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 2000تومان

در چهل و دو سالگی انقالب؛

 10مدیر اجرایی شهرستان از عملکرد خود میگویند
پیگیریهای مؤثر
شهبازی برای
اشتغال جوانان
به پاس سه سال تالش نجیبانه
نشریه فردای نهاوند در عمر
بیســت و سه سالهاش از قلم
و توان شخصیتهای بزرگی
چون احمدحسین لرستانی،
توکل دارایی ،جواد گودرزی،
سمیرا قیاسی و سجاد سیف
به عنوان ســردبیران نشریه
بهره جسته است.
اســاتید گرانبهایی که قد کشــیدن و بالندگــی این نهال
فرهنگی که -اینک به مدد ایــن عزیزان به درختی تنومند
تبدیل شــده است -سهمی ارزشــمند ایفا کردهاند .یادشان
گرامی و سالمتی و توفیقشان را از خداوند بزرگ خواهانیم.

چشمانداز روشن پیش روی توزیع برق نهاوند
ردیف

عنوان پروژه

7
8

گاماسیاب
گیان

1
2
3
4
5
6

9

10

ســه سال پیش خانم میترا عباسی از نویسندگان خوش قلم
و از چهرههای رسانهای شهرمان با شخصیتی متین و علمی
سردبیری نشریه فردای نهاوند را پذیرا شد.
انصافاً سه سال نجیبانه و پر افتخار پرچم نشریه را به اهتزاز
درآورد و در تالشــی ارزشمند و مخلصانه و از سر تدبیر این
نشریه را از «ماهنامه» به «دو هفته نامه» تبدیل کرد.
میترا عباسی در این مسیر سخت هیچگاه از مشکالت گالیه
نکرد .از ســختیهای کار رسانه نهراســید .به متن توجه و
حاشیهها را از خود دور کرد ،مشکالت مالی را به جان خرید
و مهمتر اینکه تهدیدها و ناشــکیباییهای بعضی آقایان را
صبورانه و والبته مقتدرانه پاسخ میداد.
او در این مدت صدای واقعی مردم شــد؛ شجاعانه از فقر و
تبعیضها وقصورها و مشکالت گفت.
آری او در این ســه سال خیلی غصه خورد اما قصهی پر درد
مردم نهاوند و آالم آنان را بیپروا نوشت و هرگز قلم خویش
را نفروخــت و خامهی آرام و نافذش بر مصلحتی غیر از خدا
و مردم نچرخید.
بــرای این همکار رســانهای مؤمن و با اخــاق که به دلیل
تشکیل خانواده ،سردبیری فردای نهاوند را به دیگری واگذار
کرده است ،آرزوی ســامتی و خوشبختی و عاقبت بخیری
دارم و همیشه قدردان مساعی ارزشمند و تالشهای ارزنده
او خواهم بود.
امید که خوانندگان فهیم نشــریه همچنان از آثار این بانوی
آزاده بهرهمند باشند.

علی عبدالملکی  -مدیر مسئول

سرکار خانم زینب سیف
ضمن تقدیر و تشکر از زحمات
بی شائبه شما در طول سالهای
خدمتتان به نهاوند و ارج نهادن
به دغدغههایی که در این ســالها برای فرهنگ و
هنر نهاوند داشــته اید ،برای شما آرزوی موفقیت
داریم.
در سایه لطف خداوند آنگونه که شایسته شماست
در عرصه کاری و زندگیتان موفق باشید.

تحریریه نشریه فردای نهاوند

ردیف

1

2

3

فهرست رپوژهاهي اقبل کلنگ زنی رد دهه مبارك فجر «سال »1399

احداث پست روستای کرک علیا
احداث پست روستای هادی آباد
احداث پست شهر فیروزان
احداث پست شهرک طالقانی
اصالح و جابجایی پست و شبکه ف م و ف ض روستای کفراش
احداث شبکه روشنایی معابر بلوار برزول

گلخانه علمدار
اصالح ،بهینهسازی و نگهداری شبکه برق روستایی

جمع
جمع کل استان
جمع اعتبارات استان
سهم نهاوند از استان (درصد)
تملک نهاوند

عنوان پروژه

استانی
662
630
510
520
330
530
13700

نصب  19دستگاه چراغ  150سدیمی
روشنایی سراب

روشنایی سراب گیان (تملک)

نصب لوازم اندازهگیری (کنتور) تک فاز و سه فاز
پستهای اختصاصی جدید

اعتبار هزینه شده

استانی

روشنایی سراب
تأمین برق موقت
اصالح بخشی از روستاهای با اولویت

شهرستان نهاوند

استان همدان
14

5000

27000
2020

احداث  38دستگاه پست اختصاصی

6

برقرسانی و اصالح و جابجایی شبکه اردوگاه صیانت (پادگان قدس)

8
9

مقاومسازی فیدر چشمه ماهی و فارسبان

10

جابجایی خط  20kvسه راهی شعبان

1120

11

احداث شبکه ف ض شهری

1100

12

احداث شبکه ف ض روستایی بند د
اصالح و جابجایی پست و شبکه ف م و ف ض روستای درانه
نصب یک دستگاه پست هوایی 100 kvaپروژه چهارباغ نهاوند

نصب  33اصله پایه  12متری
نصب  1480متر کابل خود نگهدار  20Kvو نصب  4اصله پایه  12متری و  12اصله پایه  9متری

نصب  40اصله پایه  9متری و  1300متر کابل خود نگهدار
نصب  180اصله پایه  9متری و  5000متر کابل خود نگهدار
اصالح و جابجایی شبکه ف م و ف ض ر و نصب  3اصله پایه  12متری و جابجایی و نصب
پایههای  9متری

نصب  5اصله پایه  9متری و  1اصله پایه  12متری و نصب  260متر کابل خود
نگهدار و جابجایی ترانس 250Kva

265
450

16
17

نصب چراغ روشنایی معابر سطح شهرستان روستایی سری 1

3500

سهم نهاوند از استان (درصد)

تعویض  1620دستگاه کنتور تک فاز و  24دستگاه کنتور سه فاز دیجیتال

260

نصب چراغ روشنایی معابر سطح شهرستان شهری سری 1

مجموع اعتبارات

احداث  570متر شبکه خود نگهدار و  80متر شبکه ف ض زمینی و جابجایی پست  100kvaو
شبکه ف م

4700

2000

جمع کل

اصالح و تبدیل سیم به کابل  40کیلومتر شبکه ف ض نهاوند با کابل خودنگهدار

2700

15

جمع

نصب و اصالح  15اصله پایه بتونی

7000

(شهرداری نهاوند)

نصب یکسری اتوبوستر فیدر گیان

نصب و جابجایی  30اصله پایه بتونی و  14اصله پایه چوبی

1800

تعویض لوازم اندازهگیری (تعویض کنتور)

اصالح و جابجایی شبکه ف ض و ف م روستای گرچغا

نصب  1000دستگاه کنتور تک فاز  50دستگاه کنتور سه فاز

8000

تبدیل سیم به کابل شبکه منطقه 2

اصالح و بهینه شبکه ف ض نهاوند

بخش خصوصی

مشخصات فنی

نصب  55دستگاه چراغ  35wبا پایه چراغهای پارکی

21000

18

نصب  11اصله پایه  9متری و  1اصله پایه  12متری و نصب  300متر کابل خود نگهدار و جابجایی ترانس 100kva

فهرست رپوژهاهي اقبل افتتاح رد دهه مبارك فجر «سال »1399

4
5

14

نصب یک دستگاه ترانس 100Kva
نصب یک دستگاه ترانس  100kvaو اصالح و بهینه پایههای ف م و ف ض
نصب یک دستگاه ترانس 100kva
نصب یک دستگاه ترانس 100kva

0
32178
126314 96912
223226
33
0
28996

اصالح و بهینه شبکه ف م نهاوند

13

بخش خصوصی

13700
396
1200

2200

7

مشخصات فنی

اعتبار مورد نیاز

نصب یک دستگاه ترانس  100kvaو یک دستگاه تابلو 250A
نصب  40دستگاه چراغ  70wسدیمی
نصب  66دستگاه چراغ  70wسدیمی
نصب یکسری اتوبستر روی فیدر گیان

7000

شهرستان نهاوند

97115
569888

0

660117
15

استان همدان
استان همدان

0

15

پیروزی انقالب شــکوهمند اسالمی ایران،
نگینی درخشان در تاریخ معاصر ایران است.
این پیروزی نماد غلبه اراده پوالدین ملتی است
که با دستهای خالی و عزمی راسخ ،کاخهای
پر زر و زیور رژیم طاغوت و سر سپردگی شاه
در برابر بیگانگان را برنتابید و مشتهای گره
کرده تا ثبت پیــروزی انقالب بر جریده تاریخ
ایستادگی کرد.

منصور ذاکریمدیریت توزیع برق شهرستان
نهاوند ضمن اعالم مطلب فــوق و تبریک به
مناســبت ایام اهلل دهه فجر در چهل و دومین
بهار انقالب اســامی در تشریح عملکرد اداره
برق شهرستان نهاوند اظهار داشت :همزمان با
دهه مبارک فجر در نهاوند  18پروژه افتتاح و
 10پروژه برق رسانی کلنگزنی شد که معادل
 13درصد پروژههای اســتان بــا اعتبار 12/9
میلیارد تومان میباشد.
ذاکری با اشــاره به بهرهمندی  100درصدی
جمعیت شهرســتان نهاوند از نعمت برق ،بیان
کــرد :قبل از انقالب فقط  5روســتای نهاوند
دارای برق بودند اما امروز همه روســتاهای
نهاوند از شــبکه توزیع برق پایدار بهرهمند
هستند و شهرســتان دارای  70هزار مشترک
برق است.

وی همچنین بیان داشــت :سومین مرحله
اجرای پروژه تأمین روشــنایی فضای داخلی
سراب گیان (منطقه  12چنار) ،روشنایی سایت
ســراب فارسبان و گاماســیاب و راه اندازی
نیروگاه خورشیدی  10مگاواتی در بخش خزل
در دستور کار قرار دارد.

در ادامه عملکرد اداره برق شهرستان
.نهاوند در قالب جداولی ارائه میشود:

2
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پیگیریهای مؤثر شهبازی برای اشتغال جوانان
صدور مجوز احداث
پتروشیمی در نهاوند

تحویل سی تی اسکن جدید به
بیمارستان شهید قدوسی

کلنگ زنی احداث 13
مدرسه در نهاوند

پایان تعطیلی پروژه سد
گرین با ظرفیت ماده
56

کلنگ زنی طرح بزرگ معدنی
سنگ دولومیت کلسینه نهاوند

حدود هشت ماهی میشود که مهندس علیرضا شهبازی در مسند یازدهمین نماینده مردم شهرستان نهاوند در مجلس شورای اسالمی کار خود را آغاز کرده است.

وی که دغدغه خود را خدمت صادقانه به مردم و عمران و آبادی شهرستان نهاوند عنوان کرده بود در این چند ماهه خدمت ،گامهای خوبی را برای توسعه شهرستان برداشته و بار دیگر بارقههای
امید را در دل مردم شهرستان روشن کرده است.

د ر ادامه به صورت مجمل ،بخشی از عملکرد نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسالمی طی چند ماه گذشته ارائه میشود.
ص صنعت و معدن

*موافقت احداث پتروشــیمی پلی پروپیلن غرب کشور در
نهاوند
در آستانه چهل و دومین سالگرد انقالب اسالمی« ،موافقت
احداث پتروشــیمی پلی پروپیلن غرب کشور در نهاوند»،
خبری خوش برای همشــهریان اســت که با پیگیریهای
مهندس شــهبازی نماینده مردم شریف نهاوند و پیرو قول
داده شده ،مجوز احداث پتروشیمی و تأمین خوراک آن به
صورت ویژه صادر گردید.

شــایان ذکر اســت؛ پلی پروپیلن از محصوالت با تکنولوژی باال در
حوزه پتروشــیمی است که کاربرد وســیعی در صنایع مختلف از
جمله :خودرو ،نساجی ،صنایع غذایی ،الیاف مصنوعی و پالستیکی،
تجهیزات پزشــکی و صنایع هوافضا دارد .این واحد ،عالوه بر ایجاد
تحرک در صنایع پایین دســتی ،به صورت مستقیم برای  ۱۵۰نفر
اشــتغال ایجاد خواهد کرد و با راه اندازی این واحد عظیم صنعتی
قدمی بزرگ در حوزه اشتغال و اقتصاد نهاوند برداشته میشود.
*طرح بزرگ فرآوری سنگ دولومیت کلسینه نهاوند

طرح بــزرگ فــرآوری ســنگ دولومیت کلســینه با
سرمایهگذاری شــرکت فرآوردههای نسوز ایران وابسته به
شرکت شستا ،چندین ماه است با استقرار تجهیزات در حال
احداث میباشــد که فاز اول این پروژه طبق زمانبندی با
اشتغالزایی مستقیم برای  ١٠٠نفر در اردیبهشت ماه ١۴٠٠
به بهرهبرداری میرسد.
*احداث کارخانه عظیم فرآوری آهــک از معادن کربنات
نهاوند

طرح احداث کارخانه عظیم فرآوری آهک از معادن کربنات نهاوند،
با سرمایهگذاری  ۲۰۰میلیارد تومانی ،پس از انجام مطالعات اولیه
و انجــام کارهای اداری عملیــات اجرایی و تجهیز کارگاه به زودی
شروع خواهد شد.
*پیگیری احداث کارخانه بزرگ ام دی اف ،نئوپان و پارکت
احداث کارخانه ام دی اف ،نئوپان و پارکت (کاغذ سرامیکی) باعث
افزایش سطح زیر کشت صنوبر در شهرستان نهاوند و رونق اشتغال
در روستاها خواهد شد.

7ـ دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان شهید قدوسی
8ـ اختصاص دستگاههای دیالیز مورد نیاز بیمارستان های نهاوند
9ـ پیگیری تجهیز بیمارســتان علیمرادیان به دســتگاه «سی تی
اسکن و ام آر آی» مدرن در آیندهای نزدیک.
10ـ پیگیری احداث پایگاه سوم اورژانس شهری در محل درمانگاه
سابق خیابان حافظ
11ـ پیگیریهای الزم در جهت احداث پایگاه بانک خون نهاوند با
توجه به نیاز اساسی شبکه بهداشت شهرستان

آ آب و انرژی

پایان تعطیلی پروژه سد گرین نهاوند با ظرفیت ماده ۵۶

ســد گرین پروژهای با اعتبار  ١۴میلیارد تومان که تاکنون
فقط ۴میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافته و به علت
کمبود اعتبار تعطیل شده بود ،با اقدامات مهندس علیرضا
شهبازی نماینده مردم شریف شهرستان نهاوند با استفاده
از ظرفیت ماده  ۵۶و برگزاری جلسات متعدد با مدیران سه
بانک کشاورزی ،صادرات و تجارت از طریق کنسرسیومی
(بانک کشــاورزی  ۴۰درصد و دو بانک دیگر هر کدام سی
درصد) و اختصاص مبلــغ  ۳۳۷میلیارد تومان در مجموع،
تأمین اعتبار شده است.
توانیر

اخذ مجوز احداث نیروگاه خورشیدی برق  ١۵هکتاری درروســتای عبدالملکی با تولید  ١٠مگاوات برق که به زودی
عملیات اجرایی این پروژه آغاز خواهد شد.

*خصیص یک دســتگاه دیزل ژنراتور  200کیلو ولت آمپر برای-
اســتفاده در شرایط بحرانی شهرســتان با توجه به موقعیت آب و
هوایی و زلزله خیز بودن منطقه و مالحظات پدافند غیر عامل

 -1تأمیــن اعتبار  ۴خطه کردن جــاده نهاوند-فیروزان-
کرمانشاه از طریق بانک سپه و استفاده از امتیازات تبصره
 ۵۶در این پروژه
 -2تخصیص  ۲۰میلیارد تومــان اعتبار برای تکمیل محور
چهارخطه نهاوند-آورزمان -مالیر

2ـ جذب  ۴میلیارد تومان اعتبار برای توسعه بیمارستان علیمرادیان
3ـ تحویل یک دســتگاه آمبوالنس به شــبکه بهداشــت و درمان
شهرستان

 -٣اختصاص مبلغ  ۵۰میلیارد ریال جهت روکش آســفالت محور
نهاوند-بروجرد
 -4اختصاص مبلغ  ۵٠میلیارد ریال جهت روکش آســفالت محور
نهاوندکرمانشاه
 -5اجــرای عملیات نصب نیوجرســی محور نهاونــد -فیروزان-
کرمانشاه با اعتبار  ٧٠میلیارد ریال

4ـ تخصیص  ١دســتگاه آمبوالنس به درمانگاه ساخته شده توسط
.بنیاد محترم علوی در شهر فیروزان باتوجه به نیاز مبرم این منطقه

*در پــی رایزنیهای صورت گرفته توســط مهندس شــهبازی،
تجهیزات جدیدی در آیندهای نزدیک به مراکز درمانی شهرســتان
نهاوند تحویل خواهند شد که عبارتند از:
1ـ دستگاه ماموگرافی برای بیمارستان آیت اهلل علیمرادیان
3ـ دستگاه الپاراسکوپی بیمارستان شهید قدوسی

 -7درخواســت از وزیــر راه در خصوص تســریع در اجرای خط
آنتنی راهآهن نهاوند و ایســتگاه شهرک شهید حیدری که پس از
کلنگزنی درسالهای قبل عم ً
ال پیشرفت ملموسی نداشته است.

2ـ دستگاه سونوگرافی کلینیک امام خمینی
4ـ هشت دستگاه ونتیالتور
5ـ دو دستگاه ماشین بیهوشی
6ـ دستگاه اکوکاردیوگرافی کلینیک امام خمینی

 -١2پیگیری تســریع در روند آسفالت راههای روستایی شهرستان
نهاوند

آ آموزش وپرورش

کلنگزنی  ١٣مدرسه در نهاوند
ـ کلنگزنی احداث یک باب آموزشگاه  ١٢کالسه خیرساز به همت
علیرضا شــهبازی نماینده مردم نهاونــد از محل دریافتی حقوق و
مزایای خود از مجلس شورای اسالمی
کلنگزنی احداث  ١٠مدرســه در بخشهای ۴گانه شهرستان بههمت بنیاد برکت
کلنگزنی احداث مدرســه  ۱۲کالسه فیروزان (به همت خیرینشرکت عظام خودرو از جامعه خیرین مدرسهساز کشور )
کلنگزنی احداث مدرسه  ۶کالسه رزینی (به همت شرکت عظاماز اعضای جامعه خیرین مدرسهساز کشور)

 -8پیگیری روکش آسفالت کمربندی شهرهای نهاوند و فیروزان و
تجهیز و تأمین ماشین آالت راهداری شهرستان

توسط معاونت مالی وزارت بهداشت.

*اختصاص مبلــغ 200میلیاردریال(20میلیون تومان) برای
شهرداری نهاوند در  6حوزه
ـ مأموریت کالبدی شهر ( ۴میلیارد تومان)

ـ ایمنی و مدیریت بحران ( ۵میلیارد تومان)
ـ حمل و نقل و ترافیک (۴میلیارد تومان)
ـ توســعه زیر ساختهای عبور و مرور ازجمله احداث پارکینگ (۱
میلیارد تومان)
ـ مأموریتهای اجتماعی و فرهنگی ( ۱میلیارد تومان)
ـ محیط زیست و خدمات شهری (  ۵میلیارد تومان )
*مبلغ  ۱۲۰میلیارد ریال ( ۱۲میلیارد تومان) در حوزه سایر
شهرداریهای شهرســتان جهت اتمام پروژههای در دست
اجرا و پرداخت مطالبات پیمانکاران
ـ شهرداری گیان  ۶میلیارد
ـ شهرداری فیروزان  ۴میلیارد
ـ شهرداری برزول  ۲میلیارد
*در حوزه بخشداریها مجموعاً  ۷۵میلیارد ریال (هفت میلیارد و
:پانصد میلیون تومان) که شامل
ـ بخش خزل 2و نیم میلیارد تومان
ـ بخش مرکزی  ۲میلیارد تومان
ـ بخش گیان  1و نیم میلیارد تومان

م میراث فرهنگی و گردشگری
 -1تخصیــص و تأمین اعتبار الزم جهت اتمام کاوشهای در حال
انجام در منطق ه دوخواهران نهاوند برای کشف معبد الئودیسه
 -۲هماهنگی الزم با شــورای عالی معماری و شهرسازی در جهت
رفع موانع و محدودیتهای ســاخت و ساز در منطقه دوخواهران
و حداکثر مســاعدت در این زمینه برای رفع شــرایط موجود که
شــکایتهای فراوان ســاکنان منطقه دوخواهران و پای قلعه را در
پی داشته است:
 -۳تملک خانهی تاریخی صمصام
 -۴مطالعه بافت تاریخی شهر نهاوند
 -۵مر ّمت بناهای واجد ارزش در بافت تاریخی نهاوند

 -۶دعوت از ســفیر محترم یونان پیرو اعالم آمادگی ایشان جهت
بازدید از مکان معبد الئودیسه
 -۷تأمین بخشی از زیرســاختهای منطقه نمونه گردشگری بام
نهاوند.

آ آموزش عالی

دانشکده فنی (حاج حشمت شهبازی)

*جذب نیروی اداری و هیئت علمی
نصب نیوجرسیهای محور نهاوند  -فیروزان  -کرمانشاه

*بررسی مشــکالت و کمبودهای دانشــکده پیراپزشکی با حضور
نماینده مردم نهاوند ،مدیران شهرستان و دانشجویان این دانشکده

ش شهرداریها و بخشداریها

*توســعه خوابگاههای دانشــگاه با هزینهای بالغ بر  ۵۰۰میلیون
تومان

 -6احداث پُل ارتباطی میان روســتاهای رودباری -هادی آباد در
کمتر از  ٣ماه که بر اثر سیل سالها قبل تخریب شده بود.

دانشکده پیراپزشکی

*پیگیری تامین اعتبار پروژه های عمرانی دانشــکده پیراپزشکی

*افتتــاح دفتر ارتباط دانشــگاه با صنعت در دانشــگاه فنی حاج
حشمت شهبازی با حضور مسئولین شهرستان

5ـ تعیین تکلیف وضعیت مرکز جامع ســامت شــهر فیروزان و
تجهیز این مرکز بهداشتی

*پیگیری بحث محوطه سازی و مهار سیالب از ظریق ستاد بحران

 -11پیگیری اجرای عملیات 4خطه کردن محور برزول -فارسبان
که این پروژه نیز به دلیل عدم تخصیص مناسب اعتبارات پیشرفتی
نداشته است.

*تسریع در اجرای پروژه پست برق فشار قوی 63کیلو ولت نهاوند
 ۳و نهاونــد  ۴با توجه به نیاز صنایع و کشــاورزی شهرســتان و
همچنین مشــکل افت ولتــاژ مناطق مســکونی در نقاط مختلف
شهرســتان با توجه به اینکه با پیگیریهای انجام شده مقدمات از
جمله زمین این پروژه در ماههای اخیر تخصیص داده شده است.

ر راههای مواصالتی

١ـ تحویل یک دستگاه سی تی اســکن مدرن زیمنس به
بیمارستان شهید قدوسی

 -10پیگیری در خصــوص اصالح وضعیت جاده دهفول -برزول و
نصب نیوجرسی در گردنه برزول

*پیگیری احداث پست برق فشار قوی  230و  63کیلو ولت
نهاوند با توجه به نیاز صنایع بزرگ شهرستان.

*مســاعدت در اجرای طرح مشارکتی پارک آموزشی مهارتی -
و تخصصی شبکههای توزیع برق جهت آموزشهای ضمن خدمت
پرســنل شرکت توزیع اســتان و شهرســتان و همچنین آموزش
دانشجویان فنی سطح استان.

ب بهداشت و درمان

 -9پیگیری تسریع دراجرای عملیات  ۴خطه کردن محور نهاوند-
گیان که به دلیل تأخیر زیاد درتأمین اعتبارات نیمهکاره رها شده
است.

*افتتاح پژوهشگاه و آزمایشگاه عسل در دانشگاه

*تفکیک ســلفهای غذا خوری دختران و پسران با هزینهای بالغ
بر  ۳۰۰میلیون تومان
*مساعدت در تأمین مبلغ  ۵۰۰میلیون تومان جهت ایجاد نیروگاه
آموزشی  ۲۰کیلو وات دانشگاه
*اختصاص  ۱۵دستگاه کامپیوتر جهت توسعه فعالیتهای علمی
پژوهشی
دانشگاه دولتی نهاوند
*بررسی مشکالت و کمبودهای دانشگاه

ـ بخش زرین دشت  1و نیم میلیارد تومان

ح حضور مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید در نهاوند
حضــور مدير عامل صنــدوق کارآفرینی امید جهــت تأمین مالی
کســب و کارهای کوچک و خانگی ،کمک به اعطای بحث وامهای
اشــتغالزایی ،تأمین اعتبار و نقدینگی کسب و کارهای کوچک و
روستایی و رونق فرصتها و پتانسیلهای موجود شهرستان انجام
پذیرفت.

ج جهاد کشاورزی

-1پیگیری تأمین اعتبار ماده  56بتون ریزی نهر شــعبان و
ســایر انهار فرعی سنتی شهرستان در جلسه با مدیرعامل
بانک کشاورزی
 -2صدور مجوز طرح دامداری  6000رأسی شستا در نهاوند
که پس از حل مشــکل تأمین آب به زودی عملیات اجرایی
.آن آغاز میگردد

 -3دیــدار با مدیرعامل خدمات حمایتی کشــاورزی جهت تأمین
 1000تن کود اوره مورد نیاز کشاورزان و باغداران نهاوندی
 -4پیگیــری صدور مجــوز طرح دامداری  2000رأســی و اعالم
آمادگی سرمایهگذاری ستاد اجرایی در این پروژه
 -5پیگیری ثبت برند و فرآوری گیاهان دارویی از جمله گشنیز
-6پیگیری برندسازی عسل نهاوند خصوصاً عسل گشنیز نهاوند
 -7نشست مشترک با مدیران جهاد کشاورزی استان و شهرستان
در رابطه با توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع روستایی
 -8پیگیری طرح افزایش ســطح زیر کشــت صنوبر در شهرستان
نهاونــد و مذاکره با ســرمایهگذاری کارخانــه ام دی اف ،نئوپان و
پارکت که منجر به رونق اشتغال در روستاها خواهد شد.

و ورزش و جوانان

-تکمیل استخر ورزشی شهرک طالقانی (به مبلغ  5میلیارد تومان)

چمن مصنوعی ورزشــگاه شهید ســلیمانیان نهاوند (به مبلغ 2میلیارد تومان)
پیگیری تجهیز ،نوســازی و بازســازی اماکن ورزشی شهرستاننهاوند

ویژه نامه چهل و دومین سال انقالب

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی اقتصادی و ورزشی
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در ارزیابیهای هفته کتاب سال  ۹۹و دهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی؛

کسب سه مقام استانی توسط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نهاوند
شهرستان نهاوند دارای  10باب کتابخانه شامل شش کتابخانه شهری ،سه کتابخانه روستایی و یک کتابخانه مستقل است که  17پرسنل با مدرک تحصیلی
لیسانس و فوق لیسانس این کتابخانهها را اداره میکنند.
میالد امینیان دانش آموخته کارشناســی ارشد مدیریت اجرایی که ریاست کتابخانههای عمومی شهرســتان نهاوند را بر عهده دارد ،در طی این سالها
توانسته با همتی بلند و تالشی مضاعف کتابخانههای شهرستان نهاوند را در حوزههای مختلف از جمله مدیریت ،افزایش اعضا ،افزایش سرانه مطالعه و اجرای
برنامههای متنوع ،متحول کند.

در ادامه رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان نهاوند بیان داشت :با گذشت قریب به یک سال از شیوع همهگیری ویروس کووید ( 19کرونا) در ایران،
با تمام فراز و فرودهای ایام تعطیلی و بازگشایی کتابخانههای عمومی ،پرسنل و کتابداران خدوم و پر تالش اداره کتابخانههای عمومی شهرستان نهاوند خاموش
ننشستند و برنامههای فرهنگی و عملیاتی متعددی را به مناسبتهای مختلف و در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی که بارها در منویات مقام معظم
رهبری (مد ظله العالی) مورد تأکید قرار گرفته است ،براساس مصوبات ستادهای ملی ،استانی و شهرستانی مبارزه با کرونا و با رعایت پروتکلهای ابالغی وزارت
بهداشت ،طراحی و در بستر فضای مجازی اجرا نمودهاند که اهم این اقدامات در  5ماه گذشته (شهریورماه تا پایان دی ماه سال جاری) به شرح ذیل می باشند:
*برگزاری جلســات انجمن کتابخانههای عمومی در راستای * برگزاری برنامههای فرهنگی به مناسبتهای .5پویش مجازی «در خانه با من بخوان» به صورت معرفی یک
عنــوان کتاب در مدت زمان  5دقیقه به صورت فیلم توســط
توســعه فرهنگ کتابخوانی و رفع و رســیدگی به مشــکالت
شامل:
مختلف
عالقمندان و اعضــاء کتابخانههای عمومی به منظور دعوت از
کتابخانههــای عمومی بــا رعایت پروتکلهای بهداشــتی در
عموم مردم به کتابخوانی
تمامی بخشهای شهرستان اعم از خزل و زرین دشت
* ایام سوگواری ماه محرم:
* دیدار با مســئولین ،مقامات و حضور انفرادی مســئولین
ارشد شهرستانی با رعایت پروتکلهای بهداشتی در بازدید از
کتابخانهها در قالب طرحی با عنوان «دیدار با یار مهربان» در
راستای تعامل ،هم افزایی و استفاده از ظرفیت سایر دستگاهها
در خصــوص ارتقاء جایگاه کتــاب و کتابخوانی در بین عموم

.1برگزاری نشســت مجازی کتابخوان با عنوان «ما ملت امام .6سلسله نشســتهای «الئودیسه» ،گفتگوهایی برای فرهنگ
حسینیم» به منظور به اشــتراك گذاري و معرفی كتابهاي بــا رویکرد کتاب و کتابخوانی با حضــور نهاوندیان اهل قلم و
خوانده شده پیرامون زندگی سید و ساالر شهیدان امام حسین فرهنگ دوستان
(ع) به دیگر عالقمندان در بستر فضای مجازی
.7نشســت کتابخوان با عنوان «یار مهربــان» ویژه کتابداران
شهرستان نهاوند با هدف معرفی کتابهای خواندنی و ترویج
فرهنگ مطالعه

.2نشست «سیری در سرودههای نینوایی» با هدف شعرخوانی
و معرفی کتابهای عاشــورایی با حضــور افتخاری بینا دالن
کتابخوان و شــعرایی از کهن دیار نهاوند با همکاری کتابخانه .8طرح «چه بخوانیم؟» معرفی متنی کتاب توســط کتابداران
مرکزی استان همدان
شهرستان نهاوند در صفحات فضای مجازی

مختلف اعــم از هفته دولت ،ماه محــرم ،هفته دفاع مقدس،
هفته کتاب ،روز دانش آموز و سالگرد ملکوتی شهادت سردار
دلها حاج قاسم سلیمانی و ...
.9اجــرای بیــش از  10برنامــه خالقانــه توســط کتابداران
کتابخانههای عمومی شهرستان نهاوند شامل :سفیران فرهنگ،
معرفی و گفتگو با نویســنده کتاب ،معرفی مشاهیر نهاوندی،
روایتگری دفاع مقدس توسط رزمندگان و ..

*هفته دفاع مقدس:
.9برگزاری پویش مجازی تکمیل جمله «من اگر کتاب بودم»...
.1برگزاری نشســت مجازی کتابخوان با عنــوان «زن و دفاع با هدف نگارش جملهای تأثیرگذار درباره کتاب و کتابخوانی و
مقدس» با هدف معرفی کتابهایی که به بخشی از نقشهای تبلیغ و ترویج فرهنگ مطالعه مفید
خانوادگی ،فرهنگی و اجتماعــی زنان در دوران دفاع مقدس  .10ویــژه برنامــه «کتابخانه گردی مجازی در آشــیانههای
اشاره داشتند.
دانایــی» (کاری مشــترک از  9باب کتابخانههــای عمومی
.2برنامهای با عنوان «همه با هم در چهل سالگی دفاع مقدس» شهرستان) شامل قصه گویی ،رونمایی کتاب ،روزنامه دیواری
 9برنامه مختلف کتابخوانی شــامل نقد کتاب ،شــعرخوانی ،معرفی کتاب و...
روایتگری ،معرفی کتاب ،آموزش کاردســتی ،روزنامه دیواری  .11نشســت مجازی  28برش از  28عنــوان کتاب خوب در
و  ...به طور همزمان در  9باب کتابخانههای عمومی شــهری و 28مین دوره گرامی داشــت کتاب در روز  28آبان به صورت
روستایی شهرستان نهاوند
خوانــش بخشهایی از  28عنوان کتاب که مورد تقریظ رهبر
.3اجرای ویژه برنامه «سیری در آسمان دفاع مقدس» با حماسه انقالب اسالمی واقع شدهاند.

*سایر برنامههای فرهنگی:

مردم و در سطح شهرستان از جمله:
* بازدید نماینده محترم مردم شریف شهرستان نهاوند جناب
آقای مهندس علیرضا شهبازی از کتابخانههای شهرستان
* دیدار با بخشــداران محترم بخشهای خزل ،گیان و زرین
دشت
* دیدار با شهرداران محترم شهرهای نهاوند ،گیان ،فیروزان
و برزول
* دیدار با رئیس محترم شورای شهر نهاوند

کسبعنوانرئیسشهرستانفعالدرحوزهفعالیتهای
فرهنگیدرهفتهکتاب1399توسطمیالدامینیانرئیساداره
کتابخانههایعمومینهاوند
آفرینان کهن دیار نهاوند همگام با بینادالن کتابخوان ،پیرامون
شهید محســن امیدی با محوریت کتاب هما (زندگینامه این
شهید بزرگوار ) با مشارکت کتابخانه مرکزی استان همدان
.4برگزاری نشســت مجازی کتابخوان «ویژه دفاع مقدس» با
هدف معرفی کتاب در حوزه  8ســال دفــاع مقدس و ترویج
فرهنگ ایثار و شهادت

*هفته کتاب با شعار «دانایی مانایی»:

.1نشست مجازی کتابخوان ویژه کادر درمان کهن دیار نهاوند*. ،افتخــاری دیگــر بــرای مجموعــه اداره
معرفی کتابهای خوانده شــده توسط کادر درمان شهرستان
نهاوند به مناسبت روز پزشک و به منظور قدردانی از تالشهای کتابخانههای عمومی کهن دیار نهاوند

بیشائبه آنان در ایام مبارزه با شیوع کرونا
کسب ســه مقام استانی توســط اداره کتابخانه های عمومی
.2برگزاری بالغ بر  30جلســه نشست کتابخوان مجازی که به شهرســتان نهاونــد در ارزیابیهای هفته کتاب ســال  ۹۹و
مناسبتهای مختلف اعم از هفته دولت ،ماه محرم ،هفته دفاع دهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی :
مقدس ،هفته کتاب ،روز دانش آموز و سالگرد ملکوتی شهادت طبق نظر کمیته ارزیابی همدان در میان ده شهرستان استان
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ...
میالد امینیان موفق به کســب عنوان «رئیس شهرستان فعال
در حوزه فعالیت های فرهنگی» در هفته کتاب  ۱۳۹۹شد.

دیداربامسئولین،مقامات،وحضورانفرادیمسئولینارشدشهرستانیبا

کســب عنوان «کتابخانه فعــال در دهمین دوره جشــنواره

رعایتپروتکلهایبهداشتیدربازدیدازکتابخانههادرقالبطرحیبا
عنوان«دیداربایارمهربان»

.1غبار روبی گلزار مطهر شــهدای گمنام شهرســتان نهاوند
و تجدید بیعت با آرمانهای شــهدای ایران اســامی توسط .3اجرای بیش از  64قصه گویی توسط کتابداران برای کودکان
رئیس و جمعی از کتابداران ،به نمایندگی از تمامی پرســنل
.4معرفــی  167عنوان کتاب به صورت صوتی ،کلیپ تصویری
کتابخانههای عمومی شهرستان نهاوند
و متنی توســط کتابداران و اعضای فعال کتابخانهها در بستر
.2دیدار رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان نهاوند به فضای مجازی
همراه چند تن از کتابداران با امام جمعه محترم شهرســتان
.5برپایی  80نمایشگاه کتاب به صورت مجازی و جانمایی در
نهاوند ،حجت االسالم والمسلمین مغیثی
محیط کتابخانه به مناســبتهای مختلف اعم از هفته دولت،
.3دیدار رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان نهاوند به ماه محــرم ،هفته دفاع مقدس ،هفته کتاب ،روز دانش آموز و
همراه چند تن از کتابداران با فرماندار محترم شهرستان جناب سالگرد ملکوتی شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و...
* دیــدار با رئیس محترم اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی آقای ناصری به مناسبت بیست و هشتمین دوره هفته کتاب،
.6بیش از  45جلسه آموزش کاردستی در بستر فضای مجازی کتابخوانی رضوی» توسط کتابخانه شهید حیدری شهر نهاوند
شهرستان نهاوند
کتابخوانی و کتابدار
(مســئول کتابخانه :خانم رقیه قربانی  ،کتابداران  :خانم لیال
* دیدار با رئیس محترم اداره آموزش و پرورش شهرســتان .4مســابقه کتابخوانی چهــار گزینهای به صــورت مجازی با  15 .7جلسه شعرخوانی توسط اعضای کودک کتابخانهها
صالح و آقای امید علــی نوابی ) صورت گرفت.همچنین خانم
نهاوند
محوریت کتاب «من و کتــاب» مجموعه پیامها و نظریههای .8برگــزاری بیــش از  40مســابقه کتابخوانــی ،نقاشــی ،زهرا ســاکی از کتابخانه شهید قدوسی به عنوان کتابدار فعال
مقام معظم رهبری پیرامون کتاب و کتابخوانی
* شخصیتهای برجسته فرهنگی و ...
دلنوشــته ،جملــه برتــر ،هایکــو کتــاب به مناســبتهای در حوزه فعالیت های ترویجی انتخاب شد.

آدرس و تلفن کتابخانههای شهرستان نهاوند
آدرس و تلفن کتابخانههای شهرستان نهاوند

 .1کتابخانه شــهید حیدری :نهاوند ،پارک ولیعصر (عج) ،روبروی مصلی،
تلفن33233377 :

 .2کتابخانه آیت ا ...نهاوندی :نهاوند ،روبروی خانه معلم ،مجتمع فرهنگی
هنری امام خمینی (ره) ،تلفن33243852 :

 .3کتابخانه امیرالمؤمنین (ع) :نهاوند ،شــهرک شــهید حیدری ،جنب
میدان  7تیر ،تلفن33263436 :

 .4کتابخانه شهید قدوسی :فیروزان ،میدان شریعتی ،خیابان ایثارگران .8 ،کتابخانه سیدالشــهدا (ع) :روســتای گیل آباد ،طبقه دوم مسجد
سیدالشهدا (ع) ،تلفن33632621 :
تلفن33722100 :

 .5کتابخانه بصیرت :گیان ،جنب اداره آب ،تلفن33423790 :

 .6کتابخانه  9دی :برزول ،روبروی بخشداری ،تلفن33483624 :

 .7کتابخانه ولیعصر (عج) :روســتای شهرک ،ابتدای جاده لیالس ،تلفن:
33664130

 .9کتابخانه مــراد همتی :روســتای میان آبه ،انتهای روســتا ،تلفن:
33462250
 .10کتابخانه مســتقل بامداد امید صبا :نهاونــد ،خیابان خاقانی ،باغچه
اسفندیاری ،تلفن33225055 :

4
تحول در برزول ،با عزم جزم شهرداری برزول

ویژه نامه چهل و دومین سال انقالب

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی اقتصادی و ورزشی
سال بیستم -شماره  - 194نیمه دوم بهمن ماه 1399

حرکــت عظیمی که با رهبری حضرت امام (ره) آغاز شــد و در ادامه با فرماندهی حکیمانه رهبری
اندیشــمند ،درخت اعتبار و شکوهش هر روز پربارتر و تنومندتر میگردد ،سرآغاز تبلور شکوه و عظمت
راهی بزرگ از تعالیم اسالم است که توانست حکومت عدل الهی را در این سرزمین تثبیت نماید.

علی مرادی شهردار خوش فکر برزول با تبریک ایام اهلل دهه فجر و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره
حضرت امام خمینی (ره) و  56ســتاره درخشان آســمان والیت در شهر شهید پرور برزول ،در گفتگو با
فردای نهاوند اظهار داشــت :خدا را شاکرم که توفیق خدمتگزاری به مردم فهیم و قدرشناس برزول را به
من عطا کرد .امیدوارم با استعانت از خداوند متعال و با به کارگیری تمام توان و تجربیاتم و تالشهای کلیه
همکارانم در مجموعه شهرداری شاهد ارائه خدمات مطلوب و در خور شأن و منزلت مردم برزول باشیم:
تکمیل میادین غدیر و شهدا در سال آینده

شهردار برزول ضمن تأکید بر فعالیتهای عمرانی گفت :در سال آینده،
میادین غدیر و شــهدا برای عبور و مرور و ارتقا شاخصهای شهری تقدیم
مردم شریف برزول خواهد شد.

*پاسخ به استعالمات سازمانها و نهادهای متقاضی
*مطالعه برای ترسیم و هدایت روانابهای سطحی

وی در ادامه اظهار داشت :در ســال جاری بیش از  2میلیارد تومان برای
انجام پروژههای عمرانی در این شــهر هزینه شده است که به تعدادی از
آنها اشاره میشود:

 -8برگزاری  41مانور آتش نشانی به مناسبتهای مختلف

 -9کمک به مدارس مختلف ســطح شــهر در هنگام بازگشایی مدارس و
رویدادهای مختلف
 -10اطفاء حریق و انجام بیش از  58مورد عملیات آتش نشانی

با حمایت و مساعدت ویژه مهندس علیرضا شهبازی نماینده محترم
شهرستان نهاوند یک دستگاه کامیون نیمه سنگین هیوندا به
ارزش  960میلیون تومان از طرف سازمان شهرداریهای کشور به
شهرداری برزول اهدا گردید

-1احداث بلوار شهید بهشتی (محور فارسبان)

این پروژه در زمان دهیاری از تکالیف شهرداری و دهیاری بوده است و
در مدت  20سال گذشته به علت حجم باالی کارهای عمرانی آن ،به دست
فراموشــی سپرده شده بود که در ســال جاری با همت و تالش و حمایت
مهندس ناصری فرماندار محترم شهرستان به مرحله اجرا درآمد.
 -2روشنایی بلوار شهید بهشتی

 -11تهیه و نصب عالئم راهنمایی و رانندگی

انجام این پروژه با حمایت بی نقص و برادرانه مهندس ذاکری رئیس محترم
اداره برق شهرستان نهاوند به انجام رسید.

-12تشکیل کارگروه مدیریت بحران

 -13رنگ آمیزی جداول و سرعتگاههای معابر

 -3زیرسازی و جدولگذاری خیابان شهید مطهری شمالی

انجام بیش از هزار متر جدول نهری و کتابی در این خیابان که عم ً
ال از زمان

 -7کاشت و نگهداری درختان در سطح شهر

*ارجاع پروندههای تخلفات ســاختمانی به کمیسیونهای ماده صد اول و
دوم

 -14جمعآوری سگهای ولگرد و اتالف حیوانات بیمار

*کارشناسی امالک به تعداد  129فقره
*نظارت مستمر به پروژههای عمرانی
*صدور  56فقره پروانه ساخت
*صدور 35فقره پایان کار

حوزه روابط عمومی

*برگزاری جلســه با نماینده محترم شهرســتان نهاوند مهندس علیرضا
شهبازی و هماهنگی به عمل آمده با وی در خصوص جذب اعتبارات

*دعوت از فرماندار محترم شهرستان نهاوند مهندس ناصری برای بازدید
از پروژههای عمرانی و جلســات اداری در شهرداری که منتج به تخصیص
اعتبار ویژه از سوی فرماندار محترم شهرســتان برای تکمیل پروژههای
عمرانی شده است.
*برگزاری جلسه با معاون عمرانی استاندار ،مدیرکل امور شهری ،مدیرکل
ستاد بحران استاندار و مدیران ارشد و رئیس سازمان شهرداریهای کشور
*انتشار اخبار حوزههای مختلف شهرداری در جراید و مطبوعات

تأسیس شهرداری ســال  1384تاکنون هیچگونه عملیات اجرایی در این
خیابان صورت نگرفته بود اما در ســال جاری با همت و تالش مضاعف این
مهم به انجام رسید.

 -15جمعآوری پسماندهای خانگی

 -16جمعآوری نخالههای سطح شهر

 -4زیرسازی و جدولگذاری کوچههای نسیم و نسترن

 -17سمپاشی درختان سطح شهر

 -5آسفالت معابر به مساحت  3هزار متر مربع

جذب خودیاری شهروندان

ساماندهی محل زباله بعد از  20سال

با گذشت  20سال از دپو زباله و پســماندهای خانگی در مجاورت اراضی
کشــاورزی و زمین کشاورزان زحمتکش برزولی که این کار عم ً
ال منجر به
وارد آمدن خسارت و وقوع آتش سوزی در مزارع آنها میشد با مساعدت
و حمایت شورای اسالمی شــهر ،محل دفن زبالههای شهر به صورت صد
در صد ســاماندهی شد و در حال حاضر زباله در حریم و حوزه شهر تخلیه
حوزه فرهنگی
نشده و این معضل بزرگ که خواسته اصلی کشاورزان و شهروندان ساکن
در خیابانهای دانش  1و  2بود ،برای همیشــه مرتفع گردید و دیگر شاهد *شــرکت در همایشها و جلســات فرهنگی از جمله گرامیداشت هفته
انتشار بوی نامطبوع زباله در برزول نخواهیم بود.
بسیج ،زنگ مقاومت ،زنگ انقالب و ...
*با حمایت و مســاعدت ویژه مهندس علیرضا شــهبازی نماینده محترم *ابتکار جدید شــهردار برزول در خصوص معرفی و تقدیر از مسنترین و
شهرســتان نهاوند یک دستگاه کامیون نیمه سنگین هیوندا به ارزش  960جوانترین بســیجی دوران دفاع مقدس که این حرکت ابتکاری در استان
میلیون تومان از طرف سازمان شــهرداریهای کشور به شهرداری برزول بیسابقه بوده است.
اهدا گردید.
*دیدار با خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران

حوزه عمران و شهرسازی

* بازنگری طرح تفصیلی شهرداری در سال آینده

براساس مصوبه رسمی شورای محترم شــهر و کارشناسی صورت گرفته
توســط حوزه عمران و شهرســازی بیش از  25ایراد و عدم انطباق وضع
موجود با طرح تفصیلی مصوب در سال آینده این طرح بازنگری خواهد شد.
*ارجاع  4فقره پرونده به کمیســیون ماده  5و صدور رأی در کمیســیون
مربوطه برای حل مشکالت متقاضیان
*رفع ایراد و تســهیل صدور پروانه ســاختمان برای متقاضیان توســط
کمیسیون ماده 5

حوزه خدمات شهری ،فضای سبز و آتش نشانی

در این خصوص میبایست اشاره شود که در مدت  15سال گذشته هیچگونه
خودیاری در سیســتم مالی شهرداری ثبت نشده بود اما در دوره جدید با
رایزنیهای فشرده و ارائه توضیحات الزم به شهروندان محترم برزولی موفق
به دریافت مبالغ بسیار قابل توجهی از سوی آنان به شهرداری بودهایم.
میتوان به کمک یک میلیارد ریالی دکتر مهدی ســنایی نماینده ســابق
شهرستان نهاوند و سفیر ســابق جمهوری اسالمی ایران در روسیه اشاره
کرد که مبلغ اختصاص داده شده از سوی ایشان کام ً
ال شخصی و به حساب
شهرداری برزول توسط دکتر سنایی واریز گردید.

برگزاری جلســات مرتب برای هماهنگی و همصدایی با ادارات مستقر در
مرکز بخش اعم از شهرداری برزول ،بخشداری ،کالنتری ،شرکت گاز ،آب و
فاضالب ،اداره برق ،جهاد کشاورزی ،کتابخانه ،مخابرات ،هیئت امنای اماکن
مذهبی شهر برزول و روحانی محبوب و محجوب حجت االسالم والمسلمین
حاج آقا رضایی امام جماعت شــهر از دیگر اقدامات شهرداری برزول بوده
است.

در پایان ،مهندس مرادی از حمایتها و مســاعدت جناب آقای مهندس
-1رفت و روب مرتب و روزانه معابر سطح شهر
شاهرخی اســتاندار محترم همدان و آقای مهندس فرزانه ،معاون محترم
 -2الیروبی انهار و جداول سطح شهر جهت پیشگیری از خطرات احتمال امور عمرانی و آقای مهندس درویشــی مدیرکل محترم دفتر امور شهری
بروز سیالب
و آقای مهندس ناصری فرماندار محترم نهاوند جهت حل و فصل مشکالت
شهرداری و نگاه ویژه این عزیزان به شهر برزول قدردانی نمود
 -3برف روبی و نمک پاشی در معابر
 -4نگهداری فضای سبز

 -5نگهداری فضای سبز و پارک مادر
 -6هرس درختان

همچنین به صورت ویژه از جناب آقای مهندس علیرضا شــهبازی نماینده
محترم شهرستان نهاوند ،برای تحقق برنامههای عمرانی شهرداری تشکر و
قدردانی به عمل میآورد.

ویژه نامه چهل و دومین سال انقالب
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چشم انداز روشن بخش خزل در دولت تدبیر و امید
بخش خزل در زمره هزاران منطقه محرومی است که به فرموده مقام معظم رهبری میبایست از آن محروم زدایی شود ،خوشبختانه دولت« تدبیر و
امید » با رویکرد اعتدال و توسعه در همه بخشها وارد عمل شده و بخش خزل نیز از این قاعده مستثنی نیست.

روحاهلل سلگی بخشدار خزل که پس از  57سال اولین بخشدار بومی این بخش است و طی  47ماه خدمتش سعی در تحقق اهداف دولت تدبیر و
امید در بخش دارد با بیان مطلب فوق ضمن تبریک به مناسبت ایام اهلل دهه فجر اظهار داشت.
بخش خزل یکی از کهنترین بخشهای استان همدان میباشد که در دوران دفاع مقدس  101شهید واال مقام را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسالمی
کرده است.

این بخش دارای  62روستا و با مرکزیت شهر فیروزان و جمعیتی بالغ بر  35000نفر میباشد اما متأسفانه هنوز خزل شرقی که شامل  40روستای این
بخش میباشــد در زمره مناطق محروم محسوب میگردد .بخش خزل دارای دو دهستان سلگی با مرکزیت روستای شهرک و دهستان خزل شرقی
با مرکزیت فیروزان است.

روحاهلل ســلگی در ادامه بیان کرد :با توجه به شــرایط خاص و محدودیت اعتبارات به لحاظ تحریمهای شــدید نظام سلطه جهانی و کم شدن
درآمدهای نفتی لکن دولت دوازدهم در منطقه خزل در حوزههای مختلف اقدامات بسیار خوب و چشمگیری داشته که اهم آنها بدین شرح میباشد:

ا اقدامات و خدمات انجام شده در حوزههای
مختلف
در ســال جاری نیز کلنگ احداث دو مدرســه خیرســاز در
و مدارس شهر فیروزان

اصالح شــبکه روســتای گره چقا با اعتبــاری بیش از * 280ارائــه خدمــات دانشآمــوزی بــه نیازمنــدان  24مورد
 160/000/000ریال
میلیون تومان

*ارائــه خدمــات به دانشآمــوزان نیازمنــد  215مورد
شــهر فیروزان و روستای رزینی زده شده که در حال احداث *تعمیــرات خطــوط برق ،احداث شــبکه شــهری ،اصالح
حوزه آبفا (آب و فاضالب شهرستان)
شبکه و ســایر خدمات حوزه برق رسانی با اعتباری بیش از  257/278/000ریال
میباشند.
*اجرای طرح احداث مخزن و شبکه آبرسانی به روستای تپه
 250,000,000تومان
*اعطای تســهیالت وام ضروری به نیازمندان  268مورد
یــزدان به طول  2000متر با اعتبــاری بالغ بر  400میلیون حوزه بنیاد مسکن
 12/365/000/000ریال
*بیش از  25روستا در حال بهسازی و مقاوم سازی میباشند کمیته امداد
تومان
*ارائــه خدمــات بیمههای تأمین اجتماعــی  138مورد
*احداث خط انتقال آب روستای بره فراخ که به طور اساسی *پرداخت تسهیالت نوسازی و مقاوم سازی به بیش از * 1700اشــتغالزایی روســتایی تعداد پرداخت  128مورد به مبلغ
 3/008/000/000ریال
51/850/000
مشکل آب این روستا مرتفع گردید
نفر از متقاضیان در منطقه خزل
*احداث شــبکه آبرسانی به قشالق نجف با مشارکت قرارگاه *عملیات بهسازی روستاهای خم خسرو ،چم کبود و محمدیه
بسیج سازندگی
در دست اقدام میباشد که در سال آتی اقدام میشود.
*تعویض کل شــبکه آب آشــامیدنی روســتای گردیان با حوزه گازرسانی
اعتباری بالغ بر  750میلیون تومان
*اجرای شبکه به طول بیش از  2500متر در سطح منطقه

حوزه فنی و حرفهای

*راهاندازی ایستگاه گاز برای  7مورد واحدهای صنعتی

*فعالیت  3شیفته برادران و خواهران در آموزشگاه آزاد تلفن گازرسانی به بیش از  400خانوار
همراه ،تعمیرکار ماشین ،کاربر کامپیوتر و استقرار واحد فنی
*ارائه خدماتی نظیر تعمیر و نصب علمک برای متقاضیان
و حرفهای کالسهای آموزشی آن در سطح منطقه
حوزه مخابرات
حوزه بهداشت و درمان

*ساخت مرکز جامع سالمت شهر فیروزان که در حال حاضر *احداث و اســتقرار تجهیزات و ســامانه تقویت اینترنت در
روســتاهای رزینی ،چم کبود ،کنگاور کهنه ،چقا صراحی که
مورد استفاده قرار گرفته است
اکثر مناطق خزل از اینترنت پر سرعت بهرهمند گردیدهاند و
*احداث خانههای بهداشــت در روستاهای رزینی ،شهرک و در حال حاضر نیز روســتاهای دارسیمه و تپه علی نیز جهت
تاریکدره پایین
حل مشکل اینترنت آنها در حال پیگیری میباشد.
ساخت پایگاه اورژانس فارسبان
*حل مشکل اساســی و احداث خط فیبر نوری روستای
حوزه آموزش و پرورش

بره فراخ نیز از جمله اقدامات دستگاههای اجرایی بوده است.

*ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به نیازمندان  502مورد
*پرداخت  69مورد تســهیالت از تبصره  16منابع بانکی به
 1/053/000/000ریال
مبلغ  26/000/000/000ریال 80 ،درصد تحقق یافته
ع پرداخت تســهیالت منابع امــدادی بهزیستی
*اشــتغالزایی از مناب 
صندوق والیت  29مورد به مبلغ  3/490/000/000ریال
*پرداخت تسهیالت اشتغالزایی به مبلغ 13/500/000/000

*بهسازی روستایی واحدهای آسیب دیده از سیل  83مورد ریال
به مبلغ  44/800/000/000ریال
*پرداخت کمک هزینه تحصیلی بــه دانشآموزان معلول و
*تعمیرات مســکن مددجویی  82مــورد کمک بالعوض به دانشجویان
مبلغ  1/170/000/000ریال
*تحویل سمعک به توانخواهان دانشآموز

*تسهیالت وام از محل صندوق امداد والیت جهت تعمیرات *پرداخت کمک موردی به توانخواهان غیر مستمر
 3/530/000/000ریال
*پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب به دانشآموزان
*پرداخــت کمک معیشــتی به افراد تحت پوشــش 1441
*معرفی معلول نیازمند به خیرین جهت کمک ماهیانه
خانواده به مبلغ  31/003/035/163ریال
*اهداء جهیزیه به نیازمندان  21مورد به مبلغ* 1/352/500/000تحویل وسایل کمک توانبخشــی از قیبل ویلچر معمولی،
ویلچر حمام ،عصا زیربغل ،عصای مچی ،ســاعت گویا ،عصای
لوازم ضروری برای نیازمندان و ســالمندان  23مورد به مبلغ سفید ،دســتگیر حمام ،واکر ،تشــک مواج ،تشکچه ویلچر،
 229/000/000ریال
توالت فرنگی و ...
*خدمــات موردی بــه نیازمنــدان و ســالمندان  97مورد *توزیــع  1400کیلوگرم مرغ و  100بســته مواد غذایی به
 692/028/939ریال
توانخواهان

ا*احداث مدرسه روستای قیالب

حوزه برق

*احــداث مــدارس روســتای معتمدآباد و کهریز ســلیم با
هماهنگی و مشارکت بنیاد برکت

*احداث پست عمومی به مبلغ ریالی  72میلیون تومان
*ارائــه خدمــات اجاره مســکن بــه نیازمنــدان  24مورد *توزیع محلول ضدعفونی
*احداث شــبکه روســتایی با اعتباری بیش از  300میلیون  90/000/000ریال
تومان

*تعمیر و ساماندهی مدارس روستاهای معتمدآباد و بره فراخ

خون تازه در شریان راهداری نهاوند
خون پاک شهیدان گلگون کفن ،اللههای دشت انقالب را در بهمن ماه به ثمر نشاند و در پاسداشت ارزشهای انقالب اسالمی ،دالور مردان
غیور این دیار حماسه هشت سال دفاع مقدس را با نثار خون خود نگاشتند.
امروز انقالب جمهوری اســامی ایران  42ساله میشــود و تاریخ به یاد خواهد داشت که فرزندان روحاهلل و پیروان والیت فقیه پرچم این
انقالب را برافراشتهاند تا به دست مبارک ولی عصر برسانند.

د فتر افتخارات انقالب اســامی ایران سند کارآمدی نظام مقدس و لوح زرین دستآوردهای شگرفی است که به برکت این نعمت الهی در
کشورمان ثبت و ضبط شد.
وحید صفدری رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای ضمن بیان مطلب فوق ،در ادامه به تشــریح عملکرد و مجموعه اقدامات صورت
گرف ته در حوزه اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان نهاوند از ابتدای سال جاری تاکنون پرداخت.

طول سه و نیم کیلومتر و با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان
حوزه نگهداری راه و ابنیه
روســتایی
راه
بهســازی
و
تعریض
عملیات
اجرای
ن

همچنی
و
*اجرای خط کشی محور نهاوند به کرمانشاه
*اجرای عملیات روکش آســفالت در محور نهاوند به نورآباد هادی آباد به رزینی به طول  ۲کیلومتر
(بعد از شــهر فیــروزان) و همچنین اجرای
با اعتباری بالغ بر 2/5میلیارد تومان و به طول  6/5کیلومتر
* ادامه عملیات احداث زیر گذر ســه راهی شــهرک با هدف عملیات خط کشــی محور نهاونــد به نورآباد
و ایجاد شــیار لرراننده در مقاطع حادثه خیز
*اجــرای عملیــات روکش آســفالت در محــور نهاوند به حذف نقاط پر تصادف و کاهش میزان تصادفات جادهای
کرمانشاه (حد فاصل شهر فیروزان تا سه راهی قارلق) به طول *ایمن ســازی و اصالح نقاط حادثه خیز نظیر اصالح پیچ در محورهای مواصالتی شهرستان
2/5کیلومتر و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان
محور نهاوند به نورآباد ،رفع مقطع حادثه خیز در محور نهاوند *نصــب دوربیــن پایــش تصویــری در
*اجرای عملیات لکهگیری رویه آسفالت در تمامی محورهای به کرمانشــاه قبل از پل حاج علیمــراد ،اصالح پیچ در محور راهدارخانههای گرین و فیروزان
مواصالتی شهرستان نهاوند در قالب  ۹۳۷۱متر مربع لکهگیری
نهاوند به بروجرد بعد از پاسگاه پلیسراه  ،آشکار سازی مقطع *خرید و تهیه  ۲۰۰۰تن ماســه و نمک جهت انجام عملیات
* اجرای عملیات نصب نیوجرسی در محور نهاوند به کرمانشاه حادثه خیز قبل از روســتای باروداب واقع در محور نهاوند به برف روبی و نمک پاشی زمستانی
(حد فاصل سه راهی دهفول تا پل حاجی علیمراد) به منظور آورزمان
*انجام بازدیدهای مستمر از سیستمهای روشنایی منصوبه در
افزایش ســطح ایمنی و کاهش میزان تصادفــات جادهای با
*ایجاد خاکریز بازدارنده در محــور دهفول به برزول (گردنه سطح محورهای مواصالتی و پیگیری به منظور رفع خاموشی
اعتباری بالغ بر  ۷میلیارد تومان
برزول) به منظور افزایش سطح ایمنی
سیستمهای مذکور
*ترمیــم و مرمت  ۱۰دهانه پل که در ســالهای اخیر در اثر *اجرای عملیات بهسازی راه روستایی تازناب ،محمودیه ،الوان
حوزه حمل و نقل کاال و مسافر
عواملی طبیعی نظیر سیالب دچار آسیب شده بودند نظیر پل کمر و ...
روستاهای گیوکی ،کمالوند ،گوشه بدیع الزمان ،ازنهری و ....
*حمل بیش از یک و نیم میلیون تن انواع کاال از ابتدای سال
*ایمنسازی و نصب گاردریل بر روی پل روستای هادی آباد
جاری از مبدأ شهرستان نهاوند به سایر مقاصد کشور
*اجرای عملیات تعریض و بهســازی محور نهاوند به گیان به به رودباری و همچنین ایمن ســازی گردنه بعد از روســتای
ملوسان

*اجرای طرح ایمنســازی مدارس حاشیه راه ،راکبین موتور
ســیکلت ،عابرین پیاده و همچنین ادوات کشاورزی با هدف
آشنایی کاربران جادهای با قوانین و مقررات عبور و مرور
*اجرای طرح توزیع حواله الســتیک در بین رانندگان بخش
حمل و نقل جاده برون شهری
*نظارت بر عملکرد شرکتهای حمل و نقل جادهای شهرستان
کاال و مســافر و همچنین ناوگان تحت پوشــش شرکتهای
حمل و نقل
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صنعت و معدن نهاوند ،محرک رونق تولید و اشتغال
انقالب اسالمی بالنده و مقتدر ،چون کوه استوار
جمهوری اســامی ایران در تأللو خورشــید درخشــان والیت و رهبری در حالی چهل و دومین فجر انقالب اســامی را جشن میگیرد که
دستاوردهای عظیم دفاعی ،موشکی و دستیابی به تکنولوژیهای برتر در علوم و تحقیقات و فنآوری ،ایران را به نماد استکبار ستیزی ،استقالل،
خودکفایی و ترقیهای افتخار آمیز در جهان تبدیل کرده است.

نقی کاکاوند رئیس صنعت ،معدن و تجارت شهرستان نهاوند پس از بیان مطلب فوق در ادامه اظهار داشت :شهرستان نهاوند در آستانه تحولی
شــگرف با شتاب به سمت پیشرفت و توسعه در حوزه صنعت ،معدن و تجارت در حرکت است و خوشبختانه شاهد دستاوردهای مهمی بوده است
که میتواند با حمایت و تالش سرمایهگذاران و پیگیری جدی مطالبات آنها به افق سند توسعه اشتغال و رفع معضالت اجتماعی دست یابد.

در ادامه نقی کاکاوند عملکرد صنعت ،معدن و تجارت را طی یک سال گذشته به شرح ذیل ارائه داد:

تعداد
56

اشتغال
معادن

تجارت

صنعت و معدن

پروانه بهره برداری
صنایع

کاکاوند ادامه داد :نظارت و بازرسی
از عملکرد اتحادیهها و واحدهای صنفی
شهرســتان از اولویتهای اداره صمت
بوده و با همکاری ادارات ذیربط شامل
تعزیرات حکومتی ،نیــروی انتظامی،
دســتگاههای امنیتی و نظارتی تعداد
 800گشــت مشــترک و  561پرونده
تخلفات تشکیل و رسیدگی شده است.

جواز تاسیس

تعداد بازرسی

 9760واحد

تعداد

اشتغال

150

اشتغال

تعداد پرونده تخلف

 561واحد متخلف

15

150

46

1437

تعداد شکایات

معادن

تن شــکر ،بیش از  270تن مرغ گرم با
قیمت مصوب 620 ،تن مرغ منجمد90 ،
تن تخم مرغ دولتی 320 ،تن روغن با
قیمت مصوب ،عرضه الستیک دولتی
سبک ،سنگین و نیمه سنگین بیش از
 3200حلقه در بین جامعه هدف توزیع
و از طریــق نهادهای دولتی و در قالب
کمکهای مؤمنانه در اختیار اقشــار
آسیب پذیر قرار گرفته است.

 135شکایت
نقــی کاکاوند در ادامه تشــریح
رئیــس صنعــت ،معــدن و تجارت
رئیس صنعت ،معدن و تجارت بیان کرد :امروزه ایجاد واحدهای تولیدی با ظرفیت توســعه در صنایع معدنی یکی از راهبردهای مؤثر در رشــد و شــکوفایی شهرستان عملکرد این نهاد گفت :در راســتای
تأمین معیشــت مردم از ابتدای سال همچنین اظهار داشت :در راستای تنظیم
محسوب میگردد .طرحهای توسعه سند اشتغال با پیشرفت قابل توجه و پیگیری جدی استاندار محترم ،معاونین و فرماندار پرتالش و نماینده شریف مردم نهاوند در مجلس
تاکنون اقالم کاالی اساســی از جمله بازار و مبارزه با گرانفروشــی به ویژه در
شورای اسالمی بهترین وضعیت برای سرمایهگذاری شهرستان را فراهم نموده است.
بیش از  385تن برنــج ،بیش از  420ایام مبارزه با بیمــاری کرونا ،واحدهای
متخلف پلمپ و به مراجع قضایی معرفی
طرحهای تأثیرگذار شهرستان نهاوند
شده است.
ردیف

1
2

نام طرح

نام شرکت

دولومیت کلسینه شرکت نسوز ایران
و زینتره
فرو سیلیس

شرکت صنایع
آلیاژی نهاوند
سیلیس

میزان سرمایهگذاری

میزان اشتغال

مساحت زمین

آدرس

شرکت شستا

600

100

 7هکتار

کیلومتر  2جاده کرمانشاه

پاکبین  -حکمت

50

80

 2هکتار

کیلومتر  15جاده کرمانشاه

نام مجری

( میلیارد ریال )

در پایــان از مــردم عزیز
انتظار میرود هرگونه شکایت و
گزارشی از تخلفات صنفی را با
شماره تلفن  124یا 33237425
مطرح کنند تا در اســرع وقت
پیگیری شود.

رکورد موفقیت اداره ورزش و جوانان نهاوند

حمیدرضا درویشی از گوش شکستههای قدیمی ،با اخالق و از قهرمانان ملی ورزش کشتی میباشد که نائب قهرمانی پیشکسوتان کشتی جهان را در کارنامه ورزشی خود دارد.

وی که در رزومه مدیریتی خود  8سال حضور موفق در اداره ورزش و جوانان شهرستان رزن و سرپرستی هیئت کشتی استان در سال  97را دارد ،در اردیبهشت ماه سال  99به عنوان
سرپرست هیئت کشتی نهاوند انتصاب شد که این انتصاب بارقههای امید را برای رسیدن ورزش نهاوند به ساحل آرامش ،در دل همگان روشن کرد.

در ادامه حمیدرضا درویشی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نهاوند ضمن تبریک فرا رسیدن چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و گرامیداشت یاد و خاطره
شهدای گرانقدر خصوص ًا شهدای ورزشکار ،عملکرد اداره ورزش و جوانان شهرستان نهاوند را به شرح ذیل عنوان کرد

اهم فعالیتهای اداره ورزش و جوانان نهاوند در
حوزه عمرانی و سالنهای ورزشی

بازدید از پروژههای عمرانی شهرســتان توســط مدیرکل عمرانی
شهرستان 99/2/16
بازدید سرزده از اماکن ورزشی شهرستان
بازدید از پروژههای عمرانی بخش زرین دشــت توسط رئیس اداره
ورزش و بخشدار در تاریخ 99/2/22

بازدید رئیس اداره ورزش و جوانان از خوابگاه ،استخر ،خانه کشتی
شهید منوچهر برزویی و پیســت دو میدانی مجموعه علیمرادیان
99/2/24
سرکشــی و بازدید از بیش از  50باشــگاه خصوصی شهرستان و
بخشها
پیگیری و بررسی مشکل آب پیست موتور سواری
نصب اسکوربورد ورزشی در مجموعه ورزشی علیمرادیان به ارزش
۱۶۰میلیون
جذب یک تخته تشک کشتی برای تخته تشک تاتامی جهت سالن
کشتی مهندس علیمرادیان

برگزاری دورههای آموزشی توسط اداره ورزش و
جوانان نهاوند

برگزاری بیش از  ۲۰جلسه جداگانه با هیئتهای ورزشی شهرستان
برگزاری جلسه با ادارات جهت امضای تفاهم نامه از جمله بهزیستی
و آموزش و پرورش
برگزاری جلســه هماندیشــی با باشــگاههای فوتبال در لیگهای
شهرستان و استان 99/3/7
برگزاری اردوی مشــترک ووشوکاران نهاوندی با تیم پاس ناجا به
میزبانی نهاوند 99/3/10
برگزاری دوره کارآموزی کوهپیمایی در تاریخ  ۱۰و  ۱۱مهر ماه در
نهاوند با حضور مدرس از فدراسیون کوهنوردی
برگــزاری دوره تئــوری مربیگری درجه  ۳با حضــور بیش از ۳۰
شرکت کننده به صورت مجازی
برگــزاری دوره کارگاه آموزش یخ و برف در ارتفاعات گرین نهاوند
۹۹/۳/۱۲

برگــزاری چند دوره مربیگــری و داوری در رشــتههای رزمی به
میزبانی شهرستان
حضور مربیان کشتی نهاوند در دوره دانش افزایی در استان همدان

حوزه جوانان و مجمع خیرین ازدواج

دیدار با امام جمعه با حضور رئیس مجمع خیرین ازدواج در تاریخ
99/2/15

فخری زاده با تیم رسانه ملی
برگزاری نماز جماعت جهت ترویج فرهنگ خواندن نماز اول وقت
در چمن شهید سلیمانیان توسط فوتبالیستها
برگزاری رژه موتور ســواری نهاوند به مناسبت سالگرد شهید حاج
قاسم سلیمانی در تاریخ 99/10/13

اعطای بیش از  ۵۰جهیزیه به زوجهای جوان در طول سال جاری
و جمعآوری کمک خیرین

حضور مســعود قیاســی دوچرخهســوار نهاونــدی در لیگ برتر
دوچرخهسواری

اقدامات فرهنگی ورزشی

حضور زهــرا خواجوی دروازه بان ملی پوش نهاوندی در تیم ذوب
آهن اصفهان

غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدا 99/2/15

راهیابی مهدی خزایی به مسابقات قهرمانی کشور

برگزاری بیش از  ۱۵برنامه فرهنگی ورزشــی به مناســبت ســوم
خرداد ماه

حضور امیر محمد بحیرایی در مسابقات لیگ دسته یک کشور

برگزاری همایش پیاده روی به مناسبت روز جهانی محیط زیست
در مورخ 99/3/17

رکورد زنی قله یال کبود توسط آقای محسن سیف 99/9/23
رکابزنی مهدی یعقوبی رکابزن نهاوندی از حرم مطهر شاهزاده
محمــد (ع) به مقصد حرم مطهر امام رضا (ع) به مســافت ۲۴۸۴
کیلومتر

برگــزاری آیین ملی و روز فرهنگ پهلوانی در زورخانه پوریای ولی
نهاوند 99/3/20

برگزاری همایش پیادهروی ویژه بانوان از میدان بسیج تا تپه
ابوذر در گلزار شهدای گمنام در تاریخ 99/7/3
برگزاری بیش از  ۳۰برنامه فرهنگی ورزشــی به مناســبت هفته
دفاع مقدس
برگزاری بیش از  ۵۰برنامه متنوع به مناســبت هفته تربیت بدنی
و ورزش
عیادت از پیشکسوت کشتی عباس شهبازی 99/2/21
تجلیل از پیشکسوتان کشتی شهرستان نهاوند
برگزاری مسابقه فوتبال به یاد سه شهید واالمقام حاج میرزا محمد
سلگی ،ســردار شهید حاج قاسم ســلیمانی و شهید حاج محسن

دعوت از زهرا سلگی به اردوی تیم ملی بسکتبال

دعوت از بهنام آرین دوچرخه سوار نهاوندی به اردوی تیم ملی

برگزاری سه جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در محل فرمانداری

برگزاری بیش از  ۲۰دیدار دوســتانه و رسمی فوتبال و چندجانبه
در زمین چمن سلیمانیان و مجموعه علیمرادیان

حضور چهار ووشوکار در لیگ برتر کشور
دعــوت از علی اکبر احمدوند و محمد رضا گلپایگانی ،ناشــنوایان
نهاوندی به اولین اردوی تیم ملی فوتبال جهت مســابقات المپیک
تابستانی ۲۰۲۱

برگزاری بیش از پنج جلســه با اعضا و مسئوالن خیرین ازدواج در
محل اداره ورزش و دفتر مجمع خیرین ازدواج

برگزاری بیش از  ۲۵برنامه فرهنگی ورزشی در هفته دولت

حضور تیم بانوان بسکتبال نهاوند در لیگ دسته دوم کشور

زورخانه نهاوند که بزودی به بهره برداری می رسد

امضای تفاهم نامه با بیمه پاسارگاد 99/3/7

دیدار و بررسی مشکالت قهرمانان شهرستان نهاوند
میزبانی رؤسای هیئتهای استانی در شهرستان نهاوند
راهاندازی نمایندگی اداره ورزش و جوانان در بخش خزل
میزبانی مسابقات فوتبال لیگ دسته سوم کشور در نهاوند
برگزاری بیش از  ۴۰برنامه فرهنگی ورزشی در ایام دهه فجر

حضور پررنگ ورزشــکاران نهاوندی در میادین
ورزشی
حضور تیم جوانان کشاورز در لیگ دسته سوم کشور

حضور تیم دوچرخهسواری نهاوند در لیگ برتر کشور

صعود به بیش از  ۴۰قله از اول ســال جاری تاکنون توسط هیئت
کوهنوردی و ورزشهای همگانی شهرستان

حضور درخشان مربیان و داوران در سطح استان
و کشور

انتخاب ســمیه روزبهانی بــه عنوان برترین مربی فوتبال اســتان
همدان
حضور چهار داور نهاوندی در لیگ دســته دوم و ســوم فوتبال و
فوتسال کشور
انتخــاب خانم دکتر بهاره ســیفی نهاوندی به عنــوان کمک داور
فوتبال در سال ۲۰۲۱

حضور آقایان ســنگ ســفیدی و وحید جهانیان به عنوان هیئت
رئیسه هیئت وزنه برداران استان همدان

ویژه نامه چهل و دومین سال انقالب
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شاخص نوسازی مسکن روستایی نهاوند،باالتر از میانگین کشوری

حوزههای فعالیت بنیاد مسکن شهرســتان نهاوند در روستاها شامل تهیه و اجرای طرحهای هادی ،نوسازی و مقاومسازی مساکن روستایی و شهرهای
زیر  ۲۵۰۰۰نفر ،صدور اسناد مالکیت و واگذاری زمین به افراد واجدالشرایط در روستاها و همچنین ارائه خدمات فنی و مهندسی به این عزیزان میباشد.
علیرضا نثاری رئیس بنیاد مســکن شهرســتان نهاوند با اعالم این مطلب ،درخصوص عملکرد این نهاد خدماتی اظهار داشــت :شهرستان نهاوند
دارای  ۱۶۹روســتای دارای سکنه ،در قالب  ۲۳۴۵۰خانوار و  ۲۶۳۷۱واحد مسکونی و جمعیت روستایی بالغ بر  ۸۷۰۰۰نفر بوده که همه  ۱۶۹روستای این
شهرستان تعیین محدوده شدهاند.
درســال جاری از محل اعتبارات ملی ناشــی از خسارت سیل و بارندگی سال  ۹ ،۹۸میلیارد تومان اعتبار مصوب با تخصیص صد در صد به  ۱۴پروژه
دیوارهســازی مسیل ،کانال سنگی ،اجرای آسفالت و بهسازی تخصیص داده شد (معادل  ۳۰درصد کل اعتبار ملی استان) و خوشبختانه عملیات اجرایی
این پروژهها با برنامهریزی انجام گرفته و مطابق برنامه زمانبندی رو به اتمام اســت و به طور میانگین دارای پیشــرفت فیزیکی  ۹۰درصد میباشند که
به منظور تکمیل  ۵پروژه نیز مجددا ً یک میلیارد تومان با ارائه مســتندات توسط این بنیاد و پیگیری نماینده محترم شهرستان از محل اعتبارات ملی
تخصیص و در مرحله ابالغ میباشد.

اجرای آسفالت  84000متر مربع معابر روستایی

علیرضا نثاری در ادامه اظهار داشــت :اجرای آســفالت معابر
فاز اول و یا دوم  ۱۴روســتا در سال جاری انجام گرفته است.
میزان تناژ آســفالت مصرفی در این پروژه ها بالغ بر ۱۱۷۰0
تن بوده و ســطح اجرایی آســفالت نیز بالــغ بر  ۸۴۰۰۰متر
مربع بوده است .همچنین امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی
این بنیاد در سال جاری عملیات خاکی و زیرسازی معابر ۳۴
روستا را با مساحت زیر سازی شده بالغ بر  ۲۳۶۰۰۰متر مربع
به اتمام رسانده است.
بــه منظور ادامه فرایند بهســازی روســتاها ازمحل اعتبارات
اســتانی بالغ بر  ۳میلیارد تومان اعتبار مصوب منظور شــده
اســت که تاکنون با تخصیص  ۳۰درصدی بــه این پروژهها،
انتخاب پیمانکار ،انعقاد قرارداد و شروع عملیات اجرایی آنها
با مساعد شدن شرایط جوی در دستور کار قرار دارد.

این بنیاد انجام گردید و تا آبان ماه  ۹۸نیز ادامه داشت.

روستایی میباشد.

خوشــبختانه در ســال قبل و جاری با پیگیریها و ارزیابی و
برآوردهای به موقع انجام گرفته و حمایت مسئولین محترم در همچنین نوسازی مســاکن روستایی و شهرهای زیر  ۲۵۰۰۰الزم به ذکر است تا ســال  ۱۳۹۳نیز افتخار ساماندهی گلزار
زمان وقوع بارندگی شــدید فروردین ماه سال قبل ،اکیپهای نفر در ســال جاری به تعداد  ۱۰۲۰ســهمیه با تسهیالت  ۵۰مطهر شــهدا در روســتاها به این بنیاد محول شــده بود که
ارزیابی این بنیاد بالغ بر  ۱۰۸۰۰واحد مســکونی روستایی را میلیونــی با نــرخ  ۵درصد و باز پرداخت  ۱۲ســاله با دوران مزار مطهر  ۱۹۴شــهید گرانقدر درقالب  ۱۶گلزار روســتایی
بازدید که در نهایت بالغ بر  ۴۲۵۰واحد مســکونی فرســوده
ساماندهی گردید.
نیازمند به تعمیر و احداث مجدد تشخیص داده شد و ۱۰۷۶
واحد نیز لوازم و اســباب و اثاثیه دچار خســارت شده بودند
احداث  289واحد مسکن شهری در نهاوند
که پس از تشــکیل ســتاد بازسای مســتقر در بنیاد مسکن
در حوزه مســکن شــهری نیز ،این بنیاد احــداث  ۲۸۹واحد
مسکن در شهر نهاوند و تحویل به متقاضیان که عموماً اقشار
کم درآمد میباشــند را نیز در برنامههــای تحقق یافته خود
دارد.

ثبت نام  365متقاضی در طرح «اقدام ملی تولید
مسکن»

در حوزه طرح اقدام ملی تولید مســکن نیز بنیاد مسکن این
شهرستان با کمک و مساعدت اداره راه و شهرسازی شهرستان
و واگــذاری زمین مورد نیاز به این منظور به این بنیاد ،زمینه
ثبت نام و تشــکیل پرونده برای  ۳۶۵متقاضی واجد شــرایط
فراهم گردیده که در حال حاضر در شهرداری نهاوند در حال

انجام فاز اول بهسازی  94روستا با  62میلیارد
تومان اعتبار

در حــوزه اجرای طرحهای هادی ،ایــن بنیاد تاکنون فاز اول
بهســازی  ۹۴روســتا را با اعتباری بالغ بر  ۶۲میلیارد تومان
به انجام رســانده که  ۵۸روســتای آن به اتمام و بهرهبرداری
مشــارکت ساخت در دستور کار این بنیاد بوده که بالغ بر ۷۵
درصد بــا بانکهای عامل معرفی و ۵۳۰فقــره انعقاد قرارداد
صورت گرفته و عملیات ساخت آنها آغاز گردیده است .اعتبار
جذب شــده در این بخش نیز بالغ بــر  ۴۳میلیار تومان بوده
این شهرســتان ،اعتبار تخصیص داده شــده به این مقوله در اســت .از محل کمک بالعوض حســاب صد حضرت امام نیز
شهرســتان نهاوند بالغ بر  216میلیارد تومان بوده که شامل مبلــغ  ۴میلیارد تومان به واحدهای نیمه تمام تخصیص داده
 ۱۵۵میلیــارد تومان تســهیالت احداثــی و تعمیری و لوازم شده که در حال پرداخت به واجدین شرایط میباشد.
معیشــت و مبلغ  ۶۱میلیارد تومان کمک بالعوض اعالم شد.
همه ســهمیه تخصیصی ،تشکیل پرونده و به بانکهای عامل همچنین از مهرماه سال جاری  ۲۵۰نفر از محرومین شناسایی
معرفی شــده و تاکنون  ۹۸درصد منجر به عقد قرارداد شده شــده با هماهنگی اداره کمیته امداد امام (ره) و بهزیســتی
است .تعامل و همکاری و مساعدت بانکهای عامل شهرستان شهرستان و معتمدین محلی به منظور ساخت مسکن نوسازی
به بانک معرفی شده و به هر متقاضی محترم مبلغ  ۳۰میلیون
تومان کمک بالعوض در حال پرداخت میباشد.

صدور پروانه ساختمانی میباشد.

رسیده است و  ۳۶روستا نیز در دست اقدام میباشد و فاز دوم
بهسازی  ۱۳روستا نیز توسط این بنیاد انجام و به بهرهبرداری
رسیده است.

ایــن پروژه به صــورت متقاضی محور بــوده و برای هر واحد
تحویلی یکصد میلیون تومان تسهیالت با نرخ سود  ۱۸درصد
و بازپرداخت  ۱۰ساله به متقاضیان پرداخت میشود و مابقی
اعتبار مــورد نیاز به صورت مرحلهای و به فراخور پیشــرفت
فیزیکی پروژه توسط متقاضیان پرداخت میگردد.

شاخص نوسازی مسکن روستایی در شهرستان
نهاوند باالتر از میانگین کشوری است

درحوزه نوســازی و مقاومســازی مســکن روستایی نیز
تاکنون  ۱۷۷۰۰متقاضی به منظور اخذ تســهیالت نوســازی
به بانکهای عامل معرفی شدهاند که تاکنون عملیات ساخت
 ۱۶۸۵۰واحد به اتمام رســیده و پایــان کار خود را دریافت
نمودهاند .الزم به توضیح میباشد اعتبار پرداختی به متقاضیان
در این حوزه از ســال  ۸۴تاکنون بالغ بر  220میلیارد تومان

فضای اشغال شده این واحدها معادل  ۳۰درصد زمین واگذار
شــده بوده و مابقی به منظور فضاهای پیرامونی شامل معابر و
فضای سبز و غیره تعریف میگردد.

در سال گذشته و جاری قابل تقدیر بوده و زحمات این عزیزان

شاخص نوسازی مسکن روستایی شهرستان نهاوند بالغ بر ۷۶

صدور پایان کار برای  1101واحد مسکن شهری در

درصد میباشد که باالتر از میانگین استانی و کشوری است

در شهرهای زیر  ۲۵۰۰۰نفر نیز تاکنون  ۱۱۳۸فقره تسهیالت
نوســازی با اعتباری بالغ بر 23میلیارد و  300میلیون تومان
نوسازی گردیده است و  ۱۱۰۱واحد پایان کار خود را دریافت
نمودهاند.

بوده و خوشــبختانه شاخص نوسازی مســکن روستایی این
شهرســتان بالغ بر  ۷۶درصد میباشــد که باالتر از میانگین
استانی و کشوری است.

جــذب  216میلیــارد تومان تســهیالت جهت
جبران خسارت ناشــی از بارندگیهای بهار  98به
مسکنهای روستایی و شهری

نباید نادیده گرفته شود و از همه عوامل و عزیزان دست اندر
کار بانکهای عامل تشکر و قدردانی خاص را دارم.
به هر واحد احداثی نیز  ۱۶۰کیســه ســیمان رایگان اهدایی
مقام معظم رهبری تحویل گردیده است.

شهرهای زیر  25000نفر

 96درصد واحدهای مسکن روستایی سند دار
شدند

در حوزه صدور سند نیز تاکنون با مشارکت اداره ثبت اسناد و
هزینه صدور پروانه و طراحی نقشــه و انجام نظارت نیز تا  ۶۰امالک شهرستان  ۲۲۹۵۰جلد سند مالکیت در سطح روستاها
متر مربع رایگان میباشد.
و شــهرهای زیر  ۲۵۰۰۰نفر صادر و تحویل مالکین گردیده و
آوار برداری  ۱۹۰۰واحد فرسوده نیز توسط اکیپ آوار برداری این به معنای ســند دار شدن  ۹۶درصد واحدهای مسکونی

تاکنون همه افراد واجدالشــرایط به منظور تشکیل پرونده به
این بنیاد مراجعه و پرونده خود را تکمیل نمودهاند .همچنین
واجدین الشــرایط فاز دوم شامل گروههای ساخت در شهرک
نیــروی انتظامی (باروداب) تکمیل پرونــده نموده و درحال
پیگیری شرایط اجرایی آن میباشیم.

علیرضا نثــاری در پایان اظهار داشــت :از مجموعه
مسئولین شهرســتان و همکاران پر تالش خودم در
بنیاد مسکن که تمام وقت و همگام با مدافعین سالمت
مشغول به فعالیت میباشــند کمال تشکر و سپاس را
دارم .از ناظرین مقیم محترم هم که مســئولیت فنی
این ســاخت و سازها را داشته تشــکر نموده و سهم
عمده این عزیزان در کیفیت ســاخت و ســازها نباید
نادیده گرفته شــود .از متقاضیان و مالکین محترم نیز
که با ســعه صدر و همکاری در این موضوع مشارکت
داشته تشکر مینمایم و تقاضای اجرای ساخت و ساز
مطابق با نقشههای اجرایی و تأکید ناظرین محترم و در
چهارچوب ضوابط تعیین شده را داشته تا شاهد اجرای
بدون نقص این واحدها و رعایت مقررات ملی ساختمان
باشیم.
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فرداینهاونددررد،قبول،ویرایشوکوتاهکردنمطالبآزاداست
مطالبمندرجدرنشریهالزامابهمنزلهدیدگاهمسئوالننشریهنیست
نقلمندرجات"فرداینهاوند"درصورتذکرمنبعبالمانعاست
مطالبارسالیبهنشریهمستردنمیگردد

@ FA R D AY E _ N A H AVA N D

نشانی :نهاوند  -خیابان آزادگان  -جنب استخر خسروی -ساختمان کارآفرینان  -طبقه سوم  -واحد  / 5تلفکس33239665:

شماره پيام كوتاه :

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی
اقتصادی و ورزشی

09182072904

تالش بی وقفه اداره بهزیستی نهاوند در خدمات رسانی
ســازمان بهزیستی کشــور از مهمترین نهادهای حمایتی دولتی است که از طریق بودجه عمومی به افراد معلول و محروم جامعه کمک مینماید .پس از پیروزی
انقالب ،سازمان بهزیســتی کشور از ادغام سازمانهای خیریه و حمایتی که در این بخش فعالیت میکردند ،آغاز به کار کرد؛ به طوری که پس از بررسی و مطالعات
شــهید دکتر «محمد علی فیاضبخش» ،سازمان بهزیستی کشور به موجب الیحه قانونی مورخ  1359/4/24و در جهت تحقق مفاد اصول  21 ،3و  29قانون اساسی
جمهوری اســامی ایران ،از ادغام  16سازمان ،نهاد ،مؤسســه و انجمن تشکیل شــد تا با اتخاذ تدابیر و ارائه خدمات و حمایتهای غیربیمهای با حفظ ارزشها و
کرامت واالی انســانی و تکیه بر مشارکتهای مردم و همکاری نزدیک سازمانهای ذیربط ،در جهت گسترش خدمات توانبخشی ،حمایتی ،بازپروری و پیشگیری از
معلولیتها و آسیبهای اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروههای کم درآمد ،اقدام نماید.

در تیرماه ســال  1383و بر اســاس قانون ساختار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ،سازمان بهزیستی کشور به همراه سازمانهای تأمین اجتماعی و بیمه خدمات
درمانی از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی منفک و به زیر مجموعه وزارت تأمین اجتماعی ملحق شد.

مریم سلگی رئیس اداره بهزیستی شهرستان نهاوند با اعالم مطلب فوق به ارائه عملکرد این نهاد خدماتی به شرح ذیل پرداخت:
خدمات ارائه شده در واحد توانبخشی

.1صدور کارت معلولیت در کمیسیون پزشکی
 .۲ارجاع به پزشک متخصص

 .18تجهیزات وســایل توانپزشکی به صورت آمار سه ماهه و بنا به درخواست توانخواه
تحویل به ارباب رجوع
 .32کلیه امور مربوط به بیمه توانخواهان

 .19تحویل سمعک و باتری سمعک

 .3ارجاع به کمیسیون پزشکی و بررسی پروندههای ارجاعی

 .33تشــکیل پروندههای تســهیالت پذیرش آن و کلیه امور
مددکاری توسط مددکاران حوزه
 .34تشــکیل کمیته توانبخشــی با حضور اعضا و مددکاران
مربوطه

 .4حق پرستاری ضایعه نخاعی
 .5اقالم بهداشتی ضایعه نخاعی

 .35پاسخگویی به ارباب رجوع به صورت تلفنی و حضوری

 .6معافیت از سربازی توان خواهان واجدشرایط

 .36نظارت بر مراکز مددکاری تا اول آذر ۹۹

 .7صدور برگه تعرفه معافیت از سربازی
 .8کمک هزینه تحصیلی دانشآموزی (تهیه و تنظیم اســناد
مربوطه)

میکنند.

 .9شناســایی دانشآمــوزان جدید و جمــعآوری مدارک و  .20تنظیم اسناد و مدارک کمک هزینه ارتوپد فنی
مستندات مربوطه
 .21تنظیم اسناد و کمک هزینه درمانی در طول سال
 .10کمک هزینه دانشجویی (تهیه و تنظیم اسناد)
 .22حق پرســتاری خانواده محور (بررسی نظارت ترخیص و
 .11ثبت دانشجویان در سامانه مربوطه
پذیرش)

 .13رسیدگی به شــکایات دفتر ارتباطات نماینده بهزیستی  .24ارسال نظامنامههای نظارتی کلیه مراکز به صورت فصلی
فرمانداری ،استانداری و...
 .25پذیرش ترخیص توانخواهان در کمیته استانی
 .14شناسایی مددجویان واجد شرایط و دریافت کمک هزینه
 .26نظارت بر پذیرش ترخیص سامانه مراکز روزانه
ایاب و ذهاب (تنظیم اسناد)
 .27اقالم بهداشتی افراد غیر ضایعه نخاعی به صورت شیفتی
 .15بررســی قطع و برقراری مستمری و انجام امور مربوط در
به صورت تحویل
سامانه
 .28ثبت پروژههای توانبخشی در سامانه ارمغان
 .16بررسی اسناد و مدارک سی بی آر و نظارت بر حسن انجام
 .29ثبت خدمات ارائه شده بعد از حسابداری
کار به صورت موردی
 .17بررسی اسناد و مدارک کمک هزینه بهبود تغذیه بیماران  .30ثبت اولیه پرونده توانخواهان و اعضای خانوار
pkn
- ۳۱صدور گواهی معلولیت به ســازمانها و ارگانهای دیگر

مراکز مثبت زندگی به گونهای طراحی شــدهاند که خدمات
به شــکل الکترونیکی انجام میشود .این خدمات الکترونیکی
نســبت به ارائه خدمات به شکل فیزیکی شفافیت را به شکل
چشمگیری ارتقا میدهد.
یکــی دیگر از اهداف اساســی این مراکز افزایش دسترســی
گروههای هــدف به خدمات ســازمان و کاهــش ترددهای
غیرضــروری خصوصاً در کالن شــهرها اســت .مراکز مثبت
زندگی به شــکل چشــمگیری ترددها را کاهش میدهد و به
نوعی منابع موجود را بهینه استفاده میکند.

کارگاه حرفه آموزی افراد معلول ذهنی

 .12نقل و انتقاالت پروژههای توانبخشی برون استانی و درون  .23بازدید از مراکز شبانه روزی آنالین ،مراکز روزانه و ارسال
استانی
کلیه مدارک و مستندات دولتی

در مراکــز مثبــت زندگــی خدمــات  ۲۲گانــهای از جمله
تشــکیل پرونده ،پاســخگویی به مراجعان ،نیازســنجیهای
محلی ،شناســایی داوطلبان و خیرین ،آگاهسازی معلوالن و
آموزشهای مهارت زندگی و غربالگری ارائه میشود.

بازدید مسئولین،کارشناسان و مددکاران از منازل افراد معلول تحت
حمایت بهزیستی نهاوند

افتتاح  5مرکزمثبت زندگی در نهاوند

بهزیســتی با بیش از  ۴۰سال فعالیت ،متولی ارتقای سالمت
اجتماعی در جامعه محســوب میشود و خدمات ارزشمندی
را در ایــن ســالها به جامعه ارائه داده اما الزم اســت به آن
فعالیتهای خوب ،فعالیتهایی اضافه شود که در حال حاضر
بتواند جوابگوی نیاز مردم باشد.
با تأســیس مراکــز مثبت زندگی یــک پازل بــه پازلهای
تکمیلی سازمان خدمات بهزیستی اضافه میشود و در نهایت
رضایتمندی گروههای هدف ،کاهش هزینهها و رضایتمندی
مردم و کارکنــان ارائه دهنده خدمــات را ایجاد میکند که
خوشــبختانه ایــن مراکز تا چنــد وقت دیگر شــروع به کار

یکی از مشــکالتی که امروز گروههای هــدف ما در ارتباط با
خدمات سازمان بهزیســتی مطرح میکنند عدم دسترسی یا
شفاف نبودن فرآیند خدمات است که در مراکز مثبت زندگی
این موانع به شکل چشمگیری برداشته میشود.
در این مراکز هزینهها به شــکل چشمگیری کاهش مییابد و
ازشبکههای موجود در جامعه مانند نهادهای غیردولتی بهره
میبرد و تصدیگری را از دولت به حداقل میرساند.

این مراکز برای گســترش فرهنگ مشــارکت مردم در
خدمت رســانی به جامعۀ هدف بهزیســتی و جمعآوری
مشــارکتهای مردمی به صورت منطقهای و محلهای و
کمک مردم بــه مددجویان محله خودشــان راه اندازی
شده است .این اقدام میتواند به ایجاد و گسترش شبکه
مردمی مشارکتها در سراسر کشور منجر شود که نتیجۀ
آن توسعۀ خدمترســانی هرچه بیشتر به جامعۀ هدف
سازمان است.

خدمات  34میلیاردی کمیته امداد نهاوند به مددجویان
نوین ،کاهش زمان ارائــه خدمات و عدالت
محوری پیش میرود.

کمیتــه امداد امام خمینی (ره) دومیــن نهادی بود که به
دستور سید روحاهلل خمینی (ره) در  14اسفند  1357برای
پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و توانمندسازی آنها
تأسیس گردید و حاال  42ســال از بهار انقالب و تأسیس
کمیته امداد امام خمینی (ره) میگذرد و پیوسته این نهاد
حمایتی همیشه همراه محرومان بوده و هست.

ما خدمتگزاران شــما مردم قدرشــناس و
فهیم شهرستان نهاوند در کمیته امداد امام
خمینی (ره) بر آنیم تا با یاری خداوند متعال،
عنایات حضرت ولــی عصر (عج) و با الهام از
رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) و مقام
معظم رهبری (مدظله العالی) با استقرار کامل
نظام نظرســنجی و توان سنجی مددجویان
جهت افزایش اثربخشــی خدمات حمایتی و
توانمندسازی اقشار نیازمند و تالش مستمر برای مردمی
شــدن فعالیتهای امداد امام در راســتای تحقق احکام
برنامههای پنج ساله ششــم امداد امام گام برداشته و با
همت شما خیرین عزیز شهرستان نهاوند مشکالت اساسی
خانواده را برطرف نماییم.

علی ملکی رئیــس کمیته امداد
امــام خمینی (ره) شهرســتان سامانه آنی پرداخت صدقات و کمک های مردمی به نیازمندان کمیته
نهاوند با بیــان مطلب فوق اظهار
امداد امام خمینی(ره) نهاوند *8877*0815#
داشت :خدماتی که توسط کمیته
امداد در حوزههــای مختلف به
خانوادههــا ارائه شــده با توجه برکت در مال کسی است که زکات بپردازد ،به مؤمنان مدد و یاری
جدی به محتوای برنامهها از منظر
گفتمان ارزشی ،انقالبی و انطباق
رساند و به خویشاوندان کمک نماید«.امام علی(ع)»
کامل بــا رویکردهــای دینی به
جامعه هدف عرضه شده و در همه
عرصهها تقویت بنیه فرهنگی و فعالیتها در اولویت قرار امید است در سایه الطاف بیپایان پروردگار ،ضمن گذر از
شرایط سخت اقتصادی ،نیازهای اساسی و اجتناب ناپذیر
گرفته است.
ولی نعمتان اصلی این نهاد انقالبی با بهترین کیفیت و
به طور کلی کمیته امداد از نظر سازمانی و نیری انسانی به در سریعترین زمان ممکن مرتفع گردد.
سمت کاهش هزینهها ،مردمی شدن ،استفاده از روشهای

بخشی از خدمات ارائه شده به نیازمندان توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) نهاوند در ده ماهه اول سال 1399
رد

یف

1

2

3
4

5

6

شرح سرفصل

فعالیت پرداخت کمک معیشت به مددجویان و نیازمندان
فعالیت پرداخت وام اشتغال و خودکفایی به مددجویان و نیازمندان
فعالیت پرداخت وام قرضالحسنه کارگشایی به مددجویان و نیازمندان

تعداد

120,000,000,000 4700
110,000,000,000 300
700

فعالیت کمک به ایتام و محسنین نیازمند تحت حمایت

490

فعالیت پرداخت حق بیمههای اجتماعی مددجویان

414
_

فعالیت جمعآوری زکوات و توزیع بین نیازمندان و مددجویان

مبلغ به ریال

37,000,000,000
20,000,000,000
9,000,000,000

19,000,000,000

7

پرداخت کمکهای موردی به مددجویان و نیازمندان

700

8

فعالیت کمک به امر ازدواج مددجویان و نیازمندان

52

5,000,000,000

400

1,000,000,000

9
10

فعالیت کمک به ساخت ،تعمیر ،تکمیل و بازسازی مسمن مددجویان
شهری و روستایی
فعالیت کمک به برنامه امنیت و تغذیه کودکان زیر شش سال و بیماران
صعبالعالج و مادران

 11فعالیت کمک به پرداخت فرانشیز و خدمات ویژه درمانی مددجویان

200

250

 12ارائه خدمات فرهنگی و کمک هزینه تحصیلی به دانشآموزان و دانشجویان 1500
13

فعالیت کمک به پرداخت اجاره مسکن مددجویان

14

توزیع جیره خشک و غذای گرم بین خانوادههای تحت حمایت

15

فعالیت پرداخت وام قرضالحسنه ودیعه مسکن مددجویان

16

جمع کل

200

16000
300

1,500,000,000
4,000,000,000
600,000,000

2,500,000,000
1,000,000,000

5,000,000,000
6,000,000,000

341,600,000,000 4700

