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فرمانــدار نهاونــد از افتتــاح و کلنــگ 
زنــى 67 پــروژه عمرانــى در بخــش 
رهــاى مختلــف ازجمله  کشــاورزى، 
خدماتــى و عمرانــى بــا اعتبــار 
ــتان  ــان در شهرس ــارد توم 65 میلی
نهاوندهمزمــان بــا دهــه فجــر چهل 
ســالگى انقــالب اســالمى خبــرداد.

ــر  ــه فج ــت: ده ــرى گف ــراد ناص م
ــا  فرصــت بســیار مناســبى اســت ت
دســتاوردهاى نظــام بیــان شــود 
ــا وجــود  ــالب اســالمى ب چــون انق
همــه دشــمنى هــا در زمینــه هــاى 

ــیار  ــاى بس ــرفت ه ــى پیش مختلف
زیــادى کــرده اســت. ناصــرى افــزود 
: 40 ســال از عمــر بــا برکــت و 
ــپرى  ــالب اســالمى س ــروزى انق پی
شــده اســت و دولــت هــا در عرصــه 
هــاى  فعالیــت  مختلــف  هــاى 
زیــادى انجــام داده انــد امــا آچنــان 
کــه بایــد بــه اطــالع مــردم نرســیده 
اســت و بــا توجــه بــه فعالیــت 
هــاى گســترده دشــمنان بــراى  
القــاى فضــاى ناامیــدى در جامعــه، 
ــات  ــران اقدام ــت مدی ــرورى اس ض

را  اطالع رســانى  را  شــده  انجــام 
تقویــت  کننــد چــرا کــه اینهــا 
نتیجــه فعالیــت مــا نیســت و نتیجه 
ــاك شــهدا و ایــن  و ثمــره خــون پ

ــد. ــى باش ــالب م انق
ناصــرى تاکیــد کــرد: خوشــبختانه 
را  خــود  دوران  بهتریــن  نهاونــد 
و  تعامــل  و  کنــد  مــى  ســپرى 
ــران  ــن مدی ــى بی ــى خوب هماهنگ
ــایه  ــود دارد و درس ــتان وج شهرس
محتــرم  جمعــه  امــام  وحــدت 
ــردم در  ــده م ــاى نماین ــالش ه و ت

حــوزه هاى کشــاورزى ، گردشــگرى 
و صنعــت بــه دســتاوردهاى خوبــى 
دســت پیــدا کــرده ایــم و رونــد روبه 
ــا توســعه را داشــته  رشــد همــراه ب
ــاره  ــا اش ــد ب ــدار نهاون ــم. فرمان ای
بــه اینکــه در حــوزه کشــاورزى 10
پــروژه، خدماتــى و بهداشــت 18

پــروژه، عمــران شــهرى و روســتایى 
ــروژه و صنعــت و گردشــگرى  18 پ
هــم بــه ترتیــب 4 و 1 پــروژه 
افتتــاح و کلنــگ زنــى خواهنــد 
شــد. وى کلنــگ زنــى 4 خطــه 

ــروزان و  ــد فی ــور نهاون ــردن مح ک
نهاونــد گیــان را شــاخص تریــن 
پــروژه هــاى عمرانــى عنــوان کــرد و 
گفــت: خوشــبختانه اقدامــات خوبى 
انجــام شــده امــا بــا نقطــه مطلــوب 

ــم.  ــه داری فاصل
فرمانــدار نهاونــد گفــت: دهــه فجــر 
را  اســالمى  جمهــورى  حقانیــت 
ثابــت کــرد لــذا ایــن دهــه فرصتــى 
اســت کــه دســتاوردهاى انقــالب را 
بــه مــردم بگوییــم. وى بــا تأکیــد بر 
اینکــه جمهــورى اســالمى بــه فکــر 

مداخله گــرى نیســت، اظهــار کــرد: 
امــروز حضــور مــا در جمــع مــردم 
ــاخص  ــت ش ــام فعالی ــا انج ــر ب اگ
هــم همــراه نباشــد امــا مــردم 
ــه  ــد ک ــوند و میگوین ــرم مى ش دلگ

ــا هســتند. ــار م مســئولین در کن
ــع  ــه وقای ــاره ب ــا اش ــه ب وى در ادام
ــال  ــات در س ــون انتخاب ــى چ مهم
ــد داراى  ــال بای ــت: هرس ــى، گف آت
برنامــه اى نــو بــا بهره گیــرى از 
ــل  ــال قب ــوت س ــف و ق ــاط ضع نق

ــد . باش

چهل سالگى و افقى روشن براى نهاوند

67پروژه 65میلیاردى براى ده فجر افتتاح و کلنگ زنى مى شود 
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مدیریــت شــهرى نهاونــد بــر مــدار توســعه و برنامــه 
ــق  ــه اف ــود ب ــى ش ــت وم ــه اس ــرار گرفت ــزى ق ری
ــیه و  ــر حاش ــاى پ ــود.از  روزه ــدوار ب ــن آن امی روش
تغییــر مــدام شــهرداران ، بــه تفاهمــى بــراى توســعه 
ــات  ــى در خدم ــالب و دگرگون ــراى انق ــى ب و وحدت

ــم. ــیده ای ــهرى رس ش
محمــد حســین پــور در حالى  در آســتانه یک ســالگى 
آمدنــش بــه ســمت شــهردار نهاوند قــرار گرفته اســت 
کــه مــرد تعییــن تکلیــف  پــروژه هــاى نیمــه تمــام 
شــهر نــام گرفتــه اســت. مدیــر شــهرى  کــه  توانســت 
ــش از آن  ــه پی ــزى و البت ــه ری ــت و برنام ــا مدیری ب
شناســایى ضعــف و قــوت هــاى شــهر نهاونــد، ابتــدا 
وضعیــت پروژه هــاى نیمــه تمــام و پــارك هــاى نیمــه 

ــى  ــراى اجرای ــپس ب ــد و س ــن کن ــهر را روش کاره ش
ــته و  ــش و خواس ــاى پیــش از آمدن ــده ه ــردن وع ک
مطالبــات مــردم اقــدام کنــد. حســین پــور بــا نهضــت 
آســفالت  راه گردشــگرى شــهر را  همــوار کــرد 
ــام  ــه ب ــهر را از جمل ــاخص ش ــاى ش ــت ه و ظرفی
ــراى  ــه موقعیتــى بکــر و شناســنامه اى ب ــد را ب نهاون
شــهر تبدیــل  کنــد. یــک ســالگى شــهردارى حســین 
ــى  ــرگ رضایت ــى، ب ــادى  فعل ــرایط اقتص ــا ش ــور ب پ
در  نهاونــد  شــدن  پایلــوت  دارد.  را  شــهروندان  از 
بازآفرینــى شــهرى کشــور، مهمتریــن امتیــازى اســت 
کــه شــهردار بــا حمایــت شــورا بــراى نهاونــد ایجــاد 
کــرده اســت و همیــن بــه ســان رختــى نــو بــر تــن 
فرســوده بافــت شــهرى اســت کــه ســال هاســت رنگ 

تغییــر بــه خــود ندیــده و در نیمــه کاره هــا و نیمــه 
تمــام هــاى بــال تکلیــف رهــا شــده بــود.

پــس از آن یادمــان شــهداى ابــوذر کــه دهــه هــا بــود 
مطالبــه خانــواده هــاى ایــن شــهدا بــود هــم تکمیل و 

در دهــه فجــر افتتــاح خواهــد شــد.
بــام نهاونــد و چهــار بــاغ و... از دیگــر اقداماتــى اســت 
کــه ســهمیه فضــاى ســبز در شــهر نهاونــد را افزایــش 
ــالش  ــهر و ت ــازى ورودى ش ــا س ــار آن  زیب و در کن
ــرده  ــت ک ــافر،را تقوی ــدگارى مس ــذب و مان ــراى چ ب

اســت.
از بودجه25میلیــاردى شــهردارى نهاونــد بیــش از 80

ــى و  ــه 60درصــد عمران ــه ک ــق یافت درصــد آن محق
40درصــد جــارى اســت.

حسین پور شهردارى که برتن  وعده هاى پوسیده شهر رخت عمل پوشاند
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خالصه عملکرد خالصه عملکرد 99 ماهه شهردارى ماهه شهردارى
عملکرد واحد خدمات شهرىعملکرد واحد خدمات شهرى

ــک  ــول ی ــه ط ــهر ب ــطح ش ــاى س ــى کاناله * الیروب
ــر کیلومت

ــه میــزان 200 تــن جهــت  * خریــد ماســه و نمــک ب
برفروبــى

* جمــع آورى خاکهــاى مــازاد ســطح شــهر بــه میــزان 
1000 ســرویس کمپرســى

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

* خرید 50 عدد باکس زباله
* تعمیــر و تجهیــز باکــس هــاى زبالــه بــه تعــداد 100 

د عد
* خریــد لبــاس فــرم بــراى پرســنل در فصــل تابســتان 

و زمســتان بــه تعــداد 200 دســت

عملکرد واحد فضاى سبزعملکرد واحد فضاى سبز
ــار جهــت  ــاى نشــایى به ــه ه ــد و کاشــت گون * خری
بنفشه،همیشــه  شــامل   97 نــوروز  از  اســتقبال 
بهار،جعفرى،شــب بــو بــه میــزان 500000 بوتــه نشــاء

* خریــد گونــه هــاى دائمــى شــامل درخــت و درختچه 
اقاقیا-رز-زرشــک-الواندر-رزمارى-تورى- (درختــان 
ژولیپروس-انــواع توت-پامپــاس گراس-پیروکانتا-یــوکا-

ــه و  ــزار اصل ــزان 500 ه ــه می ــدى-آگا و...)ب ــاس هن ی
گلــدان

* خریــد گونــه هــاى فصلــى تابســتان بــه میــزان 10 
هــزار گلــدان

* خریــد بــذر چمــن جهــت کاشــت میــدان مرکــزى-
پــارك آزادگان بــه میــزان 2000 کیلوگــرم

*کاشــت چمــن و گونــه هــاى دائمــى و فصلــى میــدان 
مرکزى-پــارك آزادگان بــه میــزان 20 هــزار متــر مربــع 

بــه فضــاى ســبز اضافــه شــده اســت.
* کاشــت بــام نهاونــد و اســتفاده از گونــه هــاى دائمــى 
و همیشــه ســبز کــه باعــث افزایــش ســرانه فضاى ســبز 

ــت. گردیده اس
ــوار شــهید طالبیان،ســه  * احــداث فضــاى ســبز در بل

گــوش دکتــر حســابى و میــدان 15 خــرداد
* کاشــت درخــت و درختچــه هــاى دائمــى در پــارك 

نــوارى و جدیداالحــداث چهــار بــاغ
ــاغ بهشــت  ــل ب ــه مح ــان ب ــاى درخت ــال برگه * انتق

ــرگ ــد خاکب ــت تولی جه
* میــزان توســعه فضــاى ســبز شــهر نهاونــد در ســال 

97 بــه میــزان 74290 متــر مربــع
*مســاحت فضــاى ســبز شــهر (بــه اســتثناء تپه ابــوذر) 

750 هــزار متــر مربع
* سرانه فضاى سبز هر نفر 10 متر مربع 

عملکرد واحد مهندسى و ایمنى ترافیکعملکرد واحد مهندسى و ایمنى ترافیک

ــارف  ــدان ع ــى ورودى می ــالح هندس ــى و اص * طراح
بــه ســمت دهنــو بــا اجــراى رفیــوژ وســط بــا جــدول 

ــه متــراژ 150 متــر بلــوارى ب
* تخریــب دســت انــداز هــاى غیــر اســتاندارد و ایجــاد 
ســرعتگاههاى اســتاندارد بــه عــرض 8 متــر و ارتفاع 10 
ســانتى متــر در بلوارهــاى شــهید ترکمــان – بلوارخلیج 
فــارس- روبــروى اســتادیوم علیمرادیــان – بلوار شــهید 

حیدرى-بلــوار شــهید چمران
* اجــرا و نصــب تابلوهــاى محــدوده ى قانونــى در 
تمامــى ورودى هــا جهــت مشــخص شــدن محــدوده ى 

ــد ترافیکــى شــهر نهاون
* اصــالح هندســى و مســدود کــردن ورودى دهبــوره 

میــدان مــادر 

* اجــرا 25 عــدد تابلــو هدایــت کننــده ترافیــک در بلوار 
شــهید طالبیان

* اجراى تابلوى مسیر یاب خیابان خاقانى
* اجــرا و اصــالح 4 عــدد تابلــوو مســیر یــاب چهــارراه 

یعتى شر
* اصالح سرعتگیرهاى سطح شهر

ــتاندارد و  ــر اس ــاى غی ــردن دور برگردانه ــدود ک *مس
ــى(ره) ــام خمین ــن عارف-ام ــر زا در میادی خط

ــاى  ــده ه ــخص کنن ــى و مش ــم ترافیک ــب عالئ * نص
ــه  ــم گرب ــتوانه اى و چش ــط اس ــب توس ــا در ش بلواره
اى جهــت دیــد در شــب در میادیــن عارف-امــام 

خمینــى(ره) و چهــارراه شــهردارى
* اصالح تابلوهاى میدان شریعتى 

* رنــگ آمیــزى ترافیکــى ســرعتگاههاى اجــرا شــده ى 
سى مهند

ــه و  ــه جوادی ــه منطق ــن ورودى ب ــرح راه جایگزی * ط
ــم رانندگــى ــو و عالئ نصــب تابل

ــم و  ــب عالئ ــل و نص ــراى گاردری ــاماندهى و اج * س
تابلوهــاى هدایتــت کننــده ى روبــروى دادســرا جهــت 

ــره ترافیکــى  ــرى از گ جلوگی

عملکرد واحد بهداشت و مدیریت پسماندعملکرد واحد بهداشت و مدیریت پسماند

ــا  ــرارداد ب ــد ق ــى و عق ــه هــاى عفون * جداســازى زبال
ــگاهها و... ــب و آزمایش مط

ــا هتــل ها-رســتوران ها-غذاخــورى  ــرارداد ب * عقــد ق
هــا و... جهــت جمــع آورى زبالــه هــا

* اجراى طرح تفکیک زباله هاى خشک از مبداء

عملکرد واحد زیبا سازىعملکرد واحد زیبا سازى

* نصــب تابلوهــاى نامگــذارى کوچــه و معابــر در ســطح 
شــهر بــه تعــداد 280 عــدد 

* خریــد و نصــب چــراغ هــاى میــدان امــام و میــدان 
17 شــهریور همــراه بــا رقــص نــور

ــج  ــوار خخلی ــوده بل ــاى فرس ــراغ ه ــع آورى چ * جم
ــارس ف

* نورپــردازى مســجد پــارك کوثــر و ســاختمان 
شــهردارى

ــت  ــل هف ــازیجهت تکمی ــات زیباس * ســاخت مصنوع
ــوروز ــام ن ســین در ای

* ســاخت المــان 1397 در ابتــداى نــوروز و نصــب در 
میــدان مرکــزى

* نصب نیمکت و سطل زباله در میدان مرکزى
* تکمیــل مبلمــان پــارك آزادگان همچچــون نیمکت و 

مجموعــه بازى کــودکان
* نصب ست ورزشى در پارك آزادگان

ــطح  ــات س ــاى اعالن ــه تابلوه ــزى کل پای ــگ آمی * رن
شــهر

* رنــگ آمیــزى کل در و پنجــره هــاى مســجد پــارك 
ثر کو

* رنگ آمیزى دفتر جدید موتورى و فضاى سبز
ــا ســیم کشــى و  ــه بتنــى ب ــردازى و نصــب پای * نورپ

ــزى ــدان مرک ــذارى دور می ــل گ کاب
ــات  ــا امکان ــى ب ــداد رنگ ــان م ــاخت و نصــب الم * س

ــزى ــدان مرک ــود در می موج
* ســاخت آبنمــاى جدیــد از ضایعــات در میــدان 

ژاندارمــرى
* تعمیر کلیه روشنایى هاى پارك کوثر
* تعمیر کلیه روشنایى هاى پارك شهر
* افزایش روشنایى در میدان سیدالشهدا

ــدان مرکــزى جهــت  ــرق کشــى کامــل می * انجــام ب
ــنایى ــکال و روش ــاى موزی آبنم

ــراغ در  ــه چ ــب پای ــى و نص ــرق کش ــه گذارى،ب * لول

ــاغ ــار ب ــروژه چه پ
ــر حســابى- ــو شــهرك دکت * نامگــذارى و نصــب تابل

کــوى حاجیان-شــهرك امــام ســجاد
ــع مشــکالت  ــم چــون رف ــارى ه ــورات ج ــام ام * انج

ــاختمان اداره ــن و ... در س ــان برق-تلف ــى جری قطع
* همــکارى بــا واحــد عمران جهــت تخریب ســاختمان 

ســابق اداره اطالعــات در مجاورت شــهردارى
ــاغ  ــروژه چهارب ــت پ ــهرى جه ــان ش ــد مبلم * خری
ــازى کودکان-ســطل  شــامل ســت ورزشــى-مجموعه ب

ــى و... ــه پارک زبال

عملکرد سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنىعملکرد سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى

* عملیات هاى اطفاء حریق و امداد و نجات:
در بخــش عملیــات هــاى انجــام شــده توســط ســازمان 
آتــش نشــانى و خدمــات ایمنــى از مــورخ 1396/12/1 
تــا مــورخ 1397/9/5 در حوضــه امــداد و نجــات و اطفاء 

حریــق بــه شــرح ذیــل مــى باشــد:
*حوادث حرق:

 ردیــف- نــوع حــوادث- ایســتگاه هــاى 
شماره 1و2-تعداد- مصدوم

 1- حریق مسکونى- 38- 12 
 2- حریق مجتمع تجارى- 3-7 
 8 -84  3- حریق مشتقات نفتى 

 4- حریق خودرو- 4-32 
 5- حریق کارگاهى- 7-28 

 6- متفرقه (جنگل ،مراتع ، باغ و..)-6-109 
 7-جمع کل-40-298 
* حوادث امداد و نجات:

ردیــف- نــوع حــواث- ایســتگاه هــاى شــماره 
1و2- تعــداد- مصــدوم - فوتــى

1- عملیات مارگیرى-86 
2-عملیات آسانسور-18

3-عملیات چاه-6-9-
4-تصادف و واژگونى خودرو-12-13-18 

5-رهایى حیوانات-3-47 
6- نجات افراد حبس شده-41-37 

7-آبرسانى وخدمات شهرى-87 
 جمع کل349- مصدوم 23 - فوتى 12

* آمــوزش درون ســازمانى : برگــزارى کالس هــاى 
ــق  ــاء حری ــات و اطف ــداد ونج ام

 برگــزارى کالس هــاى آمــداد و نجــات ( کار بــا طنــاب، 
ــه و  ــک، کمکهــاى اولی ــا ســت هیدرولی ــوزش کار ب آم
...) جهــت حفــظ آمادگــى پرســنل بــراى انجــام صحیح 

تکنیــک هــا در انجــام عملیــات هــا .
ــاى  ــزارى کالس ه ــازمانى : برگ ــرون س ــوزش ب * آم
آموزشــى تئــورى و عملــى در مــدارس و مراکــز 

ــهر ــطح ش ــى س آموزش
آمــوزش اطفــائ حریــق و مــوارد ایمنــى بــه متولیــان و 
مســئولین مســاجد ، هیــات و مراکــز مذهبــى در ایــام 

و مراســم مذهبــى 
* بازرســى ایمنــى از مراکــز آموزشــى ( مــدارس 

،آموزشــگاه هــا ، دانشــگاه هــا )  .
* بازرسى ایمنى مساجد ، هیات و مراکز مذهبى  .

* بازرســى از مراکــز تجــارى ، ادارى ، صنعتــى ، 
خودرویــى   خدمــات  و  مســکونى 

* آزمــون هــاى دوره اى بصــورت تئــورى و عملــى در 
ایســتگاه هــاى ایــن ســازمان .

ــش طراحــى  ــاى آموزشــى از پی ــور ه ــزارى مان * برگ
شــده بــراى پرســنل جهــت آمادگــى مهارتــى در زمــان 

و محــل حادثــه .
ــل  ــد غیرعام ــه پدافن ــاى هفت ــور ه ــرکت در مان * ش
ــاى  ــتگاه ه ــایر دس ــا هماهنگــى س ــهر ب در ســطح ش

ــى.   ــى و انتظام خدمات
ــکات  ــت ن ــوزش رعای ــه آم ــى در زمین ــالم آمادگ * اع
ایمنــى بــه عمــوم مــردم در قالــب برپایــى کارگاه 

ــانى ــالع رس ــوزش و اط آم
* خدمــات مشــاوره اى : ارائــه مشــاوره بــه متقاضیان در 
جهــت رعایــت نــکات ایمنى در پروســه ســاخت و ســاز 

خدمــات  ارائــه   : ایمنــى  کارشناســى  خدمــات   *

تخصصــى در جهــت رعایــت دســتورالعمل ایمنــى 
ســاختمان

* مشــاوره خریــد تجهیــزات و وســایل گرمایشــى : ارائه 
مشــاوره و راهنمــاى متقاضیــان جهــت خریــد و نصــب 

وســایل و تجهیــزات گرمایشــى و ایمنــى . 

عملکرد  آرامستانعملکرد  آرامستان
* حفــارى و لولــه گــذارى جهــت انتقــال آب چــاه بــه 
کنــاره قطعــه 8 بــا اعتبــارى بالــغ بــر 15 میلیــون ریــال

ــا  ــه 8 ب ــار قطع ــورى در کن ــدد آبخ ــاخت 2 ع * س
ــال ــون ری ــر 45 میلی ــغ ب ــارى بال اعتب

* ســاخت یــک عــدد آبخــورى در قطعــه 4 بــا اعتبــارى 
بالــغ بــر 20 میلیــون ریال

ــالخانه  ــى غس ــواره داخل ــى کارى دی ــت و کاش * مرم
زنانــه همچنیــن ســرامیک کف،رنــگ آمیــزى ســقف،در 
و پنجــره هــاى آن بــا هزینــه اى بالــغ بــر 30 میلیــون 

ریــال
* خریــد و راه انــدازى سیســتمهاى مجهــز و بــه 
روز،نصــب 12 عــدد بلندگــوى ســتونى در قســمتهاى 
مختلــف آرامســتان و هــم چنیــن اســتفاده از میکروفون 
ــا اعتبــارى بالــغ بــر  بــى ســیم جهــت قرائــت قــرآن ب

ــال ــون ری 30 میلی
* ســاخت تعــداد 2 عــدد آبخــورى در قطعــه یکــم و در 
کنــاره قطعــه ایثارگــران بــا هزینــه بالــغ بــر 42 میلیون 

ل یا ر
* تکمیــل پایــه چــراغ هــاى قطعــه 8 آرامســتان هزینه 

اى بــه میــزان 25 میلیــون ریال
ــى  ــز در راه اصل ــل کشــى و نصــب پراغهــاى آری * کاب

آرامســتان 
* ســاخت یــک عــدد آب ســرد کــن بــا نمــاى ســنگ 
آنتیــک و یخچــال ایتالیایــى بــا اعتبــارى بالــغ بــر 80 

میلیــون ریــال
* ســاخت و نصــب 23 عــدد تابلــوى شــماره ردیفهــاى 

قطعــه 8 بــا هزینــه اى بــه میــزان 10 میلیــون ریــال 
ــر  ــاى دفت ــره ه ــواره و در و پنج ــزى دی ــگ آمی * رن

ــتان   آرامس
ــاخته  ــش س ــاى پی ــر ه ــداث قب ــردارى و اح ــود ب *گ

ــتان ــه 9 آرامس قطع
مردانــه  غســالخانه  ســالن  تجهیــز  و  ســاخت   *
جدید،کاشــى و ســرامیک،رنگ آمیــزى ســقف و در 
ــا  ــزوم و اهمیــت آن ب ــه ل ــا توجــه ب ــاى ب و پنجــره ه

ــال ــون ری ــزان 10 میلی ــه می ــارى ب اعتب
* مرمــت و بازســازى ســالن انتظــار آرامســتان  شــامل 
ســنگ کارى دیــواره ها،ســرامیک کارى حــدود 60 متــر 
ــه کشــى  ــتى و لول ــاى بهداش ــرویس ه ــازى س و بازس

فاضــالب
* درآمــد حاصــل از آرامســتان از ابتــداى ســال 97 تــا 

پایــان آبــان مــاه بــه میــزان 1/740/575/000 ریــال

عملکرد  واحد  امور فرهنگىعملکرد  واحد  امور فرهنگى

* اهداء نهال توسط دانش آموزان در روز درختکارى
* برگــزارى کالس هــاى آموزشــى شــهروندان در 

مــدارس
* برگــزارى کالس آموزشــى در ممناطــق حاشــیه 

ــین  نش
ــدارس  * اجــراى طــرح جمــع آورى درب بطــرى از م

بــه نفــع معلــوالن
* اجــراى طــرح جمــع آورى کاغــذ باطلــه و کتــاب از 
مــدارس بــه نفــع کــودکان کار و بــى سرپرســت و بــد 

سرپرســت
* برگــزارى همایــش دوچرخــه ســوارى بــا هماهنگــى 

اداره تربیــت بدنــى 
ــدارس و  ــان در م ــه اى ن ــاى پارچ ــع کیســه ه * توزی

ــا ــى ه ادارات و نانوای
* توزیــع کیســه هــاى پارچــه اى در داروخانــه شــبانه 

روزى بــه منظــور حمایــت از محیــط زیســت
* اجــراى مراســم افطــارى و نــور افشــانى بــه مناســبت 

ســوم خــرداد
* انجــام مراســم نــور افشــانى ،اهــداء پرچــم و پذیرایــى 



ــام  ــالد ام ــالمى و می ــورى اس ــبت روز جمه ــه مناس ب
علــى

* توزیع هیزم- گل و نایلون در روز طبیعت 13 بدر
* برگزارى جشن نفس و طرح ایتام

ــدارس و  ــاران طبیعــت در م ــزارى جشــن همی * برگ
ــت  ــه نیاب ــر ب ــدان گل رز توســط مدی ــداء 120 گل اه
ــدون  ــک روز ب ــالم ی ــوز و اع ــش آم ــهید دان از 12 ش

ــدارس ــون در م نایل
* اهداء گل در سطح شهر به مناسبت عید فطر

* اجراى طررح ههمیار شهردار
* برگــزارى جشــنواره دوقلوهــا و اولیــن مســابقه پخت 

کیــک خانگــى بــه مناســبت میــالد امــام زمــان (عج)
ــاى  ــا ه ــراى بچــه ه ــى ب ــاى غذای ــه بســته ه * تهی

ــان ــارك رمض ــاه مب ــودکان کار در م ــم و ک اوتیس
* برگــزارى کالس هــاى آموزشــى رایــگان بــراى 

کــودکان اوتیســم
* برگزارى جشنواره غذا براى پرسنل شهردارى

ــئوالن  ــراى مس ــت ب ــاران طبیع ــه کارت همی * تهی
ــتت ــط زیس ــى محی ــوان حام ــه عن ادارت ب

* احداث کتابخانه در میدان مرکزى
* دیــدار شــهردار در مســاجد در مــاه مبــارك رمضــان 

و دیــدار چهــره بــه چهــره بــا شــهروندان

* برگزارى مراسم حجاب و عفاف
* نصب کتابخانه در نانوایى ها

* توزیع بسته هاى فرهنگى در ایام نوروز
* دیدار با خانواده معظم شهدا

* برگزارى مراسم زیارت عاشورا
* اجراى طرح پاکبان افتخارى در محرم

* تهیه لوازم تحریر براى کودکان بى بضاعت
* بازدید از مدارس عشایر و اهداء جوایز به آنها

* تهیه بروشور پدافند غیر عامل
* برگــزارى مســابقه نقاشــى بــه مناســبت میــالد امــام 

رضا(ع)
* اهداء کتاب به مدارس محروم

* برگزارى جشنواره غذا به نفع کودکان سرطانى
* برگــزارى طــرح تکریــم پرســنل بــه مناســبت هفتــه 

وحدت
* اجراى طرح تکریم پاکبان

* برگزارى مسابقه نقاشى در روز 13 آبان
* تهیه بروشور پسماند و فرهنگ شهروندى

ــراى کــودکان  * اجــراى طــرح یــک روز در ســینما ب
بــى بضاعــت

* برگزارى مسابقه عکاسى فصل پاییز

ویژه نامه دهه فجر
 عملکرد  شهردارى عملکرد  شهردارى

 
30 درصــد تخفیــف ویــژه بــه مناســبت ایــام اهللا 

دهــه فجــر و چهــل ســالگى پیــروزى انقــالب
ــا /  ــاى روز دنی ــتگاه ه ــواد و دس ــن م ــا بهتری ــو ب شستش

ــد ــن ببری ــا از بی ــا م ــا را ب ــن لکــه ه ســخت تری
با بیش از ربع قرن تجربهبا بیش از ربع قرن تجربه

ــواع البســه پــرده ، پتــو ،  خشکشــویى و ســفید شــویى ان
روتختــى،  لبــاس عــروس و...

 
نشانى: فرماندارى میدان بسیج نرسیده به میدان آل آقانشانى: فرماندارى میدان بسیج نرسیده به میدان آل آقا

«خشکشویى پاکشویان»
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خبر

شهرســتان نهاونــد بــا  168 روســتا  
450 شــامل  23هــزار  قالــب  در 

خانوارو26هــزار و 371 واحــد مســکونى 
،  جمعیــت روســتایى بالــغ بــر 87هــزار  

ــت. ــى داده اس ــود جای ــر را در خ نف
درســال97 ایــن بنیــاد جذب اعتبــارات 
ملــى و اســتانى تخصیصــى را در قالــب 
ــرار  ــود ق ــتور کار خ ــروژه در دس 31 پ
ــر  ــورد نظ ــى م داده و پیشــرفت فیزیک
تمــام پــروژه هــا را مطابــق برنامــه 
ــه تحقــق رســانده اســت. ــدى ب زمانبن

شهرســتان  مســکن  بنیــاد  ریــس 
ــن در  ــرد ای ــریح عملک ــد در تش نهاون
ســال 97 گفــت: حــوزه هــاى فعالیــت 
ــد در  ــتان نهاون ــکن شهرس ــاد مس بنی
روســتاها شــامل تهیــه و اجــراى طــرح 
هــاى هــادى، نوســازى و مقــاوم ســازى 
مســکن روســتایى و شــهرهاى زیــر 
ــت و  ــناد مالکی ــزار نفر،صــدور اس 25ه
ــراد  ــه اف ــن ب ــذارى زمی ــک وواگ وتمل
واجدالشــرایط در روســتاها و همچنیــن 
ــه  ــى ب ــى و مهندس ــات فن ــه خدم ارائ

ــزان اســت. ــن عزی ای
علیرضــا نثــارى دربــاره ســاماندهى 
ــا  ــتاها ت ــهدا در روس ــر ش ــزار مطه گل
ســال93 و احــداث مســکن شــهرى در 
شــهر نهاونــد بــراى اقشــار کــم درآمــد 
نیــز از فعالیــت هــاى انجــام شــده ایــن 

ــرد. ــالم ک ــاد محســوب اع بنی

 طرح هادى
ــى168 ــه تمام ــان اینک ــا بی ــارى ب نث

طــرح  داراى  شهرســتان  روســتاى 
شــده  محــدوده  تعییــن  و  هــادى 
اســت، افــزود: در حــوزه اجــراى طــرح 
ــاز اول  ــون ف ــاد تاکن ــن بنی ــادى ای ه
بهســازى 91 روســتا بــا اعتبــارى بالــغ 
بر39میلیــارد تومــان اجــرا شــده اســت 
ــام و 38 ــه اتم ــتاى آن ب ــه 53 روس ک
ــرار دارد. ــدام ق روســتاهم  در دســت اق
ــه  ــتایى ک ــرد:از53 روس ــل ک وى تکمی
فــاز اول بــه اجــرا رســیده فــاز دوم 12

ــردارى قــرار  روســتا نیــز مــورد بهــره ب
گرفتــه اســت.

 نوسازى
ــارى درحــوزه نوســازى و  ــه نث ــه گفت ب
ــز   ــاوم ســازى مســکن روســتایى نی مق
ــى  ــزار و 100 متقاض ــون 17ه ــا کن ت
ــه منظــور اخــذ تســهیالت نوســازى  ب
ــى شــده  ــه بانــک هــاى عامــل معرف ب
کــه تاکنــون عملیــات ســاخت15هزار و 
577 واحــد بــه اتمــام رســیده و پایــان 

ــت شــده اســت. کار دریاف
 نهاوند رتبه یک نوسازى 
ساختمان هاى بتنى کشور

ــار  ــد اعتب ــکن نهاون ــاد مس ــس بنی ری
پرداختــى بــه متقاضیــان در ایــن حــوزه  
را تاکنــون بالــغ بــر یکصدوهشــتاد و نــه 
ــت: و  ــرد و گف ــالم ک ــان اع میلیاردتوم
خوشــبختانه ایــن شهرســتان رتبــه 
نخســت نوســازى ســاختمانهاى بتنــى 
ــاى  ــوده و70 واحده ــور را داراب در کش
مســکونى روســتایى نوســازى و مقــاوم 

ســازى شــده اســت.

 شهرهاى زیر25هزار نفر
ــر 25000 ــهرهاى زی ــن در ش همچنی
ــره  ــزار و  138 فق ــون ه ــز تاکن ــر نی نف
ــغ  ــا اعتبــارى بال تســهیالت نوســازى ب
بربیســت وســه میلیــارد و ســیصد 

ــه هــزارو   میلیــون تومــان پرداخــت و ب
101 واحــد پایــان کار ارایــه شــده 

ــت. اس

93درصد  خانه هاى روستایى 
سند دارند

علیرضــا نثــارى در حــوزه صــدور ســند 
هــم گفــت: تاکنــون بــا مشــارکت اداره 
ــتان را  ــالك شهرس ــناد و ام ــت اس ثب
ــت  ــند مالکی ــد س ــزار و 400 جل 22ه
ــر 25000 ــهرهاى زی ــتاها و ش در روس

ــن  ــن وای ــل مالکی ــادر و تحوی ــر ص نف
بــه معنــاى ســند دار شــدن 93 درصــد 
واحدهاى مســکونى روســتایى میباشــد.
ــال1393 ــا س ــت ت ــر اس ــه ذک الزم ب

ــزار مطهــر  ــز افتخــار ســاماندهى گل نی
شــهدا در روســتاها بــه ایــن بنیــاد 

ــر  ــزار مطه ــه م ــود ک ــده ب ــول ش مح
194 شــهید گرانقــدر درقالــب 16 گلزار 
روســتایى ســاماندهى گردیــد.در حــوزه 
ــداث  ــاد اح ــن بنی ــهرى ،ای ــکن ش مس
ــد  ــهر نهاون ــکن در ش ــد مس 289 واح
ــا  ــه عموم ــان ک ــه متقاضی ــل ب و تحوی
اقشــار کــم درآمــد میباشــند را نیــز در 
برنامــه هــاى تحقــق یافتــه خــود دارد.

رییس مسکن شهرستان نهاوند در تشریح عملکرد این بنیاد:

93درصد خانه هاى روستایى سند دارند

ویژه نامه دهه فجر

اى  وحرفــه  فنــى  آمــوزش  مرکــز  رئیــس 
نهاونــد گفــت: مرکــز آمــوزش فنــى وحرفــه 
ــى  ــتاى کوهان ــع در روس ــد واق ــرادران نهاون اى ب
ــا هــدف تامیــن   در 9 ماهــه نخســت ســال 97 ب
بــه  شهرســتان  ایــن  آموزشــى  هــاى  نیــاز 
ــه  ــاعت ب ــردوره و285848نفرس ــداد 1430نف تع
ــه  ــى وحرف ــوزش فن ــاى  آم ــان ، مهارته متقاضی
ــز  اى در بخــش دولتــى وخصوصــى توســط مرک
آمــوزش فنــى وحرفــه اى بــرادران نهاونــد ارائــه 
شــده وتوانســته تعهــدات آموزشــى  صددرصــدى 

ــد.  ــق نمای ــودرا محق خ
بــه گفتــه احدالــه ترکمــان ایــن مرکــز در بخــش 
فعــال  آموزشــى  9کارگاه  داشــتن  بــا  ثابــت 
در رشــته هــاى مکانیــک خــودرو ســوارى ، 
،بــرق  تراکتوروتیلر،کامپیوتــر  تعمیرونگهــدارى 
ــاختمان  ــرق س ــرى ،ب ــى  و plc دورودگ صنعت
ــده  ــوازم خانگــى گردن درجــه 1و2 ،کشــاورزى ،ل
،جوشــکارى ســازهاى فــوالدى ،بــرق خــودر 
 . دارد  فعالیــت  مهارتــى  دورهــاى  ســوارى 
در  شــهرى  ســیار   ، 11حرفــه  در  روســتایى 
6حرفــه ، زنــدان در 7حرفــه ،مراکــز نظامــى 
وانتظامــى در10حرفــه ،صنایــع وصنــوف ودر 
محیــط کا رواقعــى در 18 حرفــه در حــال آموزش 

ــد. ــهریان میباش ــه همش ب

رئیس مرکز آموزش فنى وحرفه اى نهاوند :

تعهدات مرکز را 
100درصد محقق کرده ایم

ارائــه خدمــات پایه پســتى
بــه ویــژه در نقــاط محــروم 
روســتایى و غیربرخــوردار  در 
ســالهاى انقــالب اســالمى از 
نمودهــاى گســترش عدالــت 
اجتماعــى در جامعه و مشــارکت 
پســت در امــور اجتماعــى و 
کاهــش هزینــه هــاى ملــى، 
ــهیل  ــره ورى و تس ــش به افزای
ــه  ــا ارائ ــرژى ب در امــور ادارى، صرفــه جویــى در زمــان و ان
خدمــات کالن ملــى ماننــد ثبــت نــام دانشــگاه هــا، ثبــت 
نــام کوپــن، ثبــت نــام تلفــن همــراه، کارت ملــى هوشــمند، 
ــمند  ــه، کارت هوش ــه ها،گذرنامه،گواهینام ــام یاران ــت ن ثب
ســوخت و .....را از کارکردهــاى مهــم پســت در ایــن ســالها 
مــى تــوان عنــوان کــرد. ایجــاد بــازار الکترونیکــى و خریــد 
ــادى  ــاى اقتص ــه ه ــور در عرص ــى، حض ــروش اینترنت و ف
ــا بهــر منــدى از  و مشــارکت در توســعه کســب و کارهــا ب
شــبکه توزیــع مویرگــى و ایجــاد اشــتغال مســتقیم و غیــر 

مســتقیم و ایفــاى نقــش پســت در کاهــش آالینــده هــاى 
ــه خدمــات نیابتــى کــه ضمــن  ــا ارائ زیســت محیطــى ب
ــى  ــه جوی ــرورى، موجــب صرف ــفرهاى غیرض کاهــش س
بســیار در مصــرف ســوخت و انــرژى مــى شــود از دیگــر 
دســتاوردها و عملکردهــاى عنــوان شــده توســط شــرکت 
ــد  ــتان نهاون ــع آن در شهرس ــه طب ــور و ب پســت در کش
اســت.لیال ظفــرى ریــس اداره پســت شهرســتان نهاونــد با 
اعــالم خدمــات ایــن اداره بــه مقایســه خدمــات ایــن نهــاد 

ــت. ــالمى پرداخ ــالب اس ــالگى انق ــل س در چه

خدمات اداره پست شهرستان نهاوندخدمات اداره پست شهرستان نهاوند

ــش آن  ــق و افزای ــع موف ــر روي توزی ــژه ب ــز وی * تمرک
از 74% در ســال قبــل بــه حــدود 93% در کلیــه 

ســرویس هاي  ثبتــی در حــال حاضــر 
* راه انــدازي ســرویس ارســال اطالعــات مرســوله تــا 

ــتنده ــده و فرس ــه گیرن ــد ب ــه مقص ــیدن ب رس

* راه انــدازي نظرســنجی از متصدیــان قبــول و 
توزیــع در زمــان ارســال و دریافــت موســوله بــا 

اســتفاده از تلفــن همراه 
* وجــود ســامانه دریافــت شــکایات بــه طــور 
تلفنــی و اینترنتــی و پیگیــري شــکایات و 
پاســخگویی در اســرع وقــت (کمتر از 5 ســاعد 

ــال ســنتر  (EOP) و 12 ســاعت کان
در   PcPOC ســامانه هاي  از  اســتفاده   *
M-POS راه انــدازي  و  قبــول  باجه هــاي 
در  اینترنتــی  مرســوالت  توزیــع  جهــت 

آینــده اي نزدیــک 
* افزایــش بهــره وري نیز انســانی و اســتفاده از 

تــوان بخــش خصوصی 
* انجــام خدمــات نیابتــی ســازمان ها در 
کاهــش  مــردم،  امــور  تســهیل  راســتاي 
ایجــاد  همچنیــن  و  مردمــی  مراجعــات 
شــفافیت در انجــام امــور و جلوگیري از فســاد 

اداري 

عملکرد مقایسه اى  اداره پست شهرستان نهاوندعملکرد مقایسه اى  اداره پست شهرستان نهاوند
 

                                        

 1397ماهه  10 1357یک ساله گیري  واحد اندازه عنوان شاخص   ردیف

 332032 185021 مرسوله تعداد مرسوالت پستی   1

 9/1 74/1 مرسوله سرانه مرسوله پستی   2

 3906 26432 مرسولهتعداد مرسوله بازار هر واحد پستی 3

 4/19 237 کیلومترمربع   هر واحد پستیپوشش مساحتی  4

 2263 17071 نفر   پوشش جمعیتی هر واحد پستی 5

 20 1 تعداد تعداد واحدهاي پستی شهري   6

 65 6 تعداد تعداد واحدهاي پستی روستایی   7

 17 0 تعداد هاي نوین  تعداد سرویس 8
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ویژه نامه دهه فجر

ــد در  ــتان نهاون ــار شهرس ــور آبف ــر ام مدی
تشــریح خدمــات ایــن واحد در شهرســتان 
پیــش و پــس از انقــالب اســالمى گفــت: 
ــال  ــد در س ــتان نهاون ــار شهرس ــور آبف ام
ــالب  ــرکت آب وفاض ــر ش ــر نظ 1376 زی
روســتایى اســتان همــدان بــا هــدف تامین 
بــراى   ســالم  آشــامیدنى  آب  توزیــع  و 
روســتائیان عزیــز شــروع بــه فعالیــت 
ــداد  ــتا از تع ــون 113 روس ــوده و تاکن نم
169 روســتاى شهرســتان بــا بیــش از 
20860 مشــترك تحــت پوشــش خدمــات 

ــه اســت. ــرار گرفت ــور ق ــن ام ای
 ابراهیــم طاهــرى افــزود: قبــل از انقــالب 
ــى تامیــن و بهداشــت  ــى متول ــچ ارگان هی
و ســالم ســازى آب روســتاها نبــوده و 
ــام  ــى انج ــود اهال ــط خ ــردان توس خودگ
میگرفتــه بعــد از انقــالب بــا مصوب شــدن 
ــالب  ــرکت آب و فاض ــکیل ش ــون تش قان
ــالمى  ــوراى اس ــس ش ــتایى در مجل روس
عمــال ایــن شــرکت فعالیــت رســمى خــود 
ــت .                                                ــوده اس ــروع نم ــال1377 ش را در س

  مشخصات عمومى شهرستان

ــر اســاس سرشــمارى عمومــى نفــوس و  ب
مســکن ســال 1395

* تعداد روستاى شهرستان 
نهاوند169روستا

ــد  ــتان نهاون ــتایى شهرس ــت روس *جمعی
ــر 85681  نف

* تعداد روستاى تحت پوشش 113 روستا
*جمعیت روستایى تحت پوشش68432

نفر
*درصد جمعیت روستایى تحت پوشش 

80 درصد
*تعداد روستاى باالى 20 خانوار150

روستا
*شاخص بهره مندى روستاهاى باالى 20

خانوار 80،39 درصد
* شاخص بهره مندى استان 76،03 درصد

  اهداف شرکت آبفار

تامیــن آب شــرب و بهداشــتى بــر اســاس 
اســتاندارد تعریــف شــده

نگهــدارى و بهــره بــردارى از شــبکه هــاى 
آب شــرب روســتایى

تهیــه و تامیــن امکانــات و تجهیــزات مــورد 
نیــاز و اســتفاده از تــوان پیمانــکاران و 

ــد و متخصــص ــاورین متعه مش
آب  تامیــن  جهــت  بنــدى  -اولویــت 
،تعویــض خــط انتقــال، شــبکه هــاى 
ــل  ــاى قاب ــبکه ه ــعه ش ــوده و توس فرس
ــى  ــارات مل ــق اعتب ــردارى از طری ــره ب به

اســتانى و 
-حفاظــت از منابــع و مخــازن آب شــرب از 
طریــق اجــراى پدافنــد غیــر عامــل (فنــس 

کشــى و....)
* بهینــه ســازى مصــرف آب آشــامیدنى با 
ــده  ــود آن در ســالهاى آین ــه کمب توجــه ب
از طریــق سیســتم هــاى هوشــمند –
کنتورحجمــى و استانداردســازى انشــعابات
و  مجــرب  پیمانــکاران  از  اســتفاده   *

اجــرا عرصــه  در  توانمنــد 
مســتمر  بهبــود  جهــت  در  تــالش   *

کیفیــت و تدویــن برنامــه ریــزى مناســب 
ــداف ــه اه ــل ب ــت نی در جه

مرکــز  بــا  هماهنگــى  و  همــکارى   *
هــاى  خانــه  و  شهرســتان  بهداشــت 
ــر کیفیــت آب  بهداشــت جهــت نظــارت ب

آشــامیدنى بــه صــورت مســتمر
ــتایى  ــان روس ــن آبرس ــک از خیری * کم
ــاى  ــروژه ه ــل پ ــریع در تکمی ــت تس جه

آب آشــامیدنى

اقدامات اجرایى امور آبفار در سطح 
شهرستان نهاوند بعد از انقالب

ــامیدنى : 522 ــبکه آب آش ــداث ش 1. اح
ــر کیلومت

ــى :115 ــاه مکانیک ــز چ ــرو تجهی 2. حف
ــاه ــه چ حلق

هوایــى  مخــازن  تعمیــر  و  ســاخت   .3
و زمینــى  ذخیــره آب :145 بــاب بــا 
ظرفیت18380مترمکعب(تعدادمخــازن 
باظرفیت3175متــر  33بــاب  هوایــى 
ــا  مکعــب و مخــازن زمینــى   112 بــاب ب

15205مترمکعــب) ظرفیــت  
4. احداث خط انتقال  :192 کیلومتر

نصــب  کلریناتــور  دســتگاه  تعــداد   .5
شــده : 96 دســتگاه (50دســتگاه مایعــى، 
44دســتگاه کلــرزن گازى و2 دســتگاه 

ــام) ــک طع ــز نم الکترولی
6. راه ندازى سیستم چاپ در محل

7. ایجاد 16 مجتمع آبرسانى

  اهداف ایجاد مجتمع هاى آبرسانى

ــتاهایى  ــت روس ــالم جه ــن آب س * تامی
ــند ــى باش ــع آب م ــد مناب ــه فاق ک

* امدادرســانى بــه موقــع در مواقــع ایجــاد 
ن ا بحر

* کاهش قطعى آب
* افزایش بهره ورى از تا سیسات

* کاهش هزینه ها 
* کاهش هدر رفت آب 

* افزاش شاخص آب پایدار وسالم
* کاهش آبرسانى سیار

مجتمــع هــاى آبرســانى ایجــاد شــده 
شهرســتان نهاونــد بعــد از انقالب اســالمى

 نام روستاهاى تحت پوشش 
مجتمع-جمعیت-تعداد روستا-نام 

مجتمع-ردیف
 اکبرآباد-شــریف آباد-731-2-مجتمــع 

شریف آباد-1
گــره چقــا- چــم کبــود- فیروزآبــاد 

سفلى 883-3-گره چقا-2
-2 -1109 یــه- د محمو لملکى- ا عبد

3 عبدالملکى- 
باغ-داریاب-چشــمه  قیالب-زریــن   
ماهى-چقاصراحى-تپــه یزدان-برجکــى-

حسین آباد سرکان -گیوکى-9-1858
زرین باغ-4

 اکبرآبــاد- علــى آبــاد- امیــن آبــاد-197-
3- اکبرآباد- على آباد- 5

شــیراوند-2-1321-  آبــاد-  عبــاس   
عباس آباد- شیراوند- 6

ــتم-550 ــا رس ــالق باب ــا- قش  دهنوعلی
-2- دهنوعلیا-7

 تــازه نــاب وســطى- تــازه نــاب ســفلى-
52-2- تازه ناب وسطى-8

 صــادق آبــاد - لواشــان- 645-2- صــادق 
آباد-9

قپانــورى-2-738-  اصلــى-  چولــک   
چولک اصلى-قپانورى-10

 حســین آباد-محمدابــاد - دهقــان آبــاد-
976-3- دهقان آباد-11

 ســرخکند-گل حیدر-گردچم-قلعــه قباد 

- وراینه -3894-5 -گاماسیاب -12
چقایــى-2-921- آبــاد-ده  حســین   

حسین آباد-13
ــاد- ــت-251-2-بدیع آب ــع آباد-وش  بدی

14
 بندامان-دورانه-394-2-بندامان- 15

ظفرآبــاد-2-1110-  محمدآبــاد-   
ظفرآباد-حمدآباد-16

  اقدامات جهت بهداشت آب شرب 
روستاها

* افتتاح آزمایشگاه در سال 1382
* انجــام آزمایشــات میکروبــى و شــیمیایى 
بصــورت روزانــه ،هفتگــى و شــش ماهــه در 

ــور آبفار آزمایشــگاه ام
* عملیــات کلرزنــى آب شــرب روســتاها با 
تعــداد 50 دســتگاه مایعــى و 44 دســتگاه 
کلــرزن گازى و 2دســتگاه الکترولیــز نمــک 

طعــام در حــال انجــام مــى باشــد.
* توزیــع پــودر پرکلریــن جهــت کلرزنــى 
ــط  ــت پوشــش توس ــر تح ــتاهاى غی روس

متولیــن خــود روســتا 
* نظــارت بــر کلرزنــى توســط واحــد 

شهرســتان کیفــى  کنتــرل 

پروژه هاى قابل افتتاح و کلنگ زنى 
در دهه فجر97

ــا و  ــد علی ــه روســتاهاى راون * آبرســانى ب
ــر (4000 ــغ ب ــى بال ــار مل ــا اعتب ســفلى ب

ــال)   ــون ری میلی
* تجهیــز چــاه و ســاخت مخــزن روســتاى 
ــر(8000 ــغ ب ــى بال ــا اعتبارمل ــان ب فیازم

میلیــون ریــال)
* تجهیــز چــاه و اصــالح شــبکه روســتاى 
میانگــران (بــا اعتبــار ملــى بالــغ بــر 2000

میلیــون ریــال)

مدیر امور آبفار نهاوند:

پیش از انقالب ارگانى ضامن سالمت آب  در روستاها نبود

مرتبــط  وســازمانهاى  مختلــف  کشــورهاى 
باســوادآموزى مثــل یونســکوتعاریفى براى باســوادى 
ارائــه داده اندکــه نقطــه مشــترك همــه ایــن تعاریف 
ــتن,  ــدن ,نوش ــت :خوان ــارت اس ــه مه ــامل س ش
ــوزى  حســاب کــردن.در ســازمان نهضــت ســواد آم
ــعه  ــواد توس ــف س ــران تعری ــالمى ای ــورى اس جمه
داده شــده اســت وعــال وه بروجــه مشــترك تعاریــف 
جهانــى  روخوانــى قــرآن کریــم هــم درآن گنجانــده 
شــده اســت براســاس نمودارهــاى ذیــل بــه راحتــى 
ــو  ــر درپرت ــال اخی ــواددر 40س ــوان رشدس ــى ت م

انقــالب اســالمى رامشــاهده کــرد کــه نشــان از وجــه 
ــالمى اســت. ــالب اس ــى انق فرهنگ

علیرضــا غالمــى مدیــر آمــوزش و پرورش شهرســتان 
ــد در تشــریح برخــى خدمــات و برنامــه هــاى  نهاون
ــده  ــوان ش ــاى عن ــرح نموداره ــه ش ــر ب ــه فج ده

پرداخــت.
غالمــى گفــت: در ایــن گــزارش تــالش شــده اســت 
ــه نســبت  ــوزى در شهرســتان ب موقعیــت ســواد آم
گذشــته (قبــل از انقــالب)  شــفاف و اطــالع رســانى  

  شــود.
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ویژه نامه دهه فجر
نموداراختالف درصد نرخ سواد در مناطق روستایى 

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

نمودار مقایسه اى رشد سواداز سال 
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نمودارمقایسه اى جمعیت 6سال 
وبیشترشهرستان نهاوندبرحسب جنسیت

نمودارمقایسه اى جمعیت 6سال وبیشتر
شهرستان نهاوندبرحسب مناطق شهرى وروستایى

نمودارمقایسه اى جمعیت باسواد6سال وبیشتراستان 
برحسب مناطق شهرى وروستایى
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نمودار تعداد بى سوادان در گروه سنى 6 ساله و 
باالتر طبق سرشمارى 1395

درصد باسوادى بر حسب جنس و مناطق طبق 
سرشمارى 1395

نمودار مقایسه اى دوره سوادآموزى نهاوند
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نمودار مقایسه اى رشدسواد در بین زنان 
ازسال1355تا1390

نمودار تعداد بى سوادى در گروه سنى 6 
ساله و باالتر طبق سرشمارى 1395
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ویژه نامه دهه فجر

نهاونــد  جوانــان  و  ورزش  اداره  رئیــس 
ــیایى و  ــدال آس ــش از 85 م ــب بی از کس
جهانــى توســط ورزشــکاران نهاونــد در 

دوران بعــد از انقــالب خبــر داد.
مهــرداد ســعدى نــژاد ضمــن تبریــک 
ــروزى  ــالگرد پی ــن س ــیدن چهلمی فرارس
و  ایــران  اســالمى  انقــالب  شــکوهمند 
شــهداى  خاطــره  و  یــاد  گرامیداشــت 
تاکنــون  اســالم  صــدر  از  گران قــدر 
چــون  ورزشــکارى  شــهداى  خصوصــاً 
شــهید منوچهــر برزویــى در خصــوص 
اقدامــات صــورت گرفتــه در حــوزه اقدامات 
ــه در حــوزه ورزش  ــى صــورت گرفت عمران
شهرســتان نهاونــد، گفــت: خوشــبختانه از 
ابتــداى ســال جــارى تاکنــون در راســتاى 
بــه ثمــر نشــاندن اقدامــات صــورت گرفتــه 
در حــوزه ســاخت اماکــن وزرشــى در 
ــده  ــک نماین ــا کم ــد ب ــتان نهاون شهرس
مــردم نهاونــد در مجلــس شــوراى اســالمى 
ســخت کوش  فرمانــدار  همچنیــن  و 
شهرســتان اقدامــات خوبــى انجام شــده 
بــه  ازجملهآن هامى تــوان  کــه  اســت 
ــه  ــتاى قلع ــى روس ــالن ورزش ــاح س افتت
قبــاد در ایــام اهللا دهــه مبــارك فجــر اشــاره 

ــرد. ک
نهاونــد  شهرســتان  داد:  ادامــه  وى 
ــه برکــت انقــالب اســالمى  خوشــبختانه ب

ــا  ــد ب ــتان نهاون ــر شهرس ــال حاض در ح
ــى  ــه ورزش ــالن و مجموع ــاب 9 س احتس
در حــال احــداث داراى 27 ســالن ورزشــى 
اســت کــه تنهــا یــک ســالن از ایــن تعــداد 
ــوط اســت. ــه دوران قبــل از انقــالب مرب ب

نهاونــد  جوانــان  و  ورزش  اداره  رئیــس 
بــا تأکیــد بــر لــزوم توجــه بــه ورزش 
روســتایى نیــز، گفت: خوشــبختانه توســعه 
اماکــن ورزشــى در روســتا به نوعــى خوبــى 
ــده و  ــون انجام ش ــالب تاکن ــد از انق از بع
ــد در حــال حاضــر داراى  شهرســتان نهاون
ــه  ــت ک ــتایى اس ــى روس ــالن ورزش 8 س
بــا افتتــاح ســالن ورزشــى روســتاى قلعــه 
قبــاد ایــن مهــم بــه 9 ســالن ارتفــاع پیــدا 

ــرد. خواهــد ک
62 نیــز  حاضــر  حــال  در  افــزود:  وى 

ــتان  ــتایى در شهرس ــى روس ــن خاک زمی
نهاونــد وجــود دارد کــه ورزشــکاران و 
ایــن  در  عالقه مندانبه صورتمحلــه اى 
فراغــت  اوقــات  گــذران  بــه  زمین هــا 

زنــد. مى پردا
ســعدى نــژاد بــا اشــاره بــه ســرانه ورزشــى 
ــد  ــتان نهاون ــر در شهرس ــر نف ــه ازاى ه ب
ــى  ــرانه ورزش ــر س ــال حاض ــت: در ح گف
شهرســتان نهاونــد بــراى هــر نفــر 74

انشــاهللا  کــه  اســت  مربــع  ســانتى متر 
بــا افتتــاح پروژه هاینیمــه کاره ورزشــى 
ایــن میــزان بــه یــک متــر افزایــش پیــدا 
خواهــد کــرد و بــه اســتاندارد جهانــى 
ــت  ــى اس ــم در حال ــن مه ــد و ای مى رس
ــد  ــتان نهاون ــى شهرس ــرانه ورزش ــه س ک
قبــل از انقــالب کمتــر از 1 ســانتى متر 

ــت. ــوده اس ب
پروژه هاینیمــه کاره  خصــوص  در  وى 
ورزشــى در نهاونــد گفــت: شهرســتان 
ــروژه  ــد در حــوزه ورزشــى داراى 9 پ نهاون

ــد،  ــگاه ورزش نهاون ــامل خواب ــى ش ورزش
اســتخر مجموعــه بانــوان، اســتخر شــهرك 
ــد، ســالن  ــى، ســالن باســتانى نهاون طالقان
ــرزول، چمــن  ــول، چمــن ب ــتانى دهف باس
شــهر  ورزشــى  چمــن  گیــان،  شــهر 
روســتایى  ورزشــى  ســالن  و  فیــروزان 

ــت. ــم اس باباقاس
نهاونــد  جوانــان  و  ورزش  اداره  رئیــس 
اظهــار کــرد: محــل تأمیــن اعتبــارات ایــن 
ــى و  ــارات مل ــروژه از محــل اعتب ــداد پ تع
اســتانى اســت کــه خوشــبختانه در حــال 
انجــام هشــتند خوشــبختانه امــروز تعــداد 
داراى  پروژه هــا  ایــن  از  قابل توجهــى 
پیشــرفت فیزیکــى بــاالى 90 درصــد 

ــتند. هس
وى بــا اشــاره بــه اینکــه شهرســتان نهاونــد 
در حــوزه ورزش و جوانــان پــس از انقــالب 
شــاهد رشــد و توســعه بســیار زیــادى 
بــوده اســت، گفــت: شهرســتان نهاونــد در 
ــى  ــت ورزش ــر داراى 37 هیئ ــال حاض ح
فعــال اســت و ایــن در حالیاســت کــه ایــن 
شهرســتان قبــل از انقــالب تنهــا ده هیئت 

داشــته اســت.
ســعدى نــژاد بــا اشــاره بــه مدال آورى هــاى 
آســیایى و جهانــى ورزشــکاران نهاونــد بعد 
از انقــالب تاکنــون گفــت: ورزشــکاران 
انقــالب  پیــروزى  آغــاز  از  نهاونــد 
ــش  ــب بی ــه کس ــق ب ــالمیتاکنون موف اس
ــده اند  ــى ش ــیایى و جهان ــدال آس از 85 م
ــم  ــه در دوران رژی ــن در حالیاســت ک و ای
ــن  ــن میادی ــدال در ای ــدود 3 م ــل ح قب
ــدى کسب شــده  توســط ورزشــکاران نهاون
ــزام  ــث اع ــارى در بح ــال ج ــت. در س اس
ــف  ــنى مختل ــاى س ــکاران در رده ه ورزش
داشــتیم کــه ایــن میــزان نســبت بــه 
ســال گذشــته 12 درصــد افزایــش اعــزام 

ــه معنــى حضــور در  ــوده اســت و ایــن ب ب
ــتانى  ــاى اس ــا و برنامه ه ــابقات، اردوه مس

ــت . ــورى اس و کش
ــا اشــاره افزایــش 9درصــدى کســب  وى ب
مدال هــاى اســتانى نســبت بــه ســال 
4 امســال  خوشــبختانه  گفــت:  قبــل، 

ورزشــکار شهرســتان در مســابقات المپیک 
آســیایى حضــور داشــتند و از ایــن 4 نفــر 
ــرى  ــرود ظف ــط ف ــره توس ــدال نق ــک م ی
ووشــوکار نهاونــدى کســب شــد کــه در بــد 
ورود بنــده بــوده کــه نشــان از تالش هــاى 

ــته دارد. ــکاران گذش هم
نهاونــد  شهرســتان  اینکــه  بابیــان  وى 
ــى  ــته ورزش ــار در 5 رش ــن ب ــراى اولی ب
ــزام  ــده اع ــر نماین ــگ برت ــابقات لی در مس
کــرده اســت، بیــان داشــت : خوشــبختانه 
ایــن مهــم بــا رایزنى هــاى مختلــف در 
رشــته هاى فوتبــال، ووشــو، بســکتبال 
ســطح  در  جــودو  و  دوچرخه ســوارى 

اســت. انجام شــده  خانم هــا  و  آقایــان 
رئیــس اداره ورزش و جوانــان بــا اشــاره بــه 
ــاى  ــه لیگ ه ــا ب ــث اعزام ه ــه در بح اینک
ــن  ــدان دومی ــد از هم ــتان بع ــر در اس برت
ــت : در  ــار داش ــتیم، اظه ــتان هس شهرس
ــا  ــد ب ــتان نهاون ــته ها شهرس ــى رش برخ
ــده  ــى نماین ــکار به تنهای ــه ورزش ــا س دو ی
اســتان بــوده اســت کــه ایــن باعــث افتخار 

ــد اســت. ورزش نهاون
وى در حــوزه عمرانــى و تجهیــز ســالن هاى 
ورزشــى نهاونــد نیــز، گفــت: خوشــبختانه 
طــى 10 مــاه اخیــر از بــدو ورود بنــده بــه 
اداره ورزش و جوانــان نهاونــد اقداماتــى 
جــون پیگیــرى امــورات مربــوط بــه ســالن 
کف پوش هــاى  قبــاد،  قلعــه  ورزشــى 
ــردارى، خط کشــى  ســالن حجــاب و وزنه ب
ســالن بدمینتــون و همچنیــن خــردى 

تشــک کشــتى بــراى خانــه کشــتى نهاوند 
از محــل نیــات خیــر خیریــن اشــاره کــرد.

ســعدى نــژاد در ادامــه بــا اشــاره بــه 
ــد  ــان نهاون ــوزه ورزش و جوان ــرد ح عملک
طــى ســال گذشــته گفت:خوشــبختانه 
ــز  ــد نی ــتان نهاون ــان شهرس ــوزه جوان ح
ــون 142 ــال جاریتاکن ــه س ــى 10 ماه ط
بــه  جهیزیــه  اعطــاى  جهــت  پرونــده 
نوعروســان تشــکیل داده کــه از ایــن تعداد 
79 ســرویس جهیزیــه بــه مبلــغ 3 میلیارد 
و 250 هــزار ریــال هزینــه شــده اســت کــه 
ــه  ــرادى ک ــه اف ــه ب ــن جهیزی ــى ای مابق
ــا  ــال  اعط ــان س ــا پای ــد ت ثبت نامنموده ان

مى شــود.
وى بــا اشــاره بــه اعــزام 28 نفــر از زوجیــن 
جــوان نهاونــدى بــه مشــهد مقــدس 
به صــورت رایــگان، گفــت: خوشــبختانه 
مجمــع  در بحــث جوانــان و خصوصــاً 
ــده  ــوب و ارزن ــات خ ــن ازدواج اقدام خیری
ــم  ــر مه ــن ام ــهیل در ای ــتاى تس در راس

اســت. انجام شــده 
نهاونــد  جوانــان  و  ورزش  اداره  رئیــس 
ــزان  ــم گل ری ــه مراس ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
مجمــع خیریــن ازدواج بــا حضــور خیریــن 
به صــورت فصلــى انجــام مى شــود، گفــت: 
و  باهماهنگى هــا  نیــز  راســتا  ایــن  در 
توانســته ایم  گرفتــه  صــورت  تعامــالت 
ــل  ــمى ازدواج تعام ــاى رس ــا دفترخانه ه ب
ایجــاد کنیــم و امــروز ســه دفترخانــه 
ازدواج مراســم عقــد زوجیــن را به صــورت 

رایــگان انجــام مى دهــد.
جهــت  گل فــروش  بــا  هماهنگــى  وى 
ــگان ماشــین عــروس، آتلیــه  تزئینــات رای
وغیــره را جهــت خدمــات رایــگان را از 
ــن  ــه در ای ــورت گرفت ــات ص ــر اقدام دیگ

ــرد. ــوان ک ــوزه عن ح

رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند :

کسب بیش از 85 مدال آسیایى و جهانى توسط ورزشکاران نهاوند در دوران بعد از انقالب

ریــس میــراث فرهنگــى و صنایــع دســتى و گردشــگرى 
ــاد در  ــن نه ــرد ای ــریح عملک ــد در تش ــتان نهاون شهرس
حــوزه هــاى عنــوان شــده ســاماندهى و تحــول خدمــات 
در ســراب هــاى شهرســتان را از جملــه اقدامــات مهمــى 
عنــوان کــرد کــه ســال هاســت بعنــوان مطالبه جــدى در 
حــوزه گردشــگرى محســوب و مطــرح مــى شــده اســت.

محســن جانجــان برگــزاري  و میزبانــى رویــداد همــدان 
2018بــه مــدت یک هفتــه درشهرســتان نهاوند وســراب 
گیــان را آغــاز ایــن تحــوالت دانســت و گفــت: برگــزاري 
همایــش ملــی وتخصصــی وگردشــگري شهرســتان 

نهاونــد دراردیبهشــت مــاه97 ، راه انــدازى و نصــب 
ــاري  ــا اعتب ــبان ب ــراب فارس ــنایی در س ــتم  روش سیس
بالــغ بــر 2500 میلیــون ریــال و ایجــاد راه دسترســی در 
ســراب فارســبان بــا اعتبــاري بــه مبلــغ 2000 میلیــون 
ریــال از دیگــر اقدامــات حوزه گردشــگرى در شهرســتان 

اســت.
جانجان از دیگر اقدامات عنوان شده را:

1- صــدور موافقــت اصولــی اولیــه بــراى ایجادتاسیســات 
ــفره  ــامل هتل،س ــد ش ــتان نهاون ــگري در شهرس گردش

خانــه ســنتی،اقامتگاههاي ســنتی بــه تعداد10مــورد  
ــس  ــور و رئی ــس جمه ــرم رئی ــاون محت ــوت مع 2- دع
ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی وگردشــگري 
20000 تخصیــص  و  مونســان  اقــاي  کشــورجناب 
میلیــون ریــال بــراى  رونــق زیرســاخت هاي گردشــگري 

ــد شهرســتان نهاون
*میراث فرهنگی 

ــان  ــع الزم ــه بدی ــزاده گوش ــازي امام ــت و بازس 1-مرم
ــق  ــور رون ــه منظ ــان ب ــع الزم ــه بدی ــتاي گوش در روس
ــون  ــغ بر1000میلی ــاري بال ــی بااعتب ــگري مذهب گردش

ــال   ری
ــرده اي پیرامــون تپــه باســتانی گیــان  2-ایجــاد حصارن

ــال   ــون ری ــغ بر1000میلی ــاري بال بااعتب
ــتان  ــی شهرس ــتان شناس ــایی باس ــی وشناس 3-بررس

ــان  ــت وگی ــن دش ــش خزل،زری ــه بخ ــد درس نهاون
تاریخــی  درتپــه  شناســی  باســتان  4-پژوهــش 
فیروزان،وتپــه یــزدان بــه منظــور تعییــن عرصــه وحریــم 

ــور  ــاي مذک ــه ه محوط
ــه تاریخــی  ــاء ابنی ــع واحی ــت جام ــه طــرح مرم 5-تهی

ــهرنهاوند  ش
ــه  ــع درمحل ــکونی واق ــک مس ــاب مل ــک ب ــک ی 6-تمل

ــه  ــد الئودیس ــورکاوش معب ــه منظ ــران ب دوخواه
7-تملک بخشی ازملک تاریخی صمصام  
8-مرمت وبازسازي خانه تاریخی صمصام 

ــن  ــی گلش ــام تاریخ ــاء حم ــازي واحی ــت وبازس 9-مرم
-مرمــت ،بازســازي واحیــاء مســجدتاریخی حــاج آقاتراب 

* صنایع دستی 
ــه 153 1-پرداخــت تســهیالت روســتایی و عشــایري ب

نفــر از فعــاالن صنایــع دســتی و گردشــگري بــه مبلــغ 
ــال  ــون ری 48440 میلی

ــه  ــب مشــاغل خانگــی ب 2-پرداخــت تســهیالت در قال
63 نفــر از صنعتگــران صنایــع دســتی بــه مبلــغ 6000

میلیــون ریــال از بانــک هــاي صــادرات، ســپه، مســکن و 

پســت بانــک 
ــتی  ــع دس ــی صنای ــاي آموزش ــزاري کالس ه 3- برگ
ــه و  ــی روي شیش ــی، نقاش ــروار باف ــاي م ــته ه در رش
ــتاهاي ده  ــفال در روس ــی روي س ــی، نقاش ــم    باف گلی
موســی، ده حیــدر، و توانــه و آمــوزش 125 نفــر از بانــوان 
ایــن روســتاها بمنظــور ایجــاد اشــتغال خانگــی وایجــاد 

ــازده ــاي کوچــک زودب کارگاهه
10-مرمــت وبازســازي خانــه تاریخــی شــهید آیــت اهللا 

قدوســی ر

ریس میراث فرهنگى صنایع دستى و گردشگرى نهاوند:

حال خوب گردشگرى در سراب هاى نهاوند
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نظــام پزشــکی و ســامت کشــور پیــش 
انقــاب اســامی بــا محرومیــت و  از 
بــود  روبــرو  فراوانــی  هــای  کاســتی 
ــوزه  ــن ح ــرفت در ای ــعه و پیش ــا توس ام
ــا  طــی چهــار دهــه اخیــر ســبب شــد ت
ــی  ــای علم ــی از قطــب ه ــه یک ــران ب ای
ــل  ــان تبدی ــه و جه ــکی در منطق و پزش

ــود. ش

درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  مدیــر 
ــرد  ــریح عملک ــد در تش ــتان نهاون شهرس
و خدمــات حــوزه بهداشــت و درمــان 
ــکوهمند  ــاب ش ــت: انق ــردم گف ــه م ب
اســامی در حالــی پــا بــه چهلمیــن 
ــامت  ــام س ــه نظ ــاده ک ــود نه ــار خ به
و بهداشــت ایــران از زمــان پیــروزی 
ــل  انقــاب موفقیتــی چشــمگیر و غیرقاب
توســعه  و  رشــد  مســیر  در  را  انــکار 
و  درک  بــرای  اســت.  کــرده  کســب 
در  انقــاب  دســتاوردهای  از  آگاهــی 
عرصــه بهداشــت – درمــان - فوریتهــای 
 – نوســازی  و  تعمیــر   - پزشــکی  
تجهیــزات ونیروی انســانی در شهرســتان 
ــام،  ــار و ارق ــش از بررســی آم ــد پی نهاون
مشــاهده و مــرور وضعیــت گذشــته و 
ــور  ــان کش ــامت و درم ــام س ــال نظ ح
نشــانگر تحــول آن اســت. اختصــاص 
قانــون   3 و   21  ،29  ،30  ،43 اصــول 

اساســی جمهــوری اســامی بــه وظایــف 
تامیــن  قبــال  در  و حکومــت  دولــت 
ــی در  ــش مهم ــهروندان نق ــامت ش س
توســعه ســامت و آمــوزش پزشــکی، 
ــی  ــن عل ــت.  موم ــاب داش ــس از انق پ
ــطح  ــای س ــرد: ارتق ــح ک ــی تصری داراب
ســامت و بهداشــت در شــهر و روســتاها، 
افزایــش تعــداد پزشــکان، توســعه صنعت 
داروســازی، کاهــش مــرگ و میر نــوزادان 
و مــادران بــاردار، کنتــرل و ریشــه کنــی 
بیمــاری هــای واگیــردار، رشــد و بهبــود 
ــی،  ــای درمان ــه ه ــعه بیم ــه، توس تغذی
هــای  روش  بــه  دســتیابی  و  ابــداع 
ــاج،  ــب الع ــای صع ــاری ه ــی بیم درمان
دسترســی بــه آب آشــامیدنی ســالم 
و توســعه زیرســاخت هــای فاضــاب، 
افزایــش امیــد بــه زندگــی، افزایــش 
ســرمایه گــذاری در بخــش ســامت، 
پوشــش همگانــی خدمــات درمانــی و 

پزشــکی در ســایه اجــرای طــرح تحــول 
ســامت در دولــت یازدهــم تنهــا گوشــه 
ای از رهاوردهــای انقــاب اســامی بــرای 
ــوده  ــران ب ــردم ای ــامت م ــان و س درم

ــت.  اس
*توسعه بهداشت و سالمت روستایی 

ــاب اســامی  ــش از انق ــت: پی ــی گف داراب
در  درمانــی  و  بهداشــتی  وضعیــت 
هــای  چالــش  بــا  ایــران  روســتاهای 
دفــع   _ بــود.)آب  روبــرو  ای  عمــده 
ــتی-  ــای بهداش ــرویس ه ــاب _ س فاض
ــع  ــه و توزی ــی _ مراکزتهی ــن عموم اماک
ــی- ســامت میــط کار- مســکن  موادغذای
ــش  ــا پی ــران ت ــتاییان ای ــه( روس – تغذی
امکانــات  نبــود  از  انقــاب  پیــروزی  از 
محیــط  نبــودن  اســتاندارد  بهداشــتی، 
نامناســب  وضعیــت  زندگی،خصوصــا 
نداشــتن  آگاهــی  فاضــاب،  سیســتم 
اولیــه  هــای  مراقبــت  از  ومحرومیــت 

بهداشــت رنــج مــی بردنــد. 
ــا بیــان اینکــه تــاش مســووالن  دارابــی ب
ــس از  ــای پ ــت ه ــت در دول وزارت بهداش
انقــاب باعــث شــد تــا اکنــون بیــش از 97 
درصــد مــردم بــه آب آشــامیدنی و امکانات 
اولیــه بهداشــت دسترســی یابنــد تصریــح 
کــرد:  شهرســتان نهاوندبــا جمعیتــی بالــغ 
شــهری  جمعیــت  بر1۸2۶0۸هزارنفــر، 
ــتایی92۵93هزارنفر  ۸947۵ هزارنفرو روس
اســت و  تعــداد روســتاهای شهرســتان 
ــت  ــه بهداش ــیس 7۸خان ــتا تاس 1۶9روس
بــه  مــرد  و  زن  واســتقرار141بهورزان 
روســتا  شــبکه  کارگــزاران  عنــوان 
بهداشــت  ازتعدادروســتا7۸خانه  کــه 
و۸2روســتای اقماری3روســتای ســیاری و 
۶روســتا تحــت پوشــش مرکزشــهری مــی 
باشــد.که تمــام جمعیــت شهرســتان تحت 
ــتان  ــان، شهرس ــت و درم ــش بهداش پوش

ــی باشــد. م

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند در تشریح خدمات چهل ساله: 

انقالبی در ارایه خدمات بهداشتی درمانی رخ داده است

 

 ردیف
 عملکردهای 

 انجام شده
 40دستاوردهای  قبل ازانقالب

 ساله انقالب
عملکردهای طرح تحول نظام 

 سالمت
بیمارستان بااعتبارساخت 1 2 2 احداث بیمارستان 1

 میلیارتومان70وتجهیز
2 
 تخت185 313 50 ایجاد تخت های بیمارستانی 

نوسازی با تخریب  8 17 9 احداث مراکزخدمات جامع سالمت 3
 میلیارتومان8اعتبار

 
 نوسازی 1 3 0 احداث پایگاههای بهداشتی 4

5 
تخریب نوسازی و  15 78 0 احداث خانه های بهداشت 

 میلیارتومان2ایجادبااعتبار1
6 
 ایجادو راه اندازی3 6 0 احداث پایگاههای فوریتهای پزشکی 

 میلیارتومان۳دستگاه با اعتبار8 14 1 جذب امبوالنس 7

  50 12 تعدادپزشکان عمومی 8

  46 4 تعدادپزشکان متخصص 9
10 
 مراقب سالمت27-بهورز17 نفر421 نفر32 تعدادکارکنان مراکزدرمانی 

 17 17 0 تعدادداروخانه ها بخش دولتی 11
12 
 2 12 4 تعدادداروخانه بخش خصوصی 

 1 6 0 تعدادآزمایشگاه بخش خصوصی 13

  دولتیتعدادآزمایشگاه بخش  14
0 6 1 

 میلیارتومان4با اعتبار 1 0 0 احداث کلینک تخصصی 15

 میلیارتومان6با اعتبار   توسعه اورژانس و بلوک زایمانی 16

 میلیارتوانmri   6احداث ساختمان و اخذمجوز 17

18 
عملیات نو سازی اجرای طرح 

هتلینگ دربخش های بیمارستان 
 علیمرادیانو استاندارسازی تجهیزات

0 0 
 میلیارتومان5بخش  با اعتبار6در 

19  
 میلیارتومان5بااعتبار   

تعمیرو تجهیزمراکزبهداشتی و خانه  20
مرکز و خانه بهداشت 37   های بهداشت

 میلیارتومان3بااعتبار

   اهدای زمین از طرف خیرین 21
-فیروزان-برزول-جهت مرکزشعبان

پایگاه  وخانه بهداشن -باباقاسم
 فارسبان

 زیست پزشکان محل 22
محل با 17ساخت و تعمیر وتجهیر 7 0 

 میلیاردتومان4اعتبار
 10 50 12 تعدادمطب های بخش خصوصی 23

 2 0 0 ایجاددرمانگاه بخش خصوصی 24

  1 0 دانشکده پیراپزشکی 25

درصد وضعیت سالمت آب روستاها  26
درصدو 85روستایی  درصد10 و شهرها از نظر بهداشتی

 درصد100شهری
درصدو 85روستایی 

 درصد100شهری

درصد بهسازی مراکز تهیه وتوزیع  27
 درصد88 درصد88 درصد8 موا دغذایی

 درصد50 درصد50 0 درصد دفع بهداشتی فاضالب 28

 درصد87 درصد87 درصد5 درصد دفع بهداشتی زباله 29

 درصد9 درصد9 درصد32 درصدابتال به بیماریهای واگیر 30
31 
 درصد8 درصد8 درصد26 بیماریهای  غیرواگیردرصدابتال به  

32 
 درصد100 درصد70 درصد10 درصد پوشش مراقبتهای کودکان 

 درصد97 درصد77 درصد8 درصد پوشش مراقبتهای مادران 33

 درصد3 درصد5 درصد30 درصد ابتال کودکان به سوءتغذیه 34

در ۱۳۰ آمارمرگ میرمادران 35
 رصدهزارنفربوده

در حال 
 18اضرکمتراز

 مورددر صدهزاراست
 مورددر 18در حال حاضرکمتراز

 زاراسته

یماریهای درصدپوشش پیشگیری از  36
 واگیردار

پوشش پیشگیری 
درصد 20

درصدمرگومیردر 70که
 اثربیماریهای واگیربومی

 درصد100 درصد95

درصد پوشش مراقبتهای دانش  37
 درصد100 درصد90 0 موزانا

اندازی سیستم ات و راه تجهیز 38
 0 0 الکترونیک

راه  -راه اندازی اتوماسیون اداری
اندازی سامانه سیب و جمع آوری 

بازرسی  سامانه جامع -پرونده کاغذی
شگاه سامانهآزمای -سالمت محیط و کار
 میلیارتومان2موادغذایی با اعتبار

تجهیزو توسعه مراکزبهداشتی  39
سالمت و خانه بهداشت و پایگاه 101  0 ودرمانی

 مراکزخدمات جامع سالمت

 1 0 0 ایجادپدبالگرد 40

41  
 درصد96 درصد70 درصد3 پوشش بیمه ایی

در 136 امارمرگ کودکان 42
 هرصدهزارتولدزنده بود

 درهرصد9.6اماامروز
 هزارتولدزنده است

درهرصدهزارتولدزنده 9.6اماامروز
 است

پوشش واکسناسیون در شهر و  43
 روستا

 درصد50کمتر از 
که واکسن پنتاواالن به لیست  100 درصد96 

 واکسیناسیون کودکان

 امید به زندگی در زنان 44
 

57.4 
سال که دلیل آن سواد و ارتقا، 78 76 

 بهداشت

 55.8 امید به زندگی در مردان 45
 سال74 72 

انجام مکمل یاری رایگان جهت همه  46
 گروههای سنی

0 
 

 سال و2کودکان زیر 
 زنان باردار

 -آهن-3همه گروههای سنی )ویتامین د
 -اسیدفولیک -کقرص یدوفولی -کلسیم

 -د-مولتی ویتامین مینرال قطره های )آ
 هن(آ -مولتی ویتامین

بخشی از  دستاوردهای حوزه بهداشت ودرمان شهرستان نهاوند

10



ویژه نامه دهه فجر
41  

 درصد96 درصد70 درصد3 پوشش بیمه ایی

 امارمرگ کودکان 42
در 136

هرصدهزارتولدزنده 
 بود

درهرصدهزارتولدزنده 9.6اماامروز
 است

درهرصدهزارتولدزنده 9.6اماامروز
 است

پوشش واکسناسیون در شهر  43
 و روستا

 درصد50کمتر از 
که واکسن پنتاواالن به لیست  100 درصد96 

 واکسیناسیون کودکان

44 
 

 امید به زندگی در زنان
 

57.4 
سال که دلیل آن سواد و ارتقا، 78 76 

 بهداشت

 55.8 امید به زندگی در مردان 45
 سال74 72 

انجام مکمل یاری رایگان  46
 جهت همه گروههای سنی

0 
 سال وزنان باردار2کودکان زیر  

-3همه گروههای سنی )ویتامین د
 -قرص یدوفولیک -کلسیم -آهن

مولتی ویتامین مینرال  -اسیدفولیک
 -مولتی ویتامین -د-قطره های )آ

 آهن(

47 
 

انجام خدمات رایگان 
غربالگری و شناسایی بیماران 

 در مراکز بهداشتی و درمانی
 دیابت–فشار خون  0

 -سرطان–سالمت اجتماعی –روان 
تن –کلسترول -دیابت–تیرویید 

دخانیات  -تغذیه سالم -سنجی
 ایدز -رفتارهای پرخطر -موادمخدر

طرح حمایتی تغذیه سالم  48
 0 0 رایگان

جهت مادران باردار، زنان شیرده 
بی بضاعت و کودکان اختالل 

 رشدی
 

49 
طرح رایگان حمایت تغذیه 

 سال2جهت کودکانم زیر
 

 شیرخشک شیرخشک 0

50 
ویزیت رایگان تحویل دارو و 

 جهت بیماران ذکرشده
 

 
 –تب مالت  –بیماران سل 

 -قارچ های پوستی -پدیکلوزیس
 -سالک-ماالریا -روان

 بیماران ایدز

51 
تحویل داروهای ساده  درمان 

عالمتی بیماریهای بصورت 
 رایگان

 
  خانه های بهداشت 0

   اجرای خدمات نوین سالمت 52
ارایه خدمات بهداشتی به حاشیه 

 نشینان شهر
 

53 
واگذاری امور خدماتی به 
بخش خصوصی و ایجاد 

 اشتغال
0 0 

خدمات –رختشویخانه  –آشپزخانه 
–رختشویخانه  –آشپزخانه 

 –نگهبانی  -خدماتامور نقلیله
قراردادباشرکت 29تاسیسات و.. 

 ها
 

54 
واگذاری پروژه های بهداشتی 

خدمات  مراکز–خانه های بهداشت  0 0 درمانی به بخش خصوصی
 پایگاهها ی بهداشت–جامع 

 
55 

انجام آزمایش رایگان کنترل 
 سال به باال30برای جمعیت   0 0 قند خون و کلسترول

56 
پیشگیری از پوسیدگی و 

خرابی دندان انجام خدمات 
رایگان دندانپزشکی جهت 

 گروه های هدف ذکرشده
 مادران باردار 0

کودکان  -مادران باردار
-شیردهزنان  -سال14زیر

-شامل)وارنیش تراپی
ترمیم(و  -جرم گیر -فیشورسیالنت

استقرارکلینک سیاردندانپزشکی 
 درمناطق محروم

جمع آوری: مهرداد سلگی روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند

                         شبكه بهداشت و درمان شهرستان نهاوندافتتاح در دهه مبارك فجر  كلنگ زني و پروژ هاي قابل

 مالحضات ميزان 
اشتغالزايي

مشخصات پروژه مجموع اعتبار 
هزينه شده 

اهميت پروژه سال پيش 
بيني شده 
جهت بهره 

برداري

سال 
شروع

نوع مصالح تعداد 
طبقات

مساحت 
پروژه

تعداد 
روستاهي 

بهره مند از 
پروژه

تعدد خانوار بهره 
مند از پروژه

اولين سال 
اعتبار

وضعيت نوع 
اعتبار

نام دهستان يا 
شهرستان

عنوان پروژه  

ردبف

طبقه ،  2در  15 افتتاح
يك واحد 

مسكوني يك 
 واحد اداري

ميليارد  7
 ريال

ارائه خدمات 
بهداشتي 
 درماني

1396 1395 اسكلت فلزي
 (آجري)

2 متر534  9 1313 طريق استاني فعال 1395
 االسالم

مركز خدمات جامع
سالمت گوشه سعد 

 وقاص

۱

مركز سالمت  25 افتتاح
روستايي دو 

متر 600پزشكه   

ميليارد  10
 ريال

بهره مندي 1397 1395 فلزي
 (آجري)

2 متر  600
 مربع

12 2335 سلگي استاني فعال 1395 مركز خدمات جامع
روستايي سالمتي 
 شهرك

۲

ميليارد  4   افتتاح
 ريال

بهسازي و 
 تعمير

97 1395 ساختماني 1 متر 360 نفر 000/200  اتمام  97 
 يافته

نهاوند استاني تعميرات داخلي
 مردان

۳

بدون 
 تجهيزات

2 ميليارد  50
ريال

تكميل پروژه 
بلوك زايمان

97 1395 ساختماني 2 2400

مترمربع
نفر 000/200 1395 اتمام 

 يافته
استاني نهاوند اورژانس و بلوك

زايماني
4

كلنگ زني 16 اسكلت فلزي 
طبقه 3در 

ميليارد  10
ريال

ارائه خدمات 
بهداشتي 
درماني

98 97 اسكلت فلزي
و آجري

3 متر700 روستا 7 3142 97 در دست 
 مناقصه

استاني نهاوند مركز خدمات جامع
سالمت گلشن

۵

كلنگ زني 7 فلزي اسكلت 
در يك طبقه

ميليارد و  1
ريال 500

ارائه خدمات 
درماني

98 97 اسكلت فلزي
آجري

طبقه۱ متر 120 روستا 50 5000 97 شروع 
 بكار

استاني فارسبان فوريتهاي فارسبان 6

افتتاح 30 نفر يدرمان  40 يلياردم  

ريال

يدرمان 1396 1394 ياسكلت فلز - 6801
متر مربع

يهكل
 يخانوارها

شهرستان و 
مجاور

يخانوارهايهكل
شهرستان

1394 آماده 
بهره 
يبردار

ياستان نهاوند يتخصصينيككل ۷

حیــدر ســلگی ریــس اداره دامپزشــکی 
دســتاوردهای  نهاونــد  شهرســتان 
ــتان  ــاله دامپزشــکی شهرس ــل س چه
نهاونــد بعــد از انقــاب را بخــش هــای 

ــف تشــریح کــرد. مختل
* تولید محصوالت خامی دام و 

طیور و غذای سالم
درمانــی،  عملیــات  تمامــی   
ــام  ــروش دارو و انج ــیون، ف واکسیناس
آزمایــش هــای بــر روی جمعیــت 

دامی شهرستان 
 ارتقــاء آزمایشــگاه هــای تشــخیصی 

دامپزشکی
ــرآورده  ــت در ف ــوع گوش ــن ن   تعیی
هــای خــام دامــی در مراکــز عرضــه و 

رستوران ها 
 تعییــن بــار میکروبــی فــرآورده های 
تعییــن  شــیرخام،  و  دامــی  خــام 
و  آنالیــز  در شــیر خــام،  تقلبــات 
ــوراک دام،  ــز خ ــل، آنالی ــات عس تقلب
ــش  ــل آزمای ــان، تکمی ــور و آبزی طی
هــای تشــخیص بیمــاری تــب مالــت 
در دام و تشــخیص بیمــاری هــای 

پرندگان
  ریشــه کنی بیمــاری طاعــون گاوی 

ــش و  ــامانه پای ــتقرار س ــاربن اس ، ش
 ،)GIS(مراقبــت بیمــاری هــای دامــی
ــاری زا در  ــل بیم ــش عام ــد و پای رص

دام، طیور، آبزیان و زنبورعسل
  ثبــت گــزارش لحظــه ای بیمــاری 
هــا و تمــام عملیــات انجــام شــده در 
ایــن بخــش از جملــه واکسیناســیون، 
هــا،  بیمــاری  مراقبــت  و  پایــش 
سمپاشــی و آزمایشــات از دیگــر اقــدام 
ــار  ــول چه ــده در ط ــام ش ــای انج ه
ــعار  ــق ش ــرای تحق ــته ب ــه گذش ده

غذای سالم از سفره تا مزرعه 
انجــام تســت و واکسیناســیون    
فراگیــر دام هــا علیــه بیماریهــای 
ــذف  ــان و دام، ح ــن انس ــترک بی مش
دام هــای آلــوده از چرخــه تولیــد، 
درصــدی   80 کاهــش  و  مصــرف 
مبتایــان انســانی بــه ایــن بیمــاری ها 
نســبت بــه قبــل از انقــاب اســامی، 
واکسیناســیون دام هــا علیــه بیمــاری 
دامــی،  غیرواگیــر  و  واگیــر  هــای 
کنتــرل بیمــاری هــای دامــی از جمله 
طاعــون نشــخوار کننــدگان کوچــک ، 
آبلــه، شــاربن و بروســلوز از جملــه 
اقــدام هــای بهداشــتی در طــول چهار 

دهه گذشته بوده است
 * ارتقــاء ســطح بهداشــت و 
ــای  ــتی در واحده ــت زیس امنی
کنتــرل  طیــور،  پرورشــی 
هــای  بیمــاری  از  بســیاری 
واگیــر طیــور از قبیــل آنفلوانــزا، 
گامبــورو، مــارک، آبلــه طیــور و 
ــش  ــارات، افزای ــش خس ...، کاه

ــاء  ــور ارتق ــش طی ــدات بخ تولی
امنیــت  و  بهداشــت  ســطح 
زیســتی در واحدهــای پرورشــی 
آبزیــان و کنتــرل بیمــاری هــای 
ــز در  ــاک نی ــی و خطرن ویروس
ایــن مــدت انجــام شــده اســت.
در  دامپزشــکی  ســاختهای  زیــر   

شهرستان
ــه ۲۵0 واحــد گاوداری   صــدور پروان

صنعتی
ــه ۵0 واحــد گوســفند   صــدور پروان

پرواری
 فعالیــت 8 داروخانــه دامپزشــکی در 
ــه  ــه ۷ داروخان ــد ک ــتان نهاون شهرس
ــه در  ــک داروخان ــد و ی ــهر نهاون درش

شهر فیروزان
ــگاه دامپزشــکی ۳  ــت ۵ درمان  فعالی
یــک  نهاونــد  شــهر  در  درمانــگاه 
درمانــگاه در شــهرک ســلگی خــزل و 

یک درمانگاه در شهر فیروزان
 فعالیــت ۳ مرکــز مایــه کوبــی و 
توزیــع واکسیناســیون دام و طیــور در 

شهرستان
 فعالیــت بیــش ۱00واحــد مرغداری 

صنعتی و نیمه صنعتی
 فعالیــت بیــش از ۵0 ســایت پرورش 

ماهی
 فعالیت ۷ مرکز تکثیر بچه ماهی

ــی دام  ــتارگاه صنعت ــت ۲ گش  فعالی
سبک و سنگین و طیور

 فعالیــت ۳ کارخانــه تولیــد خــوراک 
دام در شهرستان

دستاوردهای چهل ساله دامپزشکی شهرستان نهاوند بعد از انقالب
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ــس  ــد ریی ــارت نهاون ــت و تج صنع
صنعــت معــدن و تجــارت نهاونــد 
تولیــدی  واحدهــای  مهمتریــن 
ــد 400  ــیمان نهاون ــتان را  س شهرس
نفــر  ســرمایه گــذاری 1000 میلیــارد 
ــر ســرمایه  ــد  58 نف ــال، آرد نهاون ری
ــال، شــرکت  ــارد ری ــذاری 60 میلی گ
ــر  ــزل  120 نف ــت خ ــت و صنع کش
ــارد  ــذاری 25 میلی ــغ ســرمایه گ میل
ریــال ، شــرکت کاســپین کوهدشــت  
80 نفــر ســرمایه گــذاری 60 میلیــارد 

ــرمایه  ــر س ــیر40 نف ــی کامش ــای لبن ــراورده ه ــرکت ف ــال ، ش ری
گــذاری 40 میلیــارد ریــال و شــرکت گریــن توربیــن مانــدگار بــا 10 

ــرد. ــوان ک ــال  عن ــارد ری ــذاری 150 میلی ــرمایه گ ــر و س نف

* بیژن ترابیان عملکرد 10 ماهه واحد بازرسی و شکایات و کاال 
و خدمات شهرستان را این چنین عنوان کرد:

1- ۷4۷0 واحد در  واحد های بازسازی شده 
 2- ۷5۷ واحــد متخلــف در واحــد هــای معرفــی شــده بــه تعزیــرات 

متی  حکو
 ۳- 16۷ مــورد شــکایات واصلــه بــه ســتاد خبــری 124 بــه صــورت 

ــی و کتبی  تلفن
ــف و  ــده، متخل ــی ش ــکایات بررس ــف در ش ــد متخل 4-  126 واح

ــی  ــرات حکومت ــه تعزی ــده ب ــی ش معرف
 5- 1010 واحــد واحدهــای صنفــی تولیــدی )نانوایی هــای بازرســی 

شــده ( 
*135گشت نظارتی

ترابیــان تصریــح کــرد: همچنیــن 10گشــت مشــترک بــا تعزیــرات 
حکومتــی ، 20 گشــت دامپزشــکی، 12 گشــت مشــترک بــا شــبکه 
بهداشــت ، 8گشــت مشــترک بــا کاالی قاچــاق و نیــروی انتظامــی 
،۳5گشــت مشــترک بــا جهــاد کشــاورزی و 40 گشــت مشــترک بــا 

اتــاق اصنــاف در ایــن 10 اخیــر انجــام شــده اســت.

135 گشت نظارتی در 10 ماه نخست 97

واحدهاي دارای پروانه صنعتی شهرستان به تفکیک صنعت

فهرست مجوزهای تاسیس وطرح توسعه شهرستان نهاوند پیشرفت باالی 60 درصد

فرصت های سرمایه گذاری در نهاوند
 ترابیان فرصت های سرمایه گذاری شهرستان نهاوند رابا توجه به الویت های 

 صنعتی در نظر گرفته شده کشوری این چنین اعالم کرد:
 

 
 

ت
ص

فر
 

 توضیحات گروه صنعت

 د منیزیم از دولومیت )شهرک صنعتی (تولی

بااا تو اا  باا  این اا  
صاااااانایش ه ر شااااااده 
هااات تاات ه اااااااتنااد 
ی   ،چنانچ  سااااااارما
گاارا ت تیااایاا   باا  
ا رات این طرح ها 
یا سااااایر طرح هات 
اولویت دا  اساااتانی 
یا  شااااااو ت باشااااااد 
طااااقاااا  ماااا اااار ات 
قانونی حیایت هی  
ق  از طرف این   ان
ساااااازماز و وزا ت 
هد  جام خوا متقوع ان

 فت.پریر

 تولید  ی   هوا
 تولید سازه بتنی م لح

 تولید سرامیت مغناطی ی
 تولید سییاز ن وز

 تولید چوب مصنوعی
 صنایش فرآو ت آندالوزیت

 تولید  زین هات آنیونی و  اتیونی
 استحصال  اغر از  ربنات  ل یم ) اعر سنگی(

 تولید سنگ هات قییتی
 ننده دندازانواع مواد پر  
 چاپگر س  بعدت

 ویلچر برقی
 ا و  ا دیو گراف قلب

 پرتو هات تخصصی ا توپدت ، ستوز ف رات و ابزا  ها
 

 
 

 اشتغال مجوز سرمايه مجوز )ميليون لاير( تعداد گروه صنعت دو رقمي رديف

 44 41060 5 (14استخراج سايرمعادن ) 1

 721 663850 15 (15محصوالت غذائي وآشاميدنيها ) 2

 13 5570 1 (18پوشاك وعمل آوردن پوست خز ) 3

 21 30000 1 (21ساخت كاغذومحصوالت كاغذي ) 4

 44 128950 3 (24ساخت موادومحصوالت شيميائي ) 5

 250 92085 19 (25محصوالت ازالستيك وپالستيك ) 6

 410 1862224 16 (26كاني غيرفلزي ) سايرمحصوالت 7

 7 22500 1 (27ساخت فلزات اساسي ) 8

 9 10520 2 (28محصوالت فلزي فابريكي ) 9

 57 36171 6 (29ساخت ماشين آالت وتجهيزات ) 10

 9 3762 1 (31ماشين آالت ودستگاههاي برقي ) 11

 2 37 1 (34وسايل نقليه موتوري ) 12

 61 5047 2 (36)مبلمان سايرمصنوعات  13

 40 37421 2 (37بازيافت ) 14

 32 10710 2 (74سايرفعاليتهاي خدمات مهندسي ) 15

 مجموع
77 2949907 1720   

 

مجموع

 
 

 شهرستان نام واحد رديف
سرمايه مجوز   
يون         ل ي م (

 ريال(

اشتغال  
 مجوز

 تاريخ مجوز شماره مجوز پيشرفت
يت    عال  4گروه ف

 رقمي

1 
صننننن نن  نن    
سلولزي پ رس    

 الوند نه وند

 23/08/1395 25154/95 99.05 40 143000 نه وند

سنننننننن  نننننن  
سنننن  هانن   نن ي   
اننننننن  ننننننن ي 

 (2109ومقوا ي)

 26/10/1396 31780/96 95.75 4 2030 نه وند  زدان دارائي 2
فع لي    ي بسنن    

 (7495ب دي)

3 
اي اتيلن به ن  

 گس ه
 25/02/1397 6351/97 61.65 10 15000 نه وند

سنننن  نن  انننوا   
مننننت ننننننو    

 (2520پالس يكي)

4 
پنن رسننننينن ن 
 ص ع  نه وند

 10/06/1395 17527/95 60.89 8 8710 نه وند

سنننن  نن  انننوا   
مننننت ننننننو    

 (2520پالس يكي)

5 
ص ع     اش  

  زل
 28/05/1397 97/18474 95.75 5 5000 نه وند

سنننن  نن  انننوا   
مننننت ننننننو    

 (2520پالس يكي)

6 
فهآورده   ي  

 لب ي ن ون
 20/03/1394 7284/94 84.5 8 29070 نه وند

فنننهاورده  ننن ي  
 (1520لب ي)

     75 202810 جم 
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 رديف

نام 
شهرك / 

 ناحيه

 اراضي
در  

 اختيار
 )هكتار(

مساحت 
زمين 

 صنعتي 
 تار()هك

مساحت 
 واگذار شده 

 )هكتار(

قراردادهاي تعداد
 منعقد

 تعداد  واحدهاي
بهره برداري  به

رسيده 
 )فعال/غيرفعال(

تعداد طرحهاي  
صنعتي در دست 

 احداث
 )فعال/غير فعال(

 تعداد كل واحدها
تعععععععداد 
 اشتغال

 در حععال 
سععععاخت 

 و ساز

 12 403 29 60 16.3 31.7 57.5 نهاوند 1

 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 2نهاوند 2

ترابیــان گفــت: هــم اکنــون تعــداد6  جــواز تاســیس و طــرح توســعه بــا60 درصــد 
ــر اشــتغال در  ــاال و ســرمایه گــذاری 202810 و ۷5 نف ــه ب پیشــرفت فیزیکــی و ب

شهرســتان نهاونــد در دســت اجــرا میباشــد کــه مهمتریــن آن عبارتنــد از:

ریس اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی  شهرستان نهاوند به 
تشریح عملکرد این اداره در 

شهرستان پرداخت

ــد  ــن اداره را چن ــرد ای ــت عملک ــق پرس ــی ح گیت
بخــش از جملــه تعاون،امــور اجتماعــی اشــتغال 

روســتایی و...عنــوان کــرد.

*تعاون
تشکیل مجامع عمومی هزار مورد

حضور در نمایشگاه 1۳0 مورد
همایش ملی تعاونی های برتر 14مورد

اموزش تعاونی ها 12هزار نفر ساعت
4۳0 تعاونی  

*اداره بازرسی:
قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی در ســال 5۷ 
ــود در  ــی ش ــه مطــرح م ــواردی ک ــی م ــا تمام تقریب
قانــون کار مطــرح نبــوده و رعایــت نمــی شــده اســت. 
انجــام بارســی ادواری از واحدهــای هرســتان بررســی 
حــوادث ناشــی از کار در شهرســتان بررســی و تاییــد 
ــه  ــدور پروان ــی و ص ــای صمعت ــای واحده ــه ه نقش
ــی  ــای خدمات ــرکت ه ــد از ش ــرداری بازدی ــره ب به

ــتان ــال شهرس فع

*امور اجتماعی :
ــن اقدامــات را انجــام  ــن واحــد پــس از انقــاب ای ای

داده اســت
تشکیل 4مورد انجمن صنفی
تشکیل یک شورای اسامی

برگزاری 20 دوره انتخابات نماینده کارگران
احداث یک خانه بهداشت کارگری

احداث ۳5واحد نمازخانه
موسســه غیــر دولتــی کار گســتر نهاونــد از ســال 88 

بــا نیــرو فعــال اســت . 
ــتایی در  ــهیات روس ــت تس ــت از پرداخ ــق پرس ح
ســال9۷ را 29 میلیــارد و ۷24میلیــون تومــان طــرح 
هــای پرداختــی در قالــب 242 طــرح پرداختــی 

ــرد. ــام ک اع

خبر
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