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هفته دولت فرصت 
مغتنم براى نقد و 

اصالح عملكردهاست 
  هفته اول شهريورماه كه مصادف 
با شهادت شهيدان رجايي و باهنر و به 
نام هفته دولت نام گذاري شــده است 
همــواره بهانــه خوبــي بــراي ارائه 
دستاوردها و عملكرد مجموعه دولت به 
مــردم بوده اســت. اين هفتــه زمان 
مناســبي بــراي معرفــي عملكــرد 
دســتگاه هاي دولتي و مقايســه آن با 
عملكرد ســال هاي گذشته به منظور 
ارتقاى ســطح كيفي و كمي اينگونه 

فعاليت هاست.
امــام جمعــه ماليــر بــا اشــاره به 
صحبت هاى مقام معظم رهبرى درباره 
هفته دولت كه فرمــوده هفته دولت، 
فرصت مغتنمى است كه مردم با نتايج 
نظام  مجموعه  از  بخشــى  تالش هاى 
اســالمى بيشتر آشنا شــوند تا دروغ 
بودن محور اصلى تبليغات دشــمنان 
اسالم مبنى بر ناكارآيى و ناتوانى نظام 

اسالمى، آشكارتر گردد.
برقرارى  محمدباقــر  حجت االســالم 
هفتــه دولــت را به تعبيــرى «هفته 
مجموعه حاكميت نظــام» مى داند و 
مى فرمايد:  هفتــه دولت يك فرصت 
مغتنــم ديگرى هم هســت براى نقد 
و اصالح عملكردها به شــكل صحيح. 
خوشبختانه رهبر بصير و فرزانه انقالب 
با اتكا به تجربه هاى ارزشمند اجرايى و 
تيزبينى خاص خويش كوشيده است 
با نظارت دقيق بر عملكرد دولتمردان 
و نمايانــدن نقاط قوت و ضعف آنها، با 
بيان هشدارها، رهنمودها و راهكارها، 
دولت را براى رسيدن به چشم اندازى 
روشن و اميدبخش يارى رساند. ايشان 
همواره با طرح خواسته هايى همچون 
مبارزه دولتمردان با مثلث شــوم فقر 
و فســاد و تبعيض و طرح هاى ديگر، 
به تبيين سياســت هاى صحيح نظام 

پرداخته است.
وى ضمن گراميداشــت ياد و خاطره 
شــهيد رجايى و باهنــر تصريح كرد: 
مسئوالنى مانند شهيد رجايى و باهنر 
كــه در خط امــام (ره) و مقام معظم 
رهبــرى قدم برمى دارند، وجودشــان 
براى دشمن مضر است و چون دشمن 
نمى توانــد با وجود اين شــخصيت ها 
اهداف پليد خــود را پياده كند، مورد 

خشم و غضب آنان قرار مى گيرند.
امــام جمعه مالير مقاومــت را خط و 
اسالمى  جمهورى  نظام  اساسى  مشى 
عنــوان كــرد و افزود: ملت شــريف 
ايران به رهبرى رهبــر فرزانه انقالب 
با در دســت داشــتن خط مقاومت، 
قدرتمندانه از تحريم ها عبور مى كنند 
و آمريــكا كه مى خواســت بــا اعمال 
تحريم ها ايران را پاى مذاكره بنشاند، 
اكنون نيازمند مذاكره با ايران است كه 

اين حكايت از قدرت ايران دارد.
نظــام  اينكــه  بــه  اشــاره  بــا  وى 
اســالمى پرچمــدارى بــا بصيــرت 
همچــون رهبــر معظــم انقــالب دارد، 
خاطرنشــان كــرد: بــا الگــو قــرار دادن 
ــه  ــر و ادام ــى و باهن ــهيدان رجاي ش
ــر  ــى (ره) و رهب ــام خمين دادن راه ام
معظــم انقــالب، ايــن راه را همچنــان 

باصالبــت ادامــه مى دهيــم.

 در راســتاى تحقق شعار سال و اشتغالزايى، با جديت هرچه تمامتر پيگير احياى 
واحدهاى صنعتى و توليدى راكد و نيمه فعال به عنوان يكى از مهمترين شاخصه ها و 

مؤلفه هاى رونق توليد هستيم.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى با بيان اين مطلب عمده ترين مشكل 
بخش صنعت را در ضعف نظام بانكى و تســهيالت بانكى دانســت و افزود: با توجه به 
اينكه عمده صنايع كشــور مشكل بدهى بانكى دارند، در اين باره با مسئوالن مربوطه 

جلسه ايى برگزار و مقرر شد بازپرداخت بدهى ها برمبناى قرارداد اوليه صورت گيرد.
محمد كاظمى ابراز اميدوارى كرد: با تصويب اين طرح توسط شوراى نگهبان و حمايت 

دولت در اجراى آن، مشكالت صنايع رفع و شاهد رونق توليد شويم.
وى با اشــاره به احيــاى دوباره صنعت فوالد مالير و راه انــدازى مجدد كارخانه فوالد 
و همچنيــن بهره بردارى از 2 واحد بزرگ فروســيليس 12 هزار تنــى، تصريح كرد: 
طرح توســعه بافتينه و بافتسان نيز تا حدود 80 درصد انجام و ماشين آالت مورد نياز 

خريدارى شده است و به زودى به بهره بردارى خواهد رسيد.
كاظمى در ادامه گفت: براى حل مشــكل شــركت كيان كرد بــا معاون اول رئيس 
جمهــور -اســحاق جهانگيرى- مكاتباتى داشــتيم، با مســاعدت وى مقرر شــد 
تســهيالت الزم به ســرمايه گذار اين واحد صنعتى داده شود و به زودى به چرخه 

بازگردد. توليد 
به گفته وى اين شركت با يكى از بانك هاى عامل مشكل حقوقى و قانونى داشت كه 
با پيگيرى نمايندگان مردم اين مشكل مرتفع و امكان استفاده از تسهيالت بانكى براى 

اين واحد صنعتى بزرگ فراهم شده است. 

 توجه تمام مسئوالن كشورى را به مبل و منبت مالير جلب كرديم
كاظمى در بخش ديگرى از ســخنانش ظرفيت توليد مبــل و منبت مالير را فراتر از 
نيازهاى داخلى دانســت و تصريح كرد: براين اســاس تمام تالشمان را كرديم توجه 
مســئوالن كشورى را به اين موضوع جلب كنيم تا شاهد رونق بيش از پيش اين هنر 

صنعت در مالير باشيم.
وى ادامــه داد: در اين حوزه از وزير صمت خواســتيم كارگروهى فعال در اين زمينه 
تشكيل دهد تا با برطرف كردن مشكالت اين حوزه و با اعطاى مشوق هاى صادراتى و 

رفع مسائل گمركى شاهد صادرات و توسعه مبل و منبت مالير باشيم.
كاظمى اظهار كرد: پيگير ثبت جهانى منبت مالير نيز هستيم و با ارتقاى شاخصه هاى 

مورد نظر به زودى شاهد ثبت جهانى منبت خواهيم بود.
 تحول اساسى و چشمگير در حوزه بهداشت و درمان مالير

عضو ارشد فراكســيون اميد مجلس يكى از اقدامات مهم نمايندگان را ايجاد تحول اساسى 
و چشــمگير در حوزه بهداشت و درمان مالير عنوان و تصريح كرد: 250 ميليارد ريال طرح 
عمرانى در اين حوزه آماده بهره بردارى است كه از سعيد نمكى، وزير بهداشت و درمان براى 
افتتاح اين طرح ها دعوت كرده ايم. وى در اين باره به تكميل كلينيك تخصصى فخريه اشاره 
كرد و گفت: مركز غربالگرى ســرطان، اورژانس بيمارستان مهر نيز در حال تكميل است و 
با پيگيرى هايى كه داشــتيم وزير بهداشــت و درمان و آموزش پزشكى قول مساعد تأمين 

تجهيزات و نيازمندى هاى اين طرح ها را داده است.
كاظمى با تأكيد بر اينكه حوزه بهداشت و درمان در روستاها نيز از اولويت هاى ماست، 
افزود: با پيگيرى هاى فراوان 400 ميليارد ريال از محل اجراى طرح تحول ســالمت 
براى مالير اختصاص يافت كه تا كنون 27 خانه بهداشــت، 19 مركز جامع سالمت و 

18 مركز زيست پزشك در شهرستان ايجاد شده است.
 رشد شتابان توسعه راه هاى ارتباطى مالير

نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى شرط توسعه و عمران هر منطقه ايى را 
در داشــتن راه هاى ارتباطى مطلوب دانست و اظهار كرد: در حوزه راه هاى شهرستان 
نيز با پيگيرى هاى مستمر طى دو سال گذشته اقدامات چشمگيرى انجام گرفته است 
و در تمامى محورهاى مواصالتى مالير همچون مالير-توره، جوكار-تويسركان، سامن- 

بروجرد و راه آهن همدان- مالير عمليات عمرانى و توسعه اى در دست اجرا است.
كاظمى چهارخطه كردن محور مالير- آورزمان-نهاوند كه به جاده مرگ معروف است را يكى 
از دغدغه هاى نمايندگان مالير و نهاوند عنوان كرد و افزود: پيگيرى هاى مستمرى در اين باره 
داشتيم و همچنين از ســهم خودمان براى شتاب بخشيدن به روند اجراى اين پروژه اعتبار 

اختصاص داديم و خرسنديم كه اين مهم تحقق يافت.
به گفته وى 3 كيلومتر از محور ســامن- بروجرد زيرســازى و آسفالت شده است و 6 

كيلومتر ديگر نيز در دست اجرا قرار دارد.
وى دربــاره راه آهن همدان- مالير نيز بيان كــرد: 23 كيلومتر اين خط آهن در حال 
اجراست و عمليات خاكبردارى تا گردنه زاغه آغاز و ايستگاه اطراف روستاى طاسبندى 

در دست ساخت است.

محمد كاظمى مطرح كرد

كد  ا ر توليدى  و  صنعتى  واحدهــاى  احياى 
توليد رونق  يجاد  ا ه  ا ر مؤثرتريــن  فعال  نيمه  و 
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نخســتين شهرستان در اســتان همدان هستيم كه موفق 
شديم از انرژى خورشيدى جهت تأمين برق چاه هاى آب شرب  

در روستاى منگاوى با اعتبار 350 ميليون تومان بهره ببريم.  
رئيس آبفا روســتايى شهرستان مالير با بيان اين مطلب مزاياى 
اســتفاده از پنل هاى خورشــيدى را كاهش هزينه تمام شده، 
كاهش مصرف سوخت هاى فسيلى، كاهش استفاده از برق شبكه 
سراسرى و آسيب نرساندن به محيط زيست عنوان كرد و گفت: 
اين اداره در استفاده از انرژى هاى تجديدپذير پيشقدم مى باشد و 
نخستين اداره در شهرستان است كه برق واحد ادارى خود را از 

انرژى خورشيدى تأمين مى كند.
محمدرضا تركاشوند رسالت اصلى سازمان خود را تأمين و توزيع 
آب شرب سالم براى مصرف روستائيان برشمرد و افزود: در اين 
مســير به جد تالش مى كنيم تا تمام روستائيان مالير از نعمت 

آب سالم بهره مند شوند.
به گفته وى تا كنون 134 روســتا با بيش از 25 هزار مشــترك 

تحت پوشش خدمات اين امور قرار گرفته اند.
تركاشــوند با اشاره به اينكه مالير بيشــترين تعداد جمعيت روستايى را در 
استان همدان داراســت، تصريح كرد: در سال هاى گذشته تنها يك مجتمع 
آبرسانى روستايى به نام مجتمع دهلق با 8 هزار نفر جمعيت اجرايى و تكميل 

شده بود كه نياز به مجتمع هاى آبرسانى بيشتر به شدت احساس مى شد.
وى با بيان اينكه مطالعه طرح هاى 4 مجتمع آبرسانى به اتمام رسيده است، 
تصريح كــرد: در صورت تأمين اعتبار و اخذ مجوزهاى الزم عمليات اجرايى 

آنها آغاز خواهد شد.
به گفته وى مجتمع هاى مذكور؛ مجتمع روستاى على آباد دمق- حسين آباد 
شاملو با 11 روستا و 9 هزار و 964 نفر جمعيت، مجتمع آبرسانى روستاهاى 
حاشــيه ســد كالن با 32 روســتا و 11 هزار و 488 نفر جمعيت، مجتمع 
ينگى كند با 8 روستا و 11 هزار و 640 نفر جمعيت و مجتمع كريم آباد با 9

روستا و 4 هزار و 208 نفر جمعيت مى باشند.

رئيس آبفــار مالير با بيان اينكه پروژه آبرســانى 
به روســتاى نمازگاه بخش ســامن با اعتبار 700

ميليون تومان از محل اعتبارات ملى و استانى در 
هفته دولت افتتاح و بهره بردارى شــد، مشخصات 
پروژه را ســاخت مخزن 150 مترمكعبى هوايى، 
حفر و تجهيز چاه آب شــرب جديد، اجراى خط 
انتقال و پمپاژ به طول 3 هزار متر، نصب كانكس 
و دستگاه كلرزنى، اجراى خط برق جديد و نصب 

كلريناتور برشمرد.
وى با بيان اينكه فروش انشــعابات و ارائه برخى 
خدمات به دفاتر پيشــخوان واگذار شــده است، 
عنوان كرد: در راســتاى اجــراى اصل 44 قانون 
اساســى در بخش نگهدارى از شــبكه و تجهيز 
آب شرب و خدمات مشــتركين نيز قراردادهايى 
با پيمانكاران با اعتبار بيــش از 20 ميليارد ريال 
منعقد شده اســت. همچنين سامانه تلفن گوياى 
1523 آماده ثبت تمام حوادث و دريافت شكايات، انتقادات و گزارش تخلفات 

مى باشد. 
تركاشوند در پايان با اشاره به اجراى خط انتقال مجتمع آبرسانى حسين آباد-

على آبــاد دمق، تصريح كرد: بــا اتمام اين پروژه روســتاهاى على آباد دمق، 
حســين آباد شاملو، دهنو على آباد، قشــالق دهنو، زيرابيه و كوسج خليل از 

نعمت آب شرب سالم و پايدار برخوردار خواهند شد.

براى نخستين بار در استان همدان

الير م  روستايى  آب  چاه هاى 
كرد ر  كا خورشيدى  برق  با 

ــراى  ــار ب ــال اعتب ــارد ري ــذب 70 ميلي  ج
ــر  ــتاهاى مالي ــازى روس بهس

نايــب رئيــس كميســيون حقوقــى و قضايــى مجلس 
دهــم همچنيــن اظهــار كــرد: بــه رغــم تنگناهــاى 
ــتيم  ــور توانس ــود در كش ــرايط موج اقتصــادى و ش
ــراى  ســهم قابــل توجهــى از اعتبــارات موجــود را ب
ماليــر جــذب كنيــم و در حوزه  هــاى مختلــف 

ــات چشــمگيرى انجــام دهيــم. اقدام
كاظمــى با اشــاره بــه اخــذ 70 ميليــارد ريــال اعتبار 
بــراى بهســازى روســتايى، تأكيــد كــرد: در بهســازى 
و اجــراى طــرح هــادى در روســتاهاى ماليــر انقالبى 

ايجــاد شــده اســت .
بــه گفتــه وى از 205 روســتاى داراى ســكنه ماليــر 
ــام  ــه اتم ــتا ب ــازى 63 روس ــت بهس ــه نخس مرحل
ــتا  ــازى 34 روس ــه دوم بهس ــيده اســت و مرحل رس
اجــرا شــده اســت و همچنيــن 25 روســتا در مرحلــه 

ــد. ــرار دارن خاكبــردارى ق
وى در ادامــه افــزود: هيــچ كــدام از روســتاهاى مالير 
مشــكل تأميــن آب شــرب ندارنــد و مجــوز ســاخت 
5 مجتمــع آبرســانى روســتايى را نيــز دريافــت 

كرده ايــم.
نماينــده مــردم ماليــر در مجلــس شــوراى اســالمى 
در بخــش ديگــرى از ســخنانش با اشــاره بــه تكميل 
فــاز نخســت ورزشــگاه 5 هــزار نفــرى ماليــر، گفــت: 
ــر  ــلطانى فر،  وزي ــعود س ــاعد مس ــول مس ــق ق طب

ورزش و جوانــان اعتبــارات الزم بــراى تكميــل ورزشــگاه اختصــاص مى  يابــد 
ــان اســت. و تكميــل آن از برنامه هــاى وزرات ورزش و جوان

بــه گفتــه وى بــا پيگيــرى نماينــدگان مــردم ماليــر و قــول مســاعد وزيــر 
ورزش و جوانــان 70 ميليــون تومــان بــراى تعميــر و تجهيــز خانــه كشــتى 
مصطفــى جــوكار و 50 ميليــون تومــان بــراى تعميــر و تجهيز خانــه جوانان 

ماليــر اختصــاص يافتــه اســت.
دريافت مجوز 7 كتابخانه روستايى

كاظمــى بــا اشــاره بــه افتتــاح كتابخانــه عمومــى شــهيد آزمــوده در شــهر 
زنگنــه بــه مناســبت هفتــه دولــت، اضافه كــرد: ايــن كتابخانــه بــا اعتباراتى 
كــه دبيــر كل نهــاد كتابخانه هــاى عمومــى كشــور تأميــن كــرده بــود، بــه 

ــيد. ــردارى رس بهره ب
ــه  ــاخت كتابخان ــراى س ــارگاد ب ــك پاس ــاركت بان ــن از مش وى همچني

ــل  ــا مديرعام ــه ب ــى ك ــت: طــى توافق ــر داد و گف ــتايى خب ــى روس عموم
ــتايى  ــه روس ــد، مجــوز ســاخت 7 كتابخان ــه عمــل آم ــارگاد ب ــك پاس بان
گرفتــه شــده اســت و بــه زودى عمليــات اجرايــى نخســتين كتابخانــه آغــاز 

مى شــود.
حضــور پررنــگ مــردم پــاى صندوق هــاى رأى رفتــار دشــمنان 

ــرار خواهــد داد را تحت الشــعاع خــود ق
نايــب رئيــس كميســيون حقوقــى و قضايــى مجلــس دهــم همچنيــن بــا 
ــح  ــال جارى، تصري ــالمى در س ــوراى اس ــس ش ــات مجل ــه انتخاب ــاره ب اش
ــت  ــاى رأى در امني ــاى صندوق ه ــردم پ ــور م ــت حض ــوع و كمي ــرد: ن ك
كشــور تأثيــر مســتقيم خواهــد گذاشــت و بــه طــور قطــع رفتــار دشــمنان 

ــد داد. ــرار خواه ــود ق ــعاع خ ــران را تحت الش اي
 كاظمــى تأكيــد كــرد: بــراى توســعه كشــور و حــل مشــكالت كنونــى بــه 

تمامــى افــكار و انديشــه ها و گرايش هــاى سياســى نيازمنديــم و بايــد فضايــى 
را فراهــم كنيــم كــه مــردم و ســليقه هاى مختلــف بــار ديگــر حضــورى پررنگ 

و حداكثــرى در انتخابــات داشــته باشــند.
ــى و  ــد ساده زيســتى زندگــى شــهيد رجاي ــران باي ــرد: مدي ــح ك وى تصري
شــهيد باهنــر را الگــوى خــود قــرار دهنــد تــا شــاهد پرونده هــاى اختــالس 
ــزرگ  ــات ب ــا نباشــيم و اشــرافى گرى را كــه يكــى از آف در دادگســترى ه

انقــالب اســت را خاتمــه دهيــم .
نماينــده مــردم ماليــر در مجلــس شــوراى اســالمى در پايــان، افــق آينــده 
ــان اينكــه كشــور شــوك  ــا بي ــرد و ب ــى ك كشــور را بســيار روشــن ارزياب
تحريــم هــا را پشــت ســر گذاشــت و بــه ثبــات نســبى اقتصــادى رســيديم، 
ــردم  ــرافرازانه م ــتقامت س ــر و اس ــى، صب ــون آگاه ــرايط را مره ــن ش اي

دانســت.
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اتمام طرح هاى نيمه تمام يكى از چالش ها و رويكردهاى مهم شهردارى است 
و به رغم اينكه در ســال هاى اخير عالوه بر افزايش تورم، افزايش عوارض و منابع 
درآمدى نداشــتيم اما به جد تالش كرديم پروژه هاى نيمه تمام را به ســرانجام 

برسانيم.
شهردار مالير با بيان اين مطلب و با اشاره به اينكه در اين راستا با توجه به ظرفيت 
بزرگ مالير با وجود پروژه فراشهرى و فرامنطقه ايى مينى ورد كه از سال 88 آغاز 
و تا ســال 93 درياچه و بخشى از محوطه سازى و چندين المان آن كامل و روند 
ساخت آن متوقف شده بود، اظهار كرد: از سال 97 به تكميل مينى ورد، نخستين 

پارك مينياتورى خاورميانه به عنوان دريچه ايى به سوى جهان پرداختيم.
حســين بابايى با اشاره به تكميل مجموعه تخت جمشيد و آكروپليس با پيشرفت 
فيزيكى 70 درصد، افزود: پارك مشــاهير با 70 درصد پيشــرفت فيزيكى، آبشار 
نياگارا با پيشرفت فيزيكى 40 درصد، ديواركشى آمفى تئاتر با 30 درصد پيشرفت، 
ســاخت دال هاى بتنى براى ســيل بند با پيشــرفت فيزكى 80 درصد و تكميل 
محوطه ســازى پس از ساخت المان هاى شهرى از جمله اقدامات تكميلى در اين 

پروژه است كه در دست اجراست و نياز به چند 10 ميليارد تومان اعتبار دارد.

 پروژه بام مالير
وى همچنين يكى از پروژه هاى مهم در جذب مسافران و گردشگران را پروژه بام 
مالير عنوان كرد و گفت: اين پروژه با مســاحتى بالغ بر 124 هكتار در باالدست 
پارك تاريخى سيفيه قرار دارد كه شامل آبشارهاى مصنوعى، مجموعه رستوران ها، 
متل هاى سياحتى اقامتى ، ديواره صخره نوردى و دو دروازه در ورودى هاى مجموعه 

مى باشد.
بابايى اهداف و آثار وجودى و عينى اجراى اين پروژه را توســعه گردشگرى بومى 
و ارائه مدل جديد در جذب گردشــگر، ايجاد اشتغال دائم و پايدار، كمك به رونق 
صنعت توريســم، ارتقاى جايگاه مالير در بين شــهرهاى شاخص ايران و جهان، 

همچنين ايجاد درآمد پايدار براى شهردارى برشمرد.
به گفته وى اعتبار هزينه شده براى تكميل آبشار بام با هزينه كرد 822 ميليون و 
455 هزار تومان و آرك ها و ســتون هاى بام (نصب طوق هاى هاللى و ستون هاى 

هخامنشى) با هزينه كرد 300 ميليون تومان به اتمام رسيده است.
وى با اشاره به ســاخت و نصب كتيبه هاى فلزى بام، افزود: از ديگر شاخصه هاى 
دروازه هاى بام كتيبه هاى ســنگى و المان هاى شــهرى نصب شده آن را مى توان 

نام برد.
شــهردار همچنين ادامه داد: عمليات ســاخت رســتوران كوروش با متراژ 240 
مترمربع كه از ســال 90 آغاز شــده و در طراحى آن 12 ستون هخامنشى و در 
ورودى آن كتيبه هاى ســنگى نصب شــده، در سال 98 به اتمام رسيد و تا كنون 

حدود 800 ميليون تومان اعتبار براى تكميل آن هزينه شده است.
بــه گفته وى براى تكميل متل هاى بام و رســتوران ســنتى يك ميليارد و 100 

ميليون تومان اعتبار نياز است.

 افتتاح پاركينگ طبقاتى خيابان شهيد مصطفى خمينى(ره)
بابايى با اشاره به افتتاح پاركينگ طبقاتى خيابان شهيد مصطفى خمينى(ره) در 
هفته دولت، افزود: پاركينگ طبقاتى يكى از طرح هاى نيمه تمام بود كه در دوره 
سوم شوراى شهر در 5 طبقه آغاز شده بود و اكنون در سه طبقه به نحوى تكميل 

شده است كه امكان افزايش طبقات را دارد.
وى اين پروژه را جهت سامان دهى و كاهش ترافيك مركز شهر بسيار مؤثر دانست 
و گفت: اين پاركينگ با مساحت يك هزار و 927 مترمربع، با ظرفيت بيش از 300

خودرو و با 9 ميليارد و 258 ميليون تومان اعتبار ساخته شده است.

 افتتاح بازارچه ميوه و تره بار بلوار 15 خرداد
شــهردار همچنين از افتتاح بازارچه ميوه و تره بار بلوار 15 خرداد در هفته دولت 
خبر داد و اضافه كرد: اين پروژه با 33 باب مغازه در زمينى به مساحت يك هزار و 

994 مترمربع و با 7 ميليارد و 473 ميليون تومان اعتبار اجرايى شد.

 رونمايى از المان منبت در ميدان كوثر
وى در بخش ديگرى از ســخنانش با تأكيد بر ضرورت نصب المان هاى منبت به 
عنوان يكى از شاخص هاى مورد نظر در ثبت جهانى منبت مالير، تصريح كرد: در 

روز عيد غدير خم با حضور معاون صنايع دستى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى از المان منبت در ميدان كوثر رونمايى شد و تا كنون 7 المان 
مرتبط با منبت ساخته و نصب شده كه شامل المان هاى بتنى و نورى مى شود و 

يك المان به نام مرد منبت كار نيز در دست ساخت است.

 برگزارى جشن هاى متعدد و متنوع در ايام جشنواره مبل و منبت
بابايى با اشاره به برگزارى سومين جشنواره مبل و منبت از 21 لغايت 29 مرداد، 
خاطرنشــان كرد: در راستاى ايجاد روحيه نشاط و شــادابى در جامعه و توسعه 
امور فرهنگى و اجتماعى هر شــب در پارك تاريخى ســيفيه جشن هاى متنوعى 

برگزار شد.
وى حضور و اســتقبال همشــهريان و هموطنان ميهمان در جشــنواره را بسيار 
مطلوب ارزيابى و ابراز اميدوارى كرد: اين روند را ادامه داده و در بوستان هاى شهر 

نيز اين جشن ها را اجرا مى كنيم.

 اجراى طرح تفكيك پسماند از مبدا
بابايى يكى از مهمترين رويدادهاى زيســت محيطى شهر مالير را طرح تفكيك 
پســماند از مبدا دانســت كه با مديريت مجتبى داورى، معاون خدمات شــهرى 
شهردارى و با مشــاركت بخش خصوصى از آغاز شهريورماه به مورد اجرا درآمده 

است.
به گفته وى اين رويداد مهم زيســت محيطى كه در نوع خود در تاريخ شهردارى 
مالير بى نظير است، يكى از مهمترين حلقه هاى مديريت پسماند است كه اجراى 

موفق آن منوط به مشاركت آگاهانه، فعال و مسئوالنه شهروندان است.
وى در پايان با بيان اينكه شهروندان به چند روش متفاوت مى توانند پسماندهاى 
خشك قابل بازيافت خود را به مجرى طرح با نام تجارى پيك پاك مالير تحويل 
و مــا به ازاى آن را نقدى و يا به صورت مبادلــه كاال به كاال دريافت كنند، مدل 
هاى اجرايى اين طرح را مدل بلوك گردشــى براى جمــع آورى هفته ايى يكبار 
پسماند هاى خشك قابل بازيافت، مدل آژانس بازيافت، استفاده از فضاى مجازى، 

نصب غرفه يا كيوسك بازيافت برشمرد.

تمام نيمه  طرح هاى  تمام  تماما نيمه  هاى  طرح  تمام  ا
مهم  رويكرد  مهم   رويكرد   
است مالير  استشهردارى  مالير  شهردارى 
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بخشــدار سامن با بيان اينكه هفته دولت، ترويج فرهنگ خدمت به مردم 
اســت و با گراميداشت ياد و خاطره دو اســوه علم و تقوا شهيدان محمدعلى 
رجايى و محمدجواد باهنر كه نمونه هاى وااليى از دولت مردان مردمى بودند، 
اظهار داشت: هفته دولت بهترين فرصت براى ارائه دستاوردهاى نظام و دولت 
اســت و مســئوالن بايد در اين ايام به مردم گزارش عملكرد ارائه نمايند و به 

صورت حضورى مسائل و مشكالت آن ها را 
بررسى و رسيدگى كنند.

روز  چهارمين  در  عبدالملكــى  مصطفــى 
از هفتــه دولت از آغاز عمليــات اجرايى و 
بهره بــردارى 16 طرح اقتصادى و عمرانى 
با اعتبارى حــدود 140 ميليارد ريال خبر 
داد و گفــت: ايجاد وفــاق وهمدلى زمينه 
مناســب براى خدمت رســانى بــه مردم و 
توسعه روستاها است و خدمات دولت تدبير 
و اميد در بخش ســامن بى شمار است كه 
امروز شاهد توسعه و عمران روستاهاى اين 

بخش هستيم.
وى ادامــه داد: به واســطه همت و تالش 
دولت، امسال براى بهسازى و جدول گذارى 
روستاهاى بخش سامن بيش از 22 ميليارد اعتبار پيش بينى شده است كه با 

اختصاص قير رايگان و آسفالت به 70 ميليارد ريال افزايش مى يابد.
عبدالملكى افزود: در هفته دولت امسال 16 طرح دولتى، عمومى و خصوصى با 
اعتبــارى افزون بر 140 ميليارد ريال بهره بردارى و عمليات اجرايى يك طرح 

با اعتبار 2 هزارو 500 ميليون ريال آغاز شد.

عمليات اجرايى چهار خطه شدن محور مالير- آورزمان- نهاوند آغاز شده است
بخشدار ســامن گفت: افزون بر اين طرح عمليات چهار خطه محور سامن به 
ســه راهى بروجرد و محور مالير -آورزمان- نهاوند نيز در اين بخش در حال 

اجراست.
عبدالملكى هم چنين به ترميم، بازسازى، جدول گذارى و آسفالت بلوار ورودى 
سامن به طول 1،7كيلومتر و مساحت 12 هزار مترمربع اشاره و اظهار داشت: 
مركز جامع ســالمت ســامن و چهار مركز ديگر نيز در روستاهاى بزرگ اين 

بخش به بهره بردارى رسيد.
وى نوســازى 9 خانه بهداشت و تجهيز چهار روســتا با اعتبار يك ميليارد و 
300 ميليون ريال به دوربين مدار بســته را از ديگر طرح ها برشمرد و گفت: 
جدول گذارى و آســفالت روســتاهاى لولوهر و دوريجان نيز توسط دهيارى و 

بنياد مسكن انقالب اسالمى شهرستان انجام شده است.
بخشــدار سامن در پايان با اشــاره به بخرخ بردارى بيش از 51 ميليارد طرح 
به طــور همزمان در بخش ســامن، بيان كرد: اين طرح ها شــامل افتتاح 2
باب مدرســه چهار و 6 كالسه، سالن چند منظوره حســين آباد ناظم، چهار 
طرح جهاد كشــاورزى، افتتاح مرحله نخست طرح بهسازى روستاى دوريجان 
و همزمان چند طرح دهيارى، افتتاح 2 طرح آبرسانى به روستاهاى نمازگاه و 

منگاوى از جمله اين طرح ها بوده است.

مديرعامل شــركت توزيع برق مالير با بيان اينكه 126 هزار 
مشــترك زير پوشش مديريت برق مالير هستند، اظهار كرد: 17

ميليارد و 500 ميليون تومان اعتبار به مالير اختصاص يافته است 
و برنامه هاى خوبى براى شهرستان مالير در دست اقدام داريم.

فريبرز اميدى با اشاره به اينكه در سال جارى 500 ميليون تومان 
براى تعويض وســايل اندازه گيرى فرسوده اختصاص يافته است، 
خاطرنشان كرد: مركز ديسپاچينگ شهرستان تا پايان سال جارى 
تكميل مى شــود كه 2 ميليارد و 500 ميليــون تومان براى اين 

مركز هزينه شده است.
وى بــا بيان اينكه طبــق اولويت براى رفع مشــكالتى مانند 
خطــوط بحرانى، ضعف ولتاژ و بافت فرســوده اقدام مى كنيم، 
افزود: به زودى عمليات اجرايى پســت برق شــهرك وليعصر 
(عج) مالير نيز آغاز مى شــود كه برآورد هزينه اوليه آن 200

ميليارد تومان است.
به گفته وى مشكل تملك زمين از سوى اوقاف و امور خيريه حل 
شــده و20 ميليارد تومان اعتبار در ســال جارى براى اجراى اين 

پست برق اختصاص يافته است.
مدير شركت توزيع برق تصريح كرد: در هفته دولت دو پروژه در 

بافت فرسوده شهر و در منطقه بام مالير افتتاح شد.
اميدى در ادامه با اشــاره به اينكه اعتبار در نظر گرفته شده براى 
اصالح شــبكه برق بافت فرســوده بالغ بر 6 ميليارد تومان است، 
اضافه كرد: از آغاز سال تا كنون 2 ميليارد و 500 ميليون تومان 
در زمينــه اجرايى كردن اين پروژه بزرگ هزينه شــده اســت و 

تاكنون بيش از 50 درصد پيشرفت فيزيكى داشته است.
وى در ادامــه گفت: تاكنون در اين پروژه 464 اصله پايه چوبى و 

بتونى فرسوده و شكسته تعويض شده و تعويض 60 پايه ديگر نيز 
در دست اقدام است. تعداد 70 كنتور مشتركين خانگى، بركنارى 
ســيم هاى فرســوده و جايگزين كردن 50 كيلومتر كابل در 10

منطقه حاشيه شهر انجام شده است.
اميدى همچنين با اشاره به اينكه 5 دستگاه ترانسفورماتور براى 
كاهش ضعف ولتاژ و تقويت و اصالح شبكه اين مناطق ايجاد شده 
است، افزود: 3 دستگاه ترانس قديمى نيز اصالح و بهينه و افزايش 

قدرت داده شده است. 
وى با ابراز اميدوارى از اتمام اين پروژه تا پايان شهريور بيان كرد: 
تمام توان خود را براى رفع مشكالت همشهريان و جلب رضايت 

آنان به كار گرفته ايم.
اميــدى همچنين با بيــان اينكه پارك ملــل از لحاظ موقعيت 
گردشــگرى و توريســتى جز مناطق با اهميت شهر مالير است، 
گفت: در راستاى تأمين روشــنايى آن از محل اعتبارات استانى 
550 ميليون تومان هزينه شده و در اين پروژه 113 پايه روشنايى 
4 مترى و 2 تابلوى توزيع برق و 1500 متر كابل كشــى زمينى 

طى مدت 2 ماه انجام گرفته است.
به گفته وى در راســتاى رفع مشكل ضعف ولتاژ اقدامات خوبى 
طى سه ماه گذشته انجام شده است كه اولويت با مناطق بحرانى 
بوده و اين اقدامات تا رفع اين مشكل در نقاط شهرى و روستايى 

شهرستان همچنان ادامه دارد.
مدير شــركت توزيع برق در پايان با بيان اينكه برنامه هاى زيادى 
در دست اجراست، خاطرنشان كرد: در حال حاضر 2 هزار و 800

كيلومتر شــبكه هوايى در مالير وجــود دارد كه در معرض باد و 
باران قرار دارند و اصالح آن ها نيز در دستور كار قرار دارد.

بخشدار سامن خبر داد

طرح  ميليارد   140 ز  ا بهره بردارى 
سامن بخش  در 

مديرعامل شركت توزيع برق مالير مى گويد

مالير  برق 
بنيادين تحولى  نه  ســتا آ در 
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با روى كار آمدن دولت تدبير و اميد و توجه به توســعه و آبادانى 
روســتاهاى كشور، جهش بسيار خوبى در راســتاى توسعه و آبادانى 
روستاهاى بخش زند برداشته شده است و در هفته دولت در اين بخش 
15 پــروژه عمرانى با اعتبارى بالغ بر 2 ميليارد و 600 ميليون تومان 

افتتاح و كلنگ زنى شد.
بخشــدار زند با بيان اين مطلب افــزود: در اين بخش پروژه ارتباطات 
و فناورى و فيبــر نورى با اعتبارى بالغ بر 31 ميليارد و 551 ميليون 

تومان كلنگ زنى و عمليات اجرايى آن آغاز شد.
حميد اميدى با اشــاره به اينكه اشــتغال يكــى از دغدغه هاى مهم 
جامعه امروز اســت، گفت: يك كارگاه خياطى توليد پوشاك بچه گانه 
با ســرمايه گذارى 800 ميليون تومان در روستاى كمازان افتتاح شد 
كه زمينه اشتغال بيش از 50 نفر از بانوان روستا را فراهم كرده است.

وى ايجاد كتابخانه عمومى را يكى از مطالبات مردم شهر زنگنه عنوان 
كــرد و گفت: با پيگيرى هاى انجام گرفته، كتابخانه شــهيد آزموده با 
اعتبار يك ميليارد و 400 ميليون تومان و با 850 متر زير بنا  در اين 

شهر افتتاح شد.
بــه گفته وى زيرگذر زكات به طول 60 متر و عرض 6 متر با اعتبارى 
بالغ بر يك ميليارد تومان در راســتاى تسهيل رفت و آمد اهالى شهر 

زنگنه نيز به زودى به بهره بردارى مى رسد.

بخشــدار زند از جدول گذارى و آســفالت تمام معابر شــهر زنگنه با 
اعتبارى بالغ بر يك ميليارد تومان خبر داد و بهره بردارى از آســفالت 
روســتاهاى پاتپه، مهدويه، سياچغا، زنگنه سفلى، پيروز، چشمه على 
محمد با اعتبارى بالغ بر يك ميليارد و 340 ميليون تومان را از جمله 

پروژه هاى افتتاحى در هفته دولت عنوان كرد.
اميدى با اشاره به كلنگ  زنى و آغاز عمليات اجرايى سد خاكى روستاى 
حمزه لوعليا به منظور ذخيره سازى آب كشاورزى با اعتبار 4 ميليارد و 
800 ميليون تومان، افزود: سيستم آبيارى نوين در 150 هكتار اراضى 
كشاورزى روستاهاى بخش در حال اجراست كه زمينه صرفه جويى آب 
را براى كشاورزان فراهم كرده است و اميدواريم اين سياست را با توجه 
به كمبود آب در كشــور و پرداخت 85 درصد تسهيالت كه دولت در 

اختيار كشاورزان قرار مى دهد را به نحو احسن اجرا كنيم.
بــه گفته وى جدول گذارى روســتاى كنجدر با اعتبــارى بالغ بر 40

ميليــون تومان و همچنين اجــراى طرح كانال روســتاى كمازان با 
اعتبارى بالغ بر 40 ميليون تومان در هفته دولت افتتاح شده است.

بخشــدار زند در پايان با بيــان اينكه فــاز اول و دوم طرح هادى در 
22 روســتا از 46 روســتاى بخش زند اجرايى شده است، اظهار كرد: 
با تخصيص اعتبارى كه در ســال جارى صورت گرفته اســت عمليات 

اجرايى بهسازى 14 روستاى بخش را آغاز خواهيم كرد.

شهرســتان مالير به شــهر واقفين خيرانديش 
معروف است و 5؛63 درصد از اراضى آن اوقافى است. 
با توجه بــه اين ظرفيت و پتانســيل بالقوه و طبق 
ضوابــط جارى كشــور و نيت واقفين در راســتاى 
پيشرفت و توسعه شهرســتان اقدامات الزم در اين 

شهرستان انجام مى شود.
رئيس اوقاف و امور خيريه شهرســتان مالير با بيان 
اين مطلب از مشــاركت و همكارى در ساخت شهر 
نمايشگاهى مبل و منبت با مساحتى بالغ بر 17 هزار 
مترمربع در ضلع شــمالى جاده ســالمت خبر داد و 
گفت: واگــذارى 13 هزار مترمربع  از اراضى موقوفه 
مالير براى ساخت پســت برق منطقه ايى باختر در 
شــهرك وليعصر، واگذارى 5 هزار مترمربع از اراضى 
اوقافى در حاشيه ميدان قائم براى ساخت ساختمان 
جديد دادگســترى و همچنين مشاركت در ساخت 
مركز درمانى مساكن مهر از جمله اقداماتى است كه 
با سفر مسئوالن اوقاف و امور خيريه كشور به مالير 

مورد موافقت قرار گرفته است. 
پژمان جعفرى با اشــاره به اينكــه اجراى طرح هاى 
عمرانى و ســرمايه گذارى يكى از نيات واقف اســت، 
افزود: در راســتاى اجــراى نيات واقــف 20 واحد 
مســكونى، 5 باب مغازه و يك فروشــگاه در ميدان 
جهاد بــا زيربناى 5 هزارمربع و 800 متر با اعتبارى 
بالغ بر 7 ميليارد و 500 ميليون تومان در هفته دولت 

افتتاح و به بهره بردارى رسيد.
وى اقدامــات انجام گرفته اوقــاف و امور خيريه در 
حوزه بهداشــت ودرمان را مطلــوب ارزيابى و اظهار 
كرد: بخش درمانى 25 تخت خوابى بيمارستان امام 
حســين (ع) با اعتبار يك ميليــارد و 500 ميليون 

تومان احداث و تجهيز شد .

جعفرى با بيان اينكه در راســتاى كمك به ساخت 
اورژانس بيمارســتان امام حســين (ع) مبلغ 600 
ميليون تومان از محل عوايد موقوفات پرداخت شده 
است، افزود: خريد 4 دســتگاه دياليز با اعتبار 315 
ميليون تومان، خريد ســت جراحــى مغز و اعصاب، 
برش جمجمه و تجهيــزات اتاق عمل با اعتبار 455 
ميليون تومان، خريد ســت جراحى فك و صورت با 
اعتبار 80 ميليون تومان، خريد30 دســتگاه ويلچربا 
اعتبــارى بالغ بر 19 ميليون و اهــداى آنها به افراد 
تحت پوشش بهزيستى از ديگر اقدامات انجام گرفته 
ســال هاى گذشته در حوزه بهداشــت و درمان بوده 

است.
بــه گفتــه وى هر ســاله خدمات دندانپزشــكى با 
تخفيفات 30 الى 50 درصد بــه بيماران اختصاص 
مى يابد. همچنين كمك هزينه دارو و درمان به 600 
نفر به مبلغ 400 ميليون تومان پرداخت شده است.

جعفرى با اشاره به اينكه يكى از نيات واقف توجه به 
مباحث آموزشــى و تحصيلى است، از توزيع 3 هزار 
بســته لوازم التحرير به مبلــغ 500 ميليون تومان از 
نيمه دوم شهريورماه در قالب طرح مهر تحصيلى بين 
دانش آموزان نيازمند خبر داد و گفت: ســال گذشته 
عالوه بر توزيع بسته هاى مهر تحصيلى، 175 ميليون 
تومــان كمك هزينه تحصيلى نيز بــه دانش آموزان 

نيازمند اختصاص يافت. 
رئيــس اوقاف و امور خيريه در پايان اعزام مبلغان به 
مناطق محروم و اماكن مذهبى در ايام مختلف سال، 
اعزام 112 نفر به عتبات عاليات براى نخستين بار از 
محل موقوفه ســيف الدوله و كمك به برپايى موكب 
در اربعين ســال 97 را از جمله اقدامات انجام گرفته 

توسط اوقاف در حوزه فرهنگى عنوان كرد.

با  عمرانى  پروژه   15 كلنگ زنى  و  فتتاح  ا
زند  بخش  در  تومان  ميليارد   2 اعتبار 

يه گذارى  ســرما و  نى  ا عمر طرح هاى  در  وقاف  ا
كند مى  مشاركت 
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رئيس شــوراى اسالمى شــهر مالير ضمن تبريك 
هفته دولت، هفته دولــت را فرصتى براى بيان خدمات 
مسئوالن در دولت به مردم دانست و اظهار كرد : شوراى 
اســالمى كه با انتخاب مردم شكل مى گيرد، همه تالش 
خود را براى خدمت رسانى مناسب در حوزه كارى خود 

دارد.
جليل كوليوند با اشــاره به عملكرد شوراى اسالمى شهر 
مالير در دوره پنجم، گفت: پيشبرد اهداف ما با مديريت 
درست، توجه به مناطق شهر و عدالت محورى با اولويت 

بيشتر به مناطق حاشيه شهر است.
وى با بيــان اينكه يكى از مهمترين اهداف و برنامه هاى 
شوراى اسالمى شهر مالير برنامه ريزى درست و صحيح 
با مديريت براى اســتفاده درســت از بودجه بوده است، 
گفت: با پيگيرى هاى الزم توانســتيم بودجه شهردارى 

را در سال جارى با مبلغ 80 ميليون تومان ابالغ كنيم.
وى توجــه به پروژه هاى عمرانى به ويژه پروژه هاى نيمه 
كاره را از اولويت هاى مهم شــورا دانست و افزود: در اين 
راستا 204 پروژه بزرگ و كوچك با اعتبارى بالغ بر 45

ميليارد تومان مصوب شده است.
به گفته وى عملكرد شوراى دوره پنجم از آغاز تا كنون 
موفق بوده و كارنامه شــاخص اقدامات انجام شده، گواه 

اين امر است.
كوليوند به مشــاركت و همكارى شــوراى اسالمى شهر 
مالير در برنامه ها و مناسبت هاى مختلف با ساير نهادها 
و ادارات اشاره كرد و گفت: در اين راستا شوراى اسالمى 
شهر مالير با تمام توان پاى كار بوده تا بتواند برنامه هايى 

مناسب و در خور شأن مردم  مالير برگزار كند.
وى بــا بيان اينكه در جشــنواره مبل و منبت شــوراى 
اسالمى شهر مالير تمام توان خود را به كار گرفت، گفت:  
با توجه به برگزارى جشــن جهانــى انگور طى ماه هاى 
آينــده، همكارى الزم را براى برگزارى اين جشــن طى 

ماه هاى آينده داريم.
رئيس شــوراى اسالمى شهر مالير با بيان اينكه در حال 
حاضر تعدادى پروژه نيمه كاره شهردارى در حال انجام 
اســت، گفت: اين پروژه ها شــامل پروژه هاى بام مالير، 
پارك كوهسار، ساختمان تجارى كنار شهردارى، تكميل 
پارك شــمس آباد، تكميل پارك مير فتــاح، ادامه كانال 
پشت ناسيونال و ساخت پارك شهرك وليعصر، تكميل 
پاركينگ طبقاتى، پياده رو ســازى، ساخت سرويس هاى 
بهداشــتى، راه اندازى ســاختمان كريمــى و امام قلى، 
ايجاد كانال در شــهرك وليعصر، سامان دهى قبرستان 

هاجــر،  بهشــت 
ى  ز طه ســا محو
منطقــه مســكن 
كنتــرل  مهــر، 
ساخت و سازهاى 
 ، ز مجــا غير
و  جدول گــذارى 
آسفالت  لكه گيرى 
و پياده رو ســازى 
در سطح شهر و... 

است.
وى  گفتــه  بــه 
و  پــروژه  چندين 
پيگيرى  نيز  طرح 
و در دســتور كار 
اين  كه  دارد  قرار 
پروژه هــا شــامل 
توافــق بــا بخش 
در  خصوصــى 
ساخت  راســتاى 
تجــارى  واحــد 

و پاركينگ، پيگيرى ســاخت تقاطــع در ميدان تعاون، 
ســاخت كنارگذر بلوار كريم خان، سامان دهى پارك هاى 
قديمى به ويژه بوســتان ســيفيه و چمران، سامان دهى 
ورودى هاى شهر مالير، ســاخت نمازخانه در بام مالير، 
مصــوب نمــودن طرح تفكيــك زباله از مبــدا، تنظيم 
قــرارداد با پيمانــكار و پيگيرى بهبود نظافت شــهر در 
راستاى ارتقاى ســطح رضايتمندى شهروندان از جمله 

پيگيرى هاى الزم بوده است.
كوليوند اضافه كرد: راه اندازى كميســيون بند 20 ماده 
55 قانون شــهردارى ها به منظور سامان دهى صنايع و 
مشــاغل مزاحم و آالينده، پيگيرى و استفاده از ظرفيت 
ماده 7 براى جلوگيرى از قطع درختان، پيگيرى و فعال 
كردن گلخانه شــهردارى براى توليد گل و گياه و نهال 
مورد نياز شــهر و پيگيرى و آموزش نيروهاى شهردارى 
در تمام ســطوح از ديگر برنامه هاى در دستور كار شورا 

است.
وى با اشــاره به فعاليت هاى شوراى اسالمى شهر مالير 
در پنج ماهه نخست امسال، گفت: ترميم آسفالت معابر 
حفارى شــده و معابر دچار نشست، اجاره دادن تعدادى 
از واحدهــاى مجتمع تجــارى زنديه، اجــاره كارخانه 

سنگ شكن ، همكارى براى برگزارى برنامه هاى مذهبى 
ورزشى، اجراى طرح پالك كوبى درخت هاى سطح شهر، 
تمهيدات الزم براى آغاز عمليات ساختمان آتش نشانى 
انتهاى قائم مقامى، پيشنهاد براى تغيير كاربرى در بازار 
ميوه فروشان، ايجاد بازارچه محلى و... از جمله برنامه ها 

و اقدامات اين شورا در سال جارى بوده است.
به گفته وى تكميل و اجراى تجهيزات مكانيكى، تكميل 
و اجــراى نماى اصلى پالك 17 و اجراى تاسيســات و 
تجهيزات الكتريكى، مصوب كردن برگزارى مزايده دفع 
پســماند به روش مكانيزه، تجليل از خبرنگاران، مصوب 
كردن تخفيفات به مناســبت عيــد قربان تا عيد غدير از 

ديگر اقدامات اين شورا در سال جارى بوده است.
رئيس شوراى اسالمى شهر مالير با اشاره به فعاليت هاى 
كميســيون هاى مختلف شــورا، گفــت: اليروبى كانال 
ناســيونال با 700  ســرويس و بازگشايى كانال شهرك 
بــه صورت كامل،  حل مشــكل بلوار فاطميــه از جمله 
فعاليت هاى كميســيون بهداشــت و محيط زيســت و 

خدمات شهرى بوده است.
كوليوند اضافه كرد: نامگــذارى 132 معبر بدون نام در 
سطح شــهر، برگزارى كالس هاى آموزشى براى پرسنل 
شــهردارى، سامان دهى آرامستان بهشت هاجر و اجراى 
طــرح ممنوعيت از نصــب هر نوع گلدان بــاالى قبور، 
ســامان دهى جلوگيــرى از دفن امــوات در مكان هاى 
خــاص و ممنوعيت خريد و فروش و رزرو قبور از جمله 

فعاليت هاى كميسيون فرهنگى بوده است.
وى با اشــاره به اقدامات انجام شــده در كميسيون بند 20

ماده 55 قانون شــهردارى ها، ادامه داد: سامان دهى كسبه 
و فروشــندگان بازار روز ، پيگيرى مسائل و مشكالت توسط 
فروشــندگان ضايعاتــى و... از اقدامات اين كميســيون در 

راستاى خدمت رسانى بهتر به مردم بوده است.
كوليوند با بيان اينكه در كميســيون شاهد نيز مصوباتى 
انجام شده است، گفت: مصوبه كردن نصب تصاوير شهدا 
در سطح شــهر و مصوب كردن انجام مطالعات تكميلى 
اجراى پروژه باغ موزه دفاع مقدس از اقدامات كميسيون 

شاهد شوراى شهر مالير در سال جارى بوده است.
رئيس شوراى اسالمى شهر مالير با گريزى به اقدامات و 
عملكرد سال 98 اين شورا نيز گفت: برگزارى 56 جلسه 
رســمى شوراى شهر و كميسيون ها، صدور 214 مجوز، 
برگزارى 18 كميســيون و 38 جلســه و پاسخگويى به 
750 نامه وارده از اقدامات 5 ماهه نخست سال 98 اين 

شورا در مالير بوده است.

مالير  شهر  شوراى  ولويت  مالير ا شهر  شوراى  ولويت  ا
است شهر  حاشــيه  مناطق  به  توجه  و  محورى  استعدالت  شهر  حاشــيه  مناطق  به  توجه  و  محورى  عدالت 

به مشاركت و 
همكارى شوراى 

اسالمى شهر مالير 
در برنامه ها و 

مناسبت هاى مختلف 
با ساير نهادها و 

ادارات اشاره كرد و 
گفت: در اين راستا 

شوراى اسالمى شهر 
مالير با تمام توان 

پاى كار بوده تا بتواند 
برنامه هايى مناسب 

و در خور شأن مردم  
مالير برگزار كند

WW
W.
HA
ME
DA
NP
AY
AM
.C
OM



8
ويژه هفته دولت-شهريور1398ويژه هفته دولت-شهريور1398

با رصــد زنجيره تأمين كننــده مرغ در مالير 
كمبود مرغ احساس نشد

زنگنــه همچنين تصريح كرد: واحد بازرســى با ايجاد 
تيم هاى بازرسى ضربتى 24 ساعته با توجه به شرايط 
بازار و در شــرايط كمبود گوشت مرغ، زنجيره تأمين 
شــامل توليد كننده تا مصرف كننده را رصد و ارزيابى 
كــرده و 221 تن مرغ را در مدت 16 روز كارى توزيع 
كرد كه اين امر كمبود مرغ در شهرستان را رفع كرده 

و بازار مصرف به تعادل رسيد. 

■ توزيع اقالم مورد نياز توسط واحد تنظيم بازار
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان مالير 
در ادامه، گفت: واحــد اصناف كه ناظر بر اتاق اصناف 
و واحد هاى صنفى شهرســتان اســت، با داشتن 31
اتحاديه، 9هزار و 631 واحد صنفى به تعداد 24 هزار 

و 78 شغل در جايگاه دوم استان قرار دارد.
زنگنه از كشــف 183 مورد تخلف از واحدهاى صنفى 
بــه مبلــغ 335 ميليون و 997 هــزار و 830 تومان، 
شناســايى 965 واحد بدون پروانه كســب و بررسى 
شــكايات مردمى به تعداد 328 مورد خبر داد و گفت: 
صدور 420 پروانه كســب، تمديد 210 پروانه كسب و 
2 هزار و 245 مورد بازرســى از واحدهاى صنفى را از 
جمله اقدامات انجام گرفته در 5 ماه نخست سال اين 

واحد برشمرد.
وى با اشــاره به شرايط خاص بازار از جمله تقاضاى 

اضافى يا كمبود برخى مــواد مصرفى خانوارها، افزود: 
واحد تنظيم بازار در راســتاى دسترسى آسان، سريع 
و عادالنــه عموم مردم 14 تن گوشــت منجمد، 173
الشــه گوشت گرم، 10 تن مرغ منجمد  197 تن مرغ 
گرم، 1247 تن شكر و 322 تن قند را به كمك واحد 

بازرسى و با نظارت كافى در سطح بازار توزيع كرد.

■ صدور 52 مجوز مشــاغل خانگــى در 5 ماه 
نخست سال 98

زنگنه با بيان اينكــه در حوزه فرش هم اقدامات قابل 
توجهى انجام شده است، به شركت در جشنواره فرش 
نهاوند با برپايى 4 غرفه به مدت ســه روز اشاره كرد و 
افزود: همچنين ثبت 530 نفر اشتغال در سامانه رصد 
كه به لحاظ سهم دستگاهى 72 درصد كل سهم سال 

98 براى اين اداره ديگر اقدام قابل توجه مى باشد.
تشكيل تعداد 75 پرونده طرح اشتغال پايدار روستايى 
از ســال 97 با روند تكميل و پرداخت تا ســال 98 به 
مبلغ 27 ميليارد و 857 ميليون و 300 هزار تومان در 
اين اداره صورت پذيرفته كه از اين تعداد 56 پرونده به 
مبلغ 18 ميليارد و 639 ميليون تومان پذيرش شــده 
اســت كه 50 طرح به مبلغ 16 ميليارد و 56 ميليون 
تومان با اشــتغالزايى 184 نفر به متقاضيان پرداخت 

شده و تعداد 4 طرح نيز در حال بررسى مى باشد.
بــه گفته وى واحد فرو آلياژ لوتــوس آدلى با ظرفيت 
توليد 25 هزار تن فروسيليكو منگنز با سرمايه گذارى 

81 ميليــارد و 236 ميليــون تومــان و پيش بينى 
اشــتغال 98 نفر، واحد فرو آلياژ آسا آذرين با ظرفيت 
توليد 18 هزار تن فرو سيليسيم با سرمايه گذارى 71

ميليارد و 868 ميليون و پيش بينى اشتغال 145 نفر، 
فرو ســيليس غرب پارس با توليد 12 هزار تن شمش 
منيزيم با سرمايه گذارى 103 ميليارد  و 953 ميليون 
تومان با پيش بينى اشــتغال 130 نفر، طرح توســعه 
شركت آهن و ســيليس آذرخش با ظرفيت توليد 20
هزار تن فروسيليسيم و با سرمايه گذارى 128 ميليارد 
و 905 ميليــون تومان و پيش بينى اشــتغال 98 نفر 
آماده كلنگ زنــى بوده و در آينــده نزديك با حضور 

مسئوالن كشورى كلنگ زنى خواهد شد.
زنگنه همچنين از افتتــاح كارخانه توليد كاغذ كارتن 
خشكبار طاليى در هفته دولت خبر داد و افزود: براى 
اين واحد توليــدى 6 ميليــارد و 535ميليون تومان 
ســرمايه گذارى انجام شده است كه قادر به توليد 10

هزار تن ورق كارتن چند اليه، 3 هزار و 500 تن جعبه 
مقوايى چند اليه بدون روكش آلومينيوم و 1000 تن 
جعبه كارتن مى باشــد كه براى 60 نفر اشتغال ايجاد 

مى كند.
رئيــس صنعت، معــدن و تجارت ماليــر در پايان از 
راه اندازى مجدد شــركت كميل پيرى در هفته دولت 
خبر داد و گفت:  اين واحد ظرفيت توليد 54 هزار تن 
بســته بندى آب معدنى را دارد و زمينه اشتغال 8 نفر 

را فراهم كرده است.

رئيس صنعت، معدن و تجارت مالير خبر داد

كشف
تخلف  مورد   991  
صنفى  واحدهاى 

مالير در 

واحد بازرسى در 5 ماه نخست سال با 6658 مورد بازرسى، 991 مورد تخلف از واحدهاى صنفى به مبلغ يك ميليارد و 278 ميليون و 351 هزار و 321 تومان را كشف كرد.
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان مالير با بيان اين مطلب بازرســى از واحد هاى صنفى و نظارت بر آنان را از وظايف واحد بازرســى برشمرد و تصريح كرد: اين واحد تخلف 

واحد صنفى و يا شكايت هاى واصله از مردم را بررسى و در صورت لزوم به اعمال جريمه هاى آن ها اقدام مى كند.
كامران زنگنه نظارت بر توزيع كاالهاى تنظيم بازار را از جمله اقدامات موثر اين واحد دانست و تاكيد كرد: به شكايات مردمى در كمتر از  48 ساعت رسيدگى شده است.

وى ضمن اشاره به بازرسى از واحد هاى نانوايى سطح شهرستان با تيم بازرسى تخصصى، خاطرنشان كرد: تيم بازرسى و گشت مشترك با اتحاديه هاى صنفى، ادارات و سازمان هاى مربوطه 
به صورت شيفت هاى مختلف و گاه برحسب ضرورت و اقتضاى شرايط، 24 ساعته انجام وظيفه مى كنند.
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محور اصلى تردد به سمت غرب كشور از داخل شهر زنگنه مى گذرد 
و 70 درصد باغات شــهر زنگنه در مســير عبور جاده اصلــى قرار دارد، 
كشــاورزان و دامداران اين منطقه جهت عبور از اين مســير دچار مشكل 
مى شدند. در راستاى حل اين مشكل در هفته دولت سال گذشته به رغم 

مشكالت مالى شهردارى، پروژه زيرگذر زكات كلنگ زنى شده است.
شــهردار زنگنه ضمن گراميداشــت هفته دولت، كلنگ زنى و اجراى اين 
پروژه را رويداد بزرگى براى شــهر زنگنه دانســت و گفت: هزينه ساخت 
زيرگذر 2 ميليارد و 500 ميليون تومان برآورد شده بود كه با به كارگيرى 
نيروهاى شــهردارى و با درايتى كه بــه كار برديم، در حال حاضر پروژه با 
هزينه كرد 680 ميليون تومان و پيشــرفت فيزيكــى 90 درصد در حال 

انجام است.
شــهاب الدين تقوى با اشاره به رعايت استانداردهاى الزم براى ساخت پل 
و زيرگذر، خاطرنشــان كرد: با آســفالت و تكميل پروژه هزينه تمام شده 
آن يك ميليارد تومان مى شــود كه نســبت به برآورد هزينه اوليه بسيار 

كمتر است.
به گفته وى اين زيرگذر به طول 60 متر و عرض 6 متر و با هدف تسهيل 
تردد كشاورزان و دامداران همچنين هدايت سيالب از شهر زنگنه به زودى 

به بهره بردارى مى رسد.
شــهردار زنگنه با تأكيد بر اينكه اجراى پروژه هاى عمرانى در اين شــهر 
شــتاب خاصى گرفته است، تصريح كرد: طى 5 ســال گذشته در تفريغ 
بودجــه 70 درصد در بحث عمرانــى و 30 درصد 
جارى هزينه كرده ايم كه نشــان از حركت شــهر 

زنگنه به سمت توسعه است.
تقوى بــا بيان اينكه همدلــى و همراهى و اعتماد 
در تيم شــهردارى زنگنه شــايان ذكر است، گفت: 
بــا تالش شــبانه روزى و پيگيرى هاى مداوم موفق 
شديم 3 پروژه عمرانى با اعتبار 2 ميليارد تومان را 
عملياتى كنيم كه با توجه به سرانه پايين جمعيت 

شهر زنگنه رقم قابل توجهى است.
وى همچنين به 400 ميليــون تومان اعتبار براى 
جدول گــذارى معابر و 600 ميليــون تومان اعتبار 
براى آســفالت ريزى كوچه هاى زنگنه اشــاره كرد 
و گفت: امســال تمام كوچه هاى زنگنه آســفالت 

رئيس دانشگاه مالير:

ا  ر منبت  و  مبل 
علمى  برند  صاحب 

مى كنيم
دانشگاه مالير با ايجاد پژوهشكده و پذيرش رشته مهندسى مبل، به دنبال 

علمى كردن هنر صنعت مبل و منبت است.
رئيس دانشــگاه مالير، اظهار كرد: با توجه به بودجه هاى دانشــگاه به ويژه در 

حــوزه خدماتى، رفاهــى و هزينه هاى 
جارى جــا دارد كه بودجه دانشــگاه 
افزايش پيدا كند. بســيار خوشــبين 
هســتيم كه دانشــگاه مالير به عنوان 
دومين دانشــگاه بزرگ اســتان و يك 
مركــز جامع دانشــگاهى بتواند در راه 
كمك به اســتفاده صنعت و كشاورزى 
و كمك به مردم گام هاى بلند و مثبتى 

بردارد.
خسرو ســايوند با اشــاره به استقالل 
اين دانشــگاه در ســال 83 از دانشگاه 
بوعلى ســيناى همدان، بيــان كرد: در 
حال حاضر دانشــگاه مالير داراى پنج 
پژوهشكده،  و  دانشكده  هفت  معاونت، 
حــدود 6 هزار دانشــجو و 170 عضو 
هيأت علمــى زير نظــر وزارت علوم، 

تحقيقات و فناورى است.
ســايوند با بيان اينكه دانشــگاه مالير با 6 هزار دانشجو، عضو هيأت علمى و 
كاركنان و اســاتيد به عنوان يك بنگاه اقتصادى است و مى تواند به چرخه ى 
اين شهرســتان در امور مختلف كمك كند، از مسئوالن شهرستان درخواست 
كرد: نگاه ويژه به اين دانشــگاه داشته باشند و به رشد و پيشرفت اين محيط 

علمى كمك كنند.
وى با اشــاره به سند راهبردى و چشم انداز توســعه اين دانشگاه، خاطرنشان 
كرد: با توجه به تقسيم دانشگاه ها به نسل سوم و چهارم، رسالت دانشگاه مالير 
اين اســت كه بتواند هزينه هاى خود را به ســادگى تأمين و به جامعه و مردم 

خدمت كند.
رئيس دانشگاه مالير با بيان اينكه در اين راستا دانشگاه مالير بر مبناى ارتباط 
بــا صنعت، پژوهش محور بودن و برآورده كردن نيازهاى جامعه پيش مى رود، 
درباره افزايش رشــته هاى تحصيلى در اين دانشــگاه گفت: در صدد هستيم 
رشته هايى را براى دانشگاه جذب كنيم كه به توليد منابع و علم منتهى شود.

جذب رشته مهندسى مبل و منبت
وى با اشــاره به ملى شــدن صنعــت مبل و منبت ماليــر، بيان كرد: با 
توجه به ظرفيت هاى موجود در دانشــگاه، دانشكده ها و مراكز تحقيقاتى 
و گروه هاى تخصصى، اين دانشــگاه به راحتــى مى تواند نيازهاى حوزه 

دهد. پاسخ  را  منبت  و  مبل 
رئيس دانشــگاه مالير با اشــاره به اينكه در همين رابطه كارهاى مقدماتى 
براى اخذ رشــته مهندســى مبل و منبت انجام شــده و به دنبال دريافت 
مجوز رشته و هيأت علمى آن هســتيم، ابراز اميدوارى كرد دانشگاه مالير 
در كنار پژوهشــكده انگور و كشــمش، متولى پژوهشكده ملى و بين المللى 

مبل و منبت باشد.
وى بــا تأكيد بــر اينكه در كنار كارگاه ها و محققان حــوزه مبل و منبت، اين 
صنعت بايد از يك برند دانشــگاهى برخوردار باشــد و نبايد نقش دانشگاه را 
در ثبت جهانى انگور ماليــر ناديده گرفت، ابراز كرد: وزارت علوم، تحقيقات و 
فناورى به عنوان عضوى از پژوهشــكده ى انگور و كشمش حمايت هاى الزم را 

از اين پژوهشكده داشته است.
ســايوند همچنين تاســيس بنياد صيانت از خانواده را يكى از دســتاوردهاى 
دانشــگاه برشــمرد و با اعالم اينكه اين بنياد 20 متخصص تراز اول در حوزه 
روانشناسى و علوم تربيتى دارد و در صدد ارائه مشاوره تندرستى به همشهريان 
ماليرى است، با تاكيد بر تقويت و توسعه حوزه فرهنگى دانشگاه گفت: دانشگاه 

مالير در تربيت حافظان قرآنى رتبه نخست كشورى رادارد.
رئيس دانشگاه مالير رشد و توسعه دانشگاه در حوزه فرهنگى را مثبت ارزيابى 
و اظهار كرد: زمانى موفق هســتيم كه بتوانيم ارزش هاى انقالب اسالمى را در 
دانشگاه ها نشر دهيم تا مخاطبان بيشترى در عرصه ى فرهنگى داشته باشيم.

زنگنه  عمرانى  پروژه هاى 
است گرفته  شتاب 

مى شوند.
تقوى در بخش ديگرى از ســخنانش با اشاره به اينكه شــهر زنگنه قطب توليد 
آلبالوى اســتان است، افزود: دومين جشنواره آلبالو را با هدف توسعه گردشگرى 
و جذب ســرمايه گذار در زمينه ايجاد صنايع تبديلــى آلبالو برگزار كرديم كه با 

استقبال بى نظير همشهريان و گردشگران مواجه شد.
شــهردار زنگنه در پايان با اشاره به فعاليت 100 سوغات سرا و 6 رستوران و تاالر 
در زنگنه، تأكيد كرد: هدف اصلى ما رونق اقتصادى و توســعه شهر زنگنه است. 
در اين راســتا از اين واحدها درآمد خاصى نداشــتيم و همچنين دســتگاه هاى 

خدمات رسان را به منظور تسريع روند توسعه حمايت مى كنيم.
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مدير بنياد مســكن مالير ضمن گراميداشــت ياد و خاطره دولتمردان 
شــهيد به ويژه شــهيدان رجايى و باهنر، با تبريك هفته دولت با اشاره به 
اينكه بنياد مســكن از آغاز تاسيس عمده ى فعاليت هاى خود را در راستاى 
رسيدگى به محرومان، مســتضعفان، توسعه عدالت اجتماعى و بسترسازى 
براى سازندگى كشــور معطوف كرده اســت، اظهار كرد: بازسازى مناطق 
ســيل زده شهرســتان، مقاوم سازى مسكن روســتايى، تهيه و اجراى طرح 
هادى، صدور سند روستايى، ساخت مسكن شهرى ازمهم ترين فعاليت هاى 

بنياد مسكن مى باشد.
داود ســورى افزود: على رغم وجود تنگناهاى مالــى دولت و جنگ اقتصادى 
موجود شــاهد افتتاح همزمان 8 پروژه بهسازى و اجراى آسفالت با استفاده از 

اعتبارات ملى، استانى و قير اعتبارى و با مشاركت دهيارى ها در هفته دولت به 
ارزش 4،3 ميليارد تومان بوديم.

وى حجم عمليات اجرايى انجام گرفته در 8 پروژه را 59 هزار مترمربع آسفالت، 
3 كيلومتر جدول گذارى و 800 مترمربع پياده روسازى اعالم كرد.

■ اعطاى 115 ميليارد تومان تسهيالت جهت بازسازى مناطق سيل زده
ســورى با اشــاره به بارندگى هاى سيل آســاى فروردين 98، اظهار كرد: در 
فروردين ماه سال جارى در منطقه جنوب اســتان 170 ميلى متر باران و برف 
در 24 ساعت نازل كه در مقابل اين شدت و مداومت بارش واحدهاى فرسوده 

تاب مقاومت نداشته و به برخى از آن ها آسيب وارد آمد.

وى خاطرنشــان كرد: از  ساعت نخســت حادثه بنا به رسالت خود مسائل را 
پيگيرى كرديم. تعداد 8000 واحد كه توســط شــهردارى ها، بخشــدارى ها، 
دهيارى و شوراى اســالمى معرفى شده بودند، در 6 شهر و 203 روستا مورد 
ارزيابى قرار گرفت كه پس از كارشناســى تعداد 1655 فقره واجد ســاخت، 
2349 فقره واجد تعمير و 785 فقره آســيب به معيشت مردم تشخيص داده 

شد.
مدير بنياد مســكن مالير، اضافه كرد: پس از ارزيابى و تكميل فرم هاى اوليه و 
ثانويه به مديريت بحران شهرســتان، استان و كشور ارسال شد و ماحصل آن 
جذب اعتبارى بالغ بر 115 ميليارد تومان جهت بازســازى مناطق ســيل زده 

شهرستان مالير شد.
ســورى اظهار كرد: با تالش عوامل ستاد بازســازى بنياد تاكنون 1500 فقره 

پرونده احداثى، 600 فقره پرونده تعميرى تشكيل شده است.
رئيس ســتاد بازسازى مناطق سيل زده شهرستان مالير با اشاره به آواربردارى 
686 واحد آسيب ديده توســط عوامل بنياد مسكن، اعالم كرد: تا كنون 621

فقره از اين واحدها پى كنى شــده و 516 فقره آرماتوربندى شده و 476 فقره 
فندانسيون و 303 فقره اسكلت اجرا كرده است.

وى اضافــه كرد: تا كنون 171 مورد ســقف اجرا شــده و از اين تعداد 
167 مــورد ديوارچينــى كرده و 27 مورد واحد به پايان كار بازســازى 

رسيده اند.
سورى همچنين از توزيع 25 هزار كيسه سيمان هديه مقام معظم رهبرى به 
واحدهاى خســارت ديده خبر داد و گفت: عالوه بر امر بازسازى در شهرستان 
طرح ويژه مسكن روستايى همانند گذشته در حال پيگيرى و اجرا مى باشد و از 
سهميه 1000 فقره اى وام مسكن روستايى شهرستان در سال 1398 خبر داد.

وى تعداد تسهيالت ابالغ شده از سهميه فوق را 810 فقره و معرفى به بانك از 
اين محل را 405 فقره اعالم كرد.

وى خاطرنشان كرد: تسهيالت مقاوم سازى مسكن روستايى به متقاضيان واجد 
شــرايطى كه قصد نوسازى واحدهاى فرســوده و يا ساخت مسكن مقاوم در 

روستاها و شهرهاى زير 25 هزار نفر دارند، اعطا خواهد شد.
مدير بنياد مسكن مالير در پايان از بانك هاى عامل تقاضا كرد تا با تسهيل گرى 
روند پرداخت تســهيالت، شهرســتان را در امر بازســازى و بهسازى مسكن 
روســتايى كمك كنند تا شــاهد ارتقاى مقاوم ســازى واحدهاى روســتايى 

شهرستان باشيم.

نى  دا با آ و  عمران  نقالب  ا
مالير  مسكن  بنياد  با 
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شــركت تعاونى كشــاورزى دامداران مالير در سال 93 به عنوان شركت 
نمونه كشورى و در سال 97 به عنوان شركت نمونه استانى معرفى شده است. 
اين شركت در حال حاضر به عنوان كانديداى نمونه كشورى معرفى و در حال 

بررسى است.
مديرعامل شــركت تعاونى كشاورزى دامداران مالير با بيان اينكه اين شركت 
در حــال حاضر 5 هزار و 500 عضو فعال با ســرمايه اى بالغ بر يك ميليارد و 
261 ميليون ريال دارد، گفت: 17 نفر پرسنل نيز در اين مجموعه مشغول ارائه 

خدمات به اعضا هستند.
لقمان خدابخشى چارت ســازمانى اين شركت را مدرن و برنامه محور دانست 
و گفت: اين چارت شــامل مديريت، معاونت و هفت واحد مختلف و فروشگاه 

تعاونى، داروخانه دامپزشكى و ايستگاه جمع آورى شير است. 
وى گفت: شــركت تعاونى دامــداران در زمينه دامدارى و كشــاورزى مانند 
جمع آورى شير، تهيه و توزيع نهاده هاى دامى و انجام عمليات كاشت، داشت 
و برداشــت ذرت علوفه اى در سطح وسيع با استفاده از دو دستگاه چاپر پشت 

تراكتورى، ارائه خدمات دامپزشكى، واكسيناسيون، ثبت عمليات ركوردگيرى 
دامدارى هاى تحت پوشــش و ماهانه، آناليز 3500 نمونه شير دامدارى تحت 

پوشش ركورد در سطح شهرستان فعاليت دارد. 
به گفته وى انجام طرح تغذيه دام سبك و سنگين و طرح اصالح نژاد روستايى، 
صدور شناســنامه دام براى اصالح نژاد دام اصيل تحت پوشــش، انجام طرح 
هويت دار كردن دام سبك و ســنگين، تهيه و تحويل شيردوش با مارك هاى 
مختلف همراه با تجهيزات و قطعات شيردوشى، تأمين كليه مايحتاج دامداران 
از طريــق فروشــگاه تعاونى مصرف و كليه مواد غذايــى از ديگر خدمات اين 

شركت در راستاى ارائه ى خدمات كمى و كيفى مطلوب به اعضا است.
خدابخشى با اشاره به چهار ايستگاه جمع آورى شير در مناطق مالير، جوكار، 
كســب  و دهنو على آبــاد، تصريح كرد: ظرفيت توليد از اين ايســتگاه ها 40

تن اســت. وى اضافه كرد: اين ايســتگاه ها در دو نوبت صبح و عصر مشغول 
جمع آورى شير در سطح شهرستان بوده كه اين ايستگاه ها با يك سوم ظرفيت 

خود در حال حاضر فعاليت دارند.

 وى همچنين از ساخت دو ايستگاه جمع آورى شير در زنگنه و كليل آباد خبر 
داد و گفت: اين دو ايستگاه با مشاركت بخش خصوصى ايجاد مى شود.

خدابخشــى با بيان اينكه اين شــركت داراى 4 واحد انبــار با ظرفيت 400
تن اســت، گفت: اين انبارها براى ذخيره كنســانتره، جو، ذرت  سويا، سبوس 
و همچنين يك واحد مكانيزاســيون و محل نگهدارى قطعات ماشــين آالت 

كشاورزى استفاده مى شود. 
وى اضافه  كرد: اين شــركت موفــق به دريافت و توزيــع محصوالت دامى و 
نهاده هاى دامى شــامل جو، ذرت سويا، تفاله، كنجاله، مكمل هاى دارويى و... 
شده و همچنين سهميه سبوس شهرستان با بيش از 15 هزار تن شده است.

مديرعامل شــركت تعاونى كشــاورزى دامداران مالير در پايان با اشــاره به 
مشاركت اين شركت با اداره دامپزشكى در راستاى اجراى واكسيناسيون تب 
برفكى، افزود : بر اساس برنامه هاى واكسيناسيون دامى، واكسن تب برفكى هر 
6 ماه يكبار انجام مى شــود كه خوشبختانه در دامدارى هايى كه واكسن انجام 

مى شود خطر آلودگى دام بسيار پايين بوده است.

 مديرعامل اتحاديه تعاون روســتايى شهرستان مالير از خريد 18 هزار 
تن گندم از آغاز برداشــت تا كنون خبــر داد و افزود: خريد تضمينى گندم 
براى انبار در سيلوها و تأمين بذر همچنان ادامه دارد و پيش بينى مى شود تا 

پايان برداشت اين ميزان به 40 هزار تن برسد.
علــى غفارى با بيان اينكــه از اين ميزان 2 هــزار و 500 تن به صورت 
توافقى و مابقى بــه صورت تضمينى بوده اســت، گفت: گندم خريدارى 
شــده به صورت تضمينى، به قيمت مصــوب و ميانگين قيمت يك هزار 

و700 تومان مى باشد.
وى در ادامه با بيان اينكه 6 مركز را در اتحاديه تعاون روستايى، كارخانه 
آرد، ســيلوى ســامن، ازندريان، آورزمان و خردمند براى خريد گندم از 
كشاورزان تعيين كرده ايم، افزود: تاكنون نزديك به 2 هزار و 800 تن در 
خردمند، 3 هزار و500 تن در ازندريان، يك هزار و 200 تن در آورزمان 
و 2 هزار و 500 تن به صورت توافقى در اتحاديه تعاون روســتايى گندم 

خريدارى شده است.
غفارى با تأكيد بر اينكه بذر اصلى ترين نهاده كشــاورزى پايدار است و توليد 
و توزيع بذر ســالم و با كيفيت مى تواند بهره ورى مطلوب از منابع و نيل به 
امنيت غذايى را به همراه داشــته باشــد، گفت: نزديك بــه 2 هزار تن انواع 
بذر گندم ديم و آبى و جو را در راســتاى خدمات رســانى بهتر به كشاورزان 

تأمين كرده ايم.
وى همچنين با توجه به ظرفيت و پتانسيل مالير در توليد انگور، تأمين پودر 
كربنات پتاســيم و روغن سبزه براى خشك كردن و تبديل انگور به كشمش 
را يكى از اقدامات اتحاديه تعاون روســتايى برشــمرد و اظهار كرد: 150 تن 
پودر كربنات پتاســيم و 75 تن روغن سبزه كه از مرغوبترين نوع محصوالت 
هســتند را در تعاونى هاى مختلف شهرســتان از جمله اتحاديه پيش بينى و 

تأمين كرده ايم كه بر اســاس مقدار مورد نياز بين باغداران توزيع مى شود و 
پيش بينى مى كنيم مشكلى در اين زمينه وجود نداشته باشد.

به گفته وى خريد ســبزه و كشمش باغداران به صورت توافقى يا در صورت 
نياز و با توجه به شــرايط قيمت بازار از طرف مسئوالن مربوطه مصوب و به 

صورت تضمينى توسط اتحاديه تعاون روستايى انجام مى گيرد.
غفارى با اشــاره به وجود سه مركز توزيع سموم در مالير اضافه كرد: ساالنه 
حدود 2 هزار تن كود اوره، پتاس، ســوپر فسفات و... توسط اين اتحاديه نيز 

تهيه و بين كشاورزان توزيع مى شود.
وى در پايان خاطرنشــان كرد: 50 غرفه در فروشگاه تعاونى روستايى ميدان 
آزادگان و غرفه هاى سيدالشــهدا براى خدمات رسانى بيشتر به كشاورزان در 
حال فعاليت هســتند كه كشــاورزان مى توانند محصوالت خود را به صورت 

مستقيم يا غير مستقيم از اين مكان عرضه كنند.

ستانى ا و  كشــورى  برتر  عناوين 
مالير ان  ر ا مد ا د رزى  و كشا نى  و تعا شــركت  رات  فتخا ا ز  ا  

لقمان خدابخشى 
مديرعامل

سيدجواد ميرباقرى 
عضو هيأت مديره 

غالمرضا محسنى 
عضو هيأت مديره

اكبر عسگرى 
عضو هيأت مديره

محمود زهره وند 
عضو هيأت مديره

مهدى خورسندى نژاد 
رئيس هيأت مديره

مديرعامل اتحاديه تعاون روستايى خبر داد
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مالير شهرستان  دولت  هفته  ويژه 
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