
فضاهای فرهنگی در شهر مالیر
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ناصر فکوهی



موقعیت جغرافیایی و اطالعات عمومی شهر

(Google Maps)فاقد جزئیات -نقشه خطی مالیر-1نقشه 



1 .مختصات جغرافیایی

2 .مساحت

3 .جمعیت

موقعیت جغرافیایی و اطالعات عمومی شهر



موقعیت نسبت به:
جاده های ترانزیتی. 1

پرجمعیت ترین شهرهای استان همدان. 2

مراکز استان های همسایه. 3

جاده ها/ دسترسی های شهر



تاریخ تاسیس

وضعیت کنونی

مرحله پیشرفت پروژه

راه آهن/ دسترسی های شهر



پیش از اسالم•
دوره زندیه•
دوره قاجار و تاسیس شهر•
دوره پهلوی•

تاریخ شهر



آثار به جا مانده در منطقه

بهرام چوبین

ایل زند
تبعید در دوره افشار•

بازگشت از تبعید و استحکامات قلعه پری•

پیش از اسالم تا دوره زندیه/ تاریخ منطقه



1224قمری، بنا شدن شهر و والیت ثالث

 (شیخ الملوک)شیخ علی میرزا

دوره ناصرالدین شاه و حکومت سیف الدوله

دوره قاجار/ تاریخ شهر



بازار

هسته دولت آباد، قلعه زند و دیوان خانه

نخستین مدرسه مدرن

 (خانه لطفعلیان)معماری و سبک اصفهانی

دوره قاجار/ تاریخ شهر



تاسیس بلدیه و شهرداری

نامه وزارت امور داخلی/ مدرن شدن طراحی شهری

تاریخ نشر در مالیر دوره پهلوی

دوره پهلوی/ تاریخ شهر



قلعه زندیه و دهکده چوبین: مرحله اول

توسعه در هسته دولتی شیخ الملوک و هسته فرح آباد: مرحله دوم

ادغام فرح آباد در مالیر: مرحله سوم

پیوستن باغ سیفیه به شهر: مرحله چهارم

واگذاری زمین و مهاجرت گسترده پس از انقالب: مرحله پنجم

محالت جدید: مرحله ششم

روند توسعه فیزیکی شهر



محدوده فیزیکی -2نقشه 
مراحل توسعه شهر مالیر 

پریسا حجی -مجید شمس)
مالیری، توسعه فیزیکی و
ری تاثیر آن در تغییرات کارب

اراضی شهر مالیر، فصلنامه
(6جغرافیایی آمایش، شماره 



 (سراسری)دانشگاه مالیر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر

دانشگاه ها



کتاب فروشی ها

کتابخانه ها

دسترسی به کتاب



تاریخ پارک

ویژگی های پارک

مسائل کنونی پارک

پارک سیفیه



بلوار پارک

بلوار ارم

بلوار پرستار

محله پارک



 مینی ورلد مالیر(Mini World)

بام مالیر

مجموعه کوثر

سایر

فضای سبز و فضاهای تفریحی شاخص



بازار مالیر 



هیئت های عزاداری

جمعه بازار

فضاهای موقت



سید )محدوده محالت شهر مالیر -3نقشه 
یوسفعلی -اصغر نظریان-داود موسوی

مسعود مهدوی، سنجش میزان -زیاری
HDIپایداری محله های شهری با استفاده از 

ی  نمونه مورد)و تکنیک پهنه بندی موریس 
ه آمایش محیط، شمار، فصل نامه (شهر مالیر

25)



سید )میزان پایداری محله های شهر مالیر -4نقشه 
-یوسفعلی زیاری-اصغر نظریان-داود موسوی

مسعود مهدوی، سنجش میزان پایداری محله های  
و تکنیک پهنه بندی HDIشهری با استفاده از 

آمایش، فصل نامه (نمونه موردی شهر مالیر)موریس 
(25محیط، شماره 





 ،85)، توسعه فیزیکی و تاثیر آن در تغییرات کاربری اراضی شهر مالیر 1388شمس مجید، حجی مالیری پریسا
، ص 1384مهندسین مشاور معماری وشهرسازی زیستا، )به نقل از 6، ، فصلنامه جغرافیایی آمایش، شماره (1365و

40»

 ،سنجش میزان پایداری محله های شهری با 1393موسوی سید داود، نظریان اصغر، زیاری یوسفعلی، مهدوی مسعود ،
(.نمونه موردی شهر مالیر)و تکنیک پهنه بندی موریس  HDIاستفاده از 

4الی 1کرمانشاه قطعات -مالیر-سایت شرکت مهندسین مشاور رهاب، پروژه ها، راه،هن، راه آهن اراک

91101810389: کد خبر1391دی 18تهران را دارد، -راه آهن مالیر قابلیت اضافه کردن خط مالیر: ایسنا

 136990: همدان، کد مطلب-،آشنایی با شهر زیرزمینی سامن1390خرداد 17همشهری آنالین، سه شنبه.)

 ،24-23، چاپ شرق، 1339صفائی ابراهیم،تاریخ مالیر

 ،مجله یغما1328، شهریور "مالیر"محسن عماد مالیری ،.)

 ،بیشتر موقوفات مالیر مربوط به مرحوم سیف الدوله است"، 17/10/92خبرگزاری فارس، گروه استان ها، حوزه همدان"

 ( ،مورد  )هر، تاثیر جهان بینی دینی وقف بر شکل گیری و گسترش فیزیکی ش1389شمس مجید، حجی مالیری پریسا
، مجله جامعه شناسی معاصر، سال دوم، شماره دوم(مطالعه شهر مالیر

منابع



بخش پنجم، مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی، -، تاریخ نشر کتاب در ایران(1393)آذرنگ، عبدالحسین
http://www.cgie.org.ir/fa/news/25183

 ،دانشنامه جهان اسالم  2-، جراید در ایران(1393)قدسی زاد پروین، راعی گلوجه سجاد، صادقی یکتا، اصغر ،

 ن، سال ، بررسی اثرات زیست محیطی و رشد فیزیکی شهر مالیر، فصلنامه جغرافیایی سرزمی(1388)نوابخش مرداد، صفی سمیه
23ششم، شماره 

وبسایت دانشگاه آزاد مالیر، درباره واحد، درباره دانشگاه)

درباره دانشگاه/ وبسایت دانشگاه مالیر

 4371:، کد خبر21/1/1392به کتاب فروشی در مالیر مشغولیم،1310مالیرپرس، ما از سال

 (2967733)80407368: ، هشت هزار مالیری عضو فعال کتابخانه های عمومی هستند، کد خبر20/08/1391ایرنا

 5-16697-5: ، ضرورت ایجاد فرهنگسرا در مالیر،کد خبر29/2/95ایسنا

 مالیر از وجود فرهنگسرا محروم است، شماره / ، اتهامات وارده به شورای شهر کاذب است29/02/95خبرگزاری فارس  :
13950229001152  .

 ،40882:  ، بوستان سیفیه مالیر با بیش از یک قرن قدمت، روزنامه همدان پیام، کد مطلب11/09/95رضایی سمانه

 137106: ، آشنایی با بازار قدیمی مالیر،محمد مالحسینی، کد مطلب18/3/1390همشهری آنالین

 ،مالیر،گروه استان ها، حوزه همدان( ع)سال دلدادگی در هیات ابوالفضل60، 12/08/93فارس نیوز

 ،(5536321)82213751: درصد از جمعیت شهری مالیر در مناطق حاشیه ای زندگی می کنند، کد خبر38، 11/06/1395ایرنا

 ،بیشتر موقوفات مالیر مربوط به مرحوم سیف الدوله است"، 17/10/92خبرگزاری فارس، گروه استان ها، حوزه همدان"

http://www.cgie.org.ir/fa/news/25183
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