
شهرى در قامت جهانىشهرى در قامت جهانى

|ISNN: 2322-4665|پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com
ويژه دهه پنجم پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى ايران، بهمن ماه 1398

لمللى  بين ا وران  دا حضور 
مالير در  دستى  صنايع  جهانى  شوراى 
12

«   «   ماليرمالير » »



ويژه دهه پنجم پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى ايران، بهمن ماه 1398

2

تمامى دستاوردها و خدمات نظام جمهورى 
اسالمى در 40 سال از عمر انقالب اسالمى بايد 
در ايام دهه فجر براى مردم بازگو شود و اين از 

وظايف مسئوالن است.
امام جمعه شهرستان مالير، ايام دهه فجر را بهترين 
فرصت براى بيان دستاوردهاى نظام به مردم دانست و 
گفت: مسئوالن بايد ارتباط شايسته اى با مردم داشته 

و مشكل مردم را مشكل خود بدانند.
محمدباقــر برقرارى در ادامه گفت: نظام اســالمى و 
انقالب ايران معجزه قرن بود و تا به امروز به رغم ميل 

استكبار در اوج اقتدار قرار دارد.
وى تأكيــد كــرد: در تاريخ هيــچ حاكميتى نبوده 
كه بدون وابســتگى به غرب و شــرق باقــى بماند، 
اما جمهورى اســالمى با اقتــدار راه خود را ادامه 

مى دهد.
برقــرارى نيــت صادقانه و خيرخواهانــه و حاكميت 
اســالم و خدمت بــه مســلمانان را مهم ترين داليل 
ماندگارى جمهورى اسالمى دانست و گفت: در نظام 
اسالمى مردم صاحب اصلى نظام هستند و مسئوالن 

خدمتگزار و خادم مردم هستند.
وى تصريح كــرد: مردم بايد روحيــه خدمتگزارى 
را در تك تك مســئوالن ببينند و اگر اين گونه شد 
پيوندى ناگسســتنى بين مردم و مســئوالن ايجاد 

مى شود.
وى بــا تأكيد براينكــه خدمات جمهورى اســالمى 
به مردم گفته شود، بيان كرد: وضعيت و ظلم هاى در 

زمان گذشته براى مردم به خوبى روشن شود.
وى به حضور گســترده مردم در انتخابات 2 اســفند 
تأكيــد كرد و گفــت: برخى متاســفانه در كشــور 
اظهارنظرهايــى دربــاره 
مورد  كه  كرده  انتخابات 

قبول نيست.
گفت:  مالير  جمعه  امام 
انتخابات ما تشــريفاتى 
اينگونــه  و  نيســت 
بــه  آب  حــرف زدن 
آســياب دشمن ريختن 
كه  دانست  بايد  و  است 

است. واقعى  انتخابات 

وى افزود: آن كســى كه اين صحبت ها و اظهارنظرها 
را انجام داده خود از همين انتخابات و توســط مردم 
انتخاب شده است و نبايد نظام را به خاطر خواسته هاى 

سياسى خود زير سؤال برد.
برقرارى گفت: اگر اينگونــه اظهارنظرها را القا كنيم 
نه كســى كه رأى مى دهد و نه كانديدا امنيت ذهنى 

ندارند.
وى برگزارى انتخابات در جمهورى اســالمى ايران 
را ســالم و صحيح ترين انتخابات در دنيا دانست و 
گفت: اگر دشــمن نقطه ضعفــى در انتخابات ايران 
پيــدا مى كرد به شــدت روى آن مانــور مى داد  و 
اين كــه صحبتى روى انتخابات ايران ندارد، به دليل 

است. انتخابات  واقعى بودن 
امام جمعه مالير با اشــاره به ســخنان رهبرى درباره 
انتخابات و حق الناس دانســتن رأى مردم بيان كرد: 
اين انتخابات بادقت نمى تواند تشــريفاتى باشــد و ما 
انتخابــات واقعى داريم و بايد مــردم را به انتخاباتى 

باشكوه سوق دهيم.

نقالب ا وردهاى  دستا بيان 
است مسئوالن  وظايف  ز  ا  

برقرارى نيت صادقانه 
و خيرخواهانه و 

حاكميت اسالم و 
خدمت به مسلمانان 

مهم ترين دليل 
ماندگارى جمهورى 

است
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 آ يت ا... ميرشاهولد به عنوان نخستين امام جمعه مالير ميراث دار مكتب 
مبــارزات انقالبــى در اين شهرســتان از جايگاه وااليى نزد مــردم اين خطه 

برخوردار است.
به پاس خدمات ارزنده اين عالم وارسته سالروز بزرگداشت ايشان به نام روز ملى 

مالير نام گذارى شده است.
امام جمعه همدان در آئين بزرگداشت اين عالم وارسته گفت: با همان قوائد و 

تحميلى به پيروزى رسيديم، ضوابطى كه در انقالب اسالمى و 8 سال جنگ 
پيروزى برسيم.امروز نيز مى توانيم در مقابل دشــمنان به 

مقاومــت را شــرط حبيــب ا... شــعبانى ايســتادگى و 
اظهار پيروزى در ميدان مبارزه با كفر  و  دانست 

حرف كرد: ملت ايران كه در 22 بهمن 
ى از خــدا زد، امــروز  ا عو د

ا آمريكا با ما بر سر  خد
است.

با  شعبانى  حجت االسالم 
بيــان اينكه دعواى انقالب با 

رژيم صهيونيستى بر سر خاك و 
سرزمين نيست، بلكه بر سر عقيده و 

تفكر اســت، گفت: جهان هستى برنامه 
دارد و با اراده خداست، اما دشمن اين را باور 

ندارد.
وى انديشــه انقالب اســالمى را مبتنى بر اسالم ناب 

محمدى(ص) دانست و بيان كرد: انقالب اسالمى مرهون 
خون دل ها، مجاهدت ها و شــكنجه هاى علماى اسالم است، 

همانگونه كه اهل بيت(ع) نيز به دنبال تحقق حاكميت اســالمى 
بودند.

نماينده ولى فقيه در استان همدان دشمن شناسى را مسأله مهم و يكى از 
آموزه هاى قرآن برشمرد و گفت: هر كسى كه مانع تحقق اهداف الهى، ارزش ها 

و هنجارهاى الهى در جامعه شود، دشمن است.
حجت االســالم شــعبانى با بيان اينكه جريان مبارزه حق و باطل همواره يك 
جريان دائمى اســت، استقامت را تنها راه حفظ و تداوم انقالب اسالمى و غلبه 

بر دشمنان دانست و ادامه داد: انقالب اسالمى معجزه گونه پيروز شد.
وى با بيان اينكه انقالب اسالمى شهيد سليمانى، شهيد همت ها و مالك اشترها 
تربيت كرد، گفت: اين انقالب جوانانى تربيت كرده كه كمتر از جوانان ابتداى 

نقــالب  ا
نيست.

همــدان امام  جمعــه 
علمايى  كرد:  خاطرنشان 

ن  آيــت ا... ميرشــاهولد همراهى همچــو
بــه پيروزى رســيد و وظيفــه داريم كردنــد تا انقالب 

پاس داشته و راهشان را ادامه دهيم.زحمات ديــروز آنها را 
حجت االســالم شــعبانى همچنين به انتخابات مجلس شوراى اسالمى اشاره 
و تأكيد كرد: عرصه انتخابات نزديك اســت و با اســتفاده از اين فرصت بايد 

ضعف هاى موجود در كشور را جبران كنيم.
وى بــا تأكيد بر اينكه فرامين امام خمينــى(ره) و رهبر معظم انقالب در اين 
زمينه بايد جدى گرفته شــود، افزود: با حضور و مشاركت حداكثرى انتخابات 
خوبى را رقم بزنيم و با اين انتخابات خوب، بتوانيم مجلس قوى داشته باشيم.

نماينده ولى فقيه در اســتان همدان اظهار كرد: مجلس قوى مى تواند تقويت 
اقتصاد، نظارت ها در كشور و همچنين تحرك بيشتر مسئوالن را رقم بزند.

حجت االسالم شعبانى موثقى با بيان اينكه مجلس دهم نتوانست بسيارى 
از اين كارها را انجام دهد، گفت: در مجموع مجلس دهم ضعيف بود 
و طبق تأكيدات رهبر معظم انقالب نياز به مجلسى قوى داريم.

امام جمعه مالير نيز در اين آئين گفت: واليت فقيه از زمان 
شكل گيرى و تداوم انقالب اسالمى در رأس نظام است 

و در نوع خود بى نظير است.
حجت االســالم محمدباقر برقرارى واليت فقيه 
را همان واليــت اجتماعى امام معصوم(ع) 
دانســت و افزود: پس از انقالب واليت 
اجتماعــى ولى فقيــه را تجربــه 
واليت فقيه  مقدمه  كه  كرديم 

ولى عصر(عج) است.
وى بــا تأكيــد بــر 
اينكــه در تمامى 
بايد  زمينه ها 

ولى فقيه  ن از  ا ر و د
كنيم،  گفت: اطاعت 

ا اگر امروز از علما و  شهد

تكريم و تجليل مى شــود، به اين خاطر اســت كه ما به واسطه بزرگان دين از 
واليت فردى به واليت اجتماعى رسيده ايم.

برقرارى ادامه داد: به واســطه نقش علما و پرچم داران انقالب همچون آيت ا... 
ميرشاه ولد توانستيم به اين رشد و بالندگى برسيم.

امام جمعه مالير افزود: علمايى همچون آيت ا... ميرشاه ولد رهبرى اين نهضت 
و دستگيرى اين ملت را براى رسيدن به تراز واليت اجتماعى بر عهده گرفتند 

و نقش اول را ايفا كردند.
وى بيان كرد: امروز كه نظام اســالمى به رهبرى ولى فقيه شكل گرفته است، 

دشمن بيشتر از گذشته هسته مقاومت و قدرت را هدف قرار داده است.
امام جمعه مالير با بيان اينكه دشمن مركز مقاومت كشورهاى اسالمى را مورد 
آماج حمالت خود قرار داده گفت: همه بايد مراقب باشيم و براى خنثى كردن 

توطئه هاى دشمن تالش كنيم.
حجت االســالم برقرارى به گام دوم انقالب اشــاره و اظهــار كرد: در گام دوم 
انقالب كه با قدرت و مستحكم برداشته شد، براى قدم گذاشتن در اين مسير 

خون مطهر سردار سليمانى را تقديم كرديم.
وى ادامه داد: به طور قطع پيروزى هايى كه در منطقه پس از شــهادت سردار 

بزرگ اسالم شكل خواهد گرفت، حاصل خون شهيد سليمانى است.

آ يت ا... ميرشاهولد به عنوان نخستين امام جمعه مالير ميراث دار مكتب 
مبــارزات انقالبــى در اين شهرســتان از جايگاه وااليى نزد مــردم اين خطه 

برخوردار است.
به پاس خدمات ارزنده اين عالم وارسته سالروز بزرگداشت ايشان به نام روز ملى 

مالير نام گذارى شده است.
امام جمعه همدان در آئين بزرگداشت اين عالم وارسته گفت: با همان قوائد و 

جنگ  سال 8 و انقالب اسالمى كه در به پيروزى رسيديم، ضوابطى تحميلى

نقــالب  ا
نيست.

همــدان امام  جمعــه 
علمايى  كرد:  خاطرنشان 

ن  آيــت ا... ميرشــاهولد همراهى همچــو
وظيفــه داريمكردنــد تا انقالب  بــه پيروزى رســيد و

تكريم و تجليل مى شــود، به اين خاطر اســت كه ما به واسطه بزرگان دين از
واليت فردى به واليت اجتماعى رسيده ايم.

برقرارى ادامه داد: به واســطه نقش علما و پرچم داران انقالب همچون آيت ا...
ميرشاه ولد توانستيم به اين رشد و بالندگى برسيم.

امام جمعه مالير افزود: علمايى همچون آيت ا... ميرشاه ولد رهبرى اين نهضت
و دستگيرى اين ملت را براى رسيدن به تراز واليت اجتماعى بر عهده گرفتند

و نقش اول را ايفا كردند.
كرد: امروز كه نظام اســالمى به رهبرى ولى فقيه شكل گرفته است، وى بيان

هولد
رشا
مي  ..

. ت ا
آي

مالير
در  ى 
قالب
ان ت 

بارزا
م ب 

مكت
ث دار 

ميرا
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 يكى از چالش هاى بزرگ شــهردارى مالير، اتمام طرح هاى 
نيمه تمامى است كه از ســال 1392 يعنى در دوره سوم شوراى 
شــهر كليد خورده اســت، حاال تكميل اين طرح ها با توجه به 
شهردار  اما،  شده اند  هزينه بر  بســيار  تورم،  و  اقتصادى  شرايط 
ماليــر با وجود تمامى موانع و مشــكالت مالى كــه اين روزها 
گريبانگير شهردارى هاى كشــور از جمله شهردارى مالير شده 
است، رويكرد و اولويت اصلى خود را در تكميل اين پروژه ها قرار 
داده و توانسته است برخى از اين پروژه ها را تكميل كند و برخى 
ديگر را تا حدود زيادى جلو ببرد تا با ادامه اين روند به زودى اين 

پروژه هاى نيمه تمام تكميل شوند. 
يكى از پروژه هايى كه عمليات اجرايى آن از ســال 91 آغاز شد مجتمع 
تجارى شهروند 3 است كه سرانجام تكميل و در 14 بهمن ماه سالجارى 
با حضور مصطفى آزادبخت، معاون سياسى امنيتى و اجتماعى استاندار و 
مسؤالن ماليرى افتتاح شد. شهردار مالير درباره اين طرح عمرانى اظهار 
كرد: اين مجتمع در زمينى به مساحت هزار و 592 مترمربع در 3 طبقه 
ســاخته شده كه شامل 31 دهنه مغازه مى شود و90 ميليارد ريال اعتبار 

براى تكميل آن هزينه شده است. 
حســين بابايى، پاركينگ طبقاتى ابتــداى خيابان اراك را پروژه ديگرى 

عنوان كرد كــه در 3 طبقه و با ظرفيت حــدود 300 خودورو در هفته 
دولت سال جارى تكميل و به بهره بردارى رسيده است. 

وى با بيان اينكه ستون هاى اين پاركينگ به گونه اى ساخته شده اند كه 
امــكان افزايش طبقات را دارد، افزود: اين پــروژه با اعتبارى بالغ بر 92
ميليــارد ريال و در زمينى به مســاحت هزار و 927 مترمربع و 5 هزار و 

783 مترمربع زيربنا ساخته شده است. 
بابايــى، بازارچه ميوه و تره بــار واقع در بلوار 15 خــرداد را از ديگر 
پروژه هايى برشــمرد كه مراحل پايانى اتمام ســاخت را مى گذراند و 
افزود: اين پروژه شــامل 33 باب مغازه در زمينى به مســاحت هزار و 
994 مترمربع اســت كه براى تكميــل آن 74 ميليارد و 736 ميليون 

ريال اعتبار هزينه شده است. 
اين مقام مســئول، پروژه جهان كوچك (مينى ورد) را از جمله پروژه هاى 
منحصر به فردى دانست كه مشابه داخلى ندارد و افزود: مشابه اين پروژه 
در ســطح جهان تنها در 3 كشور چين، بلژيك و ژاپن (شهر شنزن چين 
و بروكســل پايتخت بلژيك و يكى از شــهرهاى بندرى ژاپن) اجرا شده 
اســت و آثار اقتصادى فراوانى را براى ساكنان شهرهاى مذكور به ارمغان 

آورده است. 
وى با بيان اينكه موقعيت مكانى اين پروژه به گونه اى اســت كه ســبب 

دسترســى مطلوب پروژه از دو بلوار مرزداران و نبوت شده است، گفت: 
عالوه بر ايجاد امكانات رفاهى مناسب، مجموعه اى از آبنماهاى شاخص و 
138 بناى تاريخى ملى و بين المللى پيش بينى شده است كه تعدادى از 

آنها تكميل و تعدادى ديگر در دست اجرا است. 
بابايى معتقد اســت، توسعه صنعت گردشــگرى داخلى و خارجى و ارائه 
مدل جديد گردشگر، ايجاد اشتغال دائم و پايدار براى شهروندان و بهبود 
درآمد سرانه، ارتقا جايگاه و معرفى مالير در بين شهرهاى شاخص ايران 
و جهان، ايجاد مكان تفرجگاهى مناسب براى ساكنان شهر و ايجاد درآمد 
پايدار براى شهردارى، ايجاد رونق اقتصادى و توليد ثروت در سطح شهر 
از طريق جذب و اقامت گردشــگران داخلى و خارجــى از اهداف و آثار 

وجودى و عينى اجراى اين پروژه هاست. 
شــهردار مالير در ادامه گفت: در راستاى زنده نگهداشتن ياد مشاهير و 
بزرگان ايران، سر تنديس هاى مشاهير و بزرگان مجموعه پارك مشاهير 
واقــع در مجموعه تفريحى و توريســتى جهان كوچــك واقع در پارك 
كوهســار در حال ساخت اســت كه پس از تكميل ساخت در مجموعه 

فوق نصب مى شود. 
به گفته وى، تاكنون پروژه جهان كوچك 35 درصد پيشــرفت فيزيكى 

داشته و مبلغ 150 ميليارد ريال در اين باره هزينه شده است. 

نيمه تمام  پروژه هاى  تكميل 
مالير شهردار  اصــلى  اولويت 

*پروژه هاى در حال ساخت مجموعه منحصر به فرد مينى ورد:
درصد 

پيشرفت  سال پايان  سال شروع  مبلغ هزينه شده  مبلغ مورد نياز  نام پروژه 

 ٪40  1398  1392 1/000/000/000 2/000/000/000 آبشار نياگارا 
 ٪30 1398  1392  1/005/000/000 3/000/000/000 تكميل آمفى تئاتر 
 ٪70  1398  1392  3/000/000/000 3/000/000/000 تكميل پارك مشاهير 

٪70  1398  1392 2/000/000/000  1/500/000/000 تكميل تخت جمشيد و اكروپليس 
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پروژه هاى در حال ساخت مجموعه بزرگ تفريحى توريستى بام مالير:
توضيحات  درصد پيشرفت  سال 

پايان 
سال 

شروع  مبلغ هزينه شده  مبلغ مورد نياز  نام پروژه 

محوطه – تأسيسات باقى مانده   ٪70  1398  1392  2/000/000/000  7/000/000/000 متل هاى بام 
6 ستون باقى مانده است  ٪70  1398  1392  800/000/000  1/000/000/000 تكميل ستون هاى رستوران 

متراژ زمين 600 متر مربع-داراى طرح و 
برآورد نيز است   ٪10  1398  1398  0  15/800/000/000 رستوران غار(بام مالير) 

نورپردازى-گلكارى-تزئينات داخلى دكه ها   ٪50  1398  1397 300/000/000  1/000/000/000 تكميل دكه و محوطه سازى آبشار 
 ٪70  1398  1398  -  800/000/000 نمازخانه و نگهبانى بام 

شهردار در بخش ديگرى از سخنانش بيان كرد: براى استفاده بهينه 
از منابــع و امكانات بالقوه و تبديــل آن به امكانات بالفعل و افزايش 
ســرانه نشيمن خانواده در فضاى سبز شــهر همچنين توسعه صنعت 
گردشگرى و اكوتوريسم، مجموعه تفريحى و گردشگرى بام مالير ايجاد 

شده است. 
وى از تكميل آبشــار مصنوعى بام مالير خبر داد و تشــريح كرد: آبشار 2 
هزار مترمربع مســاحت دارد و كلنگ  آن از سال 92 بر زمين خورده است، 
پروســه تكميل اين طرح تا سال جارى به طول انجاميد و سرانجام اين پروژه 

با 8/224/550/000 ريال اعتبار تكميل و به بهره بردارى رسيد. 
بابايى در ادامه به نصب طاق هاى هاللى و ســتون هاى هخامنشــى در مجموعه 
بام مالير اشــاره كرد و گفت: 3 ميليارد ريال اعتبار براى تكميل اين پروژه هزينه 
شــده است همچنين از نصب كتيبه هاى فلزى در ورودى بام با 300 ميليون ريال 

اعتبار خبر داد. 
شهردار به «رستوران سنتى بام مالير» يكى از طرح هاى نيمه تمام اين مجموعه اشاره 
كرد و گفت: اين رســتوران با 128 مترمربع زيربنا در ورودى بام مالير از ســمت بلوار 
شــهداى گمنام قرار دارد كه روش تكميل آن به شيوه سنتى است و تاكنون شهردارى 

براى تكميل آن 8 ميليارد ريال هزينه كرده است. 
بــه گفتــه وى مجموعه تفريحى و توريســتى بام مالير، يكــى از بزرگترين طرح هاى 
گردشگرى اســتان همدان است كه 460 هكتار وســعت دارد و در شمالى ترين نقطه 

مالير به عنوان كمربند سبز و دهكده گردشگرى ساخته شده است. 
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فجر  دهه 
مناسبى  فرصت 

خدمات  بيان  براى 
مســئوالن دولتى و 

به  خصوصى  بخــش 
شوراى  اســت.  مردم 

انتخاب  با  كه  اســالمى 
است،  گرفته  شكل  مردم 

همــه تــالش خــود را براى 
حوزه  در  مناسب  خدمت رسانى 

كارى خود انجام داده است.
 رئيس شوراى شــهر مالير يكى از 
اسالمى  شــوراى  اهداف  مهمترين 
شــهر مالير را برنامه ريزى درست با 
مديريت اســتفاده درست از بودجه 
دانست و افزود: با پيگيرى هاى الزم 

توانســتيم بودجه شهردارى را در ســال جارى با رقم 80 ميليارد تومان 
ابالغ كنيم.

جليــل كوليوند توجه به پروژه هاى عمرانــى و پروژه هاى نيمه كاره را از 
اولويت هاى مهم شورا دانست و افزود: در همين راستا حدود 200پروژه، 

با اعتبارى بالغ بر 45 ميليارد تومان مصوب نموده است.
وى افزود: شــوراى اســالمى شــهر و شــهردارى ماليــر در برنامه ها و 
مناســبت هاى مختلف با ســاير نهادها و ادارات شــهر با تمام توان پاى 
كار بوده تا بتواند برنامه هايى مناســب و در خور شأن مردم شريف مالير 
برگزار كند و در جشــنواره هاى ملــى مبل و منبت با تمام توان پاى كار 

بوده است.
وى به پروژه هاى نيمه كاره شــهردارى اشــاره كرد و گفت: اين پروژه ها 
شــامل پروژه هاى بام مالير، پارك كوهســار، ســاختمان تجارى كنار 
شــهردارى، پياده رو سازى، ساخت ســرويس بهداشتى، محوطه سارى 
مســكن مهر، جدول گذارى و آســفالت معابر اصلى و فرعى، ساخت 
كنار گذر بلوار كريم خان، ساماندهى پارك هاى قديمى شهر بوستان 
سيفيه و چمران، ســاماندهى ورودى هاى شهر، ساخت نمازخانه در 
بــام مالير، طرح تفكيك زباله از مبدأ، پيگيرى بهبود نظافت شــهر 

براى ارتقا سطح رضايتمندى شهروندان انجام شده است. 
كوليوند به تكميل پروژه ساختمان تجارى جنب شهردارى و آماده 
شدن براى افتتاح، تكميل پروژه هاى مينى ورد، تكميل پروژه هاى 
بام ماليراشاره كرد و افزود: پيگيرى و تكميل بازارچه محلى بلوار 

15 خرداد آماده بهره بردارى است.
وى به ديگر پيگيرى هاى شوراى شهر اشاره كرد و گفت: ساخت 
بازارچــه محلى در انتهــاى خيابان قائم مقــام و خانه محله، 
پيگيرى و واگذارى بخشى از ساختمان فرهنگ واقع در خيابان 
شــهيد رجايى به صورت اجاره اى براى برگزارى نمايشگاه هاى 
صنايع دســتى، كتاب فروشــى و اجراى برنامه هاى مذهبى و 
فرهنگــى، پيگيرى براى پالك كوبى واحد هاى مســكونى و 

تجارى در ســطح شــهر با همكارى اداره پســت، پيگيرى براى تكميل 
ساختمان پالك 17 و تعيين تكليف از نظر كاربرى و مورد استفاده قرار 
گرفتن آن پيگيــرى ، مصوب نمودن تخفيفات 20 درصدى براى صدور 
پروانه و عوارض پس از كميســيون ماده 100 به مناســبت دهه مبارك 
فجرو پيگيرى توســط كميسيون فرهنگى شورا براى نامگذارى معابر در 
ســطح شهر، برگزارى كالس هاى آموزشــى در محالت حاشيه اى شهر، 
ساماندهى گورستان بهشت هاجر و اجراى يك قطعه 2 طبقه براى حل 
مشــكل افرادى كه ميخواهند قبر رزرو كنند از جمله اقدامات شــوراى 

اسالمى شهر مالير بوده است.
وى به پيگيرى كميسيون بهداشت درباره اجراى بند 20 ماده 55 ، براى 

ســاماندهى دست فروشــان، 
مزاحم  مشاغل  و  ضايعاتى  فروشــندگان 
شهرى براى خدمت رسانى به مردم اشاره كرد و گفت: 
پيگيرى كميسيون شــاهد، پيگيرى باغ موزه دفاع مقدس، نصب 
تصوير شــهدا در سطح شهر از ديگر اقدامات شوراى اسالمى شهر مالير 

بوده است.
 وى گفت: راه اندازى كميســيون بند 20 ماده 55 قانون شهردارى ها به 
منظور ساماندهى و صنايع و مشاغل مزاحم و آالينده، پيگيرى و استفاده 

از ظرفيت مــاده 7 براى جلوگيرى 
از قطع درختــان و پيگيرى 

گلخانه  نمــودن  فعال  و 
بــراى  شــهردارى 

توليــد گل و گياه 
و نهــال مورد نياز 
و  پيگيرى  و  شهر 
نيروهاى  آموزش 
در  شــهردارى 
تمــام ســطوح از 
فعاليت هاى  ديگر 
اسالمى  شــوراى 
بوده  مالير  شــهر 

است.
وى افــزود: پيگيــرى 

و تصويــب دفترچه تعرفه 
پيشــنهادى  محلــى  عــوارض 

شــهردارى براى ســال 1399 در قالب 5 سرفصل و 53
ماده و در موعد مقرر مصوب و براى تصويب نهايى به كميته محترم 

انطباق ارسال شد.
 وى بــه پيگيــرى و تصويب دفتر ارزش معامالت شــهردارى و 
پيگيرى هاى ديگر اشــاره كرد و گفت:  رئيس شوراى شهر مالير 
گفــت: اين تخفيفات را به لحاظ جلوگيرى از ساخت و ســازهاى 
غيرمجــاز و رعايت اصــول ايمنى در ساخت وســاز ها و رعايت 
اصول شهرســازى و كمك به قشرهاى كم درآمد شهرى اتخاذ 

كرده اند. 
وى در پايان به برگزارى جلســات شــورا براى رفع مشكالت 
شهروندان اشــاره كرد و افزود: در 10ماهه نخست سالجارى، 
85 جلسه رســمى و حدود 12 جلسه فوق العاده برگزار شد 
كه حدود 435 مجوز صادر شــد و در 30 جلســه كميسيون 
به هزار و 295 نامه ارسال شــده به دفتر شورا رسيدگى به 

آمد.  عمل 
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فجر  دهه 
مناسبى  فرصت 

خدمات  بيان  براى 
مســئوالن دولتى و 

به  خصوصى  بخــش 
شوراى ت اس مردم

ســاماندهى دست فروشــان، 
مزاحم مشاغل و ضايعات ندگان وش ف

محورى عدالت 
شهر  حاشيه  نقاط  به   توجه  و 

مالير شهر  اسالمى  شوراى  اولويت 

پيگيرى و تصويب تخفيفات براى محدوده بازآفرينى كه شامل 
12 محله مهم شهر است. از جمله:

محله اميركبير و 10 مترى طاهرنيا با تخفيف 30 درصد
محله صفرخانى با تخفيف 30 درصد
محله عاشورا با تخفيف 30 درصد

محله پشت سازمان با تخفيف 60 درصد 
محله 15 خرداد با تخفيف 60 درصد

محله طالقانى و گاز طاهرى با تخفيف 60 درصد
محله جعفر آباد با تخفيف 100 درصد
محله سرجو با تخفيف 100 درصد

محله امام زاده عبدا... با تخفيف 100 درصد
محله نفت سياه با تخفيف 100 درصد
محله شمس آباد با تخفيف 100 درصد

محله 20 هكتارى كه شامل محله امام رضا با تخفيف 100 درصد
موارد باال براى دريافت پروانه تا 2/5 طبقه از تخفيفات ذكر شده 

در زمان صدور پروانه بهره مند مى شوند. 
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 رئيــس اداره صنعت، معــدن و تجارت مالير از 
افتتاح 5 طرح صنعتى با ســرمايه گذارى بالغ بر 189 
ميليارد ريال و با اشتغالزايى 107 نفر با حضور مسؤالن 
كشورى، اســتانى در شهرستان خبر داد و اظهار كرد: 
مس  و  آهن  سرب،  اكســيدروى،  توليد  توسعه  طرح 
شركت معادن سرمك با ســرمايه گذارى 600 ميليارد 
ريال و با اشتغالزايى 70 نفر در آستانه راه اندازى است. 

كامران زنگنه بيان كرد: شــركت كيان كرد كه يكى از شركت هاى بزرگ 
توليد تاير در كشــور اســت پس از 18 ماه تعطيلى با تالش نمايندگان 
مجلس شوراى اسالمى و مسؤالن استانى و شهرستانى و با تدبير فرماندار 
و معاونان فرماندار به چرخه توليد بازگشــت و اكنون با 100 نفر نيروى 

كار فعاليت مى كند. 
وى گفت: تعــداد واحدهاى صنعتــى داراى پروانه بهره بــردارى معتبر 
شهرســتان مالير در حال حاضر 197 فقره با تعداد اشتغال اسمى 4 هزار 
و 909 نفــر 7 هزار و 420 ميليارد تومان ســرمايه گذارى اســت كه از 
واحدهاى مهم شهرســتان مى توان به شــركت هاى بافيتنه، ، ذوب آهن 
آلياژى مالير، نــورد زاگرس، لوح زرين مالير، معادن ســرمك و آهن و 

سيليس آذرخش و فرو سيليس غرب پارس اشاره كرد. 
زنگنــه اضافــه كــرد: در حال حاضر تعــداد 14 طرح صنعتــى بزرگ با 
سرمايه گذارى بالغ بر 16 هزار و 729 ميليارد ريال با اشتغالزايى مستقيم 
هزار و 745 نفر در شهرســتان در حال احداث مى باشــند كه پيش بينى 
مى شود كه در ســال هاى 1399 و نهايتا 1400 به بهره بردارى برسند و 

موجبات رونق بيش از پيش صنعت شهرستان را فراهم آورند. 
به گفتــه وى عمده اين طرح هــا در بخش صنايع معدنى اســت كه از 
مزيت هاى آن مى توان به افزايش ارزش افزوده بخش معدنى و جلوگيرى 
از خام فروشــى بخش معدن، افزايش صادرات اســتان اشاره كرد كه با 
فعاليت 2 واحد توليد فروســيليس موجود شهرســتان بيش از 9 هزار و 
454 تن فروســيليس در 10 ماهه سال 1398 صادر شده و 8471134
دالر ارزآورى براى كشــور به ارمغان آورده است و پيش بينى مى شود با 
به بهره بردارى رســيدن طرح هاى جديد در دست احداث اين ميزان به 

چندين برابر افزايش يابد. 
زنگنه با اشــاره به تسهيالت تزريق شــده به بخش صنعت و معدن بيان 
كرد: از محل تســهيالت تبصره 18، رونق توليد و بازســازى و نوسازى 
تعداد 18 مورد ثبت نام انجام شــده با مبلغ درخواســتى 3155 ميليارد 
ريــال كه تاكنون 6 فقره از اين تســهيالت به مبلــغ 169 ميليارد ريال 
به مرحله پرداخت رسيده و مابقى در دست بررسى و پرداخت هستند. 

وى در بخش ديگرى از ســخنانش عنوان كرد: در بخش بازرســى اداره 
صنعت، معدن و تجارت شهرســتان مالير در راســتاى تأمين رفاه مردم 

شريف شهرستان مالير در 6 ماه گذشته تعداد 9 هزار و 675 مورد بازرسى 
انجام شــده كه از اين تعداد 1 هزار و 730 مورد به فرم گزارش بازرسى 
منتهى شده اســت كه مبلغ ريالى تخلفات مكشوفه 16/067/313/050
اســت و نيز شايان ذكر اســت كه تعداد1هزار و 202مورد از بازرسى ها 
مربوط بازرســى از واحد هاى نانوايى بوده اســت كه تالش شده است با 
نظارت بر عمكرد آنان و توزيع عادالنه ســهميه آرد در واحدهاى خبازى، 
مردم شهرستان مشكلى در تأمين نان با كيفيت نداشته باشند. در همين 
راســتا تعداد 286 واحد متخلــف در اين بازه زمانى بــه اداره تعزيرات 

حكومتى شهرستان معرفى شده است. 
زنگنــه گفت: تيم هاى بازرســى اين اداره هم به صــورت منظم و هم با 
تشــكيل تيم هاى ضربتى بازرسى و به كارگيرى ساير ارگان هاى ذى ربط 
به رصد بازار مالير مشــغول بوده و با توجه به نيازها و كمبودهاى فصلى 
توانسته تيم هاى منعطف و مؤثر تشكيل داده به طورى كه كمبود نظارت 

و بازرسى در شهرستان وجود نداشته باشد. 
به گفته وى، واحد شكايت مردمى نيز در كمتر از 24 ساعت به شكايات 
واصله كه به صورت تلفنى و حضورى در اداره وصول مى شــود، رسيدگى 
مى كند و براى رفاه حال شهروندان مالير يك واحد رسيدگى به شكايات 
هم در اتاق اصناف مالير تشــكيل شده است كه به امر خدمت رسانى به 

همشهريان مشغول است. 
رئيس اداره صنعت، معدن وتجارت شهرســتان مالير خاطرنشــان كرد: 
واحــد تنظيم بازار اين اداره براى تأمين مايحتاج اصلى مردم كوشــيده 
است با دريافت سهيه شهرســتان و نظارت بر توزيع صحيح تقسيم اين 
اقالم، بازار مصرف را به تعادل در توزيع برساند و از افزايش در قيمت هاى 

بازار جلوگيرى كند. 

*واحد اصناف مالير در جايگاه دوم استان 
بــه گفته وى، واحد اصناف شهرســتان مالير با دارا بــودن 31 اتحاديه 
صنفــى، 9 هزار و 853واحــد صنفى و تعداد24 هزار و632نفر شــاغل 

توانسته جايگاه دوم استان را كسب كند. 
زنگنه، اصناف را بازوى توانمند اجرايى در زمينه هاى گوناگون دانست كه 
با دارا بودن اتحاديه هاى توليدى شــاخص مانند درودگرى نقش اساسى 

در جهانى شدن اين صنعت ايفا كرده است. 
وى از كشــف321مورد تخلف از واحدهاى صنفــى به مبلغ 4ميليارد 
و 143ميليــون و873هزار ريال، شناســايى واحد هاى بدون پروانه به 
ميزان 263، بررســى شــكايات مردمى به تعداد426مورد خبر داد و 
افزود: صدور 528 پروانه كســب، تمديد 242 پروانه كسب و 2هزار و 
719مورد بازرســى از واحدهاى صنفى از جمله اقدامات اين واحد در 

6 ماه گذشته است. 
زنگنــه همچنين افزود: در قســمت فرش اقدامات قابــل توجهى انجام 
شــده است، كه از جمله آنها مى توان به برگزارى 2 جلسه كميته فروش 
شهرســتانى براى برگزارى دوره هاى آموزشى در روستا ها و بازرسى بيمه 
فروش از 880 نفر در 6 ماه گذشــته اين واحد اشــاره كرد، همچنين به 
ثبت 754نفر اشــتغال در سامانه رصد كه به لحاظ سهم دستگاهى 102

درصد كل سهم سال 1398 اشاره كرد كه بيشتر از سهم پيش بينى شده 
است. 

گفتنى است از ابتداى سال تاكنون 22 پرونده طرح اشتغال روستايى به 
ميزان 31 ميليارد و 660 ميليون تومان تشكيل و پذيرفته شده كه مبلغ 
449 ميليون تومان از اين مبلغ پرداخت شده است و مابقى آنها در حال 

تشكيل پرونده و بررسى و پرداخت توسط بانك است. 

طرح هاى افتتاح شده در دهه فجر 

سرمايه گذارىسرمايه گذاررديف
اشتغالزايىنوع محصوالت توليدىانجام شده(م ر)

5توليد انواع مبل15ابوالقاسم تركاشوند1
9پودر هاى دولوميت –فلدسپات و بنتونيت30اكبر ده ده سى2
8لوله درزدار فوالدى 109شركت نورد لوله آريا3
5انواع مبل15رسول يوسف موسوى 4
10مواد اوليه كاشى و سراميك به روش خشك20شركت ارين پودر زرين5

بر  بالغ  اعتبارى  با  صنعتى  طرح   5 افتتاح 
فجر دهه  در  ريال  ميليارد   189
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 راه آهن مالير-همدان از بخش جــوكار مالير عبور مى كند و اين 
بخش را صاحب خط ريلى مى كند.

 بخشــدار جوكار دربــاره پروژه هاى افتتاحى در دهه فجر امســال در گفت وگو با 
همدان پيــام به خبرنگار ما گفــت: با پيگيرى هاى انجام شــده، 2 طرح بزرگ 

گاودارى 6 هزار رأسى و يك واحد سيليكون متال با سرمايه گذارى شركت 
شستا در دهه فجر عمليات اجرايى آن آغاز مى شود. 

فرهاد جهانيان به پروژه زيرســاختى راه آهن اشــاره كرد و افزود: راه آهن 
مالير-همدان از بخش جوكار مى گذرد، با وجود ايســتگاه هاى موجود در 
بخش جوكار و عبور راه آهن بخش جوكار در زمره مناطق داراى خط ريلى 
قرار مى گيرد كه اين امر يكى از فاكتورهاى مهم توسعه است ازاين رو اين 

اتفاق مبارك را به مردم خوب بخش جوكار تبريك مى گويم. 
وى پروژه هاى مربوط به بخش ســالمت را در بخش جوكار بسيار پررنگ 
دانســت و افزود: عالوه بر 3 درمانگاه جامع سالمت كه در گذشته افتتاح 
كرديــم، 2 درمانگاه ديگر نيز افتتاح مى شــود و در مجمــوع تعداد اين 

درمانگاه هــا به 5 درمانگاه مى رســد. الزم به ذكر 
است كه شهرســتان مالير در بحث ساخت 

درمانگاه و خانه بهداشــت بسيار موفق 
تعداد  به طورى كه  است  كرده  عمل 
اين درمانگاه ها با يكى از استان هاى 

هم جوار برابرى مى كند. 
آموزش وپرورش  حوزه  به  جهانيان 
در بخش جوكار اشاره كرد و گفت: 
آموزش وپرورش بخش جوكار با 8

هــزار و 100 دانش آموز در مقاطع 
تحصيلــى، 720 نيروى انســانى و 

250 بازنشسته يكى از بزرگترين منطقه 
آموزشــى در بيــن مناطق 19 گانه اســتان 

مى باشد و حتى جمعيت دانش آموزى اين بخش از 
3 شهرستان رزن-درگزين-فامنين بيشتر است. 

وى با اشــاره به شهرك هاى صنعتى در بخش جوكار گفت: با وجود اينكه 
3 واحد توليدى جديد راه اندازى شــده است كه با تمام ظرفيت خود در 
حال فعاليت هستند 4 واحد ديگر آماده ساخت است و تقاضاى ديگر براى 
واحدهاى توليدى وصول شده است كه همه اين ها نشان از روبه  رشد بودن 
صنعت در بخش جوكار است، خوشبختانه درحال حاضر شاهد هيچ واحد 

صنعتى تعطيل و نيمه تعطيل در بخش جوكار نيستيم. 
وى همچنيــن به حوزه فعاليت در هنر صنعت مبل و منبت اشــاره كرد 
و گفت: همزمان با شــهر مالير شاهد توســعه روزافزون منبت در بخش 

جوكار هستيم. 
*بخش جوكار موفق در توسعه بيمه روستايى و عشايرى

بخشدار جوكار در ادامه افزود: با همكارى دهياران و شوراهاى اسالمى افراد بسيار 
زيادى را در سطح روستا هاى بخش جوكار تحت پوشش بيمه قرار داديم و كسب 
رتبه نخست را در سطح استان كسب نموديم و اينك به دنبال كسب رتبه كشورى 

در اين زمينه هستيم. 
جهانيان به حوزه هاى خدماتى در بخش جوكار اشــاره كرد و افزود: در يك ســال 
گذشــته موفق به اصالح فيدرهــاى بحرانى در 4 نقطه با اعتبــارى بالغ بر 390

ميليون تومان، تعويض و اصالح شــبكه فشار ضعيف به متراژ ده كيلومتر، اصالح 
خطوط عبور عرض جاده همدان 11 مورد و نصب 517 پايه فشــار متوســط در 
ســطح روســتا هاى بخش جوكار و همچنين نصب و افزايش قدرت و جابه جايى 

پست هوايى عمومى 11 دســتگاه از ديگر اقدامات در بخش خدمات اداره برق 
در بخش سامن است. 

وى به حوزه آبرسانى هم اشاره كرد و گفت: مجتمع آبرسانى على آباد دمق 
و حسين آباد شــاملو را داريم كه در مجموع 10 روستا را تحت پوشش و 
آبرسانى قرار مى دهد، اين منبع آبرسانى داراى 3 ايستگاه پمپاژ، 13 حلقه 
چاه، با خط انتقال 13 كيلومتر و داراى 3 هزار متر مكعب مخزن بتنى و 
2 عدد مخزن هوايى با برآورد بودجه 17 ميليارد تومان در حال ســاخت 

است كه تاكنون 6 ميليارد تومان هرينه شده است. 
جهانيــان به پايان گازكشــى در بخــش جوكار اشــاره و تصريح كرد: با 
اتمام گازرســانى به 2 روستاى باقى مانده كه زير 20 خانوار هستند تمام 
روستاهاى بخش جوكار از نعمت گاز برخوردار هستند و شاهد تكميل گاز 

رسانى در بخش جوكار هستيم. 
بخشــدار جوكار به مديريت بحران خــوب در بخش جوكار در بارندگى هاى 

فروردين ماه اشــاره و گفت: در فروردين ماه امســال و در بارندگى هاى سيل آسا 
پيش از بحران، حين بحران، پس از بحران را در بخش جوكار داشــته ايم و به رغم 
بارندگى هاى بسيار شديد هيچ گونه خسات جانى در بخش نداشته و خسارت هاى 
مالى وارد شــده را سعى كرديم، از محل پرداخت تســهيالت ويژه در زمينه هاى 

دامدارى، كشــاورزى و مسكن به خسارت ديدگان پرداخت كنيم و خوشبختانه در 
اين مورد بيشترين جذب اعتبارات در بخش جوكار را داشته ايم. 

وى به طرح اشــتغالزايى 200 طرح در 200 روستا اشاره كرد و گفت: اين طرح با 
ابتكار مهندس ولدى به نام 200 طرح در 200 روســتا در نيمه دوم ســال 98 به 
اجرا درآمد؛ با وجود اينكه قرار بود در ابتدا يك طرح در هر روستا انجام شود 
تاكنون 123 طرح در روستا هاى بخش جوكار به اجرا درآمده و اين طرح ها 

تا اجراى نهايى در دست اجرا قرار دارد. 
جهانيان به امنيت خوب بخش جوكار اشاره كرد و ضمن تشكر از نيروهاى 
امنيتى، نظامى و انتظامــى گفت: در بخش هيچگونه ناامنى و بى نظمى به 
وجود نيامده و با تالش نيروها و همكارى بخشدارى، با توجه به اينكه استان 
همدان سومين استان امن كشور است به جرأت مى توان گفت بخش جوكار 

جزو امن ترين بخش هاى استان به حساب مى آيد. 
فرهاد جهانيان به فعاليت هاى انجام شــده در بخش كشــاورزى در بخش 
جوكار اشــاره كرد و افزود: تشــكيل پرونده باغ فراز به مساحت 25 هكتار، 
تشكيل 426 پرونده خسارت دامى با ارزش بالغ بر يك ميلياردو300 ميليون 
تومان تسهيالت بالعوض بانكى و 2 ميليارد تومان تسهيالت بانكى، ساخت يك 
واحد گلخانه به مســاحت 4 هزار و 500 متر مربع نمونه اى از اقدامات انجام شده 

در بخش كشاورزى است. 
وى به حوزه بهســازى و مقاوم ســازى در بخش جوكار اشاره كرد و افزود: با 
وجــود تمام تنگنا هــا در بودجه و اعتيار نه تنها از بودجــه و اعتبار در بخش 
روســتايى كم نشده بلكه افزايش چشــم گيرى هم داشته است. ساخت هزار 
واحد مســكونى در بخش جوكار در ســال 98 در استان بى سابقه است و 31

درصد از منازل از منازل مســكونى مقاوم سازى شده اند. الزم به ذكر است از 
محل ستاد بازسازى 642 فقره وام ساخت و سازى با اعتبار بالغ بر 26 ميليارد 
تومان، 146 فقــره تعميرى با اعتبار بالغ بر2ميليــارد 200 ميليون تومان و 
ضمنا 310 وام معيشــتى با اعتبار بالغ بــر 4ميليارد و700 ميليون تومان به 

است.  شده  پرداخت  متقاضيان 
*دهياران بخش جوكار پيشرو در توسعه

دهيار روســتاى الفاوت به مقاوم ســازى منازل مسكونى روستا اشاره كرد و 
گفت: با توجه به بارندگى هاى فروردين ماه ســالجارى موفق شديم جذب 
تسهيالت براى 150 واحد مسكونى خسارت ديده را با همكارى بنياد مسكن 

انجام دهيم. 
زهرا حاجيلو به طرح 200 روســتا 200 طرح اشــاره كرد و گفت: روستاى 
الفاوت با داشتن 5 طرح ويژه در زمينه خياطى، جوراب بافى، مينا كارى روى 
سفال و دامدارى بيشترين طرح را حتى بيشتر از ظرفيت اعالم كرد و موفق 

به دريافت تسهيالت شديم. 
وى به فعاليت فرهنگى بانوان در روســتا پرداخت و افزود: در اين روســتا 
تمام پســت هاى مديريتى از جمله دهيار، كارگزار 
پست بانك، مديريت شركت تعاونى روستايى، 
مركز بهداشت و پايگاه بسيج توسط بانوان 

در روستا اداره مى شود. 
دهيار روستاى على آباد دمق نيز به 
افتتاح پارك 3 هزار مترى در روستا 
اشاره كرد و خاطر نشــان كرد: اين 
پروژه درســال 96 كلنگ زنى شده 
و در ســال 97 اين پروژه بزرگ به 

بهره بردارى رسيد. 
على اســدى پور به 200 طرح در 200

روســتا اشــاره كرد و افزود: تعداد زيادى از 
اهالى را براى دريافت وام به اشتغالزايى به ادارات 
مربوطه معرفى نموده و تاكنون 4 نفر موفق به دريافت 

وام شده اند. 
دهيار روســتاى كندهالن گفت: در بارندگى هاى فروردين ماه ســالجارى 
منازل مســكونى روستا دچار خساراتى شــد كه با كمك مسئالن، شورا و 
مــردم روســتا در رأس همه پيگيرى ها و كدك هاى بخشــدار توانســتيم 
آوار بردارى هاى واحد هاى آســيب ديده را انجام دهيم 60 واحد در روستا در 

حال ساخت است. 
محمد شــعبانى به اليروبى قنات روستا اشاره كرد و گفت: در بارندگى هاى 
گذشــته قنات روستا دچار خساراتى شد كه با اعتبارى حدود 100 ميليون 

تومان توسط جهاد كشاورزى در حال اليروبى است. 
دهيار روســتاى كمرى گفت: در اين روستا از سال 87 تا سال97 تعداد 254

پرونده در حوزه بيمه عشايرى و روستايى ثبت شد. 
جواد زنگنه به تشــكيل پرونده 90 پرونده بيمه روســتايى و عشايرى در سال 98
اشاره كرد و گفت: از اين تعداد پرونده ثبت شده در سال 98، 3نفربازنشست شده اند 

و حقوق بازنشستگى دريافت مى كنند.
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8

مى شود مجهز  ريلى  خط  به  جوكار  بخش 



ويژه دهه پنجم پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى ايران، بهمن ماه 1398

9

 امروزه كشور نيازمند تحول در نظام آموزشى است و دانشگاه ها 
بايد به ســمت دانشگاه نسل ســوم حركت كنند، زيرا سياست اصلى 
دانشگاه نسل سوم، احصاى مسائل و مشكالت منطقه و يافتن راهكارهاى 
مسائل و رفع آنها اســت. در اين چارچوب دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
مالير هم با رويكرد مديريت جديد به دانشــگاه نســل ســوم يعنى 

مسأله محور و كارآفرين تبديل شده است. 
رئيس دانشــگاه آزاد اسالمى واحد مالير، ســراى نوآورى مبل و منبت دانشگاه 
آزاد را فصــل نوينى از اســتارت آپ ها عنوان و اظهار كــرد: وظيفه امروز ما اين 
است با ملى شدن منبت مالير و حركت به سمت جهانى شدن آن، حلقه  مفقوده 
بين دانشگاه و صنعت مبل و منبت را بيابيم تا در كنار يكديگر بتوانيم مسائل و 

مشكالت اين صنعت را از بين ببريم. 
محمد عظيم خدايارى نقش ســراى نوآورى مبل و منبت را در توســعه و ارتقا 
جايگاه اين هنر صنعت بسيار ارزشمند قلمداد كرد و گفت : اين اقدام هم پيمانى 

صنعت و دانش را به ارمغان آورده است. 
وى جذب دانشــجو، ايجاد رشــته ها و مباحث پژوهشى مرتبط با صنعت مبل و 
منبت را از اهداف ايجاد اين سراى نوآور برشمرد و گفت: در سراى نوآورى مبل و 
منبت نمايندگان و فعاالن هنر صنعت مبل و منبت براى بررسى و حل مشكالت 
و چالش هــاى پيش روى اين صنعت با اســاتيد و گروه هاى علمى مرتبط تبادل 

اطالعات دارد و آموزش هاى الزم ارائه مى شود. 
خدايــارى با بيان اينكه درصدديم بــا ارائه طرح ها و ايده هاى نو به رونق بيش از 
پيش اين هنر صنعت كمك كنيم، افزود: دراين سراى نوآور، 5 چالش براى اين 
هنر صنعت شناسايى شده اســت و 300 موضوع پژوهشى با تشكيل گروه هاى 
علمى متشكل از استادان، دانشجويان و فعاالن صنعت مبل و منبت مورد بررسى 

قرار مى گيرد. 
وى با اشــاره به تأثير به سزاى ســراى نوآورى در رونق توليد و اشتغالزايى، ابراز 
اميدوارى كرد: در كوتاهترين زمان ممكن آثار مشــهود و ملموس سراى نوآورى 

در اين صنعت خود نمايى كند. 

بازديد ارزيابان شوراى جهانى صنايع دستى از سراى 
نوآورى مبل و منبت

 شــايان ذكر است براى جهانى شــدن منبت مالير، هيأتى متشــكل از « غاده 
هيجاوى» رئيس منطقه آسيا و اقيانوسيه شوراى جهانى صنايع دستى، «ِكوين 
مورى» معاون منطقه آســيا و اقيانوسيه در شوراى جهانى صنايع دستى و «ويدا 
توحدى» مسئول ثبت شهرهاى ملى و جهانى وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى 

و صنايع دستى از ظرفيت اين واحد آموزشى بازديد كردند. 
* الرودرمانى روشى مؤثر در درمان زخم پاى ديابتى

 رئيس دانشگاه آزاد با بيان اينكه مراكز رشد دانشگاه  آزاد اسالمى به قلب تپنده 
تحقيقات، پژوهش و فناورى تبديل  شده  است، يادآورى كرد: مركز رشد دانشگاه 

مختلف، آزاد اســالمى مالير از جمله مراكزى بوده  بخش هاى  در  كه 
حرف هايى براى گفتن دارد و الرودرمانى 

از جمله اين پروژه ها است. 
به گفته وى الرودرمانى روش نوينى در 
درمان زخم پاى ديابتى است كه در اين 
روش الروها از سلول هاى دچار عفونت به 
عنوان منبع غذايى تغذيه مى كنند و كارى 

به سلول هاى سالم ندارند. 
خدايــارى با اشــاره به اينكــه پرورش 
الرو نيازمنــد شــرايط كامًال اســتريل و 
آزمايشــگاهى كامــًال اختصاصى و مجهز 
اســت، افزود: دانشگاه توانســت با خريد 
تجهيزات، آزمايشگاهى فراهم كند كه به 
توليد الرو بپردازد و الروهاى توليد شده را 
به صورت استريل بسته بندى و به كلينيك 

مهديه براى درمان بيماران ارسال كند. 
پرستارى و اتاق عمل در  تحصيل 192 دانشجوى 

دانشگاه آزاد مالير

 وى همچنيــن به مأموريت دانشــگاه در 
آموزش و تحويل نيروى انســانى مورد نياز 

مجموعه درمانى جامعه اشــاره و اظهار كرد: اين واحد دانشگاهى از بهمن 96 به 
ايجاد 2 رشــته اتاق عمل و پرســتارى در فضايى مجهز بالغ بر 4 هزار مترمربع 
و جذب دانشــجو اقدام كرده است و براى دوره هاى كارآموزى اين دانشجويان با 

بيمارستان هاى فعال شهرستان تفاهم نامه امضا شده است. 

خدايارى با بيان اينكه اكنون 192 دانشــجوى پرســتارى و اتاق عمل در حال 
تحصيل داريم، توســعه رشته هاى مرتبط با دانشكده پيراپزشكى را از مهمترين 
برنامه هاى تحصيلى اين واحد دانشــگاهى دانســت و خاطرنشــان كرد: پروند 
درخواســت ايجاد رشته هاى جديد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 

در حال بررسى است. 

دانشگاه آزاد در مالير  افتتاح بزرگترين فروشگاه رفاه غرب كشور با مشاركت 

رئيس دانشــگاه آزاد همچنين با بيان اينكه يكى از كاركردهاى مهم مديريتى، 
اســتفاده حداكثرى از منابع و امكانات اســت، افزود: دانشــگاه آزاد يك مكان 
بالاستفاده داشــت، برهمين اساس با فروشــگاه رفاه قراردادى در زمينه ايجاد 

فروشگاه منعقد شد . 
خدايارى ادامه داد: اين فروشــگاه بزرگترين فروشــگاه رفاه منطقه اســت كه با 
ســرمايه گذارى بالغ بر 5 ميليارد تومان در زمينى به مساحت 5 هزار مترمربع و 

با اشتغال 35 نفر نيروى كار از شهريور ماه سالجارى شروع به كار كرده است. 
وى هــدف از ايجاد اين فروشــگاه را تأمين كاالهاى مورد نيــاز مردم در قالب 

متدهاى جديد و به روز و با قيمت مناسب تر و كيفيت باالتر عنوان كرد. 

 افتتاح مركز مديريت مهارت آموزى و مشاوره شغلى
رئيس دانشــگاه آزاد هــدف راه اندازى مركز مديريت مهارت آموزى و مشــاوره 
شــغلى را برگزارى دوره هاى مهارت آموزى براى دانشجويان و فارغ التحصيالن و 
جوانان جوياى كار عنوان كرد و افزود: دوره هاى آموزشــى مورد نياز شهرستان 
كه با نيازسنجى مؤسسات علمى آزاد، ســازمان فنى و حرفه اى، مراكز كاريابى و 

دستگاه هاى مرتبط به عمل مى آيد؛ برنامه ريزى و برگزار مى شود. 
خدايارى گفت: خدمات اين مركز مختص دانشــجويان دانشگاه آزاد نيست بلكه 
به همه جوانان شهرستان خدمات ارائه مى شود، بنابراين همه  جوانان شهرستان 
مى تواننــد مطابق با نياز شهرســتان در اين دوره ها شــركت كرده و با كســب 

مهارت هاى الزم به بازار كار وارد شوند. 
گفتنى اســت دانشگاه آزاد اســالمى واحد مالير سال 1367 به عنوان نخستين 
مركز آموزش عالى در اين شهر تأسيس شده است. اين دانشگاه كه از بزرگترين و 
اثرگذارترين دانشگاه هاى استان است، درحال حاضر حدود 3 هزار و 500 دانشجو 
در 74 رشته تحصيلى در مقاطع دكترى تخصصى، كارشناسى ارشد، كارشناسى 

و كاردانى دارد.

منبت  و  مبل  صنعت  هنر  در  نوين  فصلى 
نوآورى سراى  با 

شده  است، يادآورى كرد: مركز رشد دانشگاه  ورى تبديل
مختلف، جمله مراكزى بوده  بخش هاى  در  كه 

ارد و الرودرمانى 
ت. 

 روش نوينى در
است كه در اين 
ى دچار عفونت به 
 مى كنند و كارى 

د. 
ه اينكــه پرورش 
 كامًال اســتريل و 
ختصاصى و مجهز

توانســت با خريد 
فراهم كند كه به 
وهاى توليد شده را 
ندى و به كلينيك 

ران ارسال كند.
19 دانشجوى 

ق عمل در 
اد مالير

وريت دانشــگاه در 
مورد نياز  انســانى

افتتاح بزرگترين فروشگاه رفاه غرب كشور با مشاركت 
دانشگاه آزاد در مالير 

به عنوان نخستين  7گفتنى اســت دانشگاه آزاد اســالمى واحد مالير سال 1367
و تأسيسشده است. اين دانشگاه كه از بزرگترين شهر اين آموزشعالى در مركز
500 دانشجو و 3 هزار 3اثرگذارترين دانشگاه هاى استان است، درحال حاضر حدود

رشته تحصيلى در مقاطع دكترى تخصصى، كارشناسى ارشد، كارشناسى  4در 74
و كاردانى دارد.
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 گشايش درهاى بازارهاى جهانى با جهانى شدن «مبلمان 
منبت» مالير   

ارديبهشــت 96 بود كه شــهر مالير توانســت در رقابت با شهرهاى 
صاحب نام در زمينه منبت، ازســوى ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع 

دستى و گردشگرى ملى اعالم شد و عنوان پايتخت 
مبــل و منبت را به خود اختصاص دهد. پس از 

اين رويــداد مهم، به همت مســئوالن، 
هيأت مديــره بــازار بــزرگ مبــل و 

بخش خصوصــى در مالير اقدامات 
بى نظيرى صورت گرفت؛ برگزارى 
منبت  ملــى  پايتخت  جشــنواره 
در 3 دوره و ورود بيــش از 150

هزار گردشــگر در هر جشــنواره، 
پخش تيزرهاى تبليغاتى از رسانه 
ملى، حجــم باالى گردش مالى از 
ظرفيت   بود.  اقدامــات  اين  جمله 
باالى مبل و منبت مالير، اشتغال 
31/8 و  درصــد   11/3 مســتقيم 

شهرستان  غيرمستقيم  اشتغال  درصد 
با هنرصنعت مبل و منبت موجب شد كه 

از سوى مسئوالن، جهانى شدن منبت مالير در 
دســتور كار قرار گيرد و پس از بازديد بازرسان شوراى 

جهانى صنايع دســتى و مسئول ثبت شــهرهاى ملى و جهانى وزارت 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى ســرانجام مالير به عنوان 

«شهر جهانى مبلمان منبت» ثبت شود.
رئيس هيأت مديره بازار بزرگ مبل مالير با اشــاره به اينكه 32 كشور 
دنيــا مدعى كســب اين عنوان بــوده و مالير باداشــتن ظرفيت هاى 
ارزشمند و شاخص پس از بازديد بازرسان شوراى جهانى صنايع دستى 

توانســت گوى سبقت را از ديگران بگيرد و اين موفقيت را به نام مالير 
جهانى كند.

يدا...كريمى با بيان اينكه پس از ثبت ملى در 3 ســال گذشته اقدامات 
ارزشمندى از جمله استاندارد سازى، برندسازى، تجارى سازى، برگزارى 
جشــنواره هاى مختلف، تبليغات گسترده از رسانه 
ملــى، حضور در نمايشــگاه هاى مختلف و... 
موجب شناخته شــدن مالير در ســطح 
كشــور و حتى نقاط برون مرزى شد 
گفــت: همه ايــن برنامه ها امروز 
نشــان افتخار جهانى شدن مالير 

را رقم زد.
وى با اشاره به اينكه ثبت جهانى 
شروع كار براى هنرمندان و مردم 
مالير در اين هنر صنعت اســت 
افــزود: منبت ماليــر وقتى ملى 
شد به مردم ايران معرفى شديم 
و امروز بايد به ســمت بازارهاى 
بين المللى برويم و اين هنر صنعت 

را به دنيا معرفى كنيم.
كريمــى در اين باره با بيــان اينكه بايد 
به ســمت كيفت جهانى ارتقا پيــدا كنيم و 
بازارهــاى دنيا را قبضه كنيم گفت: 65 درصد توليد 
مبل كشور مربوط به مالير است و ما امروز وقتى حرف اول را در كشور 

مى زنيم بايد در دنيا نيز حرف اول را بزنيم.
وى با بيان اينكه در حال حاضر نيز مبل مالير به كشورهاى عربى، اقليم 
كردستان عراق، بازارهاى اورآســيا و كشورهاى گرجستان، ارمنستان 
و... صادر مى شــود تصريح كرد: اين براى ما كافى نيست با ثبت جهانى 

بايد بازارهاى اروپا و شرق آسيا و... را نيز تصاحب كنيم. 

رئيــس هيأت مديره بازار مبل مالير اضافه كرد: بايد هنرمندان مالير را 
به دنيا معرفى كنيم و خارجى ها را به ســمت هنرصنعت مالير ترغيب 
كنيم تا اين هنر بيشــتر معرفى و حمايت هاى بين المللى از هنرمندان 

را براى توسعه اين بخش داشته باشيم.
وى همچنين با اشــاره به تشكيل همه ساله ميز ملى مبل ايران گفت: 
امسال اين سمينار در قم بود و باتوجه به رايزنى هايى كه صورت گرفت 
باتوجه به ظرفيت هاى مالير اين ميز ملى سال آينده در مالير تشكيل 

مى شود.
بــه گفتــه كريمــى، ميــز ملى 
مبــل ايــران، برندى بــراى ما و 
صادركنندگان مبل و منبت مالير 

خواهد بود.
حضــور  از  همچنيــن  وى 
هنرمنــدان مبــل و منبت مالير 
در نمايشــگاه هاى بين المللــى و 
 گردشــگرى و صنايع دستى خبر 
داد و افــزود: هيأت مديــره بازار 
بــزرگ مبــل مالير امســال نيز 
به مناسبت ثبت جهانى تخفيفات 

خوبى را درنظر گرفته است.
كريمى بــا بيان اينكه تيزر جديد 
مــا نيز از ماه آينده روى رســانه 

ملى مى رود گفت: تخفيفات زمســتانى و  نوروزى ما از 20 اســفندماه 
شروع و تا فروردين ماه براى همه هم وطنان ادامه دارد. 

وى در پايان از مسئوالن، نمايندگان مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى، 
وزير ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى، مدير كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى استان و مسئوالن مالير براى پيگيرى هاى و 

تالش هاى انجام شده براى ثبت جهانى منبت مالير تقدير كرد.

ارزشمند  فرصتى  جهانى   ثبت 
است  بين المللى  بازارهاى  در  حضور  براى 

65 درصد توليد 
مبل كشور 

مربوط به مالير 
است و ما امروز 
وقتى حرف اول 

را در كشور 
مى زنيم بايد در 
دنيا نيز حرف 
اول را بزنيم.
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 مديــر كميته امــداد مالير از اهــداى 36 مــورد جهيزيه به 
نوعروســان زير پوشــش كميته امداد مالير در دهه فجر خبر داد و 

گفت: مبلغ هر كدام از اين جهيزيه ها 6 ميليون تومان بوده است.
تيمــور كرمى مقدم با اشــاره بــه برنامه هاى دهه فجــر اظهار كرد: 
آذين بنــدى و نصــب پالكارد متناســب با ايام دهه فجــر، برگزارى 
گفتمان هاى دينى با موضوع گام دوم انقالب براى مددجويان، شركت 
در نمــاز جمعه برنامه هاى فرهنگى در ســطح كميته امداد از جمله 

برنامه هاى اين نهاد در دهه فجر است.
 وى از اعزام 80 نفر از مددجويان به ســفر زيارتى مشــهد مقدس و 
قم و جمكران خبر داد و گفت: اين طرح در قالب طرح شــوق زيارت 
بــراى مددجويانى كه تاكنون به اين ســفر زيارتى نرفته و زائر اولى 

هستند، اجرا مى شود.
مدير كميته امداد مالير با بيان اينكه هزينه اين طرح از سوى خيران 
و كميته امداد تأمين مى شود، گفت: از ابتداى سالجارى تاكنون بيش 

از 350 نفر از مددجويانى كه تاكنون به زيارت مشــهد مقدس و قم 
و جمكران نرفته به اين ســفر اعزام شــدند كه هزينه هر كدام براى 

 300 مقدس  مشــهد 
هزار تومان و كل هزينه 

85 ميليــون تومان براى 
اين زائران بوده است.

وى در ادامه از افتتاح تعدادى 
شــهرى از واحدهاى مســكونى روســتايى و 

همزمان با دهه فجر براى مددجويان كميته امداد خبر داد و گفت: از 
ابتداى امسال 45 واحد مسكن روستايى با مبلغى بالغ بر 2 ميليارد و 

250 ميليون تومان براى مددجويان ساخته شده است.
كرمى مقدم در پايان گفت: 35 واحد شــهرى هم براى مددجويان با 
مبلغى بالغ بر يك ميليارد و 750 ميليون تومان خريدارى شــده كه 
هزينه ســاخت اين واحدها در قالب تسهيالت و كمك هاى بالعوض 
بوده اســت و تا پايان ســال اين واحدها به مددجويان تحويل داده 

مى شود.

فريبرز اميدى كه از اوايل ســالجارى سكان دارى شركت 
توزيع برق شهرســتان مالير را به دســت گرفته است، اصالح 
شاخص ها و ارتقا شبكه برق مالير را در صدر برنامه هاى خود قرار 
داده و با كار جهادى، رفع مشكالت برق رسانى روستاها و مناطق 

حاشيه شهر مالير را پيگيرى مى كند. 
مدير شــركت توزيع برق شهرســتان مالير به همدان پيام گفت: خدا را 
شاكرم به خاطر فرصت خدمت رسانى كه به بنده حقير داد و چه بهتر از 
اين؟ خدمت به مردم شريف مالير براى بهره مندى از نعمت ارزشمند برق 
و برق رســانى به دورافتاده ترين روستاها و مناطق محروم و اين درحالى 
است كه از ابتداى سال 98 تاكنون كه اواخر سال رونق توليد است، سعى 

كرده ايــم جهادى تالش كنيم تا نتيجه اين تــالش به بهره مندى مردم 
شريف مالير از ثمرات آن منجر شود. 

فريبرز اميدى اظهار كرد: در اين راستا نيازها و اولويت هاى كارى در حوزه 
برق شهرســتان مالير در 2 بخش شهر مالير و شهرها و روستاهاى تابعه 

مورد بررسى و مطالعه قرار گرفت. 
وى بهبود شبكه برق منطقه بافت فرسوده، رفع ضعف ولتاژ نقاط مختلف، 
اصالح سيستم روشنايى معابر و اصالح شبكه برق بازار سنتى مالير را از 
اولويت هاى شهر مالير برشــمرد و افزود : اقدامات مذكور در دستور كار 
قرار گرفت و در بخش نواحى يا همان شهرها و روستاهاى تابعه نيز اصالح 

7 عنوان فيدر بحرانى مد نظر قرار داده شد. 

اميدى 
رابطه  در 

و  اصــالح  با 
بهينه سازى شبكه 

منطقه  در  برق  توزيع 
مالير  شهر  فرسوده  بافت 

و تبديل ســيم مسى به كابل 
خودنگهدار بيــان كرد: با اعتبارى 

بالغ بر 65 ميليارد ريال شــبكه توزيع 
بــرق 10 محله در منطقه بافت فرســوده 

براى باالبردن قابليت اطمينان شبكه و كاهش 
تلفات در مدت زمان 6 ماه اصالح و بهينه ســازى 

شد. 
وى با اشــاره به اصالح و بهينه سازى شبكه توزيع برق در 

منطقه بازار ســنتى و قديمى شــهر مالير نيز افزود: با صرف 
اعتبــارى بالغ بر 3 ميليارد ريال و در مــدت زمان كمتر از 3 ماه، 

شبكه فرسوده برق منطقه بازار به صورت كامل نوسازى و اصالح شد. 
به گفته اميدى   10 دستگاه ترانس براى رفع ضعف ولتاژ در نقاط مختلف 

شهر نصب شده است. 
وى به افزايش تعداد فيدرهاى بحرانى برق شهرســتان مالير به 17 فيدر 
اشــاره كرد و گفت: 7 فيــدر بحرانى از طريق برگــزارى 7 عنوان مانور 
عملياتى به طول مجموع 578 كيلومتر در مدت زمان كمتر از 2 ماه و با 
حضور بيش از 80 نفر نيروى فنى و پيمانكارى و با بيش از 6 هزار نفر كار 

ساعت، مورد اصالح و بهينه سازى قرار گرفت. 
اميدى در ادامه خاطرنشــان كرد: براى رفع ضعــف ولتاژ نقاط مختلف 
مناطق روســتايى تعداد 5 دســتگاه ترانس در روستاهاى زير مجموعه 
و درباره اصالح سيســتم روشــنايى معابر تعداد 70 دســتگاه چراغ در 

روستاهاى تابعه مديريت امور نواحى نصب شده است. 
وى همچنين در رابطه با اصالح سيســتم روشنايى معابر گفت: ساخت 
2/5  كيلومتر شــبكه روشنايى مساكن مهر در دستور كار قرار گرفت و 

در اسرع وقت انجام شد. 
مديــر توزيع برق ابراز اميدوارى كرد: در ســال آتــى هم با همكارى و 
همدلى كاركنان شــركت توزيع برق، بتوانيم منشــأ خدمات شايسته و 
مثمرثمرى براى مردم شــريف مالير باشيم، زيرا تنها هدف مجموعه ما 
خدمت رســانى فورى و 24 ساعته به مردم و مشتركان براى تأمين برق 

مطمئن و پايدار است. 
گفتنى اســت، نزديك به 7 ماه پيش از ســوى محمد مهدى شهيدى، 
مديرعامل برق اســتان، فريبرز اميدى به عنوان سرپرســت و قائم مقام 
مديرعامل در مديريت توزيع برق مالير انتخاب شد و 2 بخش مديريت 
بــرق نواحى و مديريت برق مركز هم بــه مجموعه مديريت برق مالير 

اضافه شد.

ان: 
ست
شهر

رق 
ر ب
مدي

يدار 
پا و  ن 

طمئ
م ق 
بر ن 

تأمي

يدار 
پا و  ن 

طمئ
م ق 
بر ن 

تأمي

ست
ا زيع 

تو ت 
شرك

صلى 
ا دف 

ه

ست
ا زيع 

تو ت 
شرك

صلى 
ا دف 

ه

نوعروسان  به  جهزيه  مورد   36 اهداى 
فجر دهه  در  مالير  امداد  كميته  پوشش  زير 
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لمللى  بين ا وران  دا حضور 
مالير در  دستى  صنايع  جهانى  شوراى 

در راستاى جهانى شدن شهر مالير در رشته مبلمان منبت، 
طرح پيشنهادى به زبان فارسى و التين در سال 1397 به  معاونت 

صنايع دستى و هنرهاى سنتى وزارتخانه ارسال شد.
رئيس اداره ميراث فرهنگــى مالير با اعالم اين مطلب گفت: پس از 
پيگيرى هاى به عمل آمده توسط اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى 

و صنايع دســتى اســتان همدان طرح مذكور اصالح شد و مجددا 
براى ارسال به شوراى جهانى صنايع دستى به سازمان 

مركزى ارسال شد.
ابراهيــم جليلى افزود: بر همين اســاس 

جهانــى  شــوراى  داوران  اعضــاى 
صنايع دستى كه متشــكل بودند از 
غاده هيجاوى قدومى رئيس  منطقه 
آسيا و اقيانوسيه در شوراى جهانى 
كوين  كويت،  كشور  از  صنايع دستى 

مورى مشاور منطقه آسيا و اقيانوسيه 
در شــوراى جهانى صنايع دســتى و ويدا 

توحدى مشــاور وزارت خانــه و داور بين المللى 
شــوراى جهانى صنايع دســتى در تاريخ 1 دى ماه وارد 

استان همدان شدند و در 2 دى ماه براى ارزيابى شهر مالير از اماكن 

و كارگاه هاى ذيل بازديد كردند.
جليلــى اظهار كرد: در بدو ورود تعداد بى شــمارى از مردم شــهر، 
نمايندگان مجلس، فرماندار، اعضاى شــوراى شــهر، شهردار و ... با 

اجراى مراسم آئينى و اجراى موسيقى از داوران استقبال كردند.
نشست  به  بــا وى  تخصصــى 

داوران در محل فرماندارى اشــاره كرد و افزود: در اين نشست ضمن 
خيــر مقدم به داوران، مديــركل اداره توضيحاتى درباره قابليت هاى 
صنايع دســتى عنوان كرد و به ترتيــب داوران، نمايندگان مجلس و 

شهردار صحبت كردند.
رئيــس اداره ميراث فرهنگى به بازديد داوران از واحدهاى شــهرك 
صنعتى منبت كاران حاجى آباد اشــاره كرد و گفت: در بازيد از اين 
شهرك تعدادى از كارگاه ها مورد بازرسى قرار گرفتند.

وى به ديگر برنامه هاى بازرســان اشــاره كرد 
و افــزود: بازديــد از مجموعــه كارگاهى 
از  بازديــد  مــرادى،  فروشــگاهى 
كارگاه هاى كوچك و خانگى منبت، 
بازديد از فروشگاه هاى مبلمان منبت 
بازار مبل شــهيد مطهرى، بازديد از 
سراى نوآورى مبل و منبت، بازديد از 
مركز تحقيقات پيشرفته مبل و منبت، 
فنى وحرفه اى،  آمــوزش  مركز  از  بازديــد 
بازديــد از نمايشــگاه دائمى صنايع دســتى و 
بازديد از مــوزه لطفعليان از ديگر برنامه هاى بازرســان 

صنايع دستى به شهرستان مالير بود.
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 كانون فرهنگى، اجتماعى مردمى ديار كريمخان 
شهرســتان مالير، يك مؤسســه مردم نهاد است كه در 
راستاى ارتقاء فرهنگى شهرستان مالير و يارى رساندن 
به كودكان بى بضاعت و بااســتعداد در گام نخســت در 
ســطح شهرســتان مالير و پس از آن در سطح استان 
همدان توســط جمعــى از فرهيختــگان و عالقه مندان 

بنيان گذارى شده است.

اهداف كانون فرهنگى مالير :
الف) كليات: انجام فعاليت فرهنگى و اجتماعى – خاصه 
فرهنگى به منظور پيشــرفت و آبادانى شهرستان مالير 

(عمدتا فرهنگى)
ب) روش اجراى هدف: 

1- شناســايى و تحت پوشــش قرار دادن دانش آموزان 
بى بضاعت و بااســتعداد از روستاها و حاشيه شهر در هر 
سال از پايه اول متوســطه و راهنمايى با دريافت مجوز 
از مســؤالن و والدين آنها براى حمايت شــبانه روزى در 
مجتمع آموزشى شبانه روزى و استفاده از ابزارهاى نوين 
آموزشى، ارتقاى ســطح دانش، رشد باورهاى مذهبى و 
آموزش 2زبانه خارجى در حين تحصيل و ساير خدمات 

كه در برنامه آموزش و پرورش كشور منظور شده است.
2- شناســايى و معرفى چهره هاى علمى، آموزشــى و 

مردمى شهرستان مالير 
3-  برگــزارى همايش هاى علمى، مراســم فرهنگى و 

تجليل از نخبگان فرهنگى
4-  بهره گيرى از اقالم فرهنگى مكتوب، ديجيتال و نوين

اهم فعاليت هاى كانون فرهنگى و مردمى مالير در سال 
98

1- كمــك به كودكان مبتال به تاالســمى در چهارمين 
سال پياپى

2- ديدارهاى نوروزى با مسئوالن شهرستان و استان
3- برگزارى گردهمايــى ماليرى ها در فروردين 98 در 

دانشگاه تهران

از  سپاسداشــت  همايــش  چهارميــن  برگــزارى   -4
پيشكسوتان فرهنگى ماليرى در ارديبهشت 98

5- دعــوت از كانــون فرهنگــى و مردمــى ماليــر در 
جلسه مجمع خيرين مدرسه ســاز كشور براى بازسازى 

مدرسه  هاى آسيب ديده در سيل
6- حضور در مراسم درگذشت دكتر حافظى

7- حضور در مراسم يادبود دكتر احمدى
8- تــالش محورى و پيوســته همونــدان كانون براى 
آبرســانى روســتاى گلدســته ى مالير پس از 25 سال 

خشكسالى
9- بنيان گــذارى انجمــن ادبى ماه آبــاد (انجمن ادبى 

زاگرس نشينان مقيم مركز) با محوريت كانون فرهنگى 
و مردمى مالير

10- افتتاح دفتر كانون در تهران
11- برگزارى سومين همايش بزرگ ماليرى ها و تجليل 

از برترين هاى آزمون سراســرى دانشــگاه در شهرستان 
مالير

12- برگزارى همايش نكوداشــت استاد حسين ميرزاده 
(اســتاد ميرزاده كه قديمى ترين معلم مالير بودند و يك 
ماه پس از مراسم به دليل كهولت سن در 99 سالگى دار 

فانى را وداع گفتند)
13- جمــع آورى كمك هــاى مردمــى بــراى اهدا به 
دانش آموزان ســيل زده در استان سيستان و بلوچستان با 

هماهنگى اداره آموزش و پرورش منطقه دشتيارى
14- تــالش براى ايجــاد و ثبت انجمن توســعه علم و 

فناورى مالير با كمك دانش آموختگان ماليرى
آشنايى با انجمن توسعه علم و فناورى مالير

نقــى رضايى، مديرعامل كانــون فرهنگى مردمى اظهار 
كرد: به منظــور فراهم آوردن زمينه هاى مناســب براى 
فعاليت هــاى علمى و كارگروهــى، افزايش مهارت هاى 
عملــى و همچنين بهره گيــرى از توانمندى و خالقيت 
جامعه ى علمى شهرســتان مالير تشكيل انجمن توسعه 
علم و فناورى در دســتور كار كانون فرهنگى قرار گرفته 

است تا ســبب تحقق پيشــرفت علمى و نهضت توليد 
علــم، جنبش نرم افزارى، ايجاد كارآفرينى، بهره گيرى از 
دانش و تجربه ى استادان و دانش آموختگان و حمايت از 

دانشجويان مستعد گردد.

تشريح عملكرد
مردمى مالير"  " كانون فرهنگى، اجتماعى 
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 جهانى شــدن "مبلمــان منبت" مالير 
فرصتــى را رقم زد كه فعــاالن مبل و منبت و 
مســؤالن مالير در آئينى كــه در هتل الماس 
برگزار شــد، دور هم جمع شوند تا از پرفسور 
و  مبل  بزرگ  حاميان  از  يكى  شهبازخانى  بيژن 
منبت مالير كه براى به ثمر رســيدن اين مهم 
گام هاى بزرگى برداشــت و نقش به سزايى ايفا 

كرد تجليل و تقدير كنند. 
نماينده اسبق مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى 
در اين آئين ضمن تبريك ثبت جهانى مبلمان منبت 
مالير با بيان اينكه با جهانى شدن مبل منبت تازه در 
نيمه هاى راه قرار داريم بر ضرورت جهانى فكركردن و 
جهانى اقدام كردن تأكيد كرد و گفت: هدف اصلى ما 
حضور پررنگ در بازارهاى جهانى است و بايد باتوجه 
به ســاليق متنوع كشورها مبل توليد كرده و به تمام 

نقاط دنيا صادر كنيم. 
بيژن شهبازخانى با تأكيد بر اينكه بايد مراقب باشيم 
ايــن فرصت به تهديد تبديل نشــود، گفت: توجه به 
منافع كوتاه مدت، منافع بلندمدت شهرســتان را به 
مخاطره مى اندازد، جنس كار ما از ايثار و مشــاركت 
اســت نه رقابت بايد همسايه را بزرگ كنيم و وحدت 

و انسجاممان را تقويت كنيم. 
وى با اشــاره به اينكه محوريت و رسالت اصلى ارتقا 
به سمت جهانى شدن بر دوش دانشگاه هاست، براى 
رونق بيش از پيش هنر صنعت مبلمان پيشنهاد داد: 
شوراى راهبردى صنعت مبلمان با هدف جهانى شدن 
متشكل از فرماندار، رئيس سازمان مديريت، شهردار، 

بانك ها، آموزش و پرورش و دانشگاه ها ايجاد شود.
شــهبازخانى در تشــريح شــوراى راهبردى گفت: 
شــورا بايد زيرشــاخه هايى را تعريــف كند تا ضمن 
برنامه ريزى، نقشــه راه و مسيرجهانى شدن را ترسيم 
كــرده و فرصت ها و تهديدهاى ايــن هنر صنعت در 

جهان را بررسى و واكاوى كند. 
وى معتقــد اســت با كيفيــت فعلى قطعــاً جهانى 
نمى شــويم، در اين مســير بايد بازارهــاى جهانى، 
سازوكار جهانى شدن، نقاط ضعف و قوت را شناسايى 
كــرده و با توليــد كاالى مرغوب، مشــترى مدارى و 
خدمات مطلوب پس از فروش موجب توسعه و رونق 
صنعت مبلمان منبت شد و زمينه اى را فراهم كرد تا 
با حمايت از كارگران اين حرفه همه اقشــار از افتخار 

جهانى شدن منتفع شوند.
شهبازخانى برگزارى جشنواره هاى كيفى ترين، زيباترين 
و خوش نشين ترين مبل را از راهكارهاى مؤثر در پيشبرد 
اهداف جهانى شــدن دانســت و تصريح كرد: ارتقاى 
كيفيــت محدوديت ندارد، اگر مبــل ما به بى كيفيتى 
معروف شــود با توجه به رقباى سرسختى كه داريم به 
جايگاهى پايين تر از ظرفيت فعلى سقوط خواهيم كرد. 

وى بر لزوم برند ســازى تأكيد كــرد و گفت: در اين 
راستا بزرگان مبلمان مالير بايد شركت سهامى ايجاد 
كرده و بزرگترين واحد توليد مبلمان با برند مالير را 

پايه گذارى كنند.

شــهبازخانى با بيان اينكه براى متصل شدن به بازار 
جهانى، مجوز ميز كشــورى صادرات مبل را دريافت 
كرديم، افزود: از ســال آينده تمــام صادركنندگان و 
توليدكنندگان كشور در مالير جمع مى شوند و براى 
صادرات مبل برنامه ريزى شده و راهكارهاى الزم ارائه 

مى شود.
جهانى شدن منبت 
محور توسعه مالير 

شهردار مالير در اين آئين صاحبان اصلى اين افتخار 
بزرگ را افرادى دانست كه عمرى در گمنامى در اين 
عرصه تــالش كردند تا صنعت منبت حفظ شــود و 

توسعه يابد.
اشاره  با  بابايى  حسين 
به اينكه جهانى شدن 
محورهــاى  از  يكــى 
شهرســتان  توســعه 
محســوب  ماليــر 
كرد:  اضافه  مى شود، 
اين عنــوان در رونق 
رونــق  اقتصــادى، 
توليد و رونق صنعت 
گردشــگرى ماليــر 
به ســزايى  كمــك 
اختالف  و  مى كنــد 
محصوالت  قيمــت 
مالير به نسبت ساير 
نقاط كشــور سبب 
جذب خريدار و در 
كنار آن گردشــگر 

نيز مى شود. 
وى گفــت: به رغــم تالش هايــى كــه بــراى جذب 
ســرمايه گذار در زمينه گردشــگرى داشــتيم موفق 
نمى شديم اما با اتكاى به اين برند زمينه ها فراهم شده 
و اين برند مى تواند عامل توســعه صنعت گردشگرى، 

اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و حتى سياسى شود. 
بابايى با تأكيد بر اينكه حفظ اين برند از كســب آن 
ســخت تر است، تصريح كرد: با تمام كش و قوس ها و 
رقابت هاى سنگين، دست به دست هم داديم تا جهانى 
شــديم اما حاال بايد بدانيم در كجاى راه هستيم و به 
كجا مى خواهيم برســيم كه نياز به مطالعه و بررسى 

دارد. 
وى معتقد اســت بايد دبيرخانــه اى در اين باره ايجاد 
شود كه در آن وظايف تك تك مسئوالن تعريف شده 
همچنين پارامترهاى مشترى مدارى، ارائه مشاوره به 
مشــترى، كيفيت باال، ايجاد رقابت سالم و بحث هاى 
پژوهشــى و كارشناسى از ضرورياتى است كه بايد به 

جد دنبال شود.
شهردار اظهار كرد: براى حفظ اين صنعت بايد تشكل 
صنفى داشــته باشــيم و تالش كنيم با هم افزايى و 
دوســتى به دور از منيت هاى شــخصى و سازمانى با 
هدف توسعه شــهر قدم برداريم تا شاهد رونق بيش 

از پيش اين صنعت باشيم.
32 شهر دنيا 

مدعى كسب نشان جهانى منبت  
عضو هيأت مديره بازار مبل مالير با اشــاره به اينكه 
تالش ها و اقدامات فراوانى براى جهانى شدن صورت 
گرفت و با خبر ثبت جهانــى انرژى مثبتى در كالبد 
صنعت مبل مالير تزريق شــد، گفت: 32 شــهر دنيا 

مدعى كســب اين عنــوان بودند امــا در اين رقابت 
سنگين مالير به شايستگى توانست پيروز اين ميدان 

شود.
مهدى محمودى در ادامه به پارامترهاى زيادى براى 
كســب اين عنوان از جمله مشاركت بانوان، وضعيت 
معيشــت با اين حرفه، ســيما و منظر شهرى، رابطه 
علم و صنعت اشــاره كرد و افزود: رويكرد و استراتژى 
دانشــگاهى بســيار موفق عمــل كرد  و دانشــگاه 
فنى و حرفه اى ، دانشــگاه آزاد و دانشــگاه ملى در اين 

زمينه سنگ تمام گذاشتند.
وى پرفســور شــهبازخانى را پدر دلسوز خانواده 20

هــزار نفرى مبل و منبت عنوان كرد كه در محضرش 
درس از خودگذشــتگى، اتحاد، همدلى و همبستگى 

آموخته ايم.
بــه گفته محمــودى تبليغــات رايگان از رســانه 
ملــى كه هــزار ميليارد تومان هزينه آن مى شــده 
اســت در تاريخ تبليغات كشــور بى ســابقه اســت 
كه با تالش هاى پرفســور شــهبازخانى و مساعدت 

است. گرفته  انجام  صداوسيما 
وى يــادآورى كرد: تمام اين موفقيت ها را در بدترين 
شــرايط اقتصــادى و در زمانى كه كشــور در جنگ 
تمام عيار اقتصادى اســت به دست آورديم و كارگران، 
توليدكنندگان و كارآفرينان را در حكم افســران اين 
جنگ اقتصادى دانســت و تأكيد كرد: فعاالن صنعت 

مبل و منبت خط مقدم اين جبهه هستند. 
شــايان ذكر اســت در پايان با اهداى نقشه مالير كه 
از منبت ســاخته شــده بود و ســرديس منبت شده 
شــهبازخانى از زحمات او در اين مسير تقدير شد و 
گردنبندى از منبت كه نام مادر بر آن حك شده بود 

به مادرش اهدا شد.

شهرستان ماندگار  چهره  از  تجليل 
كردند تجليل  زادگاهش  در  شــهبازخانى  بيژن  از  منبت  و  مبل  فعاالن  
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» سپيده راشدى
يكى از مهمترين برنامه هاى پژوهشــكده انگور تغيير روش سنتى 
توليد و تبديل آن به سيســتم داربستى و ايســتاده است كه اين روش 
موجــب افزايش عملكرد در ســطح و افزايش كارايى اســتفاده از منابع 

مختلف مى شود. 
رئيس پژوهشــكده انگور و كشمش دانشگاه 

مالير ضمن تبريــك دهه فجر و بابيان 
ايــن مطلب گفــت: در اين راســتا 

پژوهشكده با برگزارى كارگاه هاى 
آموزشى دوره اى و با استفاده 
از تجربيات اســاتيد مختلف 
نسبت به آگاه سازى و ترغيب 

كشــاورزى در جهــت تغيير 
روش توليد اقدامات فراوانى انجام 

داده است.
مجيد رســتمى ادامه داد پژوهشكده 

انگــور و كشــمش دانشــگاه مالير در 
و  بلندمــدت  و  كالن  اهــداف  راســتاى 

همچنين بــا توجه به شــرايط اقتصادى خاص 
كشــور با همكارى بخش هاى دولتــى و غيردولتى در حال 

اجراى برنامه توانمندسازى كشــاورزان و توليدكنندگان انگور است. در 
ســال زراعى جارى حدود 100 هكتار از تاكســتان هاى مالير داربستى 
شوند و اين روند با مديريت صحيح در سال هاى بعد افزايش خواهد يافت.

رستمى خاطرنشان كرد: بر اســاس برنامه هاى پيش بينى شده تاكداران 
پيشــرو كه در كارگاه هاى آموزشى حضور و مشــاركت داشته باشند از 
حمايت هاى پژوهشــكده در زمينه توليد تبديــل و بازاريابى محصوالت 

برخوردار خواهند شد. در اين راستا ارتباط نزديكى بين 
پژوهشــكده اتاق بازرگانى همدان و 

نمايندگى اتاق در مالير شــكل گرفته اســت كه مى تواند منشأ خدمات 
زيادى براى توليدكنندگان باشد.

وى افزود: عالوه بر اين پژوهشــكده در بحث تبديل و فرآورى محصوالت 
وابســته به انگور شد، فرآورى و حمايت از ايده هاى كاربردى و اقتصادى 
شــتاب  رويدادهــاى  برگــزارى  اســت. 
(اســتارت آپ) يكى از ايــن راهكارها 
اســت. در اين چهارچــوب مقرر 
شده رويداد شتاب تحت 
عنــوان صنايع غذايى 
انگور و كشــمش در 
اســفندماه سالجارى 
در دانشــگاه ماليــر با 
شــركت  همكارى 
ى  ك ها شــهر

صنعتــى 
حمايــت اتاق 
نــى  گا ر ز با
شــركت  و 
يى  ا يع غذ صنا
برگزار  ســحر 

شود.
پژوهشــكده  رئيس 

و  انگــور 

كشمش دانشــگاه مالير خاطرنشــان كرد: با توجه به تنوع محصوالتى 
كــه مى توان از انگور توليد كرد و با توجه به پيش افزوده قابل توجه اين 
محصوالت الزم است كه توجه جدى ترى به مبحث فرآورى و انگوردارى 
محصوالت حاصل از انگور شــود كه اين مبحث را مى توان با استفاده از 

توانايى ايده پردازان و پژوهشگران و صنعتگران برطرف كرد. 
وى با تأكيد بر اينكه درحال حاضر هيچ محصولى در ســطح اســتان با 
نشان تجارى شناخته  نشده و مورد تأييد وزارت بهداشت توليد نمى شود، 
افزود: رويداد شتاب فرصت مناسبى است تا ايده ها مطرح داورى اصالح 

و تقويت شوند.
رســتمى در پايان گفت: همكارى و همدلى مســئوالن محترم استان از 
جمله رياست دانشگاه، مسئوالن، استاندارى و فرماندارى اتاق بازرگانى و 
سازمان جهاد كشاورزى موجب شد كه پژوهشكده به عنوان يكى 
از بخش هاى تأثيرگذار در فرآيند انتخاب و عمل كشــاورزان 
مطرح شود و الزم است كه از همه اين بزرگواران قدردانى 

شود.

رئيس پژوهشكده انگور و كشمش دانشگاه مالير خبر داد

انگور  توليد  سنتى  روش  تغيير 
در سال زراعى جارى 100 هكتار از تاكستان هاى مالير داربستى مى شوند

كشــور با همكارى بخش هاى دولتــى و غيردولتى در حال
اجراى برنامه توانمندسازى كشــاورزان و توليدكنندگان انگور است. در 
هكتار از تاكســتان هاى مالير داربستى  ســال زراعى جارى حدود 100
شوند و اين روند با مديريت صحيح در سال هاى بعد افزايش خواهد يافت.

رستمى خاطرنشان كرد: بر اســاس برنامه هاى پيش بينى شده تاكداران 
پيشــرو كه در كارگاه هاى آموزشى حضور و مشــاركت داشته باشند از 
حمايت هاى پژوهشــكده در زمينه توليد تبديــل و بازاريابى محصوالت 

برخوردار خواهند شد. در اين راستا ارتباط نزديكى بين 
پژوهشــكده اتاق بازرگانى همدان و 

شود.
پژوهشــكده  رئيس 

و  انگــور 

ز ن رم ن و همدلى مســ و گفت: همكارى رســتمى در پايان
جمله رياست دانشگاه، مسئوالن، استاندارى و فرماندارى اتاق بازرگانى و 
سازمان جهاد كشاورزى موجب شد كه پژوهشكده به عنوان يكى 
بخش هاى تأثيرگذار در فرآيند انتخاب و عمل كشــاورزان  از
مطرح شود و الزم است كه از همه اين بزرگواران قدردانى 

شود.
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مالير ايران -شهرستان  اسالمى  ب  انقال  شكوهمند  پيروزى  پنجم     دهه    ويژه 

 صفحه آرا: سيد صالح الدين حسينى
مدير ويژه نامه: خانم ها يوسفى و اميرى پرى

رئيس پست بانك ماليررئيس پست بانك مالير
به عنوان يكى از رؤساى شعب برتر به عنوان يكى از رؤساى شعب برتر 

كشور انتخاب شد

از طرف باجه هاى بانكى پست بانك ازناو، جوراب و جوزاناز طرف باجه هاى بانكى پست بانك ازناو، جوراب و جوزان

مهدى چهاردولى رئيس پست بانك مالير  به عنوان يكى از رؤساى برتر مهدى چهاردولى رئيس پست بانك مالير  به عنوان يكى از رؤساى برتر 
پست بانك كشور انتخاب شدپست بانك كشور انتخاب شد

 در دهمين گردهمايى رؤساى شعب موفق بانك هاى كشور كه پنجشنبه  در دهمين گردهمايى رؤساى شعب موفق بانك هاى كشور كه پنجشنبه 
1717 بهمن مــاه با حضور همتى رئيس كل بانك مركزى و مديران عامل و  بهمن مــاه با حضور همتى رئيس كل بانك مركزى و مديران عامل و 
اعضاى هيأت مديره بانك ها در ســالن اجتماعــات بانك مركزى برگزار اعضاى هيأت مديره بانك ها در ســالن اجتماعــات بانك مركزى برگزار 

شد از شد از 1010 رئيس شعبه برتر پست بانك ايران نيز تقدير شد. رئيس شعبه برتر پست بانك ايران نيز تقدير شد.
در اين گردهمايى از مهدى چهاردولى رئيس شعبه مالير به عنوان يكى در اين گردهمايى از مهدى چهاردولى رئيس شعبه مالير به عنوان يكى 

از رؤساى شعب برتر و موفق پست بانك تقدير شد.از رؤساى شعب برتر و موفق پست بانك تقدير شد.

جناب آقاى مهدى چهاردولى رياســت محترم پست بانك شــعبه مركزى مالير انتخاب به جا و جناب آقاى مهدى چهاردولى رياســت محترم پست بانك شــعبه مركزى مالير انتخاب به جا و 
شايسته شما را به عنوان يكى از رؤساى برتر پست بانك شعب كشور تبريك عرض مى كنيم.شايسته شما را به عنوان يكى از رؤساى برتر پست بانك شعب كشور تبريك عرض مى كنيم.


