه، و در حال حاضر هم 
كاوش در تپه نقاره چى با گروه كاوش در حال انجام است.

*سرمايه گذارى
 حدود 12ميليارد تومان از اين طريق وارد شهرستان شده است كه شامل يك 
هتل دو ستاره در حال اجرا با بيش از 20درصد پيشرفت و 3 ميليارد تومان 

اعتبار نياز دارد كه توسط بخش 
در  دولتى  تسهيالت  و  خصوصى 

حال اجرا است.
هتــل 3ســتاره در دهبــوره در 
مرحله صدور پروانه ســاختمانى 
اســت اين هتل قانونى و در حال 
اجراست با 5 ميليارد تومان اعتبار 
شامل شهربازى و سينما و هتل 

و... است.
در  سنتى  ســفره خانه  همچنين 
دهبوره با هزينه 2ميليارد تومان 
سفره خانه  رسيد،  بهره بردارى  به 
فارسبان با 2ميليارد تومان هزينه 

در حال افتتاح است.
موافقــت اصولى براى ســاخت 
چند ســفره خانه ديگر در مراكز 

تفريحى توريســتى شهرستان كه سال آينده به بهره بردارى خواهد رسيد.
 *گردشگرى

در حوزه گردشگرى هم برگزارى نمايشگاه هاى توانمندى روستاييان در نوروز، 
اجراى نوروزگاه ها و تقويت زيرساخت هاى گردشگرى در سراب ها 

هزينه 1ميليارد تومان در ســراب فارسبان، 200ميليون تومان روشنايى بام 
نهاوند، جاده دسترسى پيش تر 300 ميليون براى آسفالت و خط كشى مسير 

دسترسى بام هزينه شده است.

*صنايع دستى
از محــل تســهيالت اشــتغال روســتايى 5 ميليــارد تومــان تســهيالت ارائــه 
شــده مشــاغل خانگــى بــا اعتبار600ميليــون تومــان ارائــه شــده كــه منجر 
بــه ايجــاد 200 شــغل بــا توجــه بــه بيمه هــاى انجــام شــده، شــده اســت.

به گفته وى ميراث فرهنگى در حوزه صنايع دســتى، دستگاه برتر در ايجاد 
اشــتغال روستايى در استان انتخاب شــده و تأمين بخش بزرگى از اشتغال 

شهرستان را به خود اختصاص داده است.

رئيــس اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند در تشــريح 
عملكرد اين نهاد گفت: ســال 98 در فضــاى تحريم با وجود 
سختى ها و مشكالت اقتصادى و تنگناهاى مالى در تحقق شعار 
رونق توليد براى شهرســتان نهاوند پيام آور آغاز به كار 4 طرح 
بزرگ اقتصادى با سرمايه گذارى 3 هزار و 660 ميليارد ريال در 

حوزه صنايع و معادن بوده است.
بيــژن ترابيان با بيان اينكه پتانســيل عظيم معــادن يكى از 
راهبردهاى توســعه شهرســتان نهاوند در سند توسعه اشتغال 
محســوب مى شود، گفت: بهره بردارى از چهار طرح صنعتى در 
شهرستان نهاوند با سرمايه گذارى 3 هزار و 660 ميليارد ريال در 
حوزه صنايع شيميايى، معدنى و تجهيزات پزشكى از افتخارات 
ديگر جمهورى اسالمى در شهرستان است و هر يك زمينه ساز 
طرح هاى بزرگ اقتصادى در حوزه صنعت و معدن مى باشــد. 
رهنمودهاى مقام معظم رهبرى در چند سال گذشته و هدايت 
معنوى معظم له به سمت شــكوفايى اقتصادى در سال جارى 
با تالش و همت اســتاندار محترم، نماينده پرتالش و فرماندار 
پرتوان اين شهرســتان، همچنين امام جمعه گرامى و پيگيرى 
رياست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت نويدهاى رشد و 
شكوفايى آغاز به كار و بهره بردارى از چند طرح بزرگ صنعتى و 
معدنى در شهرستان نهاوند طليعه دست يابى به بسترهاى ايجاد 

اشتغال پايدار خواهد بود.

نهاوند ميراث 
اشتغال  ايجاد  برتر 
شد روستايى 

رئيس صنعت، معدن تجارت نهاوند اعالم كرد

اقتصادى طرح   4 اجراى  آغاز 
تومان ميليارد   366 با   

عملكرد اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان نهاوند
صنفىصنعت و معدن

پروانه هاى كسبمعادنجواز تاسيسپروانه بهره بردارى صنايع

اشتغالتعداداشتغالتعداداشتغالتعداداشتغالتعداد

5290712150461437287320

تجارت
4442  واحدتعداد بازرسى

1274 واحد متخلفتعداد پرونده  تخلف
65 شكايتتعداد شكايات

اشتغال روستايى 
تسهيالت پشتيبانى قاليبافى( ميليون 

صنايع مبل و منبت ( ميليون ريال )تسهيالت مشاغل خانگى ( ميليون ريال )ريال )

اشتغالتعداداشتغالتعداداشتغالتعداد

242505014783001219070

پروژه هاى در حال اجرا
ميزان سرمايه گذارى نام مجرىنام شركت نام طرحرديف

آدرسمساحت زمينميزان اشتغال( ميليارد ريال )

دولوميت  كلسينه 1
كيلومتر 2 جاده 6 هكتار600170مهندس شفيع زادهشركت نسوز ايرانو زينتره

كرمانشاه

شركت صنايع آلياژى فرو سيليس2
كيلومتر 15 جاده 2 هكتار46080پاكبين - حكمتنهاوند سيليس

كرمانشاه

طرح  محدوده 3
اراضى روستاى 30هكتار80030ايميدروشركت سماكاكتشافى پلى متال

عشوند 

كيلومتر 2 جاده 9 هكتار1800120تامين اجتماعىشركت صنايعشمش منيزيم4
كرمانشاه

پروژه هاى قابل افتتاح هفته دولت 
ميزان سرمايه گذارى نام مجرىنام طرحرديف

آدرسميزان اشتغال( ميليارد ريال )

1
 

شركت گرين توربين ماندگار ( توليد سود 
سوز آور مايع و جامد )

كيلومتر 2 جاده كرمانشاه12010حميد خزايى

كيلومتر 15 جاده كرمانشاه209كامران كوليوندكامران كوليوند ( مواد شوينده )2

اراضى روستاى عشوند 105عرفان سيفىعرفان سيفى ( انواع عدسى عينك )3
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سايت)                 ) سايت)                  )  wwwwww..hamedanpayamhamedanpayam..comcom
يميل) ا ) يميل)  ا )  info@hamedanpayaminfo@hamedanpayam..comcom

09183151437
تلفن:38264433 (081)

دورنگار: 38279013 (081)

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

دبيرستان شريعتي، ساختمان پيام 

شهريورماه 1398

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

نهاوند شهرستان  دولت  هفته  ويژه 

 مدير ويژه نامه: معصومه كمالوند- 09187101861
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