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بهمن 97

والفجر وليال العشر
السالم عليك 

يا فاطمه الزهرا (س)
دفتر امام جمعه شــهر مالير با تســليت به مناسبت ايام فاطميه حضرت 
صديقه طاهره سالم ا... عليها و تبريك به مناسبت فرا رسيدن دهه فجر انقالب 
اســالمى دســتاوردهاى انقالب اســالمى در مالير را تشــريح كرد كه در زير 

مى  خوانيد:
يكى از اهداف انقالب اســالمى ترويج فرهنگ دينى (اسالمى) در سطح جامعه 
اســت كه بحمدا... در شهرستان مالير در اين خصوص شش حوزه علميه على 
ابن ابى طالب عليه السالم و حضرت ولى عصر (عج) شهر سامن و حوزه امام رضا 
عليه الســالم روستاى جوراب و يك مركز تخصصى حفظ شبانه روزى ويكساله 
كل قرآن كريم شــهيد جاويداالثر محمد روستايى حسين آباد، ساليانه بيش از 
500 نفر در اين مراكز مشغول به فراگيرى مبانى اسالمى براى تبليغ مى باشند، 
و بــه بركت همين حــوزه هاى علميه و نهاد هايى همچون تبليغات اســالمى 
واداره اوقاف وامور خيريه در تمامى مســاجد شهر نماز اول وقت اقامه مى شود 
در فواصل مختلف ســال، مبلغينى  جهت ترويج احكام الهى به روستاهاى اين 

شهرستان اعزام مى شوند. 
در ادامه اين گزارش آمده اســت: قبل از انقالب نه تنها  خبرى از فعاليت هاى  
فرهنگى ديده نمى شــد بلكه اگر كسى قصد كار فرهنگى داشت با او مبارزه و 
برخورد مى كردند و در زمينه علمى دانشــگاه پرديس، دانشگاه علوم پزشكى، 
دانشــگاه علوم قرآنى، دانشگاه آزاد اسالمى، دانشــگاه فنى خوارزمى، دانشگاه 
علمى كاربردى و دانشــگاه ســما در حدود 10 هزار نفر  دانشجو در رشته هاى 
مختلف علمى مشغول به تحصيل و در سطح كشور رتبه هاى خيلى خوبى را در 

زمينه هاى علمى و فرهنگى كسب نموده اند.
اين شهرســتان با داشتن بيش از 300 روستا نه تنها هيچ روستايى از امكانات 
اوليه زندگى بى بهره نيســت بلكه اكثر روستاها امكاناتى در حد شهر دارند اينها 

همه به بركت انقالب است.
زمانى در اين شهرستان خبرى از كارخانه و شهرك صنعتى نبود در صورتى كه 

هم اكنون اين شهرستان سه شهرك صنعتى بزرگ دارد.
 شــهر مالير به عنوان شهر جهانى انگور و پايتخت مبل و منبت شناخته شده 

است  كه همه به بركت انقالب و نظام جمهورى اسالمى ايران مى باشد.
و اين ها همه تنها بخشــى از دستاوردهاى انقالب است كه اميد ميرود موجب 
رضايت مردم بوده و مســئوالن در راســتاى خدمت بيشتر به اين مردم تالش 

بيشترى از خود داشته باشند. 
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در طول 40 سال مردم عزيز ما در تمام صحنه ها حضور داشتند و 
حتى در بدترين شــرايط هم پشت نظام و انقالب اسالمى ايستادند چرا 
كه قيام ما متاثر از قرآن و قيام خونين امام حسين (ع)بود و آنچه كه در 

قيام و انقالب مد نظر ما بوده است اصالح امور بوده است.
معاون اســتاندار و فرماندار ويژه شهرســتان ماليــر دهه فجر را فرصت 
مغتنم و مناسبى دانست كه به باز خوانى تاريخ و اهداف انقالب اسالمى 
و آرمان هاى امام راحل و ايثارگرى ها و جانفشانى هاى عزيزانى بپردازيم 

كه جانشان را فداى انقالب اسالمى كردند.
باب اله فتحى درادامه بيان كرد: در دهه فجر امسال 149 طرح اقتصادى 
و پــروژه عمرانى با اعتبارى بالغ بر437 ميليارد تومان و اشــتغال زايى 
915 نفر افتتاح و عمليات اجرايى آن شروع شد. هم چنين فاز دوم طرح 
توسعه فروســيليس آذرخش با اعتبار 50 ميليارد تومان  و اشتغال زايى 

براى 120 نفر رسما افتتاح شد.
وى در ادامه از رتبه نخست شهرستان مالير در توسعه اشتغال خبر مى 
دهد و مى گويد: در بحث اشــتغال در سال 97 توفيقات بسيارخوبى را 
داشــته ايم و از طريق پرداخت 40 ميليارد تومان تسهيالت موفق شديم 
كه حدود 900 اشــتغال واقعى را در شهرســتان ايجــاد كنيم  كه اين 
تســهيالت بيشتر در بنگاه هاى  كوچك و صنايع دستى، مبل و منبت و 

كشمش بوده است .
وى با توجه به اينكه 8000 نفربه طور مســتقيم و 25000 نفر به طور 
غير مســتقيم درصنعت مبل و منبت مشــغول به فعاليت هســتند از 

پتانسيل باالى شهرستان در حوزه اشتغال خبر مى دهد.
فتحى در ادامه به برگزارى دومين جشنواره مبل و منبت اشاره مى كند 
و مى گويد: برگزارى چنين جشــنواره هايى در شهرستان مالير مى تواند 
به معرفى پتانسيل ها و ظرفيت هاى هنرى مالير در حوزه مبل و منبت، 
افزايش ميزان فروش نمايشــگاه داران، حضور مســافران و گردشگرانى 
از ســاير استان هاى كشور، ثبت ســفارش و پيش فروش مبلمان و رونق 

صنايع و حرفه هاى وابسته گردد.
وى در ادامه مى افزايد: در جشــنواره امسال پخش دو شب برنامه شب 
فيروزه اى از شبكه 5 ســيما، پخش 2000 ثانيه تبليغات تلويزيونى در 
خالل جشنواره از شبكه هاى سراسرى صدا و سيما بازتاب ملى و فراملى 

خوبى در زمينه معرفى مالير داشته است.
فتحى با اشاره به اينكه اجالس همدان 2018 با حضور ميهمانان داخلى 
و خارجى به اين استان اعتبار بخشيد و دستاوردهاى بسيار خوبى را به 
دنبال داشت، افزود: مالير نيز با هنر صنعت مبل و منبت در اين رويداد 

فراملى نقش مهمى را در گردشگرى استان ايفا كرده است.
فرماندار ويژه مالير با اشــاره به اينكه كار هنر و ســينما بسيار ارزشمند 
اســت افزود: برگزارى "جشــنواره آگر" نقطه عطفى در هنر و فرهنگ 
شهرســتان مالير محســوب مى شــود كه مايه مباهات و افتخار براى 
شهرســتان مالير اســت كه صاحب مفاخر بزرگ هنرى و فرهنگى در 
عرصه سينما هستند و بايد به جايگاه واقعى خود در اين عرصه برسند.

 فتحى هم چنين به روند  ســرانجام رســاندن پرونده چند ســاله 
ثبت نظام توليد انگور منظقه دره جوزان اشــاره كرده و مى گويد: 
پــاى كار بودن تمــام دســتگاههاى اجرايى ، برگــزارى هفته اى 
دو جلســه توســط ســتاد مربوطه در فرماندارى، تامين اعتبارات 
الزم و حمايت هــاى مــادى و معنــوى وزارت جهاد كشــاورزى و 
ســازمان جهاد كشاورزى همدان از اين طرح و هم چنين اقدامات 
راهبردى ازجمله برگزارى كنفراس هاى علمى، جشــنواره خوشــه 
برتــر، بازديدهــاى ميدانى فــراوان و همچنين تشــكيل 5 كميته 
تخصصــى در اين راســتا و مســتند ســازى الزم باعث شــد كه 
ايــن محصول در 10 آذر ماه ســال 1397 به عنــوان 53 ميراث 

برسد. ثبت  به  جهان  كشاورزى 
وى در ادامه به پذيرايى از مقامات مهم ارشد كشورى و استانى همچون 

معاون اول رئيس جمهوراســحاق جهانگيرى، معاون بنياد مسكن كشور 
مهندس شــاملو، معاون وزير علوم، اســتاندار فرهيخته استان همدان، 
سرپرست اورژانس كشــورو مديران كل استان اشاره كرده و مى گويد: 
طبق نياز ســنجى هايى كه انجام شده مشكالت موجود در هر زمينه اى 
را به اطالع مقامات مربوطه رســانده ايم و پيگيرى هاى الزم هم صورت 

گرفته است.
در پايان گفتنى است حضور مستمر در روستاها و اجراى برنامه هاى 
متعــدد روســتاگردى در قالب ميز خدمت و ديــدار چهره به چهره 
با مردم روســتا با حضور نمايندگان و ديگر مســئوالن شهرستانى، 
سركشــى از ادارات شهرســتان در قالب اعــزام تيم هاى ارزياب در 
زمينه هــاى رعايت حقوق شــهروندى و تكريم اربــاب رجوع، انجام 
بازديدهاى ســرزده از ادارات، ديدار چهره به چهره با اقشار مختلف 
مردمى در دوشــنبه هاى هر هفته، حضور درمساجد مناطق حاشيه 
شــهر در قالــب ميز خدمت بــا حضــور امــام جمعه ،نمايندگان و 
مســئوالن ادارات، شهردار و اعضاى شوراى اسالمى شهر، حضور در 
مجامع و نشست مشــترك با نخبگان و جوانان انديشه ورز، نشست 
مســتمر با اصحاب رســانه، بازديد از دفاتر نشــريات محلى و ديدار 
بــا تحريريه اين نشــريات و ديگر اعضاى جامعه خبرى شهرســتان 
و اســتان، برگزارى نشســت هاى مشــترك با نمايندگان احزاب و 
تشكل هاى سياســى، اعم از بسيج دانشــجويى، روحانيون، نخبگان 
بســيجى، فعاالن سياسى و تشكل هاى حامى رئيس جمهورى از باب 

ا... فتحى يك چهره محبوب و مردمى ســاخته است.
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در توسعه اشتغال  رتبه نخست  مالير 

مالير به  جمهور  رئيس  اول  معاون  سفر 
 اسحاق جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور كه در دهه فجر در شهرستان مالير حضور يافت در مراسم افتتاح كارخانه شماره 

2 فروسيليس غرب پارس حضور پيدا كرد.
در اين مراســم وى با اشــاره به اينكه انقالب اســالمى از معدود انقالب هايى بود كه با روشى مســالمت آميز و با حضور 
توده هاى و اقشــار مردم به وقوع پيوســت گفت: آرمانهاى انقالب براى نسل جديد نيز كه سال هاى ستم شاهى را درك 
نكردند ارزشــمند و ستايش آميز است و اميدواريم بتوانيم اهداف و درخواست مردم در انقالب را بيش از پيش به نتيجه 

برسانيم.
جهانگيرى از مديران ميراث فرهنگى و گردشــگرى خواســت تا كار ثبت جهانى شهر مالير به عنوان پايتخت مبل و منبت را 

با جديت پيگيرى كنند.
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نايب رئيس كميســييون قضايى و حقوقى مجلس دهــم احداث راه آهن در 
مالير را از افتخارات دوره مجلس ششم دانست و بيان كرد: قطعه اول راه آهن 
همدان-مالير در حال احداث اســت واين راه آهن شــمال كشور را به جنوب 
وصل مى كند و كريدر مهمى در كشور به حساب مى آيد همچنين با تاكيد بر 
ضرورت اتمام پروژه هاى جارى، مســاله راه هاى ارتباطى را از جمله مهمترين 
الزامات توسعه در منطقه دانست و توجه ويژه به اين مقوله از آغاز سال 95 را 

در همين راستا توصيف كرد.
وى گفت موفق به دريافت مبلغ 54 ميليارد تومان براى 4 خطه شدن مسير 
ماليــر- آورزمان - نهاوند از محل اعتبارات ملى شــديم وبرپيگيرى هايى در 
تســريع روند اجرايى پروژه محــور مالير-آورزمان-نهاوند، پرداخت مطالبات 

ساكنين حريم محور جوكار-تويسركان و احداث ميدان اين مسير در محدوده 
حســين آباد، اخذ اعتبار جهت بهســازى مســير مالير- توره، تكميل محور 
ســامن-بروجرد، توجه ويژه به موضوع بازآفرينى شهرى مالير، تامين اعتبار 
براى تملك "خانه تاريخى منصورى" ، رفع كاســتى هاى حوزه بهســازى و 

آسفالت ريزى راههاى ارتباطى و معابر روستاهاى مالير نيز تأكيد كرد.
كاظمى با اشاره به رايزنى هاى فراوان با مسئوالن در راستاى متعاقد كردن آنها 
براى احداث ســد كالن شهرستان ماليرافزود: در حال حاضر 40 ميليون متر 
مكعب آب در ســد ذخيره شده همچنين احداث تصفيه خانه با پيشرفت 60 

درصدى و تكميل خط لوله آن از سد تا شهر به اتمام رسيده است.
بــه گفته وى 28 ميليارد تومــان وام به آن تخصيص يافته و بزودى پرداخت 

مى شود و از خرداد ماه امكان بهره بردارى از آب شرب گواراى سد كالن براى 
ماليرى ها فراهم مى شوند وتأكيد كرد با توجه به اينكه در حال حاضرسدسازى 
در كشــور ممنوع اعالم شده، تالش براى احداث ســد كالن مالير را باقيات 

وصالحاتى براى خود عنوان كرد.
 وى همچنين خواســتار شتاب گيرى روند اجراى فاضالب شهرى مالير شد و 
تاكيد كرد: با توجه به اينكه اجراى فاضالب شهرى مالير از ساير نقاط استان 
عقب تر است، ضرورى است سال 98 نگاه ويژه ترى در اجراى فاضالب اين شهر 
صورت گيرد و در اين زمينه تاكيد كرد: چنانچه نياز باشــد براى شتاب گيرى 
روند اجراى طرح فاضالب مالير موارد را در تهران و كميسيون بودجه و تلفيق 

پيگيرى مى كنيم تا بتوانيم گامى مثبت در اين زمينه برداريم .
وى همچنين از 2 واحد 12 هزار تنى فروســيليس در شــهرك صنعتى امام 
رضاى جوكار كه همزمان با دهه فجر وبا سفر معاون اول رئيس جمهورافتتاح 
و از2 واحد آندلوزيت و منيزيم كه زمينش توسط سرمايه گذار تملك شده و 

كلنگ زنى مى شود خبرداد.
نماينده مردم مالير با اشــاره به شــركت بافتينه كه بــه توليد نيازمنديهاى 
پزشكى اتاق عمل مشغول است تصريح كرد:اين شركت پيشرفت 60 درصدى 

داشته و با توسعه آن نياز كشور به واردات بر طرف خواهد شد. 
عضو فراكســيون اميد مجلس با بيان اينكه اين شهرســتان امروز در عرصه 
ورزش كشور صاحب نام است و روزهاى پرنشاط، جديد و رو به رشدى را تجربه 
مى كند گفت: تاكنون براى 21 خانه ورزش روســتايِى شهرســتان تجهيزات 

ورزشى گرفتيم.
وى ادامه داد: در نشســت هاى متعدد با وزير ورزش و جوانان - ورزشگاه پنج 
هزار نفرى مالير- كه تاكنون موفق به جذب 15 ميليارد تومان شديم به عنوان 
يكى از طرح هاى بزرگ ورزشى اين شهرستان، در حال تكميل است و اوايل 
ســال آينده به بهره بردارى مى رسد و با پيگيرى هاى انجام شده استخر نيمه 
كاره سامن و ساير سالن هاى ورزشى اين شهرستان نيز در حال تكميل است 
همچنين ازتعويض كف پوش هاى ســالن 400 مترى ورزشى شهراسالمشهر 
آق گل و تجهيز سيستم گرمايشى، اهداء زمين  2000  مترى توسط شورا و 
شهردارى جهت احداث سالن ورزشى سرپوشيده واستاندارد، تسطيح و تجهيز 

زمين فوتبال خاكى توسط هئيت ورزشى روستايى خبر داد.
كاظمى با اشــاره به تحوالت چشــمگير صورت گرفته در عرصه بهداشت و 
درمان شهرستان به ويژه پس از دعوت وسفر وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــكى به مالير، تعامل ســازنده و مســتمر با دولت جهت اخذ اعتبارات و 
تجهيزات پزشــكى را شايان توجه دانســت و ابراز اميدوارى كرد با ادامه اين 
روند، نيازهاى كنونى اين عرصه مرتفع و زيرساختهاى الزم براى توسعه كمى 

و كيفى خدمات درمانى و پزشكى شهرستان مالير مهيا شود.
وى گفت: بخش خير ســاز آى سى يو بيمارستان امام حسين(ع)كه تكميل 
شــده بود نياز به تخــت به مبلغ هر كدام 800 ميليون تومان داشــت كه با 
ســفر وزير بهداشــت وقت وبازديد از آن، دســتور به تكميل تجهيزات اين 
بخش كردو مشــكالت اين بخش مرتفع گرديدهمچنين با اشــاره به اينكه 
ايجــاد مركز آنژيوگرافى يكى از مهمترين مطالبه هاى مردم اين شهرســتان 
در حوزه بهداشــت و درمان است گفت: درنشســت بررسى مشكالت عمده 
بهداشــت و درمان مالير با رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان، ايجاد مركز 
آنژيوگرافى با پيگيرى هاى مجدانه نمايندگان مالير توسط وزارت بهداشت و 
درمان تصويب شد كه با اين مصوبه بخش اعظمى از كار انجام شده است.وى 
تاكيد كرد: طبقه اول مركز اورژانس مالير كه در حال ساخت است بايد براى 
مركز آنژيوگرافى اختصاص يابد و درماه هاى آينده مكان اين مركز آماده شود.

خصوصى در بخش  منطقه  مجدد بزرگترين كارخانه فوالد  راه اندازى 

كارخانه فوالد شهرستان مالير كه روزگارى بزرگترين كارخانه فوالد منطقه در بخش خصوصى به حساب مى آمد، چندين سال 
پيش تعطيل و تا مرز نابودى پيش رفته بود طورى كه راه اندازى مجدد آن براى همگان غير قابل تصور بود اما در دوره دهم مجلس 
بانكى  و  حقوقى  مشكالت  شدن  برطرف  با  و  مالير  مردم  نمايندگان  روزى  شبانه  و  مستمر  هاى  وپيگيرى  تالش  با  اسالمى  شوراى 

توانست به چرخه توليد بازگردد و گام بزرگى در رونق اقتصادى و صنعتى مالير برداشته شود.
برده  خود  طلب  جاى  به  را  كارخانه  از  قسمتى  كدام  هر  طلبكارها  اينكه  بيان  با  اسالمى  شوراى  مجلس  در  مالير  مردم  نماينده 
بودند گفت: اينكه دوباره بشود كارخانه را سر پا كرد غير قابل تصور بود اما ما مصمم به راه اندازى مجدد آن بوديم و دراين راستا 
رايزنى هاى فراوان با وزير صنعت، معدن وتجارت همچنين مديران عامل بانك ها داشتيم . محمد كاظميادامه داد: با مشورت وزير 
صنعت، معدن  وتجارت مديرى كارآمد و خوش سابقه را انتخاب كرده و همچنين با رايزنى هايى كه با مديران عامل بانك ها داشتيم، 
توانستيم از همه بانك ها وام بگيريم و آن ها را متقاعد كنيم براى باز پراخت وام مهلت بيشترى به ما اختصاص دهند وآنرا به تعويق 

بيندازند.
وى با اشاره به اينكه با 7 ميليارد تومان سرمايه توانستيم كارخانه را راه اندازى كنيم خاطر نشان كرد:  خوشبختانه هم بخش ذوب 
هم بخش نورد در 2يا3 شيفت مشغول به كاروتوليد هستند واين كارخانه زمينه اشتغال 250 تا270 نفر بصورت مستقيم و تعداد قابل 
توجهى بصورت غير مستقيم را فراهم آورده است. كاظمى در ادامه از مهمترين اقداماتش در زمينه پروژه هاى عمرانى، بهداشتى، 

زيرساخت ها، ورزشى وساير مطالبات شهرستان توضيحاتى داد كه در زير مى خوانيد:
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كاظمى ادامه داد: عالوه بر آماده ســازى ســاختمان مركز آنژيوگرافى، خريد 
تجهيــزات اتاق عمل اين مركز را نيز از طريق هيات امناى صرفه جويى ارزى 

وزارت بهداشت و درمان پيگيرى كنيم.
وى ادامه داد :بيمارستان خير ساز 96 تخت خوابى جوراب كه احداثش توسط 
حاج حســن توكلى و تجهيزاتش به عهده وزارت بهداشت بود ،به دليل اينكه 
خارج ازمحدوده  شــهرى به حســاب مى آمد، دولت آنرا به عنوان بيمارستان 
دولتى نمى پذيرفت و به تبع آن خدمات دولتى به آن اختصاص نمى يافت ، 
با رايزنى هاى فراوان موفق به متعاقد كردن وزارت بهداشت ودرمان وآموزش 
پزشــكى شديم، اكنون اين بيمارســتان مى توانند مانند ساير بيمارستانهاى 
شــهرى خدمات دولتى بگيرد همچنين از پيگيرى هــاى پروژه هاى حوزه 
بهداشــت ودرمان، تكميل  بخش غربالگرى سرطان، كلينيك تخصصى ويژه، 
ارتقاى دانشــكده پيرا پزشكى و پرستارى، درمانگاه شــهر ازندريان، خدمات 
ارتوپدى و چشم پزشكى، اســتقرار پزشك در روستاها و مناطق پر جمعيت 

وتكميل بخش زايمان ويژه خبرداد كه بزودى محقق مى شود.
نماينده مردم در مجلس همچنين با اشاره به ثبت ملى منبت ماليرخاطرنشان 
كرد : به دنبال فراهم كردن شرايط الزم براى ثبت جهانى منبت مالير هستيم 
كه با دعوت معاون ســازمان ميراث فرهنگى ،صنايع دســتى وگردشگرى به 

ماليرمسائل و موانع برسى و هدايت خواهد شد .
متعاقب دعوت نايب رييس كميســيون حقوقى مجلس از مهندس الهوتى، 
مدير شــهرك هاى صنعتى ايران جهت سفر به مالير ، مشكالت حوزه مبل و 
منبت شهرســتان اعم از تامين چوب، فرآيند تخصيص تسهيالت به شاغلين 

اين عرصه و ... مورد بررسى قرار گرفت .
وى با بيان اينكه يكى از اثرات تحريم ها بحث واردات چوب است تصريح كرد: 
با توجه به اينكــه واردات چوب در كاالهاى گروه يك همچون مواد غذايى و 
دارويى با ارز 42 هزار ريال جايى ندارد، به دنبال واردات چوب با ارز 80 هزار 
ريال هســتيم وتأكيد كرد: با پيگيرى هاى مستمر در كشور و وزارتخانه هاى 
مرتبط در تالش هســتيم راه حلى براى رفع مشــكل تاميــن مواد اوليه اين 

صنعت و واردات چوب پيدا كنيم. 

كاظمى به پيگيرى هاى الزم براى حل مشكل اخذ تسهيالت و ضمانت نامه هاى 
بانكى از طريق صندوق كارآفرينى اميد كشور نيز اشاره كرد و افزود: تا اندازه اى 
مشــكل ضمانت نامه هاى بانكى براى منبت كارانى كــه قصد ايجاد كارگاه در 

شهرك صنعتى مبلمان مالير را دارند، رفع شده است.
وى بيمــه منبت كاران و ارائه تســهيالت به آنهــا را از اولويت هاى پيگيرى 

مشكالت منبت كاران برشمرد.
نماينده مردم صدور گواهى رسمى ثبت بين المللى نظام توليد انگور در مالير 
منطبق بر شاخص هاى جياس(GIAHS) توسط ســازمان فائو در تاريخ 30 
نوامبر 2018 را به عنوان نقطه عطف مسير رشد و شكوفايى بخش كشاورزى 
اين شهرستان دانســت و اين مهم را از توفيقات خود در اين دوره برشمرد و 
تاكيد كرد در اين زمينه وزير جهاد كشاورزى، استاندار محترم، مسؤالن جهاد 

كشاورزى، ميراث فرهنگى مجموعه فرماندارى ومعاونينش، نمايندگان مردم 
همچنين پژوهشــكده انگور با وفاق وهمدلى و همكارى اين مهم را به نتيجه 
رســاندند وابراز اميدوارى كرد: اين دستاورد مهم ملى و منطقه ايى زمينه ساز 
رونق حوزه اقتصاد كشــاورزى، گردشگرى و فرآورى وصنايع تبديلى و بسته 

بندى و.. شود.
 كاظمــى در ادامه  گفتگو با خبرنگارهمدان پيام افزود: ســال 96 با كاهش 
قيمت كشمش مواجه شده بوديم ومشكالتى براى باغداران بوجود آمده بود، 
بــا رايزنى هاى فراوانــى كه با رئيس جمهور و وزير جهاد كشــاورزى صورت 
گرفت موفق به دريافت 15 ميليارد تومان يارانه كشمش در راستاى كمك به 

باغداران شديم كه به آنها اختصاص يافت و توزيع شد.
كاظمــى در پايان بابيان اينكه شــرايط كنونى با قبــل از انقالب انصافاً قابل 
مقايسه نيســت گفت: در بحث عمران وآبادى روســتاها و شهرها، در بحث 
شــاخص هاى توســعه كه مى تواند در بهداشــت و درمان، مخابرات، ساخت 
وسازهاى مراكز آموزشــى وعلمى و...باشد پيشرفت هاى چشمگيرى داشتيم 
وادامه داد: امروزه ســاخت وسازهاى روســتايى به لحاظ مقاوم سازى بهتر از 
شهرها شده اســت ودولت اعتبارخوبى براى مقاوم سازى مناطق روستايى به 
آنها اختصاص داده اســت همچنين افزود: مطالبات  مردم از ما در دوره ششم 
مجلس گاز وبهســازى يود اما امروزه جوان روستايى پوشش كامل اينترنت را 
از مســوالن مى خواهد واين حكايت از اين دارد كه نياز مردم در زيرساخت ها 
مثل گاز وآب وبرق وآسفالت بر طرف شده واز برگزارى جشن گاز كشى تمام 

روستاهاى استان درآينده نزديك خبرداد.
 نماينده مردم ماليربا بيان اينكه دشــمنان با توطئه هاى ريز ودرشــت خود 
نگذاشتند آنطور كه در شأن مردمى كه همه چيز خود را براى پيروزى انقالب 
گذاشتند اقدام كنيم افزود: مردم ما از نظر اقتصادى ومعيشت مشكالت عديده 
دارند اما در خيلى جاها واقعاً مجموعه حاكميت مقصرنيست، گناه ما اين است 
كه مى خواهيم استقالل داشته باشــيم واين خالف خواست نظام استكبارى 
اســت اما ما با وحدت وهمدلى اين راه پرپيچ وخم را با پيروزى و ســرافرازى 

خواهيم پيمود.
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 شــهر زيرزمينى ســامن يكى از ظرفيت هاى بزرگ توسعه اقتصادى و 
گردشگرى شهرستان مالير است كه ميتواند جاذب گردشگران زيادى باشد.

بخشدار سامن با بيان اينكه شــهر زيرزمينى سامن يك اثر تاريخى منحصر 
بفردى اســت كه در سال84 بطور اتفاقى و در جريان حفارى هاى فيبر نورى 
شــركت مخابرات كشف شده گفت: اين شهر زيرزمينى در فهرست آثار ملى 
ثبت شده ورديف بودجه ملى به آن تعلق گرفته است و هر ساله اعتباراتى در 

راستاى مرمت ومقاوم سازى به آن اختصاص مى يابد. 
مصطفى عبدالملكى با اشاره اينكه فاز نخست اين دستكند با اتمام ساختمان 
ورودى كه اكنون پيشــرفت فيزيكى باالى 90 درصد دارد، درسال 98 آماده 
بازديد مى شود و تأكيد كرد: شهرزيرزمينى سامن به عنوان يكى از ظرفيت ها 
و پتانســيل هاى خوب مالير مى تواند با جذب گردشــگر خارجى و داخلى و 
ايجاد رونق اقتصادى و اشــتغالزايى سهم بســزايى در رشد و پيشرفت مالير 

داشته باشد.  
وى ناحيه صنعتى ســامن را يكى از بهترين ناحيه هاى صنعتى منطقه عنوان 
كرد وگفت: در اين ناحيه 80 كارگاه صنايع غذايى، خيارشــور و ترشــيجات 
وجود دارد كه با تمام ظرفيت مشغول به توليد هستند و خوشبختانه از لحاظ 

برق، تصفيه خانه، فاضالب و...مشكل خاصى در اين ناحيه ديده نمى شود.
عبدالملكى تأكيد كرد: در بخش ســامن شركت ذوب آهن آلياژى، دامدارى 
بزرگ پگاه آورزمان، كشتارگاه مرغ ماكيان گوشت، سايت كوره هاى آجرپزى 
و ناحيه صنعتى وجود دارند كه از ظرفيت ها وپتانسيل خوب منطقه محسوب 

مى شوند.
بخشــدار سامن ادامه داد: روستاى دهنو آورزمان كه 1700 نفر جمعيت دارد 

به روســتاى بدون بيكار معروف شده اســت، افراد اين روستا در زمينه مبل 
ومنبت فعاليت مى كنند و از فعاليت حدود 200 كارگاه و 20 نمايشگاه فعال 

مبل ومنبت در اين روستا خبر داد كه درنوع خود بى نظير است. 
وى با اشاره به خود كفايى گندم ونقش سيلو ها در حفظ امنيت غذايى منطقه 
گفت: حدود 5 سال پيش در سامن سيلوى20هزارتنى گندم به بهره بردارى 
رســيده است كه ساالنه  مقادير قابل توجهى گندم انبار ودر مواقع نياز توزيع 

مى كند.
عبدالملكى همچنين معادن ســيليس وفلدسپات را از ذخاير ارزشمند بخش 

سامن عنوان كرد.
بــه گفتــه وى كل محــور چهار خطه ســامن به ســه راهى بروجــرد بالغ 
بر15كيلومتراســت كه بيش از6 كيلومتر آن سال96 افتتاح شده و مابقى آن 

دردست اجراست.
 همچنين در زمينه چهار خطه شــدن محور مواصالتى آورزمان- نهاوند كه 
يكى از مطالبات مردم اســت، ضمن تشــكر از پيگيرى هاى استاندار و معاون 
استاندار و فرماندار ويژه شهرستان مالير و نمايندگان مردم درمجلس شوراى 
اسالمى تصريح كرد: با تخصيص اعتبار، پروژه به طول 23 كيلومتر در مرحله 
پيمان ســپارى قرار دارد و به زودى چهار خطه شــدن اين محور نيز محقق 
خواهد شد همچنين به آسفالته بودن راه هاى ارتباطى روستاهاى بخش سامن 

جز تعداد معدودى از روستاها كه زير10خانوار جمعيت دارند اشاره كرد.
عبدالملكى اظهاركرد: براســاس سرشــمارى ســال 95 بخش سامن داراى 
28085 نفر جمعيت اســت كه حدود3900 نفرآن در شــهر سامن و مابقى 

ساكن روستاها هستند.

وى با اشــاره به تعداد 63 روستا در بخش سامن گفت:55 روستا داراى سكنه 
و6 روســتا خالى از سكنه هســتند و با بازگشت اهالى 3 روستاى ديگر كه به 
دليل امكانات وخدمات خوب دولت تدبير و اميد بوده تعداد روستاهاى داراى 
ســكنه به 57 عدد مى رسد وادامه داد: 39 روستا كه جمعيت باالى 100 نفر 
دارند داراى دهيارى هســتند و به اين دهيارى ها اعتباراتى بر اساس سهميه 

جمعيتى در راستاى عمران و جدول گذارى و بهسارى و... تعلق مى گيرد.
به گفته وى تمام روســتاهاى بخش سامن از خدمات برق و گاز و بالغ بر 95 
درصد روســتاها از آب آشاميدنى سالم كه به صورت خودگردان يا با همكارى 
شركت آب و فاضالب است بهره مندند همچنين از اجراى 45 درصد سيستم 
آبيارى نوين در اراضى كشــاورزى بخش توسط جهاد كشاورزى و اتمام تهيه 
طرح هادى تمامى روســتاهاى بخش توسط بنياد مســكن انقالب اسالمى 

واجراى طرح در 31 روستا اشاره كرد.
عبدالملكى با اشــاره به خدمات خوب دولت تدبير واميد در بحث بهداشت و 
درمان اظهار كرد: ســال 96در راستاى خدمات رسانى بهتر در بخش سامن 3 
درمانگاه و 9 خانه بهداشت نوسازى و بهسازى شدند همچنين 3 خانه زيست 

پزشك احداث گرديده است. 
وى بــا بيان اينكه در بخش ســامن تحوالت خوبى در زمينــه ورزش اتفاق 
افتاده اســت گفت: با پيگيرى هاى مستمراستاندار ومعاون استاندار و فرماندار 
ويژه شهرســتان ماليــر و نمايندگان بــراى تخصيص اعتبار بــراى تكميل 
استخرسرپوشــيده سامن،ســال 98 به بهره بردارى خواهد رسيد همچنين از 
فعال بودن سالن ورزشى سامن و روستاى كهكدان گفت و افزود: سالن ورزشى 
روستاى انوج با پيشرفت فيزيكى 40 درصد و با تخصيص اعتبارات در سال 98 
و سالن ورزشى آورزمان با 95 درصد پيشرفت فيزيكى بزودى به بهره بردارى 

خواهد رسيد.
عبدالملكى با بيان اينكه اداره آموزش وپرورش ســامن مستقل است وارتباط 
ادارى با شهرســتان مالير ندارد گفت: اين اداره 4230 دانش آموز و 568 نفر 

پرسنل آموزشى،32نفر كادر ادارى و 620نفر بازنشسته دارد.
وى به وجود 6 كتابخانه در روستاها و يك كتابخانه در شهر سامن اشاره كرد 

وگفت: اين تعداد كتابخانه براى بخش بسيار حائز اهميت است. 
عبدالملكى با اشــاره به 3 ايستگاه آتش نشــانى در بخش سامن گفت: يك 
ايستگاه در شهر سامن ويك ايستگاه در آورزمان مركز دهستان آورزمان قرار 
دارند، ايستگاه ديگر در روستاى انوج مركز دهستان سفيد كوه است كه آماده 
بهره بردارى مى باشــد و به 3 پاسگاه نيروى انتظامى در روستاهاى حسين آباد 
ناظم، انوج و آورزمان و يك كالنترى در شهر سامن اشاره كرد. بخشدار سامن 
در پايــان افزود: در دهه مبارك فجر 16 پروژه بالغ بر 8 ميليارد تومان اعتبار 

در بخش سامن افتتاح وكلنگ زنى شده است.

ظرفيت هاى بزرگ توسعه اقتصادى و گردشگرى  يكى از  زيرزمينى سامن  شهر 
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 بخش زند در ســالهاى گذشــته به عنوان بخش محروم  و كمتر 
توســعه يافته تلقى مى شد اما با تمهيدات و اقدامات انجام شده در طول 
اين چهل ســال در زمينه ايجاد زيرســاخت ها باالخــص از زمان روى 
كارآمــدن دولت تدبير و اميد تا حدود زيــادى غبار محروميت از چهره 
بخش زند زدوده شــده واين فعاليت ها با تأكيدات و پيگيرى هاى معاون 
استاندار و فرماندار ويژه شهرســتان مالير و نمايندگان مردم درمجلس 

شوراى اسالمى درحال گسترش و توسعه است.
بخشــدار زند با بيان اين مطلب و با تبريك چهلمين ســالگرد پيروزى 
شكوهمند انقالب اســالمى بيان كرد: از مهمترين موضوعات در مبحث 
توســعه روستايى ايجاد ســاختار مديرتى روستا اســت كه خود باعث 
جلوگيرى از مهاجرت روستائيان به شهر و همچنين جلوگيرى ازتوسعه 

حاشيه نشينى در شهرها مى شود.
حميــد اميدى اظهار كــرد: با پيگيرى هاى بعمل آمــده هم اكنون 36 
روســتاى بخش زند داراى دهيارى است كه با انتصاب دهياران، توسعه 

روستاهاى بخش از شدت و سرعت بيشترى بهره مند شده است.
بخشدار زند باتوجه به كوهستانى و سردسيرى بودن منطقه، گازرسانى 
را ازاولويت هاى اساســى بخش عنوان كرد و افزود: فقط يك روســتا با 
جمعيت زير 20 خانوار بدون گاز اســت كه بــا پيگيرى هاى فرماندار و 

نمايندگان مردم در
مجلس شوراى اسالمى براى بهره مندى اين روستا نيز در دست اقدام است و 

بزودى جشن گازرسانى به تمامى روستاهاى بخش برگزارخواهد شد.
وى با بيان اين كــه بخش زند درتوليد محصوالت باغى بخصوص توليد 
ســاالنه 4 هزارتن آلبالــو قطب اين محصول درجنوب اســتان همدان 

محســوب مى شــود تصريح كرد: ظرفيت ايجاد صنايع تبديلى فرآورى 
آلبالــو در بخــش زنــد وجــود دارد و پيگيرى هاى الزم بــراى جذب 

سرمايه گذار انجام شده است.
اميــدى گفت: به منظور توســعه آبيارى مكانيــزه و نوين دربخش زند 
حدود 300 هكتار از اراضى كشــاورزى توسط كشاورزان با كمك جهاد 
كشــاورزى و دريافت تســهيالت كم بهره درخصوص بهينه سازى آب 
كشاورزى درحال اجرا است همچنين در محدوده سدكالن جنگل كارى 
و آبخيزدارى با اعتبارى بالغ بر 1/375 ميليارد ريال در حال اجرا است و 
در سال جارى چند بند رسوب گيرى با اعتبارى بالغ بر 1 ميليارد تومان 
در بعضى از روســتاهاى بخش توسط منابع طبيعى احداث مى شود كه 

در حفظ خاك و منابع طبيعى بسيار موثراست.
وى بــا بيان اين كه دربحث آب نيز اقدامات خوبى در بخش زند صورت 
گرفته است خاطر نشــان كرد: تصفيه خانه آب شرب مالير با پيشرفت 
فيزيكى 80 درصدى را داريم كه درحاشــيه سد كالن و با اعتبارى بالغ 
بــر42 ميليارد تومان كه با همكارى و ســرمايه گذارى بخش خصوصى 
صورت گرفته اســت و انشــاءا... درســال آينده مورد بهره بردارى قرار 
مى گيرد و ادامه داد: احداث مجتمع آبرسانى در دهستان كمازان سفلى 
را داريم كه درصورت اجرا شــدن، آب شرب 32 روستا را تأمين مى كند 

و بسيارى از مشكالت كمبود آب شرب اين روستاها مرتفع مى شود.
وى از مخزن آب شــرب روســتاى كمازان كه با اعتبــارى بالغ بر300 
ميليون تومان ســاخته شــده و مخزن آب شرب ســياچغا كه درحال 
احداث است و ساخت مخزن آب شرب روستاى سنگده كه توسط بسيج 
دانشــجويى وكمك نمايندگان در حال پيگيرى مى باشــد خبرداد و به 

پيگيرى تعويض لوله هاى فرســوده آب شرب روســتاها از طريق آب و 
فاضالب روســتايى كه تعداد 24 روســتا را تحت پوشش قرار داده نيز 

اشاره كرد.
اميــدى با بيان ايــن كه اقدامــات زيربنايى مطلوبى كــه در زمينه 
اشــتغال ايجاد شده است گفت: در اين زمينه به سرمايه گذارى بخش 
خصوصى درصنعت گردشــگرى حوزه ســدكالن، پرداخت تسهيالت 
كم بهره اشــتغال زايى در رشــته هاى مختلف به جوانان روستايى را 
مى تــوان نام بــرد و تاكنون حدود 2 ميليارد ريال تســهيالت جهت 
چند واحد دامدارى در روســتاهاى بخش پرداخت شــده و كارخانه 
فوالد جعفرى با ظرفيت اشــتغال فراوان براى جوانان منطقه درحال 
فعاليت مجدد اســت كه در صورت بازتوانى و توليد، اشتغال پايدارى 

در منطقه ايجاد خواهد كرد.
وى با اشــاره به تردد حجم كثيرى از وسائط نقليه و گردشگران و تعدد 
روستاهاى مســير جاده مرويل تا ســدكالن، احداث مركز فوريت هاى 
پزشــكى را از مطالبات مــردم و ضروريت هاى مهم منطقه دانســت و 
افزود: با پيگيرى هاى معاون اســتاندار و فرماندار ويژه شهرستان مالير 
و نمايندگان درمجلس شوراى اســالمى، مركز فوريت هاى پزشكى اين 

مسير در حال احداث است.
بخشدار زند در مورد ورزش بخش زند گفت: اين بخش داراى كمبودهايى 
از جمله سالن ورزشى اســت البته دو باب سالن ورزشى در شهر زنگنه 
وجود دارد و يك باب ســالن ورزشــى در روســتاى پيروز نيز در حال 
احداث است و به زودى مورد بهره بردارى قرار خواهد گرفت و همچنين 
ازطريق فرماندارى و نمايندگان درحال پيگيرى احداث يك باب ســالن 
ورزشى در دهستان كمازان سفلى با وجود 24 روستا هستيم تا بتوانيم 
پاسخگوى مطالبات جوانان اين روستاها باشيم و افزود: در سال جارى با 
پيگيرى هاى نمايندگان و اداره ورزش و جوانان 3 خانه ورزش روستايى 
در روستاهاى پيروز، مصلحان و ميشن مورد بهره بردارى قرارگرفته و 3 
باب خانه ورزش درايام دهه مبارك فجر در روستاهاى احمديه، بيغش و 

گرجايى راه اندازى خواهد شد.
اميدى با تأكيد بر اين كه بخش زند درخصوص مقاوم ســازى مســاكن 
روســتايى رتبه دوم شهرستان را دارد گفت: از3088 واحد مسكونى در 
روستاهاى بخش حدود 1800 واحد با پرداخت تسهيالت، مقاوم سازى 
شــده اند و ادامه داد: ازســال 95تا كنون با تخصيص قير رايگان كه از 
طريق پيگيرى معاون اســتاندار و فرماندار ويژه شهرستان و نمايندگان 
مردم در مجلس شــوراى اسالمى روســتاهاى گرجايى، ميشن، كمازان 
و مصلحان فاز نخســت اين روســتاها جدول گذارى و آسفالت شده و 
همچنين روســتاهاى ميشن، حمزه لوعليا، احمديه، چشمه على محمد، 
زنگنه سفلى و طائمه جهت اســتفاده از قيررايگان با بنياد مسكن براى 
ســال 98 عقد قرارداد بستند و درايام دهه فجر حدود 21655 ميليارد 

ريال پروژه در بخش زند افتتاح شده است.
بــه گفته وى در حوزه بيمه روســتايى و عشــايرى بخش زند مقام اول 

شهرستان را با توجه به جمعيت دارد.
بخشدار زند در پايان به احداث بلوار و روكش آسفالت بلوارامام خمينى 
به طول 2200 متر با اعتبارى بالغ بر16000 ميليون ريال، جدول گذارى 
چند خيابان شــهر زنگنه توسط شهردارى و ساماندهى سوغات سراهاى 
شــهر زنگنه، تجهيز ماشين آالت خدمات شــهرى ازجمله ماشين آالت 
ســنگين و آتش نشــانى، اجراى طرح زيرگذر با اعتبارى بالغ بر5000 
ميليون ريال و ارائه خدمات شهرى و فنى به شهروندان نيز اشاره كرد و 
اين موارد را از دســتاوردهاى چهل سال نظام مقدس جمهورى اسالمى 

به مردم خوب بخش زند بيان كرد.

در مسير رشد و توسعه بخش زند 
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 واحدهاى صنعتى فروســيليس در شــهرك صنعتى جوكار ظرفيت 
عظيمى براى رشد وتوسعه شهرستان مالير است. 

بخشــدار جوكار در گفتگو با خبرنگار همدان پيــام به مهمترين فعاليتهاى 
بخش به عنوان دستاورد نظام پرداخت و با اشاره به آيين بهره بردارى از شركت 
فروســيليس آذرخش مالير در 16 بهمن كه با حضور "اسحاق جهانگيرى" 
معاون اول رئيس جمهور برگزارشد گفت: شركت توليدى آذرخش در دو فاز 
به بهره بردارى رسيد كه در فاز اول با ظرفيت توليد 12هزار تن و با اعتبارى 
بالغ بر 72 ميليارد تومان مى باشد همچنين فاز دوم اين واحد توليدى نيز با 

اعتبارى بالغ بر 140 ميليارد تومان اجرايى مى شود.
فرهاد جهانيان با بيان اينكه  اين واحد توليدى در زمينى به مساحت 56 هزار متر 
مربع و با اشتغالزايى مستقيم و غيرمستقيم براى 430 نفر اجرايى شده است افزود: 
ميزان توليد شركت فروسيليس آذرخش مالير در فاز نخست 12 هزار تن بوده كه 

با بهره بردارى فاز دوم 20 هزار تن نيزبه توليد آن اضافه خواهد شد.
وى ادامه داد: افتتاح فاز دوم شركت فروسيليس غرب پارس نيز ديگر پروژه افتتاح 
شده همزمان با حضور معاون اول رئيس جمهور درمالير بود، اين پروژه با توليد 

محصول فروسيليس و ظرفيت 12 هزار تن در سال به بهره بردارى رسيد.
به گفته وى سرمايه گذارى انجام شده براى فاز دوم پروژه فروسيليس پارس 
غرب 100 ميليارد تومان بوده كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم براى 500 

نفر اشتغالزايى مى كند. 
جهانيان شــركت هاى فرو سيليس غرب پارس وآذرخش در شهرك صنعتى 
جوكار را از پتانسيل هاى ويژه شهرستان مالير دانست واظهار كرد: وجود اين 
معادن و واحدهاى صنعتى در رونق اقتصادى واشــتغالزايى شهرستان بسيار 

حائز اهميت است.
وى همچنين به 30 واحد سيليس كوبى در شهر ازندريان كه 75 درصد آنها 

داراى دستگاه تصفيه و رفع آلودگى هستند نيز اشاره كرد.
وى تأكيد كرد: معادن ســيليس، باغات گردو وصنايع دســتى از ظرفيت ها 
وپتانسيل هاى بزرگ اين بخش محسوب مى شود همچنين فرش و قالى بافى 
روســتاهاى كسب وننج كه شهرت جهانى دارد در ايجاد اشتغال اين منطقه 

بسيار تأثير گذار است. 

جهانيان با بيان اينكه شــهر جوكار درصنعت مبل ومنبت نيز در سطح ملى 
و بين المللى حرف براى گفتن دارد افزود: بيش از 200 نمايشــگاه مبل در 
اين شــهر فعال اســت و بيش از 500 نفر به صورت مستقيم در اين زمينه 

فعاليت مى كنند.
 بخشــدار جوكار طرح هادى را زمينه ساز عمران وآبادانى روستاها دانست و 
گفت: از 43 روستاى بخش تعداد 33 روستا طرح هادى دارند و در25 روستا 
فاز نخســت طرح انجام گرفته است كه از اقدامات شاخص اين طرح جدول 

گذارى 251 كيلومتر در روستاها مى توان نام برد.
وى احداث پارك شــهداى گمنام و پارك الغدير به مســاحت 54000 متر 
مربع ،احداث مجتمع تجارى بلوار عباس آباد با تملك زمين 18 دهنه، اجراى 
روكش آسفالت معابر سطح شهر به متراژ 36000مترمربع، تهيه طرح تفكيكى 
در سطح شهر در 12 محل به مساحت 152581 مترمربع، خريد ماشين آالت 
از جمله لودر ال 90-كاميــون ده تن، بيل بكهو، خاور و...انواع جدول گذارى 
معابر سطح شــهر به متراژ 31000متر را از جمله اقدامات شهردارى جوكار 
طى چهل ساله گذشــته عنوان كرد و به اقدامات شهردارى ازندريان شامل: 
جدول گذارى كليه معابر اصلى و فرعى به به طول 30 كيلومتر،آسفالت تمامى 
معابربه مقدار154000مترمربع، ايجاد فضاى ســبز شامل پارك هاى ميالد، 
صدف، حاجى آباد و رفوژ بلوار، جداســازى آب فضاى ســبزهمچنين خريد 
تجهيزات و ماشــين آالت عمرانى شامل 3 دستگاه كاميون، آتش نشانى، لودر 

و تراكتور نيز اشاره كرد.
به گفته وى طرح گازرســانى در 40 روســتاى بخش انجام گرفته و تنها 3 
روستاى چشمه پهن ننج، بيش آغاج، زاغه طاس بندى فاقد گاز مى باشند كه 
با پيگيرى هاى صورت گرفته، شــركت گاز استان قول مساعد در گاز رسانى 

به اين 3 روستا را نيز داده است.
وى با اشــاره به 82 مدرسه در سطح بخش جوكار و تعداد 7243 دانش آموز 
بخش از آماده بهره بردارى بودن يك سالن ورزشى خيرساز و هنرستان فنى 
كه توســط اداره كل نوســازى شــده خبر داد همچنين افزود: زمين چمن 
مصنوعى شهر جوكار كه با همكارى معاونت تربيت بدنى و سالمت استان و 
همت ســاير ارگان هاى ورزشى جوكار ساخته شده در دهه فجر افتتاح شده 

وبه بهره بردارى رسيده است. 
جهانيان طرح تحول ســالمت را طرحــى مهم و مؤثر قلمداد كرد وگفت: در 
بخش جوكار 19 واحد خانه بهداشت و 6 واحد درمانگاه در شهر وروستاها از 

محل طرح تحول سالمت نوسازى شده اند.
به گفته وى تمامى جاده هاى ارتباطى روســتايى در روســتاهاى باالى 20 
خانوار به طول 150 كيلومتر آســفالت ريزى شــده است.جهانيان در پايان 
اقدامات انجام گرفته طى 40 ســال گذشــته توسط اداره برق وآبفاى بخش 
جوكار و جهاد كشاورزى را چشمگير و قابل توجه عنوان كرد كه اين اقدامات 

به شرح زير است:

اداره برق جوكار:
 احداث پست 63-230 شهيد صفى خانى جهت تامين برق فشار قوى پست 

جوكار و منطقه. 
 احداث پســت 20-63 جوكار در سال 1371 كه هم اكنون متشكل از 10 

خط 20 كيلوولت
 برق رســانى به 3 شهر جوكار ، ازندريان و اسالمشــهر و كليه روستاهاى 

بخش جوكار 
 احداث شبكه فشار ضعيف به طول 365 كيلومتر
 احداث شبكه 20كيلوولت به طول 596 كيلومتر

 نصب پايه هاى بتونى و چوبى جهت شــبكه فشار ضعيف به تعداد 14600 
اصله

 نصب پايه هاى بتونى و چوبى جهت شبكه 20 كيلو ولت به تعداد 11920 اصله
 برق رســانى و واگذارى انشــعاب به مشــتركين عادى و خانگى به تعداد 

16499 انشعاب
 برق رسانى به واحدهاى صنعتى و كارخانجات به تعداد 78 انشعاب

 برق رســانى به چاه هاى كشاورزى و واحدهاى پرورش دام و طيور به تعداد 
394 انشعاب

آب و فاضالب جوكار:
 حفريك حلقه چاه عميق به عمق تقريبى 100 متر در اراضى كشــاورزى 

سمت چپ جاده     
 ســاخت مخزن بهداشتى از نوع بتنى به ظرفيت 2000 متركعبى در شهر 

جوكار.
 حفر يك حلقه چاه آب شرب به عمق تقريبى 120 متر در پشت ايستگاه 

گاز
 عمليــات طراحى و اجراى خط انتقال آب به مخزن بتنى به طول تقريبى 

3600 متر 
 جدا سازى آب مصرفى فضاى سبز از آب شرب به طور 100 درصد

جهاد كشاورزى:
 حفظ نباتات: مبارزه با سن غالت با سم دسيس در سطح 3559 هكتار 

 ترويج: برگزارى تعداد 25 مورد كالس ترويجى در روستاهاى تحت پوشش 
 جذب مكانيزاسيون: 270 درصد سهميه (37 ميليارد ريال) 
 احداث گلخانه: 5000 مت مربع ( مجوز احداث 10 هكتار) 

 توزيع: 200 تن انواع بذور گواهى شده يارانه اى
 حفظ نباتات: مبارزه با علفهاى هرز در مزارع با ســم تو فوردى در ســطح 

2171,5 هكتار
 توليد: 16000 تن گندم، 5000 تنجو

آبيارى نوين: معرفى و پيگيرى 105 مورد پرونده آبيارى نوين با سطح 2495 
هكتار

زمينه رشد اقتصادى مالير صنعتى فروسيليس  واحدهاى 
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بهمن 97

منبت مالير خواهد شد مبهوت هنر مبل و  جهان 

 مبل و منبت مالير با حدود 8 هزار نفر فعال در اين عرصه از پتانسيل 
بسيار بااليى براى جهانى شدن برخوردار است.

امروزه اهميت ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در بحث اشتغالزايى 
و رونق اقتصادى هر منطقه بر هيچ كســى پوشيده نيست و شهرستان مالير 
هم در اين زمينه داراى ظرفيت هاى بسيار بااليى به ويژه در هنر صنعت مبل 
منبت است كه رايزنى ها و تالش هاى مستمر همه مسئوالن پس از ملى شدن 

اين هنر براى ثبت جهانى درحال پيگيرى است.
اين مباحث مقدمه اى بود كه رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى شهرستان مالير به آن اشاره كرد و در ادامه به فعاليت اين اداره 
در ســه حوزه ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در سال 96 اشاره 
كرده و مى گويد: درحوزه ميراث فرهنگى 340 اثر تاريخى و فرهنگى در مالير 
وجود دارد كه از اين تعداد 197 اثر در فهرست آثار ملى كشور به ثبت رسيده 
اســت كه از جمله آثار شاخص مى توان از ارگ باستانى نوشيجان و مجموعه 
دســتكند شهر زيرزمينى سامن دو اثر مهم و منحصر به فرد كانديد و داراى 

قابليت براى ثبت درفهرست آثارجهانى اشاره نمود.
وى همچنين مى افزايد: از ديگر آثار باســتانى نبايد غافل شــد آثارى نظير 
"يخدان ميرفتاح" كه تنها يخدان در غرب كشــور اســت، بازار سنتى مالير، 
عمــارت مصدقى و هم چنين موزه لطفعليان كه بــه عنوان بزرگترين موزه 
اســتان به لحاظ وســعت و تعداد اشيا شناخته مى شــود، هم چنين خانه 
منصــورى، دژ گوراب و تيه باســتانى پرى از ديگر آثار باســتانى شــاخص 

شهرستان مالير به شمار مى آيند.
جليلى در ادامه مى افزايد: شهرســتان مالير در حوزه صنايع دســتى در 15 
رشــته فعاليت دارد كه مهمترين و شاخص ترين آنها هنر دست منبت است 
كه حدود 4300 كارگاه در اين عرصه فعال اســت و به طور مســقيم حدود 
بيش از 8000 نفر در اين عرصه اشــتغال دارند كه نقش مهمى را در اقتصاد 

شهرستان ايفا مى كند.
 وى ادامه داد: از ديگر صنايع دســتى كه نقش مهمى در اقتصاد شهرستان 

ايفا مى كند
مرواريدبافى است كه حدود 1000 نفر در اين رشته اشتغال دارند همچنين 

رشــته هاى صنايع دســتى كه در شهرستان مالير فعال اســت مى توان به 
گليم بافى، قلم زنى روى مس، تراش سنگ هاى قيمتى، گيوه بافى، رودوزى هاى 

سنتى و همچنين عروسك سازى اشاره كرد.
وى هم چنين مى گويد: در ســال 96 منبت شهرستان مالير با توجه به زير 
ســاخت هاى خوبى داشت ملى شــد و انتظار مى رود كه در آينده اى بسيار 

نزديك منبت مالير هم ثبت جهانى شود.
وى با توجه به ثبت جهانى نظام توليد انگور مالير با محوريت دره جوزان ابراز 
اميد وارى كرد كه با توجه به پتانسيل بسيار خوبى كه در سطح شهرستان به 
وجود آمده است بتوان در اين زمينه با فروش سوغات مالير و بازاريابى رونق 

بسيار خوبى را در زمينه اقتصادى براى شهرستان فراهم آورد.
وى گفت: با توجه به ثبت جهانى انگور سوغات ماليراز جمله كشمش باسلق، 

شيره
انگور و مشــتقات آن مى تواند ارزش افزوده بسيار خوبى را نصيب شهرستان 

مالير كند.
جليلى مى افزايد: با توجه به اينكه شهرســتان مالير در مسير جاده مسافران 
جنوب كشــور به اســتان قرارگرفته اســت، وجود ايســتگاه ريلى و وجود 
جاذبه هاى طبيعى مثل لشگردر و همچنين جاذبه هاى گردشگرى و صنايع 
دســتى باعث شده است كه شهرستان ماليرازپتانسيل بسيارخوبى در زمينه 
گردشگرى برخوردار باشد. به همين دليل اين اداره در حوزه كارى خود براى 
خدمات به  مسافران نوروزى ستاد اجرايى خدمات سفر را با كمك فرماندارى 
و ارگان هاى مربوطه براى خدمت به مسافران نوروزى 97 تشكيل داد كه اين 
ستاد در دو حوزه خدمات عمومى و تخصصى در قالب نوروزگاه تحت عنوان 

"احياى آداب و سنن قديمى" انجام وظيفه نمود. در نوروز
97 حدود 32 هزار مســافر اقامت، 140 مورد بازديــد نظارتى و 232 هزار 
بازديد از جاذبه هاى شهرســتان صورت گرفت كه نســبت به سالهاى قبل از 

رشد قابل مالحظه اى برخوردار بود.
وى هم چنين خاطر نشــان مى كند: كــه در روز جهانى موزه و هفته ميراث 
فرهنگى از 28 ارديبهشــت ماه تا 3 خرداد كه توســط شــوراى بين المللى 
موزه ها نامگذارى شده است ميراث فرهنگى مالير برنامه هاى از جمله برپايى 

نمايشــگاه عكس از مجموعه شهر زيرزمينى ســامن و ارزانفود به تعداد 65 
تابلو در شبستان موزه مالير، برپايى نمايشگاه آثار اسناد شهرستان در موزه 
لطفعليان، برگزارى نمايشــگاه آثار مرمتى، بازديد رايگان عموم مردم در 28 

ارديبهشت از موزه و تپه نوشيجان
و همايش تجليل از انجمن هاى ميراث فرهنگى را اجرا نموده است.

رئيس اداره ميراث فرهنگى شهرســتان مالير تأكيد كرد: كه در شهرستان 
مالير دو روستاى هدف گردشگرى مانيزان و پرى، 5 منطقه نمونه گردشگرى 
سد كالن، تاالب آق گل، دستكند زيرزمينى سامن، تپه نوشيجان و منطقه 
حفاظت شده لشگردر وجود دارد كه همگى داراى مطالعات و امكان سنجى 

روى آنها انجام شده است.
جليلى اظهارداشــت: جشنواره شــهرملى منبت ســال 97 با هماهنگى و 
مســاعدت فرماندارى، بخشدارى شهردارى و ارگان هاى مرتبط از 31 مرداد 
ماه تا 8 شــهريورماه تحت عنوان "عيد تا عيد" در ســطح شهرستان امسال 
برگزار شــد كه مى توان به مراسم افتتاحيه شب فيروزه اى به مدت دو شب 
با پخش از شــبكه هاى سراسرى، جشن شهر و بخش جوكار، روستاى دهنو 

آورزمان و مراسم
اختتاميه در پارك سيفيه اشاره نمود. 

در طول برگزارى جشــنواره شهرستان حدود 85 هزار نفر از جاذبه ها بازديد 
نموده و 11500 نفر اقامت كردند.

وى به جشنواره شــيره پزى مانيزان هم اشاره كرده و مى گويد: در راستاى 
حفظ آئين ها و ســنت هاى نو، از ســال 1388 در روســتاى مانيزان شاهد 

برگزارى جشن شيره پزى
انگور هستيم كه هرساله با كمك فرماندارى، بخشدارى بخش مركزى و ساير 

ادارات و نهادهاى مرتبط در اين روستا برگزار مى شود.
جليلى مى افزايد: هرســاله اســتقبال از اين از اين جشــنواره بيشتر شده و 
برنامه هاى جانبى بسيارى چون اجراى موسيقى سنتى، شعر محلى، نقاشى 
روى صورت كودكان، وجود غرفه هاى صنايع دســتى و سوغات شهرستان، 
مسابقه شيره برتر، بازى هاى محلى، برپايى سياه چادر، بازديد از كارگاههاى 

سنتى پخت شيره و غيره هم در كنار اين جشنواره برگزار شده است. 
وى هــم چنيــن به برگــزارى ايــن جشــنواره در 12 مهر مهرمــاه 97 با 
حضور10000 هزار نفر اشــاره كرد و گفت: در اين جشــنواره بازارچه هاى 

محلى با هدف و محوريت شيره پزى برگزار شد.
وى با اشــاره به حضور مسئوالن استانى و شهرستانى چون مدير كل ميراث 
فرهنگى، فرماندار و نمايندگان مالير در اين مراســم مى افزايد: ظرفيت هاى 
بسيار خوبى مانند جشنواره شــيره پزى مى تواند نقش بسزايى را در توسعه 

گردشگرى و جذب گردشگر داشته باشد.
جليلى هم چنين درباره پروژه هاى عمرانى حوزه كارى از محل اعتبارات 96 
كه د رشهرستان انجامشده مى گويد: آسفالت معابر روستاى هدف گردشگرى 
مانيزان بــه متراژحدود 3500 متر و با اعتبارى به مبلغ 200ميليون تومان، 
ســاخت فاز اول جايگاه شــيره پزى مانيزان با اعتبارى بالغ بر230ميليون 
تومان، ســاخت سرويس بهداشتى روســتاى هدف مانيزان و لوله كشى آب 
جايگاه و ســرويس با اعتبارى حدود 170 ميليون تومان، هم چنين آسفالت 
معبر روســتاى هدف پرى با اعتبارى بالغ بر 200 ميليــون تومان، از ديگر 
پروژه هاى مهم مرمتى كه برروى آثار باســتانى صورت گرفته است مى توان 
به ساخت در هاى ارسى عمارت پارك سيفيه به مبلغ بيش از بيست ميليون 
تومان، مرمت يخدان مير فتاح شامل تخليه خاك، ساخت نرده چوبى به مبلغ 
30 ميليون تومان، محوطه سازى عمارت مصدقى به متراژ 1000مترمربع با 
اعتبارى به مبلغ بيش از 70 ميليون تومان، مرمت جداره هاى بيرونى و داخلى 
مسجد ننج با اعتبارى درحدود 17 ميليون تومان، مسجد پارك با اعتبارى به 

مبلغ 24 ميليون تومان، نماسازى حمام بلور و... اشاره كرد.
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 طرح هادى روســتايى از جمله پروژه هاى مؤثر اســت كه با فراهم 
ســازى زمينه توسعه و عمران نقاط روســتايى موجب آبادانى روستاها 
وكاهش مهاجرت روستائيان به شهرها شده است. در شهرستان مالير به 
همت بنياد مسكن تهيه طرح هادى و تعيين محدوده تمامى روستاهاى 
شهرســتان مالير به تعداد 203 روســتا انجام شده است كه با توجه به 
اتمام افق طرح برخى از روستاها، تاكنون 43 طرح روستا مورد بازنگرى 

واقع شده است.
رئيس بنياد مســكن شهرســتان مالير با درود به روح پرفتوح شهداء و 
امام شــهيدان و آرزوى صحت و ســالمت مقام عظماى واليت و توفيق 
روزافزون نظام كريمه جمهورى اســالمى و دولت تدبير و اميد وتسليت 

ايام فاطميه(س)، چهلمين طلوع خورشيد انقالب را گرامى داشت.
داود سورى با اشاره به اينكه بنياد مسكن انقالب اسالمى يادگار حضرت 
امام(ره) است كه در نخســتين روزهاى بعد پيروزى انقالب و به عنوان 
نخستين نهاد ســازندگى كشور ايجاد شــده اظهار داشت: اين نهاد در 
راســتاى تحقق اصل ســى ويكم قانون اساسى كه بر حق همگانى افراد 
و خانواده ها، بويژه روستانشــينان و كارگران، در برخوردارى از مســكن 
تأكيد كرده تشــكيل شــده اســت و به گفته مقام معظم رهبري بنياد 

مسكن يكي از بركات مستمر و صدقات جاري امام راحل(ره) مي باشد.
وى به اهم فعاليت هاى بنياد مســكن انقالب اســالمى شهرستان مالير 
اشــاره و بيان كرد: از تعداد 162 روســتاى باالى 20 خانوار شهرستان 
تاكنون 113روســتا كه معادل 69 درصد روستاها مى باشد با اعتبارى 

معادل 36 ميليارد تومان مشــمول اجراى طرح هادى و بهســازى معابر 
شــده اســت و ادامه داد: فاز نخست تعداد 71 روســتا به اتمام رسيده 
كه معادل63 درصد اســت همچنين از بهســازى فاز دوم 32 روستايى 
كه فاز نخستشــان به اتمام رسيده ومعادل 45 درصد مى شود خبرداد. 
وى گفت: از كل روســتاهايى كه مشــمول طرح هادى وبهسازى شدند، 
27روســتا در مرحله اجراى عمليات ابنيه و نيمه تمام وتعداد 15 روستا 
در حد اجراى عمليات خاكى مى باشد. سورى با اشاره به اينكه تا كنون 
به ميزان6 هزارو 350 تن قير اعتبارى در اختيار شهرســتان قرار گرفته 
اســت تأكيد كرد: حاصل آن اجراى 64 پروژه آســفالت در روستاهاى 

شهرستان بوده است.
رئيس بنياد مســكن انقالب اســالمى در خصوص مسكن روستايى هم 
خاطرنشان كرد: با توجه به اهتمام نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران 
در خصوص نوسازي و مقاوم سازي واحدهاى كم دوام و فرسوده روستايي 
كل رقم تسهيالت مصوب شهرستان بالغ بر 251 ميليارد تومان در قالب 
21500 فقره ســهميه مى باشــد كه از اين تعداد 17500 فقره ابالغ و 
16028 فقره عقد قرار داد شــده اســت و تسهيالت ابالغى در سال 97 
برابر 1800 فقره به مبلغ 45 ميليارد تومان مى باشد وافزود:تعداد واحد 
اتمام يافته با احتســاب تسهيالت قبل از طرح ويژه  15519 واحد است 

كه برابر 53 درصد واحد هاى روستايى مالير مى شود.
وى همچنين ازكمك بال عوض حســاب 100 حضرت امام به واحدهاى 
نيمه تمام مســكن روســتايى مالير به همدان پيام گفــت: از اعتبار بال 

عوض معرفى شــده از ســال 94 تا كنون به مبلغ 820 ميليون تومان 
در قالب 156 خانوار روســتايى، مبلغ 278 ميليون تومان در قالب 77 

خانوارپرداخت شده است.
سورى با بيان اينكه تعداد كل سهميه تسهيالت قرض الحسنه اختصاص 
يافته به واحد هاى نيمه تمام مســكن روستايى شهرستان 605 سهميه 
مى باشد گفت: تعداد تســهيالت قرض الحسنه پرداختى 560 فقره به 

مبلغ يك ميليارد و 309 ميلون تومان است.
رئيس بنياد مسكن ماليربا اشاره به رتبه ممتاز كشورى استان همدان در 
راستاي اجراي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن قانون 
برنامه 5 ســاله يادآور شد: وظيفه صدور ســند امالك واقع در محدوده 
مصوب روســتاها را، بنياد مسكن انقالب اسالمي وسازمان ثبت اسناد به 
صورت مشــترك واز سال 1380عهده دار شــدند. وى با اشاره به اينكه 
در شهرســتان مالير 136 روســتا و 5 شــهر زير 25 هزار نفر مشمول 
طرح گرديده اســت افزود: از ابتداى طرح صدور سند روستايى تاكنون 
براى 26817 واحد مســكن روســتايى نقشــه ثبتى تهيه شده وتعداد 
20117 فقره ســند صادر و تحويل متقاضيان شــده است همچنين از 
تعداد 20117 فقره سند صادر شده،تعداد 17114 فقره مربوط به اماكن 
روســتايى و 3003 فقره مربوط به واحدهاى شهرهاى زير 25 هزار نفر 

خبرداد.
ســورى همچنين از واگذارى 594 واحد در قالب مســكن محرومين و 
ارزان قيمت درسطح شهر ماليربا توجه به فرمان تاريخى و رسالت ابالغ 
شده توســط معمار كبير انقالب در راستاى ساخت و ساز مسكن براى 
محرومين توسط بنياد مسكن و از محل تسهيالت و اعتبارات مربوطه از 

جمله حساب 100 حضرت امام تاكنون خبرداد.
رئيــس بنياد در زمينه مســكن مهــر ماليرگفت: اجراى مســكن مهر 
شهرهاى زير25 هزار نفر جمعيت از سوى وزارت محترم راه و شهرسازى 
به بنياد مسكن در سه قالب انبوه سازى، گروه هاى ساخت و انفرادى كه 
قابليت اجراء داشــته باشد تفويض شده است كه با توجه به برنامه ريزى 
و امكان ســنجى انجام شده در شهرستان مالير صرفاً موضوع به صورت 

انفرادى(خود مالك) قابليت اجرايى دارد.
وى تعداد كل مسكن مهر ساخته و به بهره بردارى رسيده را در شهر هاى 
زيــر 25 هزار نفر به ميزان 722 واحد اعــالم كردكه از اين تعداد 419 
فقره در شهر ازندريان، تعداد 131 فقره در شهر جوكار، تعداد 125 فقره 

در شهر سامن و تعداد 47 فقره در شهر زنگنه مى باشد.
بنياد مســكن شهرســتان ماليردر پايان با اشــاره به اينكه از سال 92 
ساماندهى قبور مطهر شهدا به بنياد شهيد و امور ايثارگران واگذار شده 

است.
يادآور شد 412 مزار شهيد در قالب 63 روستا را ساماندهى و به خانواده 

معظم شهدا تقديم نموده است. 

تهيه طرح هادى  تمام روستاهاى مالير پايان يافت

 وضعيت بهسازى در شهرستان مالير

فاز دوم

روستاهاى تكميل شده

روستاهاى شروع شده

روستاهاى باالى 20 خانوار

تعداد روستاها
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ايران در  مواد  ليزرى  فرآورى  در  پيشگام  مالير  دانشگاه 

 ايجاد اشتغال در حوزه گردشگرى و صنعت ساختمان از مهمترين برنامه 
هاى شــوراى شهر مالير اســت كه با رونق اين دو بخش درآمد پايدارى نصيب 

شهردارى مى شود.
رئيس شــوراى شهر مالير با بيان اين مطلب و با اشاره به اين كه شورا از مظاهر 

مشاركت مردمى و براى تسهيل امور مردم است تصريح كرد:اعضاى شوراى شهر، 
ارتباط دائمى خود با مردم ، حضور در ميان آن ها واطالع از مشــكالت آنان را از 

وظايف اصلى خود مى داند.
جليل كوليوند اظهار داشــت: وى تأمين منابع مالى، ســهم ناچيز درآمد 
هاى پايدار و باال بودن قيمت تمام شــده خدمات در مديريت شهرى را از 
مهمترين چالش هاى مديريت شــهرى دانســت وافزود: يكى از مهمترين 
سياســت گذارى ها در منابع درآمدى شهردارى ها تدوين اليحه عوارض 

و بهاى خدمات است.
كوليونــد، تصويب به موقع تعرفه عوارض و بهاى خدمات شــهرى در راســتاى 
توسعه وارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان را حائز اهميت عنوان كرد و گفت: 

درآمدهاى شهردارى از وصول عوارض تأمين مى شود. 
وى با بيان اين كه مشاركت وتعامل شهروندان در پرداخت به موقع عوارض و بهاى 
خدمات قطعاً در روند فعاليت هاى عمرانى وخدماتى در سطح شهر تأثير گذار است 
خاطر نشان كرد: به منظور توسعه وپيشرفت شهر، شورا و شهردارى مالير به منظور 
وصول مطالبات خود سياست تشويقى به كار بسته و هر شهروندى كه تمايل به 
اخــذ پروانه دارد و يا بدهى قبلى خود را تا پايان بهمن ماه پرداخت نمايد از 30 

درصد تخفيف برخوردار مى شود.
كوليوند گفت: شورا 77 جلسه رسمى بدون كميسيون هاى تخصصى تشكيل داده 
كه تعداد مصوبات آن به 308 مورد مى رسد و221مورد مجوز نيز صادر شده است. 
وى ادامه داد: تدوين دفترچه عوارض محلى شهردارى و سازمان آتش نشانى و سازمان 
پاركها با افزايش 15 درصدى نسبت به سال 97 و با همت و پيگيرى هاى اعضاى كميته 

انطباق تأييد و براى اجرا به شهردارى در وقت قانونى ابالغ شد.
 وى افزود: تدوين وتصويب اين عوارض در راســتاى تداوم خدمات مطلوب تر به 

شهروندان بوده كه از اهميت بااليى برخوردار است.

عملكرد عمرانى:
رئيس شوراى اسالمى شهر مالير به تعيين تكليف هتل پارك سيفيه كه دو طبقه 
آن جمع شده و مابقى با كاربرى هاى جديد تعريف شده و در سال 98 اجرا مى 
گردد اشــاره كرد. وى هدف اصلى شورا را تكميل پروژه هاى نيمه تمام از جمله 
پروژه تفريحى توريستى بام مالير وآبشار بام ، پروژه تفريحى توريستى پارك ملل 
و مينى ورد ،احداث پارك محلى در خيابان 22 مترى نصيرى، احداث پارك محله 
اى در كنار يخچال ميرفتاح،احداث پارك محله اى در شهرك ولى عصر( مسكن 
مهر)،احداث كانال پشت ناسيونال به منظور جمع آورى آب هاى سطحى ،تكميل 
ســاختمان ادارى- تجارى امام قلى وند واقع در خيابان شهدا ،تكميل ساختمان 

تجارى- مسكونى كريمى واقع در خيابان شهدا،اعالم كرد.
وى با اشاره به تكميل پاركينگ طبقاتى خيابان اراك از پيگيرى نصب و راه اندازى 
دوربين هاى كنترل ترافيك در ســطح شهر خبر داد و افزود: يك باب سرويس 

بهداشتى در سطح شهر احداث شده است.
رئيس شوراى شهر ماليراز ديگر كارهاى عمرانى، جدول گذارى در سطح شهر به 
ميزان 10200 متر، 75000 مترمربع روكش و لكه گيرى آسفالت، پياده روسازى 
به ميزان 17500 متر مربع، تكميل ســاختمان تجارى جنب شهردارى،جدول 
گذارى وآســفالت و پياده رو سازى مسكن مهر، خبر داد و گفت: پيگيرى براى 
تملك ملك منصورى در بلوار پارك كوچه هاشمى نژاد، پيگيرى و توافق با شركت 
آب وفاضالب به منظور لوله كشــى فاضالب شهرى در مناطق حاشيه اى و بلوار 
پارك سيفيه و خيابان هاى اطراف آن، پيگيرى تعريض خيابان شهدا و ديگرمعابردر 

سطح شهر از جمله اقدامات عمرانى شهردارى در سال 97 است.
وى در ادامه تصريح كرد: ادامه اين روند به درآمد شهردارى و همكارى مسئوالن 

بستگى دارد تا شاهد رشد و شكوفايى شهرى باشيم.

 در چهلمين سالگرد انقالب اسالمى در حالى كه نهال علم در ايران در قبل 
از انقالب و اوايل انقالب شاخهاى بسيار نحيف بود بعد از چند سال به درختى تناور 
و پر ثمر تبديل شده اســت و برگهاى زرين آن درجهان علم و دانش بسيار مى 

درخشد .
دانشگاه ماليرهم از جمله دانشگاه هايى است كه در مدت فعاليت خود توفيقات 

بسيار خوبى را به دست آورده است.
رئيس دانشگاه مالير با اشاره به اين مهم مى گويد كه دانشگاه مالير از نظر علمى 
توفيقات بسيارخوبى را در اين سالها به دست آورده است و دربرخى امكانات همپاى 

دانشگاه هاى سطح اول كشور در حال حركت است .
از جمله  پيشرفتهاى علمى راه اندازى مركز تحقيقات و فرآورى ليزرى مواد است 
كه پس از5سال و با همت دكتر محمود مرادى استاديار پرتالش مهندسى مكانيك 

دانشگاه مالير راه اندازى شد. 
اين مركز به نوعى در ايران منحصر به فرد بوده كه با دراختيارداشتن يك دستگاه 
ليرز فيبرى يك كيلووات و سيستم حركتى ميز سه محور CNC انجام فرآيندهاى 
صنعتى جوشكارى ليزرى، برشكارى ليزرى، سوراخ كارى ليزرى، فرم دهى ليزرى، 
ســخت كارى ليزرى، پوشش دهى ليزرى وساخت افزايشى يا پرينت سه بعدى 

ليزرى رامحقق ساخته است .
همچنين قابليت شبيه سازى تمامى فرآيندهاى ذكرشده از ديگر توانمندى هاى 

اين مركزتحقيقاتى است .
تفاهــم نامه هاى صنعتى خوبى هم به منظورارتباط هاى علمى و پژوهشــى با 
دانشگاههاى فرتونگن آلمان و پليتكنيك ديبارى ايتاليا منعقد شده است . همچنين 
درداخل كشوربا دانشگاه هاى صنعتى شريف، صنعتى خواجه نصير، بيرجند، وتبريز 
نيز در قالب پروژه هاى تخصصى دكترى وكارشناسى ارشد همكارى هاى گسترده 
اى آغازشده اســت و هم اكنون زمينه همكارى وارائه خدمات به مجموعه هاى 
دانشگاهى، صنعتى وپژوهشى كشور وجود دارد و اين مركز در حال حاضر نيز به 

درآمدزايى رسيده است.
خسرو سايوند در ادامه صحبت هاى خود مى افزايد: در زمينه جذب دانشجويان 
غيرايرانى هم دانشگاه مالير بسيار موفق عمل كرده است كه  به لطف خدا از يك 
دانشــجو درسال 91به حدود 20دانشجو در سال 97رسيده ايم و تمام تالشمان 
براين است كه بتوانيم دانشگاه مالير را به هاب (مركز دانشجويان آفريقايى) تبديل 
كنيم. وى ادامه داد: تاكنون از كشورهاى آفريقايى چاد و بروندى دانشجو داشته 

ايم .

وى همچنين درباره اعزام دانشجويان ممتاز دانشگاه در قالب طرح آراسموس به 
كشــورهاى طرف قرار داد با اتحاديه اروپا تصريح كرد: در سال 2015 نخستين 
قرارداد پروژه هاى بين المللى به مبلغ يك ميليون يورو منعقد گرديد و در حال 

انجام است. 
از سال 2017مجوز سه پروژه ديگر رابه  مبلغ 500هزار يورو از اتحاديه اروپا گرفته ايم. 

وى با اشــاره به اينكه هم اينك در قالب چهارمين پروژه، تبادل استاد و دانشجو 
انجام مى پذيرد و دانشجويان ممتاز را براى مدت يك ترم به دانشگاهاى طرف قرار 
داد با اتحاديه اروپا اعزام مى كنيم كه مى تواند در ســطح علمى اين دانشجويان 

بسيار تاثيرگذار باشد. 
رئيس دانشگاه ملى ماليرهمچنين گفت: تبادل استاد با دانشگاههاى طرف قرارداد 
با اتحاديه اروپا را داريم كه در آينده اى بسيار نزديك اساتيدى ازاين دانشگاه ها به 

ايران مى آيند و اساتيدى به اين دانشگاه هاى اعزام خواهيم كرد.
وى هم چنين از راه اندازى آزمايشگاه هاى فوتونيك و زيست شناسى در دانشگاه 
ماليــر خبر مى دهد و مى گويد: آزمايشــگاه فوتونيك بــراى برگزارى برخى از 
كالسهاى دانشجويان كارشناسى ارشد رشته فوتونيك و دانشجويان كارشناسى 
ارشد اپتيك و ليزر و هم چنين انجام طرح هاى پژوهشى ويژه مالير اعضاى هيأت 

علمى و پژو هشگران راه اندازى شد .

وى ادامه داد: اين آزمايشــگاه در گام هاى بعدى به تجهيزات و امكانات پيشرفته 
مجهز خواهد شد و همچنين آزمايشگاه زيست شناسى گياهى به منظور افزايش 
كيفيت ارائه دروس آزمايشــگاهى دانشجويان ونيز انجام پروژه هاى پژوهشى راه 

اندازى شد.
وى هم چنين باتوجه به ظرفيت هاى باالى شهرستان مالير در زمينه توليد انگور و 
نياز سنجى هايى كه شده است گفت: در دانشگاه چند سالى هست كه پژوهشكده 

انگور راه اندازى شده و تاكنون موفق عمل كرده است.
با توجه به ثبت جهانى انگور بيش از پيش بايد به تجهيزات آن بيفزاييم چرا كه اين 
پژوهشكده نقش بسيار مهمى دراين عرصه دارد و پژوهشكده كمك هاى خوبى را 

در فرآيند ثبت جهانى انگور شهرستان مالير نموده است.
رئيس دانشگاه ماليرهمچنين درباره عملكردهاى فرهنگى دانشگاه مالير مى گويد: 
از فروردين 96تا 25دى ماه 97بيش از 1600فعاليت فرهنگى صورت گرفته است.

در حوزه دفاع مقدس و برنامه هاى قرآنى هر كدام بيش از 70برنامه و در زمينه 
انجمن هاى علمى بيش از 400فعاليت از شاخصترين برنامه هاى فرهنگى است. 
بيش از 300بازديد و اردوى علمى و فرهنگى و بيش از 250برنامه مذهبى و دينى 

در طول اين مدت انجام گرفته است.
 هم چنين در حوزه انقالب اسالمى به بيش از 20فعاليت و در حوزه بانوان بيش از 

15برنامه توسط اداره امور فرهنگى برنامه ريزى و اجرا شده است.
وى در ادامه مى افزايد: انتشــار بيش از 50نشــريه دانشجويى، برگزارى بيش از 
40نمايشــگاه و انجام بيش از 100برنامه مناسبتى از سايرفعاليت هاى فرهنگى 

اين دانشگاه مى باشد.
 وى بيــان كرد: اجراى بيش از 30برنامه هنرى و برگزارى بيش از 120مراســم 
دانشجويان جديدالورود و فارغ التحصيلى و اكران و نقد بيش از 90 فيلم از ساير 

فعاليت هاى اين حوزه است.
در پايان گفتنى اســت: افتتاح پروژه تصفيه خانــه فاضالب وكلنگ زنى مزرعه 
تحقيقاتى دامپرورى دانشگاه مالير در تاريخ 13بهمن ماه 97در ايام مبارك دهه 
فجر با حضور دكتر فتحى معاون محترم استاندار و فرماندار ويژه شهرستان مالير، 

جمعى از روساى ادارات و مسئوالن شهرستان برگزار شد .
اين تصفيه خانه با ظرفيت 220متر مكعب تصفيه فاضالب در شبانه روز بخش 
عمده فاضالب دانشگاه را مطابق با استاندارهاى زيست محيطى بازيابى و با پمپاژ 
به استخر ژئو ممبران دانشگاه براى آبيارى فضاى سبز از آن استفاده مى شود و از 

هدر رفت آب و آلودگى محيط زيست جلوگيرى مى كند.

رئيس شوراى شهر مالير خبر داد:

مهمترين برنامه شورا صنعت ساختمان  رونق اشتغال گردشگرى و 
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چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى- ويژه شهرستان مالير

مدير ويژه نامه: سحر يوسفى - زهرا اميرى

جامعه ايى كه توليد نداشــته باشــد شكست خواهد 
خورد زيرا توليد اســت كه ارزش افزوده ايجاد مى كند ولى 
داللى كه درد امروز جامعه ماست تورم را به دنبال مى آورد.

عزيزا... ســاكى متولد 1332 در روستاى آورزمان از توابع 
بخش ســامن يكى ازافتخارات شهرستان مالير است كه به 
عنوان كشاورز نمونه و كارآفرين كشور انتخاب شده است. 

او در ســال 52 در كنكــور اعزام به خارج پذيرفته شــد و 
مدرك مهندسى مكانيك گرايش سياالت خود را از آمريكا 

گرفت. 
به گفته وى على رغم دعوت نامه هايى كه براى اقامت دائمى 
در آمريكا و كانادا داشــته وبا اين كه از لحاظ مالى وداشتن 
امكانات مى توانســت در خارج بماند و به كار مشغول شود، 
به دليل عرق به وطن و عشــق به خدمت مردم ســرزمين 
خود به همه امكانات رفاهى پشــت پا زد ودر ســال 58 به 

ايران بازگشت. 
ســاكى از همان ســاله اى اول پيروزى انقالب به كارهاى 

جهادى وعمرانى در روستاهاى محروم كشور پرداخت.
از جمله اقدامات وى در ايــن زمينه مى توان به پروژه هاى 
شبكه آبرسانى روستايى جنت آباد شهر اسدآباد در سال 58، 
بخش ويسيان خرم آباد درسال 58-59، روستاى پرى مالير 
درســال60، لتگاه بهار، فيض آباد فامنين در سال 63-62 

و... اشاره كرد.
وى با اشــاره به رهنمودهــاى امام خمينــى(ره) بر لزوم 
خودكفايــى در توليــد گندم از عالقه وافر خــود به توليد 
محصوالت استراتژيك در راستاى كمك به بى نيازى كشور 
از واردات آن محصوالت گفت و افزود: با دانش و اطالعاتى 
كه در زمينه سيســتم آبيارى داشتم با ورود به كشاورزى 
به حفاظــت از منابع آب و خاك پرداختم و در ســال 67 
نخستين شخصى بودم كه سيســتم آبيارى تحت فشار را 
در كشــور اجرا كردم و اين در شرايطى بود، كه درآن زمان 

كسى از ارزش كارم خبر نداشت.
وى بــا بيــان اينكه براى يكپارچه ســازى اراضــى تيغ زار 
آورزمان رنج ها ومشــقت هاى فراوانى كشــيده است تأكيد 
كرد: يكى از بزرگترين مشــكالت كشاورزى كشور ما عدم 
يكپارچگى اراضى است كه مى طلبد مسئولين در اين زمينه 
فرهنگ ســازى كنند و با ارائه راهكارهاى فرهنگى و علمى 
كشــاورزان را متقاعــد به انجام ايــن كار كنند و حتى در 
صورت لزوم آن ها را مجبور به يكپارچه سازى اراضى كنند 

زيرا به نفع خودشان تمام مى شود. 
ساكى از وجود كوره هاى آجر پزى به مساحت 200 هكتار 

از محور شوشــاب به آورزمان ابراز تأسف كرد و گفت: اين 
كوره ها خاك منطقه را به توبره مى كشند وآنرا نابود مى كند 
در صورتى كه اگر به جاى كوره ها، كشاورزى كنيم به درآمد 

پايدار دست خواهيم يافت.
اين كشاورز نمونه ادامه داد: با سخت كوشى5 كوره آجرپزى 
به مســاحت 10 هكتار را تخريب و خاك آن را براى كشت 
آماده كردم و موفق شدم از 50 هكتار اراضى غيرقابل كشت 
و با اجراى سيستم آبيارى نوين كلزا، گندم و جو با باالترين 

كيفيت برداشت كنم. 
ساكى با اشاره به اجراى سيستم آبيارى ميكرو در 4هكتار 

از اراضى آورزمان خاطر نشان كرد: اين روش آبيارى سبب 
صرفه جويــى در مصرف آب و جلوگيــرى از هدر رفتن آن 
در مسير انتقال و توزيع همچنين افزايش كميت وكيفيت 

محصوالت كشاورزى مى شود. 
ســاكى اظهارداشــت: در اروپــا وآمريكا بــه ازاى مصرف 
1مترمكعب آب 3 كيلو گندم برداشــت مى شــود كه اين 
ميزان در ايران 800تا 900 گرم اســت اما او توانســته به 
ازاى هــر1 متر مكعب مصرف آب 2 كيلو و150 گرم گندم 

برداشت كند. 
وى معتقد اســت: با اجراى ايــن روش آبيارى براى توليد 

13ميليون تــن گندم 10 ميليارد متــر مكعب آب صرفه 
جويى مى شود. 

ســاكى با بيــان اينكه راندمــان آبيارى ســنتى وغرقابى 
35 درصد اســت يعنى بــا مصرف 100متــر مكعب آب 
35 مترمكعب آن به گياه مى رســد افــزود: اين ميزان در 
سيســتم آبيارى تحت فشار 70 درصد ودر سيستم آبيارى 
قطره ايى 95 درصد مى باشــد.اين كشاورز پيشرو از تبديل 
آبيارى تحت فشار مزارع خود به آبيارى قطره ايى و اجراى 
طرح جديد آبيارى زيرســطحى خبرداد و تأكيد كرد: فقط 

غيرممكن، غيرممكن است.
در يك آذرماه ســال 97 در آيين افتتاح طرح 51 هكتارى 
ساكى كه 46 هكتار آن با سيستم آبيارى نوين و 4 هكتارآن 
بــه صورت آبيــارى تيپ بود، محمود حجتــى وزير جهاد 
كشاورزى دست او را به پاس زحمات بى شائبه اش در توليد 
و كشــاورزى بوسه زد وگفت: كشاورزاني كه عمر و سرمايه 
خود را براي كشــور و آباداني اين آب و خاك گذاشته قابل 
تكريم و ستايش هستند و آن ها را ذخيره ارزشمندى براى 

كشور دانست.
اين كشاورز نمونه با بيان اينكه اين حركت وزير مرا غافلگير 
كرد و بغض در گلويم جمع شــد گفت: وزير شخصيت واال 
و متواضعى دارد و به زحمات كشــاورزان در توليد وآبادانى 

كشور ارج مى نهد.
وى در اين آيين شــعرى از مرحوم خسرو فرشيدورد استاد 
ماليرى دانشــگاه تهران ســرود و در قالب آن احســاس 

وطن پرستى اش را بيان كرد:

آن خانه قشنگ بود، ولى خانه ما نيست
آن خاك چه زيباست، ولى خاك وطن نيست
پاريس قشنگ است، ولى نيست چو تهران

لندن به دالويزى شيراز كهن نيست
اين كوه بلند است، ولى نيست دماوند

اين رود چه زيباست ولى رود تجن نيست
من بهر كه خوانم غزل سعدى و حافظ

در شهر غريبى كه در آن فهم سخن نيست

ســاكى در پايان از وزير جهاد كشاورزى، استاندار محترم، 
فرماندار مالير، نمايندگان و تمام مســئولينى كه در افتتاح 
پروژه حضور داشتند تشكركرد و همچنين از مهندس مير 
باقرى رئيس مركز خدمات كشــاورزى آورزمان كه موجب 
ديده شدن حاصل زحماتش شده ومردم شريف وبا فرهنگ 

و سخاوتمند آورزمان تقدير به عمل آورد.

توليد جامعه را نجات مى دهد و ارزش افزوده ايجاد مى كند
بزرگ مردى كه با اراده آهنين خود تيغ زار آورزمان را به گلزار آورزمان تبديل كرد

مالير، خيابان شهدا، كوچه شهيد احمدى پور، مجتمع زنديه، طبقه چهارم / تلفن: 08132246600
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