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افتتاح و بهرهبرداری از سه طرح عمرانی در شهرستان عجب شیر
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان آذربایجانشرقی ،به مناسبت
هفته دولت در مراسمی با حضور آیتا ...سیدهاشم رسولی محالتی -نماینده
ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور ،مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،امامجمعه و
فرماندار عجب ش��یر و مس��ئوالن اس��تانی و شهرس��تانی ،مجتمع مسکونی
گلریزان بنیاد مس��کن شهرستان عجب ش��یر اجرای طرح هادی در روستای
رحمانلو بخش مرکزی شهرس��تان و ایستگاه مخابراتی این روستا با اعتباری
به مبلغ  ۹۳میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال به بهرهبرداری رسید.
آیتا ...سیدهاش��م رس��ولی محالتی در مراس��م افتتاح مجتمع مس��کونی
گلری��زان گفت :بنیاد مس��کن از نهادهای تحت نظ��ارت مقام معظم رهبری
اس��ت که وظیفه خطیر س��اخت و س��از برای محرومان در روستاها و مناطق
مختلف را به عهده دارد و با این خدمات ،سکونت و آرامش را برای مردم جامعه به ارمغان میآورد.
وی تأکید کرد :مسئوالن تالش کنند در برنامهها و کارهای عام المنفعه در راه خدا با اخالص گام بردارند تا ماندگار باشد .نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن
کشور افزود :بهمنظور ترویج فرهنگ نماز ،ساخت مسجد در کنار مجتمعهای مسکونی ضروری است.

بازدید مشاور معاون اول رئیس جمهور از شهرستان فیروزکوه

2

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان تهران ،کاظم پالیزدار -مشاور
معاون اول رئیس جمهور و دبیر س��تاد هماهنگی مبارزه با مفاس��د ،تقیزاده-
معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری ،مهندس ش��املو -معاون عمران
روس��تایی بنیاد مسکن کش��ور ،صالحی -مدیرکل و معاون عمران روستایی
بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس جماران��ی -فرماندار شهرس��تان فیروزکوه و
گروهی از مدیران اس��تانی و شهرستانی از منطقه چزکین ،روستای سله بن و
آخرین وضعیت جابجایی روستای سله بن بازدید نمودند.
در ادامه مس��ئولین با حضور در محل س��د نمرود نشس��تی پیرامون بررسی
مشکالت پروژه سد مخزنی نمرود و منطقه چزکین برگزار نمودند.
در ای��ن نشس��ت کاظم پالیزدار ب��ا بیان مطالبی گفت :ب��ا توجه به دریافت
گزارشهایی در مورد پروژه س��اخت س��د مخزنی نمرود ،مشکالتی به جهت
انتقال روستا وجود داشت که نیاز به هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و متولی امر بود.
وی افزود :پروژه س��د مخزنی نمرود با پیش��رفت  ۸۳درصدی رو به اتمام اس��ت و در مراحل انتهایی و آب گیری از سد قرار دارد اما مسائل حاشیهای مثل
جابجایی روستا مشکالتی را برای مردم روستا بهوجود آورده است.

بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان خوزستان ،مهندس تابش-
رییس بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه از مناطق آسیبدیده مسجد سلیمان
بازدید کردند.
در این بازدید رییس بنیاد مسکن کشور بر آمادگی بنیاد مسکن در بازسازی
واحدهای مسکونی آسیبدیده تأکید کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید مهندس تابش از مناطق زلزلهزده مسجد سلیمان
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بازدید از روستاهای آسیبدیده از سیل در شهرستان اهواز
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان خوزستان ،مهندس درفشی-
معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی اس��تانها در بنیاد مس��کن کشور از روند
بازسازی روستاهای سید نبی ،سید سعد و جعاوله شهرستان اهواز بازدید کرد.
در این بازدید مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان اهواز فعالیتهای بازس��ازی
روستاهای یاد شده را تشریح نمود.

نشست شورای معاونین و مدیران بنیاد مسکن
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان مازندران ،نشس��ت شورای
معاونی��ن و مدیران بنیاد مس��کن با حض��ور مهندس مهدی��ان -معاون امور
بازس��ازی و مسکن روستایی کش��ور و هیئت همراه ،مهندس خانی نوذری-
مدیرکل بنیاد مسکن استان و مدیران بنیاد مسکن شهرستانها و کارشناسان
این حوزه در اداره کل بنیاد مسکن استان مازندران برگزار شد.
این نشست با هدف بررسی روند بازسازی مناطق سیلزده استان و همچنین
بررسی عملکرد حوزه امور بازسازی و مسکن روستایی ،توزیع و جذب اعتبارها
و تس��هیالت مس��کن و تأکید بر ترویج بهس��ازی و مقاومس��ازی مسکن با
پرداخت تسهیالت ابالغی  400میلیون ریالی در سطح شهرستانهای استان
برگزار شد.
3
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بازدید از پروژههای مسکن شهری
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان مازندران ،مهندس حقشناس-
معاون مس��کن شهری بنیاد مسکن کش��ور و هیئت همراه ،مهندس محمد خانی
نوذری -مدیركل بنیاد مسكن اس��تان ،فرمانداران و سایر مسئولین شهرستانی از
پروژههای مس��کن و طرحهای در حال تهیه بنیاد مسکن در حوزه مسكن شهری
بازدید کردند.
مهندس حقش��ناس ضم��ن بازدید از روند س��اخت واحدها و میزان پیش��رفت
پروژهها در س��طح شهرستانهای استان خواستار تسریع در عملیات اجرایی و رفع
موانع موجود در این حوزه شد.
در پایان نشستی با حضور مهندس حقشناس ،مهندس خانی نوذری -مدیركل،
ربیعی -سرپرس��ت معاونت مس��کن شهری ،س��لیمانی -معاون پشتیبانی و سایر
كارشناسان این حوزه در بنیاد مسکن استان با هدف بررسی و رفع موانع و مشكالت در حوزه مسكن شهری تشكیل شد.

بازدید از رانش زمین در روستای حسینآباد کالپوش
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان سمنان ،مهندس تابش -رئیس
بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
مهندس آش��ناگر -اس��تاندار س��منان و دکتر حسینی ش��اهرودی -نماینده مردم
شهرس��تانهای ش��اهرود و میامی در مجلس شورای اس�لامی از روستای تحت
رانش حسینآباد کالپوش شهرستان میامی در استان سمنان بازدید کردند.
در ادامه نشس��تی بهمنظور بررس��ی راهکارهای رفع مش��کل مردم حس��ینآباد
کالپوش و تسریع در ساخت واحدهای مسکونی تشکیل گردید.
مهندس تابش با اعالم اینکه س��اخت تعداد  30000واحد مس��کونی در مناطق
س��یلزده کش��ور با اعتبار  25000میلیارد ریال آغاز شده اس��ت گفت :برای رفع
مشکالت ساکنان روس��تای حسینآباد کالپوش باید در مرحله نخست تعداد 180
خانوار اسکان و واحدهای آنان جابجا شود که این مورد با روشهای معمول که در ساخت و رانش زمین در کشور وجود دارد در حال انجام است.
وی افزود :انجام مطالعات جامع بهمنظور بررس��ی پایداری کل روس��تا و زمین پیش��نهادی بهمنظور جابجایی واحدهای مسکونی آسیبدیده در دستور کار
پژوهشکده سوانح طبیعی بنیاد مسکن قرار دارد تا وضعیت مردم حسینآباد هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.

بازدید مهندس تابش از پروژه مسکونی ارمغان در شهر مشهد
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراسان رضوی ،مهندس
تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت همراه ،مهندس موس��وی نیا-
مدیرکل بنیاد مسکن استان و گروهی از مسئولین بنیاد مسکن استان از پروژه
مسکونی ارمغان بازدید کردند.
در این بازدید مهندس تابش از مراحل و روند اجرای کار و پیشرفت فیزیکی
آن مطلع شد .س��پس مهندس بهروانفر -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن
استان از مراحل ساخت و وضعیت فروش واحدها نیز گزارشی ارائه داد.
در ادامه نیز مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گزارشی از وضعیت فعالیتهای
انجام شده ارائه داد.
4
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گیالن ،مهندس درفش��ی-
معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی اس��تانها در بنیاد مس��کن کشور و هیئت
همراه و مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن استان از پروژههای ساخت
مس��جد روس��تای پایین قاضی محله ،اجرای طرح هادی روستای آبچالکی و
اجرای دیوار حائل روستای لیالکوه شهرستان لنگرود بازدید نمودند.
در ادامه مهندس درفش��ی با حضور در بنیاد مس��کن شهرستان با همکاران
دی��دار نمود .در این دیدار مهندس رحیمی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
لنگرود گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن و فعالیتهای انجام شده ارائه داد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

سپس مقرر گردید این مشکالت در چارچوب قانون و با استفاده از اختیارهای آیین نامهای حل و فصل گردد تا واحدهای یاد شده به بهترین شیوه ممکن
در خدمت به مردم زودتر گشایش پیدا کند.
در ادامه بازدید مهندس تابش در مورد استفاده از مصالح ساختمانی و نیروی کار بومی در پروژههای این استان مطالبی را بیان کرد و خواستار اهتمام ویژه
به این امر که از تأکیدات رهبر معظم انقالب نیز میباشد شد.

برگزاری نشست ستاد هماهنگی بازسازی استان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان لرس��تان ،نشس��ت س��تاد
هماهنگی بازس��ازی اس��تان با حضور مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن
کش��ور و هیئت همراه ،رئیس س��تاد هماهنگی بازس��ازی استان ،مدیرانکل
و مس��ئولین ستادهای بازس��ازی مستقر در مناطق س��یلزده استان در ستاد
هماهنگی بازسازی استان برگزار شد.
در این نشست ضمن بررسی آخرین آمار و عملکرد ستادهای معین بازسازی
مستقر در استان ،با طرح موضوع ،مشکالت و موانع موجود در مسیر بازسازی
مناطق سیلزده بررس��ی و راهکارهای مناسب برای مرتفع نمودن مشکالت
موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

برگزاری نشست قرارگاه بازسازی مناطق سیلزده استان مازندران
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان مازندران ،نشس��ت قرارگاه
بازسازی مناطق سیلزده اس��تان با حضور علی آقامحمدی -رئیس کارگروه
اقتص��ادی دفت��ر مق��ام معظم رهب��ری و رئی��س کارگروه فرهنگ��ی کمیته
اطالعرس��انی ستاد بازس��ازی و نوس��ازی مناطق سیلزده کش��ور ،رمضان
ش��جاعی کیاس��ری -دبی��ر کمیته فرهنگی ،تبلیغات و اطالعرس��انی س��تاد
بازس��ازی و نوسازی کشور ،مهندس مهدیان -معاون امور بازسازی و مسکن
روس��تایی بنیاد مسکن کش��ور ،رازجویان -معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری مازندران ،مهندس خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مسکن استان و سایر
مدیران ملی و استانی در استانداری با هدف بررسی روند بازسازی مناطق سیلزده استان در استانداری برگزار شد.
در این نشست علی آقامحمدی با بیان مطالبی گفت :باید رضایت مردم در گرفتن خدمات بی نظیر دولتی و مردمی در سیالب اخیر به درستی اطالعرسانی شود.
5
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بازدید وزیر راه و شهرسازی از واحدهای احداثی شهر پلدختر

شماره  | 166شهریور 98

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان لرس��تان ،مهندس تابش-
رئیس بنیاد مسکن کشور و وزیر راه و شهرسازی از سایت جابجایی واحدهای
احداثی شهر پلدختر بازدید کردند.
در این بازدید مهندس تابش در س��خنانی گفت :این سایت در  ۱۰۵قطعه و
به مس��احت  ۴هکتار بهمنظور جابجایی واحدهای در مس��یر رودخانه در حال
ساخت میباشد.
همچنین مس��ئولین از س��ایت جابجایی واحدهای احداثی ش��هر معموالن
بازدید کردند.
وی افزود :تمام عملیات آمادهسازی این سایت توسط ماشین آالت سنگین
بنیاد مسکن انجام شده است.

بازدید از بنیاد مسکن شهرستان املش
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گیالن ،مهندس درفش��ی-
معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی اس��تانها در بنیاد مس��کن کشور و هیئت
هم��راه و مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان از بنیاد مس��کن
شهرستان املش بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس علیرضا بیگی -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرستان
گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن املش ارائه داد.
سپس مهندس درفشی نیز با قدردانی از خدمات ارائه شده مطالبی را در زمینه
ساخت مسکن ،جذب اعتبارات ،قیر رایگان و تسهیل روند اداری ارائه داد.
مسئولین در ادامه از پروژههای آسفالت معابر روستای علیآباد ،اجرای دیوار
حائل روستاهای هردوآب و دعوی الت بازدید نمودند.

بازدید از مناطق سیلزده شهرستان دوره چگنی
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان لرس��تان ،مهندس تابش-
رئیس بنیاد مس��کن کشور از واحدهای ساخته شده روستای پاکدشت واقع در
شهرستان دوره چگنی بازدید نمود.
رئیس بنیاد مسکن کشور ،رئیس ستاد هماهنگی بازسازی استان و مدیرکل
بنیاد مس��کن استان مرکزی از س��ایت جابجایی واحدهای در حریم رودخانه
روس��تاهای چم خوشه و حیات الغیب و واحدهای احداثی روستای پاکدشت و
بخش شاهیوند شهرستان چگنی بازدید نمودند.
گفتنی اس��ت تعداد  ۲۱واحد از واحدهای مس��کونی واقع در حریم رودخانه
کش��کان روستای چم خوشه شهرس��تان چگنی که بر اثر سیل تخریب شده
اند ،در س��ایت جدید جانمایی شده و عملیات ساخت واحدهای جدید در حال
انجام میباشد.
همچنین تعداد  ۸۹واحد از واحدهای واقع در حریم رودخانه کش��کان روس��تای حیات الغیب که براثر س��یل اخیر تخریب شده اند ،در سایت جدید جانمایی
شده و عملیات تفکیک و آمادهسازی سایت جابجایی این روستا توسط ماشین آالت سنگین بنیاد مسکن انجام شده است.
6
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان لرستان ،مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن
کش��ور در بازدید از مناطق سیلزده اس��تان گفت :در حال حاضر شاهد پیشرفت خوبی در
حوزه عملیات تعمیر واحدهای س��یلزده هستیم ،بهطوری که از مجموع واحدهای ابالغی
برای تعمیر 90 ،درصد کار انجام شده است.
مهندس تابش در بازدید از مناطق سیلزده شهر پلدختر ،با اشاره به معرفی اغلب واحدهای
مسکونی نیازمند به تعمیر برای دریافت تسهیالت به بانک اظهار امیدواری کرد که عملیات
تعمیر واحدهای ابالغی مرحله دوم نیز تا پایان تابستان سال جاری به پایان برسد.
وی در بازدید از مناطق س��یلزده استان گفت 2880 :میلیارد ریال تسهیالت احداثی و
تعمیرات��ی و  730میلیارد ریال نیز از محل کمکهای بالعوض به س��یلزدگان پرداخت
شده است.
رئیس بنیاد مسکن کشور افزود :حدود  21000واحد مسکونی سیلزده نیازمند تعمیر و
احداث در لرستان وجود دارد که از این تعداد  7700واحد احداثی و مابقی تعمیری هستند.
مهندس تابش خاطرنش��ان کرد :عملیات تعمیر  13700واحد مس��کونی از  15154مورد به اتمام رس��یده اس��ت و طی روزهای آینده با حضور معاون اول
رئیسجمهور به بهرهبرداری میرسند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهندس تابش 90 :درصد عملیات تعمیر واحدهای مسکونی سیلزده کشور انجام شده است

بازدید از سایت جابجایی واحدهای احداثی شهر معموالن
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان لرس��تان ،مهندس مهدیان-
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور بههمراه مدیرانکل بنیاد
مس��کن استانهای لرس��تان و اردبیل و رئیس ستاد هماهنگی بازسازی استان
لرستان از سایت جابجایی واحدهای احداثی شهر معموالن بازدید کردند.
گفتنی است این سایت در  ۱۳۷قطعه و به مساحت  ۴هکتار بهمنظور جابجایی
واحدهای در مسیر رودخانه در حال ساخت میباشد.

بازدید مهندس تابش از روند اجرای دیوار ساحلی شهرستان پلدختر
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان لرس��تان ،مهندس تابش -رئیس
بنیادمس��کن کش��ور و هیئت همراه از کارگاه اجرای دیوار س��احلی شرکت سامان
محیط مستقر در شهرستان پلدختر بازدید کردند.
مهندس تابش با حضور در محل کارگاه ساخت دیوار ساحلی شهرستان پلدختر از
روند آخرین اقدامهای اجرایی ش��رکت سامان محیط در مورد اجرای دیواره ساحلی
در این شهرستان بازدید کرد.
وی گفت :بنیاد مس��کن دیوارهسازی ش��هر پلدختر و روستاهای چممهر و بابازید
ب��رای کمک ب��ه وزارت نیرو را بر عهده گرفته اس��ت ،در همین زمینه مش��اورین،
طراحی دیواره ساحلی پلدختر را تمام کرده اند.
رئیس بنیادمسکن کشور ابراز امیدواری کرد که پروژه بازسازی دیوارههای ساحلی
را تا فصل زمستان به سرانجام برسانیم.
گفتنی است ،عملیات بازسازی دیوار ساحلی شهرستان پلدختر به متراژ  ۲000متر به شرکت سامان محیط از شرکتهای تابع بنیاد مسکن واگذار شده است.
7
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آغاز عملیات اجرایی  300واحد مسکونی شهری در استان کرمان
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بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان کرمان ،در مراس��می با
حضور مهندس حقش��ناس -معاون مس��کن ش��هری بنیاد مس��کن کشور
و هیئت همراه ،مهندس س��لطانینژاد -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،دکتر
بلوردی -مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان ،مهندس ش��یخ شعاعی -معاون
مسکن ش��هری بنیاد مسکن اس��تان ،مهندس صابرزاده -مدیر بنیاد مسکن
شهرس��تان کرمان و گروهی از مس��ئولین همزمان با کلن��گ زنی پروژه 40
واح��دی یاس بنیاد مس��کن شهرس��تان کرمان عملیات اجرای��ی  300واحد
مسکونی در شهرهای استان آغاز گردید.
در این مراس��م مهندس شیخ ش��عاعی با ارائه گزارشی از فعالیتهای بنیاد
مس��کن در حوزه مس��کن ش��هری گفت :پروژه  40واحدی یاس با زیربنای
 6088مترمربع در زمینی به مساحت  2035مترمربع در  6طبقه با سازه بتنی
اجرا خواهد شد.

کلنگزنی  2000واحد مسکن روستایی
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان چهارمحال و بختیاری ،آئین
کلنگزنی تعداد  2000واحد مس��کن روس��تایی نیازمند استان با حضور دکتر
نوبخ��ت -مع��اون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان مدیری��ت و برنامهریزی،
مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کشور و هیئت همراه ،مهندس عباسی-
استاندار و گروهی از مدیرانکل در شهرستان کیار برگزار شد.
در این مراس��م دکتر نوبخت با اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیاری
تعداد  2440شهید تقدیم انقالب کرده است بنابراین ساخت مسکن روستایی
نیازمن��دان از تع��داد  2000واحد ب��ه  2440واحد افزایش یابد و س��ال آینده
همزمان با هفته دولت  2440واحد مس��کن در چهارمحال و بختیاری افتتاح
میشود.
وی خاطرنشان کرد :انتظار میرود مسئوالن مربوطه در این مهلت یکساله
تمامی واحدها را تکمیل و تحویل متقاضیان و نیازمندان دهند.
در پایان مهندس عباسی گفت :دولت توجه ویژهای به ساخت مسکن نیازمندان دارد که در استان با اجرای این  2000مسکن بخشی از دغدغه نیازمندان
در مورد مسکن برطرف میشود.

نشست شورای هماهنگی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان چهارمحال و بختیاری ،نشست شورای هماهنگی با حضور مهندس تابش -رئیس و مهندس مهدیان -معاون
بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور و نیز کارکنان برگزار شد.
مهندس تابش در این نشست گفت :با توجه به وجود  47روستای درمعرض خطر در استان هماهنگیهای الزم برای تخصیص اعتبارها انجام میشود.
وی تأکید کرد :اجرای طرح مطالعاتی روستاهای درمعرض خطر در اسرع وقت انجام و عملیات اجرایی همزمان انجام شود.
رئیس بنیاد مس��کن کش��ور با اشاره به آغاز ساخت تعداد  2440واحد مسکونی محرومین در استان افزود :ساخت واحدهای مسکن روستایی محرومان باید
با جدیت پیگیری شود.
سپس مهندس مهدیان با اشاره به پرداخت تسهیالت و کمکهای بالعوض به نیازمندان گفت :خانوادههایی که نیازمند واقعی هستند در استان شناسایی
8
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ساخت  500هزار واحد مسکن روستایی
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و برای پرداخت تسهیالت به این افراد به مرکز معرفی شوند.
در ادامه مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به عملکرد
این نهاد در استان گفت :میزان اعتبارهای عمرانی از سال  ۹۵تا  ۹۷نسبت به
 ۳سال قبل یعنی سال  ۹۲تا  ۹۴رشد  ۴۷۰درصدی را نشان میدهد.
مهندس رئیس��ی افزود :همچنین اعتبارهای عمرانی سال 97نسبت به سال
 96حدود  54درصد افزایش داشته است و همه اعتبارها طی چند سال گذشته
جذب شده است.
وی ادامه داد :با توجه به عملکرد بنیاد مس��کن اس��تان در اجرای پروژهها
دس��تگاههایی نظی��ر مناب��ع طبیع��ی ،راه و شهرس��ازی ،ورزش و جوانان و
جهادکش��اورزی پروژههای خود را با اعتباری حدود  300میلیارد ریال به این
نهاد واگذار کردند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :آمادهسازی منظریه شهرکرد نیز با حدود  130میلیارد ریال به بنیاد مسکن استان واگذار شده که تاکنون رضایت مردم
را به دنبال داشته است.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان چهارمحال و بختیاری ،مهندس
تابش -رئیس بنیاد مس��کن کشور در نشست مش��ترک شورای برنامهریزی،
توسعه و س��تاد اقتصاد مقاومتی استان گفت :در جریان بارندگیهای اخیر در
چهارمحال و بختیاری ،روس��تاهای استان آسیبدیدهاند و امکان رانش زمین
در حدود  ۲۵روس��تای در معرض خطر وج��ود دارد که باید تثبیت وضعیت یا
جابجا شوند.
مهن��دس تابش تأکید ک��رد :در زمینه حل این مش��کل و نجات مردم این
روستاها ،باید یک مصوبه به هیئت دولت ارائه و مورد تصویب قرار گیرد.
وی با اش��اره به اینکه در عرصه مس��کن روستایی کارهای خوبی در کشور
انجام شده است ،گفت :از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون حدود ۱۷0
هزار میلیارد ریال تس��هیالت مس��کن روس��تایی پرداخت و تعداد 1700000
واحد مسکونی روستایی ساخته شده است.
رئیس بنیاد مس��کن کش��ور افزود :در دولت یازدهم و دوازدهم  55000میلیارد ریال تسهیالت نیز برای ساختن تعداد  500000واحد مسکونی روستایی به
مردم اعطا شده است.

دیدار مهندس حقشناس با دکتر فدایی
بن��ا به گ��زارش رواب��ط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان کرم��ان ،مهندس
حقش��ناس -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کش��ور با بازدید از شهرک
صنعتی و س��کونتگاههای غیررس��می و بافت ناکارآمد ش��هر کرمان با دکتر
فدایی -استاندار دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار مهندس حقش��ناس گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مسکن در
اجرای طرح اقدام ملی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی ارائه داد.
س��پس دکتر فدایی از فعالیتهای چشمگیر بنیاد مسکن در سطح کشور و
استان کرمان قدردانی کرد.

9
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مهندس حقش��ناس :بنیاد مس��کن همچنان با تفکر انقالبی در س��ال  57در صدد رفع
محرومیت است
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قزوین ،نشست هماندیشی در
مورد زمینهای بنیاد مسکن استان در شهر محمدیه و بررسی روند الحاق به
منطقه ش��هری با حضور مهندس فرخزاد -معاون عمرانی استاندار ،مهندس
گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان و دکتر نخس��تین -شهردار محمدیه
برگزار شد.
در ابتدا مهندس حقش�ناس با تش�ریح فلس�فه وجودی حرکت
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بنیاد مس�کن در زمینه فرمان امام(ره) ب�رای رفع محرومیت از
اقشار کم درآمد در ابتدای انقالب تأکید کرد این نهاد همچنان
درصدد کمک به بخش محروم جامعه با حرکتی انقالبی اس�ت و
همواره برای ارائه خدمات بهینه با کارنامهای درخش�ان پیش�تاز
بوده اس�ت و در بیش�تر نقاط کش�ور اقدامهای مؤثری را انجام
داده است.

همچنین مهندس فرخزاد نیز با اشاره به سوابق اجرایی مطلوب بنیاد مسکن استان در سالهای گذشته گفت :این نهاد در حوزه مسکن شهری باید حمایت
گردد و استانداری در این زمینه همواره در این مسیر بوده است.
گفتنی است در این نشست طرح جامع توسعه شهر محمدیه بررسی و مسایل پیرامون الحاق به طرح و شیوه اجرای آن به بحث و گفتگو گذاشته شد.

اسامی همکارانی که به افتخار بازنشستگی نایل آمدند:
با خبر شدیم تعدادی از همکارانمان در استان های کشور پس از
چندین س�ال تالش های صادقانه و خدمت رس�انی به مردم در
شهرها و روستاهای کشور به افتخار بازنشستگی نائل آمدند.
بنیاد مس�کن انقالب اسلامی با قدردان�ی از این

رواب�ط عمومی
عزیزان ،برای آنان آرزوی سالمتی و توفیق مینماید.

مراسم تجلیل از بازنشستگان

سیدمحمود میرجعفری (یزد)

سیدحسن حسینی (خراسان رضوی)

محمدباقر غضنفری (اردبیل)

فریدون فریفته (سیستان و بلوچستان)

حمیدرضا خاکسار (خراسان رضوی)

بناب��ر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان آذربایجانغربی ،در مراس��می با
حضور مهندس محمود بدلی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و کارکنان از تعدادی از
بازنشستگان تجلیل به عمل آمد.
در ابتدا مهندس بدلی در سخنانی گفت :بازنشستگان این نهاد در طول سالها خدمات
صادقانه در ارائه فعالیتهای عمرانی بهویژه در روستاها و بازسازی مناطق سانحه دیده
زحمات زیادی متحمل ش��دند و ب��ا تجربیاتی که در طول خدمت خود بدس��ت آوردند
سرمایه این نهاد میباشند ،بنابراین ضمن بهرهمندی از این تجربیات ،همواره باید مورد
تکریم قرار گیرند که هر موقع به بنیاد مس��کن مراجعه نمودند احساس غریبی نکنند و
تا حد امکان نیز در زمینه ارتقای رفاه آنها بیش از پیش تالش مضاعف داشته باشیم.
در ادامه مهندس دیداریان و س��یدمحمود حسینی از مس��ئولین کانون بازنشستگان
بنیاد مسکن استان در مورد اقدامهای انجام یافته در کانون برای افزایش سطح رفاه بازنشستگان ،از ثبت شرکت عمرانی با هدف فعالیت در شاخههای
عمرانی و نیز گزارشی از صندوق بازنشستگی بنیاد مسکن استان ارائه دادند.
در پایان مراسم از اسکندر صابر ،هوشنگ غفاری ،حسین معصومزاده ،مهندس سیدهاشم نگینی ،فرنوش اسماعیلزاده ،سیفعلی سلطانزاده و جهانگیر
تقی یار که به درجه بازنشستگی نایل گردیدهاند تجلیل به عمل آمد.
10
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به گ��زارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان آذربایجانش��رقی ،گروه
کوهنوردی بنیاد مس��کن استان ،مهندس باباپور -مدیرکل ،مهندس خدایار-
کارش��ناس مسئول فناوری اطالعات و مسئول گروه کوهنوردی بنیاد مسکن
استان ،مهندس عبدالهی -کارشناس واحد عمران روستایی و همچنین خلیل
نادری -سرپرست و راهنمای گروه به قله  5671متری دماوند صعود کردند.
گفتنی اس��ت مس��یر جنوب��ی صعود به قله ک��وه دماوند از س��اده ترین و
قدیمیترین مس��یرهای دستیابی به آن اس��ت که دسترسی به این مسیر از
طریق پلور و رینه امکان پذیر میباشد.
قله  5671متری دماوند در رش��ته كوه البرز و ش��مال ایران بلندترین كوه
كشور و بلندترین قله آتشفشانی آسیا بهشمار میرود.
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صعود گروه کوهنوردی بنیاد مس�کن استان آذربایجانشرقی به
قله دماوند

کس�ب مق�ام س�وم تیم�ی در مس�ابقات قهرمانی کیوکوش�ین
ماتسویی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان تهران ،تیم پوررضوان دوجو
با هدایت ش��یهان امیرمحمد پوررضوان از کارکنان اداره کل بنیاد مس��کن
استان تهران در مسابقات کاراته سبک کیوکوشین ماتسویی قهرمانی استان
با کسب یک مدال طال ،چهار نقره و دو برنز موفق به کسب مقام سوم شد.
گفتنی است این تیم با هفت بازیکن در این مسابقات حضور یافت که همه
بازیکنان این تیم موفق به کسب نشان شدند.
قهرمانی تیم فوتس�ال بنیاد مس�کن شهرس�تان بوئین زهرا در
مسابقات فوتسال بسیج کارمندی جام شهید پورمراد

برگزاری مس�ابقه تنی�س روی میز بین تیمهای بنیاد مس�کن و
هالل احمر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان خراسان رضوی ،تیم تنیس
روی میز بنیاد مس��کن متش��کل از سعید اردکانی ،حس��ن گرمابی و سعید
فهمی��ده با تیم ه�لال احمر به رقابت پرداختند که در پایان با نتیجه  4بر 1
موفق به شکست حریف خود شدند.
گفتنی است آرش صفری از کارکنان بنیاد مسکن مسئول برگزاری و بهنام
جالیی داور این دوره از مسابقات تنیس روی میز بودند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان قزوین ،یک دوره مسابقات
فوتسال تحت عنوان جام شهید مرادپور بین دستگاههای اجرائی شهرستان
بوئین زهرا با حضور  11تیم ورزش��ی فوتسال از ادارههای شهرستان برگزار
و پس از برگزاری مرحله مقدماتی و صعود تیم بنیاد مس��کن این شهرستان
به مرحله نهایی راه یافت .در دیدار پایانی تیم بنیاد مسکن شهرستان بوئین
زهرا موفق ش��د با نتیجه  6بر  4تیم سپاه پاسداران منطقه شهرستان بوئین
زهرا را شکست داده و به مقام قهرمانی نایل گردد.
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صعود به قله سیاالن

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی
بنیاد مسکن استان قزوین ،علی
مالزینل در مدت س��ه روز موفق
به فتح قله  4175متری سیاالن
گردی��د .وی ک��ه در گروه��ی از
کوهن��وردان شهرس��تان در این
برنامه ورزشی شرکت کرده بود.
پیش از این نیز در برنامه جداگانهای به فتح ش��بانه قله خش��چال به ارتفاع
 3950متری نیز نایل شده بود.

و خانوادهاش تبریک میگوید.
کسب مقام نخست و مدال طال در شنای قورباغه و مدال نقره در
شنای کرال بانوان استان
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موفقیت فرزند همکار

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس ،فاطمه احمدی فرزند
حجت احمدی از همکاران بنیاد مس��کن شهرستان اس��تهبان در مسابقات
سراس��ری کیوکوش��ین کاراته بانوان استان موفق به کس��ب مقام دوم رده
خردساالن (کومیته) شد.
روابط عمومی بنیاد مس��کن انقالب اسالمی ،کسب این موفقیت را به وی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان آذربایجانغربی ،دیانا تقیزاده
فرزند فرشین تقیزاده از همکاران استان در مسابقات شنای استان موفق به
کسب مدال طال در شنای قورباغه و مدال نقره در شنای کرال بانوان شد.
روابط عمومی بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی ،کسب این مقام را به وی و
خانواده اش تبریک عرض مینماید.

انسان از دیدگاه اسالم

در جهان اگر بررسی کنیم اکثر قریب به اتفاق افراد موفق کسانی هستند
که در زندگی خودش��ان قانع بوده اند .این موضوع که انس��ان الزم اس��ت
قناعت داش��ته باش��د و از اس��راف بپرهیزد یک امر عقالیی است .هر چند
اسالم بر آن تأکید کرده است ولی مخصوص مسلمین نیست بلکه همگان
باید توجه داش��ته باش��ند زیرا عقل حکم میکند که افراد باید از امکانات
در حد نیاز اس��تفاده و از اسراف و تبذیر بپرهیزند .هر انسان با شعور این را
قائل است که اگر افراد خالف این را عمل کنند باید در درست بودن عقل
آنان تردید کرد .افرادی هس��تند که به خاطر عدم توجه به آنچه خداوند به
آنها داده سعی میکنند از مسیرهای انحرافی حرکت کنند.
انس��انی که قانع نیس��ت فکر و اندیشه اش درگیر اس��ت که شاید بتواند
آنچه را ندارد به دس��ت آورد و این باعث رنج همیشگی او میشود زیرا هر
چیز مورد عالقه ش��خص به دست آمدنش میسر نیست چهبسا افرادی که
همراه آرزوهایشان رفته اند.
جامع��ه جهانی امروز گرفتار ش��ده و خود را درگیر کرده و تالش میکند
ت��ا بر آنچ��ه دارد افزایش دهد البته در بعضی از موارد این ضروری اس��ت
ولی در بعضی جاها حرام اس��ت زیرا نمی ش��ود با افتادن به حرام و تضییع
حقوق دیگران انس��ان به خواستههایش برس��د .بد نیست در اینجا متذکر
ش��د که مسلمین هم امروز خودشان را درگیر اسراف و تبذیر کردهاند شما
میتوانید در جامعه خودمان که در نظام جمهوری اسالمی زندگی میکنیم
و ص��رف نظر از ادعای اس�لامی ب��ودن که خود را از ش��یعیان اهل بیت
عصمت و طهارت میدانیم روزانه چقدر بریز و بپاشهایی در مجالس است
ببینید گاهی با تش��ریفات زائد یک جشن عروسی ،تعدادی زوجهای جوان
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میتوانند به خانه بخت بروند و میش��ود کلی از مشکالت خانوادههایی را
حل کرد ولی متأس��فانه روز به روز این مجالس رونق بیش��تری میگیرند
از آن مهمت��ر بعض��ی مجالس ختمها اس��ت که در آنها امروز اس��راف و
تبذیرهایی میش��ود که به جرأت میتوان گفت بعضی آنها خالف ش��رع
است زیرا هیچ سودی در آن مخارج نه برای مرده است و نه برای زندهها.
چه میش��ود ما بهعنوان مسلمان و ش��یعة پیرو امامت و والیت ،در روند
زندگیم��ان تجدیدنظ��ر کنیم تا برای جامعه اس�لامی الگو باش��یم و افراد
غیرمس��لمان با عمل ما به دستورات اسالمی آگاهی پیدا کنند و این باعث
پیش��گیری از اتالف زیادی از س��رمایههای ارزشمند شود .با کمال تأسف
امروز امر به معروف و نهی از منکر هم در جامعه ترک ش��ده عوض تقبیح
اس��راف و تبذیر عدهای در ترویج این عمل ناپس��ند کار میکنند و مسلم ًا
غرض خاصی در او نهفته اس��ت میخواهند اذهان مردم را درگیر کارهای
عب��ث کنند ت��ا از اهداف عالی باز مانند زیرا وقتی فکر یک انس��ان درگیر
مسائل تشریفاتی باشد آن زمان برای این که روی مسائل اساسی فکر کند
فرصت��ی ندارد صرف نظر از آن ،زندگی معمولی خودش را هم تلخ میکند
که نمونههای زیادی از این قبیل در جامعه مش��اهده شده است .اگر سری
به دادگاههای خان��واده بزنید خواهید دید اکثر طالقها و درگیریها روی
مس��ائلی است که ناشی از تش��ریفات و زیادهخواهی است .آنان که قناعت
دارن��د درگیری بس��یار کمی دارن��د به امید آن روز که جامعه ما اس�لامی
انقالبی و قانع بشوند.
والسالم علیکم و رحمة اهلل
محمدعلی رضایی

قصص قرآن یا

تاریخ انبیاء

قسمت چهارم
برگرفته از کتاب

چنان که گفته ش��د ،خدای تعالی پس از خلقت آدم(ع) حوا را نیز آفرید تا
ضم��ن این که آدم را از تنهایی میرهاند ،وس��یلهای طبیعی نیز برای ازدیاد
نس��ل او در زمین فراهم سازد .آن دو به فرمان خدای سبحان با هم ازدواج
کردند و دارای فرزند ش��دند .در تواریخ و اخبار تعداد فرزندانی که آدم(ع) از
حوا پیدا کرد مختلف نقل ش��ده است .برخی آنها را چهل فرزند و در پارهای
از روای��ات صد و بلکه بی��ش از صدها فرزند ذکر کردهاند که از آن جمله در
پسران نامهای :هابیل ،قابیل 1و شیث (یا هبة اهلل) مذکور است ،در دختران
نامهای :عناق ،اقلیما ،لوزا و ...ذکر شده است.2

اخت�لاف دیگری که در اینجا به چش��م میخورد ،درب��اره کیفیت ازدواج
فرزندان آدم(ع) و چگونگی ازدیاد نس��ل آدم در زمین اس��ت که مورخان و
راویان اهل سنت غالب ًا گفتهاند که حوا در دو نوبت چهار فرزند زایید ،نخست
قابی��ل و خواهرش اقلیما را زایید ،س��پس از وی هابی��ل و خواهرش لوزا به
دنیا آمدند -یا بالعکس -و پس از آن که به حد رشد و بلوغ رسیدند ،خداوند
س��بحان امر فرمود (یا خود آدم به این فک��ر افتاد) که هر یک از دختران را
ب��ه عقد ازدواج برادر دیگری در آورد .یعن��ی اقلیما را به عقد هابیل در آورد
و ل��وزا را به ازدواج قابیل .به دنبال این مطلب گفتهاند که چون دختری که
سهم هابیل شده بود زیباتر از سهم قابیل بود ،قابیل به این تقسیم و ازدواج
راضی نش��د و زبان به اعتراض گشود و سرانجام قرار شد هر کدام جداگانه
قربانیای به درگاه خدا ببرند و قربانی هر کدام که قبول ش��د ،آن دختر زیبا
سهم او شود.3
ولی روایات ش��یعه عموم ًا این مطلب را انکار کردهاند و نادرست خواندهاند
و گفتهان��د خداون��د برای همس��ری هابیل حوریهای فرس��تاد و برای قابیل
همسری از جنیان انتخاب کرد و نسل آدم از آن دو پدید آمد و بلکه در چند
حدیث همس��ر شیث را نیز حوریهای از حوریههای بهشت ذکر کرده اند ،4و
در برخی از روایات نیز آمده اس��ت که همسر هابیل یا شیث از همان زیادی
گل آدم و حوا خلق شد و موضوع اختالف قابیل و هابیل را هم که منجر به
قتل هابیل گردید ،موضوع وصیت و جانش��ینی آدم(ع) دانستهاند به شرحی
 .1در تورات و برخی کتابهای دیگر «قاین» یا «قائین» به جای «قابیل» نقل شده است.
 .2تاری��خ طبری ،ج  ،1ص 98؛ قصص االنبیاء ابن کثیر ،ج  ،1ص 92؛ بحاراالنوار ،ج  ،11صص
 225به بعد.
 .3قصص االنبیاء ابن کثیر ،ج  ،1ص  85و 86؛ کامل ابن ائبر؛ ج  1صص .41–43
 .4علل الشرایع ،صص  17و 18؛ بحاراالنوار ،ج  ،11صص  223به بعد.

که پس از این خواهد آمد.

بیانی که از ائمه بزرگوار ما در این باره رس��یده اس��ت ،مجملش آن است
که ازدواج برادر و خواهر در تمام ش��رایع حرام بوده و آدم ابوالبشر نیز چنین
کاری نکرد و همان خدایی که خود آدم و حوا را از گل آفرید ،این قدرت را
داش��ت که افراد دیگری را نیز برای همس��ری پسران آدم(ع) خلق کند یا از
عالم دیگری بفرستد.
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آیتاهلل سید هاشم
رســولی محالتـی

از آدم تا خاتمالنبیین ص ّلی اهلل علیه و آله

فرزندان آدم(ع)

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بسمه تعالی

از جمله حدیثهای جامعی که در این باره داریم ،حدیثی است که عیاشی
در تفسیر خود از سلیمان بن خالد روایت کرده که گوید« :به امام صادق(ع)
ع��رض کردم ،قربانت گردم مردم میگویند که حضرت آدم(ع) دختر خود را
به پس��رش تزویج کرد ؟» حضرت صادق(ع) فرمود« :مردم چنین میگویند
اماای س��لیمان آیا ندانس��تهای که پیغمبر(ص) فرمود که اگر من میدانستم
که آدم دختر خود را به پسرش تزویج کرده بود ،من هم (دخترم) زینت را به
پسرم (قاسم) میدادم و از آیین آدم پیروی میکردم».

س��لیمان گوید« :گفتم قربانت گردم ! مردم میگویند سبب این که قابیل
هابیل را کش��ت ،آن بود که به خواهرش رش��ک برد »،امام(ع) فرمود« :ای
س��لیمان چگونه این حرف را میزنی .آیا ش��رم نداری که چنین س��خنی را
درباره پیغمبر خدا آدم(ع) نقل کنی ؟» عرض کردم« :پس علت قتل هابیل
به دس��ت قابیل چه بود ؟» حضرت فرمود« :درباره وصیت بود» .آنگاه ادامه
داد و فرم��ود« :ای س��لیمان خدای تبارک و تعالی ب��ه آدم وحی فرمود که
وصیت و اس��م اعظم را به هابیل بس��پارد ،با این که قابیل از او بزرگتر بود.
قابیل که از موضوع مطلع ش��د ،غضبناک گش��ت و گفت که من س��زاوارتر
به وصیت بودم و از این رو آدم بر طبق فرمان الهی به آن دو دس��تور داد تا
قربانی کنند و چون قربانی به درگاه خداوند بردند ،قربانی هابیل قبول ش��د
ولی از قابیل پذیرفته نگشت ،همین واقعه سبب شد که قابیل بر وی رشک
برد و او را به قتل برساند».
عرض کردم« :قربانت گردم ،نس��ل فرزندان حضرت آدم از کجا پیدا شد؟
آیا به جز حوا زنی وجود داش��ت و به جز حضرت آدم مردی بود ؟» حضرت
فرم��ود« :ای س��لیمان خدای تب��ارک و تعالی از حوا قابی��ل را به آدم داد و
پس از وی هابیل به دنیا آمد ،چون قابیل به حد بلوغ و رش��د رس��ید زنی از
جنیان برای او فرس��تاد و به حض��رت آدم وحی کرد تا او را به ازدواج قابیل
در آورد ،آدم(ع) نی��ز ای��ن کار را کرد و قابیل هم راضی و قانع بود تا این که
نوبت ازدواج هابیل ش��د و خدا برای او حوریهای فرس��تاد و به حضرت آدم

13
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وح��ی فرمود که او را ب��ه ازدواج هابیل در آورد ،حضرت آدم این کار را کرد
و هنگام��ی ک��ه قابیل برادرش هابیل را کش��ت آن حوریه حامله بود و پس
از گذش��تن دوران حمل ،پسری زایید و آدم(ع) نامش را هبة اهلل گذارد و به
حضرت آدم وحی شد که وصیت و اسم اعظم را به او بسپارد.
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حوا نیز فرزند دیگری زایید و حضرت آدم نامش را شیث گذارد ،وقتی او به
حد رش��د و بلوغ رسید خداوند حوریه دیگری فرستاد و به آدم(ع) وحی کرد
او را به همس��ری ش��یث در آورد ،حضرت آدم نیز این کار را کرد و شیث از
آن حوریه دختری پیدا کرد و نامش را حورة گذارد و چون بزرگ شد او را به
ازدواج هبة اهلل در آورد و نسل آدم از آن دو به وجود آمد و در این وقت هبة
اهلل از دنیا رفت و خداوند به حضرت آدم وحی کرد که وصیت و اس��م اعظم
را به شیث بسپارد و حضرت آدم نیز این کار را کرد.1

ولی مطابق روایات دیگری که ش��اید پس از این ذکر ش��ود ،هبة اهلل لقب
شیث یا معنای عربی همان شیث است ،واهلل أعلم.
سبب قتل هابیل

از حدیث باال این مطلب هم معلوم شد که مطابق روایات اهل بیت ،علت
قتل هابیل همان مس��ئله وصایت و جانش��ینی حض��رت آدم بود زیرا وقتی
قابیل دید که حضرت آدم برادرش هابیل را به این منصب مفتخر ساخت ،به
وی رش��ک برد تا آنجا که درصدد قتل او بر آمد؛ نه آن که (طبق نظر اهل
سنت) به خاطر همسر هابیل ،قابیل به وی رشک برد و او را به قتل رسانید.

در حدیثی که مجلس��ی(ره) در بحار از معاویة ب��ن عمار از امام صادق(ع)
روایت کرده اس��ت آن حضرت تفصیل داس��تان را این گون��ه بیان فرموده
که خداوند به آدم وحی فرمود تا اس��م اعظم من و میراث نبوت و اس��مایی
را ک��ه ب��ه تو تعلیم کرده ام و هر آنچه مردم ب��دان احتیاج دارند ،همه را به
هابیل بس��پار ،آدم(ع) نیز این کار را کرد و چون قابیل مطلع ش��د خشمناک
ش��د و نزد آدم(ع) آم��د و گفت« :پدر جان مگر م��ن از وی بزرگتر نبودم و
بدین منصب شایس��ته تر از او نیس��تم؟» آدم(ع) فرمود« :ای فرزند این کار
به دس��ت خداس��ت او هر که را بخواهد به این منصب میرس��اند و خداوند
او را مخص��وص این منصب قرار داد اگرچه تو از وی بزرگتر هس��تی و اگر
میخواهید صدق گفتار مرا بدانید هر کدام یک قربانی به درگاه خداوند ببرید
و قربانی هر یک قبول شد ،او شایسته تر از آن دیگری است».

نش��انه پذیرفته شدن (قبولی قربانی) در آن وقت ،آن بود که آتشی میآمد
و قربانی را میخورد.

قابی��ل و هابیل -چنان ک��ه خداوند در قرآن بیان فرموده اس��ت -قربانی
آوردند ،به این ترتیب که چون قابیل دارای زراعت بود ،برای قربانی خویش
مقداری از گندمهای بی ارزش و نامرغوب خود را جدا کرد و به درگاه خداوند
برد ولی هابیل که گوسفنددار بود ،یکی از بهترین قوچها و گوسفندان چاق و
فربه خود را جدا کرد و برای قربانی برد ،در این هنگام آتش بیامد و قربانی
هابیل را خورد و قربانی قابیل را فرا نگرفت.

ش��یطان نزد قابیل آمد و به وی گفت« :این پیش��امد در حال حاضر برای
تو اهمیت ندارد ،چون تو و هابیل برادر هس��تید اما بعدها که از ش��ما دو نفر
فرزندان و نس��لی به وجود آید ،فرزندان هابیل به فرزندان تو افتخار خواهند
14
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کرد و به آنها خواهند گفت که ما فرزندان کس��ی هستیم که قربانیش قبول
ش��د ولی قربانی پدر شما قبول نش��د؛ و اگر تو هابیل را بکشی پدرت ناچار
خواهد ش��د تا منصب او را به تو واگذار کند .بدین ترتیب قابیل را وادار کرد
تا برادرش هابیل را به قتل برساند.2

خدای س��بحان در قرآن کریم ماجرا را چنین بیان فرموده است« :و خرب دو
فرزند آدم را برایش��ان بخوان ،آن دم که قربانی بردند و از یکی از آن دو پذیرفته ش��د و از
دیگری پذیرفته نش��د .او (به آن دیگری که قربانیش قبول ش��ده بود) گفت که تو را خواهم
کشت! و آن دیگری در جواب گفت« :این مربوط به من نبود ،بلکه قبولی قربانی به دست
خداست و او هم از پرهیزگاران میپذیرد».
و ب��ه دنب��ال آن ادامه داد« :اگر تو هم دس��ت به س��وی من دراز کنی ک��ه مرا به
قتل برس��انی ،من برای کش�تن دست به س��وی تو دراز منی کنم که من از پروردگار جهانیان
میترسم».

«من میخواهم تا خود دچار گناه نگردم و گناه کشنت من و مخالفت تو هر دو به خودت
باز گردد و از دوزخیان گردی و البته کیفر ستمکاران همین است».3

قابی��ل تصمی��م خ��ود را در قتل برادر گرفت و حس��د کار خ��ود را کرد و
نی��روی عق��ل و خرد و عواطف برادری و ترس از خدا و رعایت حقوق پدر و
مادری هیچ کدام نتوانست جلوی توفان خشمی را که کانونش همان صفت
نکوهیده و زشت حسد بود ،بگیرد و سرانجام درصدد بر آمد تا هر چه زودتر
تصمیم خود را عملی سازد .به همین منظور در پی فرصتی میگشت تا این
ک��ه وقتی هابیل س��رگرم کار -یا به گفته طبری -برای چرای گوس��فندان
خود در کوهی به خواب رفته بود ،با س��نگی بر س��ر او کوفت و بدین ترتیب
او را کشت.

آری ای��ن صفت نفرت انگیز چه جنایتها ک��ه در دنیا نکرده و خونهای
بناحقی که نریخته و چه خانمانها را که بر باد نداده اس��ت ،حس��د نه فقط
موجب به هم ریختن نظام اجتماع و به خاک و خون کش��یدن محس��ودان
میگردد ،بلکه خود شخص حسود را هم دقیقهای راحت و آسوده نمی گذارد
و لذت زندگی را از کام او میبرد و پیوسته او را در آتش حسادت میسوزاند
و گوشت و استخوانش را آب میکند تا وقتی که عملی در خارج انجام داده
و دچار کیفر آن گردد یا در همان آتش خانمان برانداز حس��د بس��وزد و تار و
پودش بر باد رود.

خدای س��بحان به دنبال این موضوع میگوید« :نفس (رسک��ش) قابیل درباره
کشنت برادرش مطیع و رام او گردید و (رسانجام) او را کشت و از زیانکاران گردید».4

بدی��ن ترتیب قابیل اولین خون به ناحق را در روی زمین ریخت و ش��اید
چن��دان طولی هم نکش��ید که پش��یمان گردی��د .به هر صورت خش��مش
فرونشست و انتقام خود را از برادر گرفت اما نمی داند چگونه جسد بی جان
برادر را بپوشاند و از انظار ناپدید کند ،چندی آن را به دوش کشید و به این
طرف و آن طرف برد اما فکری به خاطرش نرسید و سرانجام خسته و کوفته
شد و همین وقت بود که ندای وجدان او را برای جنایتی که کرده بود ،به یاد
مالمت گرفت و شروع به سرزنش او کرد.
خس��تگی جس��می از یک ط��رف و ش��کنجههای وجدانی -ک��ه معمو ًال
گربیانگیر افراد جنایتکار میشود -از سوی دیگر او را تحت فشار قرار داد و
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ش��یث بزرگ شد و طبق دستور خداوند ،آدم(ع) او را وصی خود گردانید و
اسرار نبوت را به وی سپرد و مختصات انبیاء را نزد او گذارد و درباره دفن و
کفن خود به او سفارش کرد و گفت« :چون من از دنیا رفتم مرا غسل بده و
کف��ن کن و بر من نماز بگزار و بدنم را در تابوتی بنه و تو نیز هنگام مرگت
که شد آنچه به تو آموختم و نزدت گذاشتم به بهترین فرزندانت بسپار.

به اختالف روایات پس از آن که  930سال یا  936سال یا  1000یا 1020
و یا  1040س��ال از عمر آدم گذش��ت ،3خدای تعالی او را از این جهان برد و
عمرش به س��ر آمد و چون از دنیا رفت بدن او را در تابوتی گذارده و در غار
ک��وه ابوقبیس دفن کردند تا وقتی که نوح در زمان توفان بیامد و آن تابوت
را با خود برداش��ت و در کش��تی نهاد و به کوفه برد و در غری (ش��هر نجف
کنونی) به خاک س��پرد .چنان که در زیارتنام��ه امیرالمؤمنین(ع) میخوانیم:
السال ُم َعلَیک َو َعىل ضَ جی َعیک آد َم َو نُوحٍ» [سالم بر تو و بر آدم و نوح که در کنار
« ّ
تو خفته و قبرشان در کنار قبر تو است].
مرگ ح ّوا

گفتهاند که پس از وفات آدم ابوالبشر(ع) ،حوا یک سال بیشتر زنده نبود و
سپس پانزده روز بیمار شد و از دنیا رفت و او را کنار جایگاه آدم(ع) به خاک
سپردند .آنچه در السنه عوام معروف شده است که حوا در جده مدفون شد و
به همین سبب نیز به جده موسوم گردیده است ،ظاهراً بی اساس است .زیرا
جده در لغت به معنای کنار دریا و نهر است و نامیدن شهر جده به این نام به
همین مناسبت بوده که در کنار دریا بوده است نه به دلیل آن که مدفن حوا
اس��ت و شاید این سخن از آنجا پیدا شد که در برخی از روایات که طبری و
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طبق جمعی از روایات که ش��یعه و س��نی از رسول خدا(ص) نقل کردهاند،
خ��دای تعال��ی جمع ًا یک صد و چهار کتاب بر پیمب��ران خویش نازل فرمود
که ده کتاب آنها تنها بر آدم(ع) نازل ش��ده اس��ت .در روایتی که از س��یدبن
طاووس در سعدالس��عود نقل شده است ،خدای تعالی کتابی به لغت سریانی
ب��ر حضرت آدم نازل کرد که در  21ورق بود و آن نخس��تین کتابی بود که
خداوند بر دنیا نازل فرمود.5

طبری ،ابن اثیر و مسعودی در کتابهای خود ذکر کردهاند که خداوند 21
صحیفه بر آدم نازل فرمود و از ابوذر روایت کردهاند که رس��ول(ص) فرمود:
«آدم(ع) از کس��انی بود که خداوند حکم حرمت مردار ،خون و گوشت خوک را بر وی نازل
کرد و همه آنها را با حروف معجم در  21ورق بر وی نازل فرمود».6
در حدیث��ی که کلینی ،ص��دوق ،برقی و دیگران از ام��ام باقر و صادق(ع)
روای��ت کرده ان��د ،آن دو بزرگوار فرمودند که خ��دای تعالی به حضرت آدم
وحی کرد که من همه خیر را -و در حدیثی همه س��خن را -در چهار جمله
ب��رای تو گ��رد آورده ام .یکی از آنها مخصوص من اس��ت و دیگری خاص
توست و سومی مابین من و توست و چهارمی میانه تو و مردم است .آدم(ع)
از خدا خواست تا آنها را برای او شرح دهد و خداوند فرمود« :اما آنچه مخصوص
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بر طبق برخی از نقلها ،آدم ابوالبش��ر از قتل هابیل به ش��دت متأثر شد و
چهل شبانه روز در مرگ او گریست تا خداوند بدو وحی کرد که من به جای
هابیل پسر دیگری به تو خواهم داد .پس از آن حوا حامله شد و پسر پاک و
زیبایی زایید که نامش را شیث یا «هبة اهلل» یعنی بخشش خدا ،نامید چون
او را بدو بخش��یده بود و چنان که گفتهاند هبة اهلل معنای عربی شیث است
و شیث لفظ عبری ان است.2

آنچه بر آدم(ع) وحی و نازل شد
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به سختی از کرده خود پشیمان شد .اما خدای تعالی به خاطر رعایت احترام
آن بدن پاک و تعلیم آیندگان از فرزندان آدم ،کالغی را معلمش ساخت زیرا
به گفته بعضی :بر اثر آن سبک سری قابلیت وحی و الهام را هم نداشت به
همین دلیل باید برای دفن جسد برادر از زاغ تعلیم میگرفت و به هر صورت
خدای تعالی دو زاغ را فرس��تاد و اینها در پیش روی قابیل به نزاع برخاس��ته
و یکی از آنها دیگری را کشت و سپس با چنگال و پاهای خود گودالی حفر
کرد و الش��ه او را در آن گودال انداخت و روی آن خاک ریخت و پنهانش
ک��رد .در اینجا ب��ود که قابیل فریاد زد« :وای بر من که از این زاغ ناتوان تر
هس��تم !» 1و به دنبال آن کشته برادر را دفن کرد و به سوی پدرش آدم(ع)
بازگشت .حضرت آدم که دید هابیل با وی نیست ،پرسید« :هابیل چه شد؟»
وی در پاس��خ پدر گفت« :مگر مرا به نگهبانی او گماش��ته بودی که اکنون
س��راغش را از من میگیری ؟» آدم(ع) روی سابقه عداوتی که قابیل نسبت
به هابیل داش��ت ،احس��اس کرد که اتفاقی افتاده اس��ت و پس از جستجو و
اطالع از قبولی قربانی هابیل به یقین دانست که قابیل او را کشته است.

دیگران نقل کرده اند ،این مطلب آمده است که وقتی حوا از بهشت به زمین
آمد در سرزمین جده فرود آمد چنان که آدم ابوالبشر در سرزمین هند و کوه
سراندیب نازل شد ،4واهلل أعلم.

من اس��ت ،آن که مرا بپرستی و چیزی را رشیک من نسازی؛ آنچه خاص توست ،آن است که
پاداش تو را در برابر عمل و کردارت به بهرتین صورتی که بدان نیازمندی بدهم و آنچه میانه
من و توست ،آن است که تو دعا کنی و من اجابت کنم؛ و اما آنچه میانه تو و مردم است،
آن که هر چه را بر خود میپسندی برای مردم نیز بپسندی».7

در حدیث دیگری کلینی(ره) از امام باقر یا حضرت صادق(ع) روایت کرده
اس��ت که فرمود« :آدم به درگاه خدا ش��کوه کرد و گفت :پروردگارا شیطان
را بر من مس��لط کردی و همچون خونی ساختی که در بدنم جریان دارد !»
خداوند فرمود« :ای آدم در عوض آن مقرر میدارم که هر یک از فرزندانت
که قصد گناه کند (تا آن را در خارج انجام نداده) بر او نوش��ته نش��ود و چون
انجام داد ،آن را بنویس��ند و اگر کس��ی قصد کار نیکی کرد ،اگر انجام نداد،
یک حس��نه برایش بنویس��ند و اگر انجام داد ،ده حسنه برای او ثبت کنند».
حضرت آدم عرض کرد« :پرودرگارا بیفزا» خطاب ش��د« :هر یک از آنها که
گناهی انجام داد و اس��تغفار ک��رد او را میآمرزم» ،حضرت آدم عرض کرد:
«پروردگارا باز هم بیفزا !» خطاب ش��د« :توبه را برایش��ان مقرر داشتم تا وقتی که
نفس به گلویش��ان برس��د» .یعنی تا آن وقت توبه شان را میپذیرم ،در اینجا بود
که آدم خشنود شد و عرض کرد« :مرا بس است».8
ادامه دارد

 .4تاریخ طبری ،ج  ،1ص .85
 .5سعدالسعود ،ص .37
 .6کامل ابن ائیر ،ج  ،1ص 47؛ تاریخ طبری ،ج  ،1صص .101-102
 .7بحاراالنوار ،ج  ،11ص .257
 .8اصول کافی ،ج  ،2ص .44
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انسان از دیدگاه فلسفه
انسان موجودی است مرکب که دارای چند بُعد وجودی میباشد.
از یک جهت جس��می عنصری اس��ت که خواص و آثار آن را دارد
مانن��د :وزن ،طول و عرض ،عمق ،ش��کل ،رنگ و دیگر عوارض.
از جهت دیگر یک جس��م نامی اس��ت که تغذیه ،نمو و تولید مثل
دارد و ب��ه این اعتبار عالوه بر جس��م عنص��ری دارای روح نباتی
هم میباش��د که او را از جم��ادات امتیاز میده��د .از طرف دیگر
یک حیوان اس��ت که دارای حرکت ،اراده ،احس��اس و شعور است
و ب��ه این اعتبار دارای نفس حیوانی اس��ت ک��ه او را از جمادات و
نباتات ممتاز میس��ازد و برای درک و ش��عور و ارتباط با خارج پنج
حس ظاهری دارد که به نامهای حس باصره ،حس س��امعه ،حس
المس��ه ،حس ذائقه و حس شامه یا بویایی خوانده میشوند .انسان
از بُعد مادی آنچه را اجسام عنصری ،اجسام نامی و حیوانات دارند،
همه را دارا میباشد .عالوه بر اینها دارای گوهر شریف و ارزشمند
دیگری است که نفس عاقله نام دارد .نفس عاقله انسانی موجودی
اس��ت مجرد از ماده و عوارض ماده که به وسیله آن میتواند تفکر
و تعفل نماید .توس��ط همین گوهر شریف عالی است که انسان از
سایر حیوانات امتیاز یافته است ،زیرا این جوهر شریف از اجزاء ذاتی
انس��ان اس��ت ،نه از عوارض و لوازم او .بنابراین انسان نوعی است
مس��تقل و در جوهر ذات متمایز از سایر حیوانات .الزم است یادآور
ش��ویم با این که انس��ان دارای ابعاد متعدد وجودی است ،لیکن از
جهت ذات یک حقیقت بیش نیس��ت .چنان نیست که نفس نامی،
نفس حیوانی و نفس انسانی ،در انسان به سه وجود موجود باشد و
آدمی دارای س��ه نفس باشد .بلکه انسان یک حقیقت است ،لیکن
حقیقی که دارای مراتب و درجاتی از وجود است.
مرتبه پائین نفس انسانی کار نباتی را انجام میدهد .مرتبه باالتر
کار حیوانی و مرتبه عالی تر آن تعقل و تفکر و سایر کارهای انسانی
را بر عهده دارد .بنابراین انسان در عین وحدت دارای چندین خود

و من اس��ت .خود جسمانی ،خود نباتی ،خود حیوانی و خود انسانی.
ام��ا اصال��ت و ارزش از خود انس��انی و نفس ناطقه اوس��ت .نفس
ناطقه انس��انی که روح نیز نامیده میشود جوهری است ذات ًا نورانی
و مج��رد از ماده ،ولی از جهت فع��ل و حرکت به بدن تعلق و نیاز
دارد و با آن مرتبط اس��ت .از بدن ،مشاعر و نیروهای خود استفاده
میکند و به وسیله علم ،عمل ،گفتار و اخالق تدریج ًا استعدادهای
خود را به فعلیت تبدیل مینماید.
روح انس��ان جوهری اس��ت نورانی و مجرد و از عالم ملکوت که
فس��اد و عدم در او راه ندارد و برای همیش��ه پایدار و باقی خواهد
ماند .مجرد که میگوئیم منظور مجردی ناقص اس��ت که از جهت
مرتبه نازل ،وجودش به جس��م تعل��ق دارد و کارهای مادی انجام
میدهد .به همین دلیل حرکت و اس��تکمال برایش تصور میشود
و از جه��ت مرتبه برتر و عالی ترش تعق��ل و تفکر و کارهای غیر
مادی را انجام میدهد.
از یک طرف حیوان است و از طرف دیگر انسان است و کارهای
انسانی انجام میدهد .انی موجود عجیب در آغاز وجود ساخته شده
و کامل نیست ،بلکه تدریج ًا خود را میسازد و پر.رش میدهد.
عقاید ،ملکات و خویها که از اعمال و حرکات نشأت میگیرند،
هویت و وجود انس��ان را میس��ازند و به کمال میرسانند .مطالب
مذکور و دیگر مس��ایل مربوط به نفس در کتب فلس��فه و کالم به
اثبات رسیده و دانشمندان و فالسفه اسالمی در این باره بحثهای
بسیار دقیقی دارند که ورود در آنها ما را از هدف اصلی بحث ،یعنی
تعلیم و تربیت باز میدارد .بهتر است خوانندگان را به مطالعه کتاب
فلس��فه و کالم حواله دهیم و بحث را به سوی نظر اسالم و قرآن
درباره انسان معطوفسازیم.
نگارش :ابراهیم امینی
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چش��مها و ناحیه اطراف آنها بیش از سایر قسمتهای صورت
دیده میشوند ،به همین دلیل بسیاری از افراد نسبت به ناحیه دور
چش��مها حساس هس��تند و هر نوع تغییر در این قسمت برایشان
آزاردهنده است .کبودی ،تیرگی و ُپف اطراف و بهویژه زیر چشمها
در خیلیها ش��ایع اس��ت و همیش��ه به دنبال راهی برای برطرف
کردن آن میباشند .اما واقع ًا دالیل ایجاد چنین مشکلی چیست و
چه کاری را میتوان برای از بین بردن آنها انجام داد؟
در زیر پیرامون این موضوع نکاتی را یادآور میشویم:
کبودی و تیرگی از کجا ناشی میشود؟

یکی از دالیل ش��ایع در ایجاد تیرگی و کبودی زیر چشم مسئله
ژنتی��ک و وراثت اس��ت .بهطورکلی بس��یاری از افراد س��اکن در
خاورمیانه حدقه چشمهایشان فرور فته است و این به نژاد آنها نیز
مربوط میگردد .گودی و فرورفتگی استخوان حدقه موجب چین
خوردگی و تجمع مویرگهای ظریف پلک پائین چشم میشود و
هالهای تیره در این ناحیه به وجود میآورد .همچنین در نژادمندی
و ش��اخههای آن این مس��ئله بیشتر دیده میش��ود .عالوه بر این
عوام��ل متعدد محیطی نی��ز میتواند در ایجاد ای��ن پدیده نقش
داشته باشد .از بین آنها میتوان به خستگی مفرط ،کم خوابی ،کم
خونی ،مصرف س��یگار و سایر دخانیات ،ناکافی بودن میزان آب و
مایع��ات بدن و ابتال به بیماریهای کلی��وی ،کبدی و تنبلی غده
تیروئید اش��اره کرد .البته استرس و اضطراب و همچنین تماس و
مجاورت دائم با نور خورش��ید بدون محافظت از چشمها با وسایل
ایمنی نیز در این زمینه بی تأثیر نیست.
مشکل پُف آلودگی زیر چشمها

غیر از تیرگی و کبودیُ ،پف آلودگی هم به نوبه خود یک مسئله
دیگر اس��ت که آن هم دالیلی دارد و یک دلیل آن افزایش س��ن
و تجمع چربی در قس��متهای مختلف بدن از جمله اطراف چشم
و زیر آن میباش��د .همانطور که گفته شد کم کاری و تنبلی غده

تیروئی��د و بیماریه��ای کلیه و کبد و همچنی��ن دیابت نیز در به
وج��ود آمدن این ُپفها و ورمها نقش دارند و برای پیش��گیری یا
درمان ابتدا باید علت اصلی تشخیص داده شود.
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روش برطرف کردن کبودی و پُف آلودگی زیر چشمها

تأثیر کرمهای روشنکننده و ضد چروک

این کرمها تا اندازه زیادی میتواند در رفع چروک زیر چش��مها
مؤثر باشد و البته بهتر است که به وسیله پزشک متخصص تجویز
شود .باید بدانیم که اثر این کرمها معجره آسا و بهطور صد درصد
نیس��ت و در اغلب موارد با آبرس��انی به پوست و کم کردن تجمع
رنگدانهه��ا میتوان به اثرات درمانی این فرآوردهها امیدوار ش��د.
از طرفی افراد نباید گ��ول تبلیغاتهای ماهواره یا فضای مجازی
در م��ورد این کرمها را بخورند .بهویژه آن که ادعا دارند محصول
معرفی ش��ده از طرف آنها خیلی فوری و سریع در برطرف کردن
ُپف و چین و چروک مؤثر است .در حالی که اثر هر فرآوردهای به
تدریج صورت میگیرد و چه بسا که محصول آنها در مصرفکننده
سبب حساسیت شود.
نحوه درمان چگونه است؟

دوری از اس��ترس و خ��واب کافی و اس��تفاده نکردن از هرگونه
دخانی��ات یا مواد اعتیادآور ،دوری از نور دائم خورش��ید که بهطور
مس��تقیم به صورت بتابد ،مصرف س��بزیها و میوههای تازه که
سرش��ار از آنتیاکسیدان باش��د به نوبه خود در کاهش یا برطرف
کردن تیرگی و ُپف چش��م مؤثر است .در مواردی هم با تشخیص
پزشک ،تزریق ژل یا داروهای روشنکننده و ضد چروک و تزریق
بوتاک��س در نواحی حدقه کناره چش��م میتواند به بهبود ظاهری
ش��خص کمک کند .راه دیگر درمان هم در صورت لزوم جراحی
بلفاروپالستی تحتانی است.
تهیه و نگارش :الف -صامتی

17

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار ماشـینآالت
صرفهجویی حاصل از بکارگیری سامانه تعیین موقعیت و مدیریت و ناوگان
(سامانه  )AVLدر ناوگان ماشینآالت بنیاد مسکن سراسر کشور
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ب��ه منظور اس��تفاده از روشهای نوی��ن مدیریت ناوگان ،س��امانه تعیین
موقعیت و مدیریت ناوگان ماش��ینآالت (سامانه ( AVLتوسط دفتر امور
هماهنگی ماش��ینآالت از س��ال  96در امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی
بنیاد مسکن استانها استقراریافت .با بهرهبرداری از این سامانه طی سنوات
گذش��ته و ارتباط این س��امانه با نرم افزار  IMSامکان برنامهریزی منظم و
دقیق در بخش نگهداری و تعمیرات و کاهش هزینههای ناوگان فراهم شد.
اس��تفاده از نرمافزارهای نگهداری و تعمی��رات در ناوگانهای بزرگ هم
مانند ناوگان ماشینآالت بنیاد مسکن اجتناب ناپذیر است ولی مشکل عمده
در این س��امانهها جمعآوری اطالعات روزانه کارک��رد خودروها و ورود این
اطالعات به نرمافزار به صورت دس��تی اس��ت که قطع ًا با خطای انس��انی و
اعمال نظر کیفی همراه است.
با نصب س��ختافزارهای مدیری��ت ناوگان و ردیابی خ��ودرو این فرآیند
میتوان��د ب��ه صورت کام�ًل�اً اتوماتیک انجام ش��ود چرا که س��ختافزارها
اطالع��ات کارکرد خودروها را به هم��راه اطالعات مکانی و وضعیت خودرو
به صورت آنالین و لحظهای ب��ه نرمافزار تعیین موقعیت و مدیریت ناوگان
ارسال میکند و این اطالعات در ماژول نگهداری و تعمیرات خودرو بهعنوان
اطالعات کارکرد و طول عمر قطعه استفاده شده و دیگر نیازی به جمعآوری
دستی اطالعات برای سیستمهای نگهداری و تعمیرات نیست.

 .4افزای��ش صرفهجویی در مصرف
سوخت
 .5کاهش هزینه خسارت ناشی از
تصادفها بهدلیل استهالک خودرو
با توجه به گزارشهای استخراج شده از سامانه تعیین موقعیت و مدیریت
ناوگان به تفکیک اس��تانها گزارشها برمبنای میزان مصرف سوخت ،بازده
و راندمان کاری برحس��ب میزان روش��ن بودن و مسافت طی شده ،کارکرد
درجا ،رفتار شناس��ی راننده و اس��تهالک بررسی شده اس��ت .بهطور مثال:
بهینه کردن ساعت روشن بودن دستگاه و کنترل و رصد پیمایش دستگاهها
در طول مس��یر و افزایش راندمان دس��تگاهها به ازای س��اعت روشن بودن
دس��تگاهها و کار انجام شده ،کاهش  19درصدی مصرف سوخت به میزان
 3،323،943لیتر و مبلغ ریالی  9,758,203,000محقق ش��ده و سایر موارد
کاهش هزینه در س��ال  97نس��بت به سال  96در کل کشور به شرح جدول
ذیل رخ داده است.
مجموع هزینه صرفهجویی شده در  31استان نسبت به سال گذشته رقمی
بیش از 48،504،913،000ریال بوده که اگر صرفهجویی در هزینه پرس��نلی
س��تادی در نظر گرفته ش��ود صرفهجویی بیش از این رقم در سال  97برای
این استان از طریقه استفاده از سامانه حاصل شده است.

مزای�ای اس�تفاده از ماژول نگه�داری و تعمیرات
خودرو:

 .1آم��اده ب��ه کار بودن همیش��گی خ��ودرو و ناوگان
خودرویی
 .2کاهش هزینههای خس��ارت ناشی از عدم نگهداری و
تعمیر به موقع
 .3کاه��ش هزینههای ناش��ی از صدمات ب��ه موتور و
قطعات حساس خودرو

اخبار استانها

ایالم

 .1آواربرداری منازل مسکونی تخریب شده ناشی از سیل ابتدای سال 98
بخش ماژین شهرستان دره شهر
 .2حمل س��یمان اهدایی مق��ام معظم رهبری برای مناطق س��یلزده در
استان ایالم
خراسان رضوی

 .1اجرای پروژه مسکونی ارمغان در  14طبقه با مبلغ قرارداد
 35. 692. 300. 000ریال و با پیشرفت فیزیکی  55درصد
 .2شروع گودبرداری پروژه صبا با حجم کل عملیات  120000متر مکعب
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 .3انجام طرح هادی شهرستانهای استان با حجم عملیات کل زیرسازی
 89000متر مکعب و آسفالت  68000تن ابنیه  69000متر طول و اعتباری
بیش از  350. 000. 000. 000ریال منبع تجمعی کارکرد
 .4اتمام سایت  32هکتاری مسکن مهر خواف
 .5اتمام عملیات آواربرداری تعداد  30روس��تا از شهرس��تانهای کاش��مر،
خلیلآباد و بردسکن
 .6بازبینی سامانه ردیابی ناوگان  GPSتوسط شرکت سامانه ساز دلفین آپادانا
هرمزگان

 .1اعزام و فعالیت ماش��ینآالت اس��تان در ستاد بازسازی مناطق سیلزده
استان خوزستان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

کلنگ زنی مجتمع آبرسانی به روستای ویق وهوای
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان آذربایجان شرقی
به گ��زارش روابط عمومی ،با حضور دکتر رحمتی -معاون عمرانی اس��تاندار،
ا ...قلیزاده -نماینده مردم شهرس��تانهای کلیبر ،هوراند و خدآفرین در مجلس
شورای اسالمی ،مهندس کرمی -مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری
استان ،مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس ایمانلو -مدیرعامل
آب و فاضالب روستایی و مهندس مردانیان -فرماندار شهرستان هوراند کلنگ
پروژه آبرس��انی به روس��تاهای هوای و ویق توس��ط حجتاالسالموالمسلمین
شکرنژاد -امامجمعه شهرستان هوراند به زمین زده شد.
گفتنی اس��ت اجرای عملیات آبرسانی به روس��تاهای ویق و هوای از توابع
شهرستان هوراند با امضا قراردادی مابین فرمانداری شهرستان هوراند بهعنوان
کارفرما و بنیاد مسکن بهعنوان پیمانکار انجام خواهد یافت .درضمن برای بهرهبرداری از این پروژه  24میلیارد و  500میلیون ریال هزینه خواهد شد
که  22میلیارد ریال آن توسط بنیاد برکت و  2میلیارد و  500میلیون ریال هم از محل اعتبارهای روستاهای فاقد دهیاری تأمین میشود.

نشست کمیته راهبردی مسکن روستایی برگزار شد

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کمیته راهبردی مس��کن روس��تایی
با حضور داود گرشاس��بی -فرماندار شهرس��تان مرند ،مهندس تقی کرمی-
مدیرکل دفتر امور روس��تایی و ش��وراهای اس��تانداری و مهن��دس باباپور-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان و نیز گروهی از مس��ئولین شهرستان ،دهیار و
شورا در فرمانداری شهرستان مرند برگزار شد.
در ابتدا گرشاس��بی در سخنانی گزارشی از مس��ائل و مشکالت طرحهای
عمرانی اجرا شده در روستاهای شهرستان مرند را ارائه نمود.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم مقاومسازی واحدهای مسکونی از دهیاران خواست
تا اهالی روستا را برای مقاومسازی واحدهای مسکونی خود ترغیب کنند.
فرمان��دار شهرس��تان مرند گفت :بخش��داران شهرس��تان مرند براس��اس
توانمندیهای روستایی برای هر روستا تعداد مسکنهایی که باید در طول سال جاری مقاومسازی شوند تعیین کرده و از دهیاران مطالبه کنند.

در برابر دنیا که گرفتاری آن مانند خوابهای پریشان شب میگذرد شکیبا باش -حضرت علی(ع)
19

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه مهندس کرمی با اشاره به اینکه برای تعداد  2020روستای استان طرح هادی طراحی شده است ،اعالم کرد :سهم استان برای بازنگری
طرح هادی روستایی در سال جاری  ۸۷روستا است.
وی به س��اخت و س��ازهای غیرمجاز در روستاهای شهرستان مرند اشاره کرد و گفت :بیش از  1700فقره ساخت و ساز غیرمجاز در روستاهای
این شهرستان وجود دارد که باید برای آنها پرونده تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع داده شود.
س��پس مهندس باباپور نیز از پرداخت مبلغ  ۴۰۰میلیون ریال تس��هیالت کم بهره برای مقاومس��ازی مسکن روس��تایی خبر داد و گفت :برای
مقاومسازی مسکنهای روستایی خانوادههای تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز تسهیالت بدون بهره ارائه میشود.

نشست کمیته راهبردی شهرستان هشترود
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بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت کمیت��ه راهبردی ب��ا حضور امین
امینیان -فرماندار شهرس��تان هش��ترود ،مهندس تقی کرمی -مدیرکل دفتر
امور روستایی و شوراهای استانداری و مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن
استان برگزار شد.
در ابتدا امینیان با تأکید بر اینکه روس�تاها محور توسعه هستند،

گفت :ایجاد زیرس�اخت در روستاها بدون توجه به توانمندیها
و ظرفیته�ای درونی ،تأثیری بر رش�د و رون�ق تولید نخواهد
داش�ت .وی ادامه داد :تعداد  ۵۵واحد مس��کونی روس��تایی در شهرستان

هشترود بهسازی و نوسازی شده است.
فرماندار در ادامه با اش��اره به ضرورت توجه به روس��تا بهعنوان محور توس��عه افزود :متأسفانه در دورهای از توجه به ظرفیتها و توانمندیهای
موجود در روس��تاها غفلت و همین مس��ئله موجب ش��د تعداد زیادی از جمعیت روستانشین برای پیدا کردن شغل و امرار معاش به شهرها هجوم
بیاورند که نتیجه این امر حاشیه نشینی در اطرف شهرهای بزرگ و مشکالت اجتماعی و اقتصادی بعدی بود.
امینیان با بیان اینکه توس��عه باید درونزا باش��د گفت :تجربه نش��ان داده ایجاد زیرساخت در روستاها بدون توجه به توانمندیها و ظرفیتهای
درونی روستا نخواهد توانست زمینهساز رشد و رونق تولید در روستاها شود.
وی خاطر نش��ان کرد :بر همین اس��اس یکی از اقدامهای موفق دولت ،دادن تسهیالت برای ایجاد اشتغال پایدار در روستاها بوده است که این
مسئله موجب شده از سال  ۹۵روند مهاجرت از روستاها کند شود و حتی در مواردی با تثبیت و افزایش جمعیت روستایی مواجه بودهایم.
در ادامه مهندس باباپور گفت :نوسازی ،بهسازی و ساخت خانههای روستایی چرخه اقتصاد در منطقه را به حرکت در خواهد آورد و زمینه اشتغال
برای جمعیت قابل توجهی را فراهم خواهد کرد.
وی بر همین اس��اس از بانکهای عامل خواس��ت تا در پرداخت تسهیالت به روستاییان بهمنظور ساخت مسکن فقط منابع سازمانی خود را در
نظر نگیرند و انعطاف بیشتری داشته باشند.
سپس مهندس کرمی خواستار تسریع در عقد قراداد بانکها با روستاییان بهمنظور پرداخت تسهیالت ساخت مسکن شد.
وی خاطر نش��ان کرد :در سال جاری کل سهمیه شهرس��تان هشترود بهمنظور پرداخت تسهیالت مسکن روستایی تعداد  ۴۶۰فقره بوده که از
این تعداد  ۲۴۰فقره به بانکها ابالغ شده است.
در ادامه هریک از مدیرانکل اس��تان با قدردانی از بنیاد مس��کن شهرستان خواستار اخذ ضمانت سفته زنجیرهای برای عقد قرارداد با متقاضیان
وتسریع درروند عقد قرارداد گردیدند.
در پایان مهندس باباپور و مهندس کرمی از روس��تای خورجس��تان بازدید و توصیههای الزم برای نگهداری هرچه بهتر معابر عمومی واصول
مدیریت روستایی را به دهیار ارائه نمودند.

مهندس باباپور :آذربایجانشرقی در مقاومسازی مسکن روستایی از متوسط کشوری جلوتر است

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست شورای مسکن شهرستان هریس با حضور خاکپور -فرماندار شهرستان هریس و مهندس باباپور -مدیرکل
بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این نشست مهندس باباپور گفت :این استان در زمینه مقاومسازی مسکن روستایی  ۱۱درصد از میانگین کشوری جلوتر است.

طلب علم بر هر مسلمانی واجب است همانا خداوند جویندگان علم را
دوست دارد -حضرت محمد(ص)
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بنابر گزارش روابط عمومی ،به مناسبت گرامیداشت هفته دولت ،پروژه آسفالت
معابر در روستای باغ یعقوب شهرستان تبریز با حضور مهندس علیپور -بخشدار
بخش مركزی شهرس��تان ،مس��ئولین ادارهها و شورای اس�لامی ،دهیار و اهالی
روستای باغ یعقوب افتتاح شد.
در ابتدا رئیس ش��ورای اسالمی روس��تا با بیان مطالبی از تالشهای مسئولین
شهرستان تبریز در خدمترسانی به روستاها قدردانی کرد.
در ادام��ه مهن��دس علیپور ضمن گرامیداش��ت هفت��ه دولت و ب��ا قدردانی از
تالشهای بنیاد مس��کن شهرس��تان تبریز در مورد اجرای آسفالت معابر روستا،
همکاری و مش��ارکت اهالی روس��تا را س��تودنی دانس��ت و گفت :اجرای چنین
طرحهایی باعث رشد ،شکوفایی و آبادانی روستا میگردد.
سپس مهندس عبادی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان تبریز با اشاره به اعتبار و حجم عملیات پروژه آسفالت معابر روستا در روستای باغ یعقوب
گفت :این پروژه با اعتبار كل  2میلیارد ریال اجرا شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح و بهرهبرداری ازآسفالت معابر در روستای باغ یعقوب
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وی با بیان اینکه تا پایان امسال مسکن مهر  ۴۶شهر استان به شهرداریها واگذار میشود ،افزود :تاکنون مسکن مهر  ۵شهر برای تکمیل و
آمادهسازی محوطه به شهرداریها واگذار شده و تا پایان سال در تمامی شهرهای زیر ۲۵هزار نفر جمعیت به شهرداری واگذار میشود.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گفت :در شهرستان هریس واگذاری در حال انجام اس��ت و تا پایان امسال موضوع مسکن مهر در استان خاتمه
یافته و تمامی واگذاریها به پایان میرسد.
مهندس باباپور با اشاره به بازسازی واحدهای مسکونی روستایی افزود :کسانی که به علت کمبود امکانات مالی نتوانند با استفاده از تسهیالت
طرح ویژه مسکن خود را تکمیل و مقاومسازی کنند ،با تأیید کارشناسان بازسازی این بنیاد  ۸۰میلیون ریال نیز از سوی بنیاد مسکن وام بالعوض
به آنها تعلق میگیرد.
س��پس خاکپور بزرگترین مش��کل مس��کن مهر شهرستان را عدم توجه مس��ئوالن وقت در انتخاب زمین مناس��ب ،فرهنگ آپارتمان نشینی و
هزینههای انتقال خدمات به مسکن مهر ساخته شده در سطح شهرستان عنوان کرد و خواستار حل نهایی مسکنهای مهر شهرستان هریس شد.
وی از نب��ود انعطاف رؤس��ای ادارههای این شهرس��تان در اجرای قانون به نف��ع مردم در تمامی زمینهها بهویژه در حوزه مس��کن مهر در این
شهرستان انتقاد کرد.
فرماندار با اش��اره به تحقق  ۵۰درصدی اعتبارهای مس��کن روستایی این شهرستان در سال گذشته گفت :تعداد  ۳۴۵واحد مسکونی با اعتباری
بیش از  ۸۶میلیارد ریال در حال ساخت و تکمیل است.

مراسم جشن دانشآموزی فرزندان ممتاز

به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی
و باهنر ،مراسم جشن دانشآموزی فرزندان ممتاز همکاران بنیاد مسکن استان و شهرستانها و
با حضور مدیرکل ،نماینده ولیفقیه ،معاونین و گروهی از والدین همکاران و دانشآموزان ممتاز
در اردوگاه الغدیر فتحآباد برگزار شد.
در ابتدا مدیرکل بنیاد مسکن استان طی سخنانی با اشاره به تالش و عزم راسخ دانشآموزان برای
کس��ب علم و دانش ،رتبه برتر و ارزش نهادن برای دانشآموزان گفت :تش��ویق و پشتیبانی زنان از
همسرانشان تأثیر مهمی در پیشرفت مردان در ابعاد گوناگون دارد و هر اندازه که مردان مورد تأیید
قرار بگیرند با اعتماد به نفس بیشتری کارهای اداری و امور زندگی را دنبال میکنند ،وقتی همسران همدیگر را باور داشته باشند و به جای نفی یکدیگر
به هم کمک کنند به راحتی بر مشکالت فائق میآیند واحساس آرامش میکنند و زندگی مشترک در گرو یکدلی ،همفکری و احترام متقابل است.
در پایان جوایزی با حضور مهندس باباپور -مدیرکل ،حجتاالسالم صادقی -نماینده ولیفقیه ،دکتر برزگر -معاون پشتیبانی و حجتاالسالم
قدوسی به فرزندان ممتاز اعطا گردید.

فضیلتی چون جهاد نیست و جهادی چون مبارزه با هوای نفس نیست -امام محمد باقر(ع)
21
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بهرهبرداری از پروژه وآسفالت  25روستای بخش مرکزی
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به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت هفت��ه دولت و یاد و
خاطره ش��هیدان رجایی و باهنر ،افتتاح آس��فالت  25روستای بخش مرکزی
از توابع شهرس��تان مرند ،به صورت نمادین در روس��تای گردش��گری یام با
حضور دکتر قاس��مزاده -معاون توس��عه مدیریت و منابع انس��انی استاندار،
مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،فرماندار شهرستان و گروهی
از مسئولین برگزار شد.
در ابتدا بخشدار بخش مرکزی در سخنانی ضمن تقدیر از مهندس باباپور-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان و مهندس وفادار -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
مرند گفت :آس��فالتریزی  25روس��تای یاد ش��ده با اعتب��اری بیش از 100
میلیارد ریال افتتاح و مورد استفاده روستاییان قرار گرفت.
در ادامه مهندس باباپور در سخنانی گفت :آسفالتریزی روستاهای استان نسبت به  36سال گذشته حدود  4برابر افزایش یافته است و تحقق
اجرای پروژههای عمرانی در س��ایه تالشهای دولت و مش��ارکت مردمی اتفاق افتاده اس��ت .وی ابراز امیدواری کرد که روستاییان در نگهداری
این طرح نهایت کوشش و تالش را داشته باشند.
در پایان دکتر قاسمزاده کارهای انجام یافته در روستا توسط بنیاد مسکن را بسیار ستودنی قلمداد نمود و یادآور شد :کارهای خیرخواهانه بنیاد
مسکن برای توسعه و عمران روستاها ارزشمند است .وی ابراز امیدواری کرد که کارهای عمرانی ادامه داشته باشد تا بیشتر از این کلیه روستاهای
استان از نعمت طرحهای عمرانی بهره مند شوند.
گفتنی اس��ت که مراس��م بهرهبرداری از این پروژهها با حضور گروهی از خبرنگاران اس��تان ،مس��ئولین و اصحاب رس��انه انجام شد و در ادامه
خبرنگاران از پروژه  128واحدی گل یاس شهرستان مرند بازدید کردند.

افتتاح و بهرهبرداری از آسفالت روستای قزل دیزج

ب��ه گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت هفت��ه دولت ،پروژه
آس��فالت معابر روس��تا از محل قیر رایگان در روس��تای ق��زل دیزج از توابع
شهرس��تان تبریز با حضور مهندس علیپور -بخش��دار بخش مركزی تبریز،
مسئولین ادارهها و شورای اسالمی ،دهیار و اهالی روستای قزل دیزج افتتاح
شد.
در ابتدا رئیس ش��ورای اسالمی روس��تا از تالشهای مسئولین شهرستان
تبریز در خدمترسانی به روستاها قدردانی کرد.
در ادام��ه مهندس علیپور با گرامیداش��ت هفته دول��ت از تالشهای بنیاد
مسکن شهرستان تبریز در خدمت به روستاییان با اجرای پروژههای عمرانی
و نیز از همکاری و مش��ارکت اهالی روستا در اجرای پروژهها قدردانی کرد و
گفت :اجرای چنین طرحهایی باعث رشد ،شکوفایی و آبادانی روستاها میشود.
در پایان مهندس عبادی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان تبریز گفت :پروژه آسفالت معابر روستای قزل دیزج با اعتباری به مبلغ  4840میلیون
ریال توسط دهیاری روستا و بنیاد مسکن از محل قیر مصرفی سال  1397اجرا شده است.

طرح هادی و آسفالت روستاهای سفیدان عتیق ،سفیدان جدید و زینجناب افتتاح و به بهرهبرداری رسید
به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت هفته دولت ،پروژههای آس��فالت معابر روستای سفیدان عتیق از محل قیر رایگان با حضور
مهندس مهدوی -فرماندار شهرس��تان تبریز ،مهندس اس��دی -معاون هماهنگی و امور فرمانداری شهرس��تان تبریز ،مهندس علیپور -بخشدار
بخش مركزی تبریز ،مسئولین ادارهها و شوراهای اسالمی ،دهیاران و اهالی روستاها افتتاح شد.
در ابتدا رئیس شورای اسالمی روستا از تالشهای مسئولین شهرستان تبریز در خدمترسانی به روستاها قدردانی کرد.

جهان هر کس به اندازه وسعت فکر اوست -حضرت علی(ع)
22

بازدید دکتر شهریاری از روستای کف چرین

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان آذربایجان غربی
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در ادامه مهندس مهدوی با گرامیداشت هفته دولت و با اهدای لوح تقدیر به مهندس اصغر عبادی -مدیر و مهندس حبیب سدی -رئیس گروه
فنی و اجرایی بنیاد مس��کن شهرستان تبریز و س��یاوش پورحسین -معاون
ذیحساب بنیاد مسکن استان ،از تالشهای بنیاد مسکن شهرستان تبریز در
خدمترس��انی به روستاییان با اجرای پروژههای عمرانی و نیز از همکاری و
مش��ارکت اهالی روس��تاها در اجرای پروژهها قدردانی ک��رد و گفت :اجرای
چنین طرحهایی باعث رشد و شکوفایی و آبادانی روستاها میگردد.
در پایان مهندس عبادی گفت :برای افتتاح پروژه آس��فالت معابر روس��تای
س��فیدان عتیق اعتباری به مبلغ  3410میلیون ریال هزینه ش��ده است .وی
اب��راز امیدواری کرد که اهالی روس��تا در نگهداری طرحهای عمرانی نهایت
تالش و همکاری الزم را داشته باشند.
گفتنی اس��ت طرح هادی و آسفالت روس��تای زینجناب با حضور مسئولین
یاد ش��ده ،با اعتباری به مبلغ  3میلیارد و  660میلیون ریال و طرح هادی و آس��فالت روس��تای سفیدان جدید با اعتباری به مبلغ  4میلیارد و 500
میلیون ریال اجرا و مورد بهرهبرداری روستاییان قرار گرفت.

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،دکتر محمدمهدی ش��هریاری -اس��تاندار از
واحدهای خس��ارت دیده و نیز مکان پیشنهادی بنیاد مسکن برای جابجایی
روستای کف چرین شهرستان خوی بازدید به عمل آورد.
مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در م��ورد فعالیتهای بنیاد
مس��کن بعد از وقوع رانش در این روستا ،پیگیری و بازدید کارشناسان حوزه
بازس��ازی و نیز مدیریت و کارشناس��ان بنیاد مسکن شهرس��تان به روستا و
برآورد واحدهای خسارت دیده و ...گزارشی ارائه داد.
سپس دکتر محمدمهدی شهریاری با قدردانی از تالشهای انجام یافته در
مورد بررسی دالیل رانش روستای کف چرین ،بررسی امکان انتقال روستای
یاد شده به محل پیشنهادی بنیاد مسکن و نیز تخلیه واحدهای در معرض خطر دستورهای الزم را صادر نمود.

افتتاح طرح هادی روستای قرمزی خلیفه علیا و آسفالت مشارکتی روستای چلیک

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور مهندس محمود بدلی -مدیرکل
بنیاد مسکن استان ،دکتر محبی نیا -نماینده مردم شهرستانهای میاندوآب ،تکاب و
شاهیندژ در مجلس شورای اسالمی ،مهندس قهرمانی -فرماندار شهرستان میاندوآب
و گروهی از مس��ئولین و اهالی روس��تا بهرهبرداری از طرح هادی روس��تای قرمزی
خلیفهعلیا و آسفالت مشارکتی روستای چلیک شهرستان میاندوآب برگزار شد.
در ابت��دا مهندس بدلی با بیان مطالبی گفت :ب��رای اجرای طرح هادی و پروژه
آسفالت مشارکتی در این دو روستا ،اعتباری به مبلغ  9میلیارد و  161میلیون ریال
هزینه شده است.
س��پس دکتر محبی نیا مشارکت و همدلی را از عوامل مهم در اجرا و

اتمام این طرحها برشمرد و تأکید کرد در نگهداری طرحهای هادی و ایجاد فضای سبز همواره تالش کنید .وی از تمامی
کارکنان بنیاد مسکن کشور و استان ،مهندس تابش و مهندس شاملو که همیشه گرهگشای مشکالت در موارد حساس بودند قدردانی کرد.

گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنم میشود -امام حسین(ع)
23

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه مهندس قهرمانی در سخنانی گفت :با اجرای این طرح ،چهره روستاها دگرگون شده و انگیزه روستاییان برای ماندگاری افزایش مییابد
که شاهد مراجعت از شهرها به روستاها هستیم و این باعث میشود که بیکاری در روستاها کاهش یابد.

دیدار با دهیاران
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس حسینزاده -نماینده
مردم شهرستانهای اشنویه و نقده در مجلس شورای اسالمی ،دهیاران بخش
مرکزی و نالوس شهرستان در دفتر فرماندار شهرستان اشنویه برگزار شد.
در ابتدا دهیاران به شرح مسائل و مشکالت خود در زمینههای گوناگون و نیز
نیاز روستاها برای اجرا و یا ادامه روند اجرای طرح هادی مواردی را مطرح نمودند.
سپس مهندس بدلی نیز از نقش هدایتگر دهیاران در رشد و توسعه روستاها،
آنان را افرادی مخلص دانست که بدون هیچگونه چشم داشتی در راه خدمت
به هم روستاییان خود کمر همت بسته اند .وی خواستار توجه بیشتر دهیاران
به مس��ئله مسکن روستاییان ،بهویژه توجه به مقاومسازی بناها ،جلوگیری از
پدیده زش��ت زمین خواری توسط افراد سودجو ،ممانعت از ساخت واحدهای
غیرمجاز و ...شد .مدیرکل بنیاد مسکن استان در ادامه گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن ارائه داد.
مهندس بدلی همچنین کمبود اعتبارهای عمرانی را از اصلی ترین دلیل پایین بودن تراز اس��تانی نس��بت به کشور دانسته و اعالم آمادگی نمود
تا در صورت تأمین اعتبار بنیاد مسکن آماده ارائه خدمات عمرانی در سطح روستاهای این شهرستان میباشد.
سپس خضری -فرماندار شهرستان اشنویه نیز باال بودن شاخصههای اجرای طرح هادی نسبت به دیگر شهرستانهای استان را در همکاری خوب
اهالی ،دهیاران و شوراهای اسالمی روستاها با بنیاد مسکن عنوان نموده و در ادامه خواستار همکاری بیش از پیش دهیاران با بنیاد مسکن شد.
گفتنی اس��ت مس��ئولین یاد شده از روند اجرای طرحهای مشارکتی روس��تاهای پروانه و علیآباد شهرستان اشنویه بازدید کردند .در این بازدید
مهندس عبدالکریم حسینزاده نیز در این بازدید دقت و کیفیت بههمراه پیگیری امور در کنار سرعت عمل را از ویژگیهای شاخص بنیاد مسکن
در اجرای پروژههای عمرانی دانست و بر همکاری با بنیاد مسکن استان در جهت جذب اعتبارهای عمرانی برای روستاها اعالم آمادگی نمود.

بهرهمندی  30خانوار روستایی از مسکن مقاوم

بنابر گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت هفت��ه دولت مهندس محمود بدلی -مدیرکل
بنیاد مس��کن استان در مراسم افتتاح واحدهای مس��کونی مقاومسازی شده که با حضور
فرمان��دار و اعضای ش��ورای اداری شهرس��تان نقده و به صورت همزم��ان و نمادین در
روستای توپوزآباد این شهرستان برگزار شد گفت :طرح ویژه بهسازی واحدهای مسکونی
روستایی از مهمترین فعالیت عمرانی این نهاد میباشد که با هدف ارتقاء کیفیت ساخت و
سازها ،بهبود و بهداشتی نمودن محل زندگی و ...در اکثر روستاها اجرا میگردد.
مهندس بدلی تأکید کرد :حوادث همواره در کمین اس��ت ،بنابراین هر س��اخت وسازی
که انجام میدهیم باید به صورت اصولی س��اخته ش��ود و ناظرین این نهاد نیز آمادگی دارند ،همکاری و راهنماییهای الزم را در زمینه س��اخت
واحدهای مسکونی انجام دهند.
سپس فرامرزی -فرماندار شهرستان نقده ،از عملکرد واجرای طرحهای عمرانی و نیز تالشهای مدیران و کارکنان بنیاد مسکن ،قدردانی کرد.
در ادامه مهندس رش��ید نقیزاده -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان نقده با اشاره به این که در اکثر روس��تاهای این شهرستان تاکنون نزدیک به
 50درصد از واحدهای مسکونی روستایی این شهرستان مقاومسازی شده است ابراز امیدواری کرد که با همت اهالی و تشویق مسئولین بتوانیم
روزی جشن مقاومسازی تمامی واحدهای مسکونی روستایی را در این شهرستان برگزار نماییم.
همچنین با حضور مسئولین یاد شده نیز بهطور همزمان پروژه آسفالت مشارکتی روستاهای گرده قیط و آالگوز اولیای شهرستان نقده افتتاح گردید.
مهندس رش��ید نقیزاده گفت :بنیاد مس��کن توانس��ته است از سال  94تاکنون بیش از  14روستای این شهرس��تان را با اعتباری به مبلغ 300
میلیارد ریال آسفالتریزی نماید.

بی اعتنایی به دارایی مردم بهتر از بذل و بخشش است -امام رضا(ع)
24

افتتاح طرح هادی در روستای اوربان

بنابر گزارش روابط عمومی ،به مناسبت هفته دولت در مراسمی که با حضور
اصغری -فرماندار شهرس��تان سلماس ،مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان و مهندس جعفری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان سلماس در روستای
ش��وریک شهرستان سلماس برگزار ش��د بهطور همزمان طرح هادی روستای
اوربان و نیز آسفالت مشارکتی روستای شوریک مورد بهرهبرداری قرار گرفتند.
در ابت��دا مهندس بدلی توجه به روس��تاها و اج��رای پروژههای عمرانی را
از عوام��ل مه��م در جلوگیری از مهاج��رت اهالی به ش��هرها و ایجاد پدیده
ناخوشایند حاشیه نشینی و بیغوله نشینی دانست که ایجاد فرصتهای شغلی
متناسب با روس��تاها و روستانشینان در کنار اجرای پروژههای عمرانی سبب
رشد و توسعه همه جانبه روستاها خواهد شد.
س��پس اصغری با بیان مطالبی گفت :اقدامها و عملکرد بنیاد مس�کن در روستاها سبب گردیده که روستاها از نظر امکانات
رفاهی از شهرها پیشی بگیرند .وی با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن ،خواستار حفظ و نگهداری اهالی و دهیاران از طرحهای اجرا شده گردید.
در ادامه مهندس جعفری نیز با ارائه گزارشی از آسفالتریزی معابر روستای شوریک و نیز اجرای عملیات در روستای اوربان برای بسترسازی و
آسفالت بیش از  15هزار مترمربع از معابر این روستا با مجموع اعتبار  18میلیارد ریال از محل اعتبارهای عمرانی و قیر و نیز پرداخت تسهیالت
طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی برای ساخت  20واحد آماده بهرهبرداری توضیحهایی را ارائه داد.
گفتنی اس��ت تعداد  20خانوار در روس��تاهای سلماس از نعمت مس��کن بهرهمند شدند .در مراسم بهرهبرداری یکی از این واحدها که به صورت
نمادین در روس��تای ش��وریک شهرستان سلماس برگزار شد اصغری گفت :بنیاد مسکن در تأمین مسکن روستاییان نیز تاکنون خوب عمل نموده
که قابل قدردانی اس��ت .اصغری از تمامی س��ازمانهای خدمات رس��ان ،بهویژه بانکها دعوت نمود تا در زمینه اجرای طرح مقاومسازی خانههای
روستایی ،این نهاد را بیش از پیش مساعدت نمایند.
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می که به مناس��بت هفته دولت با
حضور مهن��دس بدلی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،تیم��وری -معاون
سیاس��ی ،امنیتی فرمانداری خوی و نیر ،مدیرعامل صندوق کارآفرینی استان
و گروهی از مسئولین شهرستان برگزار شده بود ،طرح هادی روستای ویشلق
علیا بهرهبرداری و نیز سه طرح آسفالت مشارکتی روستاهای سیه باز ،زارعان
و آغشلو شهرستان بهطور همزمان افتتاح گردید.
در این مراس��م مهندس بدلی گزارشی از فعالیتهای عمرانی بنیاد مسکن
ک��ه عمدت ًا در س��طح روس��تاها تهیه و اج��را میگردند ارائه داد و خواس��تار
همکاری بیشتر مردم و مس��ئولین در اجرای طرحهای عمرانی بنیاد مسکن
بهویژه بهسازی و مقاومسازی مسکن روستایی شد.
در ادامه رحیملو -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان خوی نیز از اعتبار نزدیک به  10میلیارد ریالی برای اجرای این چهار طرح آماده بهرهبرداری و
نیز گزارشی از وضعیت شهرستان در زمینه اجرای طرح هادی و مسکن روستایی به حاضرین در مراسم ارائه داد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری از طرح هادی روستای ویشلق علیای و سه طرح پروژه آسفالت مشارکتی در شهرستان خوی

افتتاح آسفالت معابر  4روستای شهرستان شوط

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور حجتاالسالموالمس��لمین جباری -امامجمعه شهرستان شوط ،مهندس آرامون -سرپرست
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ،دکتر خدرلویی -مدیرکل امور روستایی و شوراهای استان ،مهندس جعفری -مدیرکل مدیریت بحران،
مهندس عبداللهی اصل -فرماندار و اعضای شورای اداری شهرستان شوط 4 ،طرح از پروژههای آسفالت مشارکتی روستاهای طوره ،بیان چولی،
خوک و صوفی بهطور همزمان در روستای صوفی این شهرستان به بهرهبرداری رسید.

هر چیزی دارای سیماست و سیمای دین شما نماز است -حضرت علی(ع)
25

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در این مراسم مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان حجم عملیات اجرایی پروژهها گفت :بنیاد مسکن از سال  94تاکنون توانسته
اس��ت با همکاری خوب اهالی ،دهیاران و بخش��داران ،آسفالتریزی معابر نزدیک به
 400روس��تای اس��تان را به ارزش  111/6هزار میلیارد ریال از محل قیر یارانهای و
مشارکت  56048میلیارد ریالی دهیاران به انجام برساند.
س��پس عبداللهی اصل نیز فعالیتهای عمرانی بنیاد مس�کن در س�طح

روستاهای این شهرستان بهویژه در زمینه آسفالتریزی معابر روستایی
را انقالبی مهم در عمران و آبادانی روستاهای شهرستان دانست و صعود
به رتبه س�ومی استان از نظر رشد و توسعه روس�تایی این شهرستان را
حاصل تالشهای مدیرکل و کارکنان بنیاد مسکن استان دانست و از زحمات وی و همکارانش قدردانی کرد.
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همچنین مهندس آرامون نیز از تالشهای بنیاد مسکن در سطح روستاهای استان بهویژه از اقدامهای انجام یافته این نهاد در مناطق محروم
قدردانی کرد.

افتتاح طرح هادی روستاهای عباسکندی و شهرک مخور

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس محمود بدلی-
مدیرکل بنیاد مسکن استان ،محمدزاده -فرماندار شهرستان چالدران و سایر
مس��ئولین ادارههای شهرستان طرح هادی روستاهای عباسکندی و شهرک
مخور این شهرستان مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
مهندس بدلی در س��خنانی ،شهرس��تان چالدران ،بهویژه روستاهای تابعه
این شهرس��تان را نیازمند توجه ویژه مسئولین ،همچنین تخصیص چند برابر
ظرفیت از محل قیر و اعتبارهای تس��هیالت طرح ویژه بهس��ازی مس��کن
روستایی را از اهمیت این شهرستان برای بنیاد مسکن دانست .وی در ادامه
خواستار همت مسئولین شهرستان برای تشویق دهیاران در جهت همکاری
با بنیاد مسکن در جذب اعتبارهای عمرانی شد.
در ادامه محمدزاده نیز برای تبدیل روستای عباسکندی به یکی از روستاهای با هدف گردشگری و رونق کسب و کار اهالی بعد از اجرای طرح
هادی در این روستا توسط بنیاد مسکن استان ،از فعالیتهای این نهاد در جابجایی روستای مخور و نیز ایجاد محیطی مناسب برای ساکنین آن
قدردانی نمود .وی بنیاد مس��کن را یکی از نهادهای همیش��ه آماده در راه خدمت به مناطق محروم دانس��ت و خواستار افزایش اقدامها و عملکرد
بنیاد مسکن در این شهرستان شد.
س��پس مهندس هادی احمری -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرستان نیز با ارائه گزارش��ی از اهم فعالیتهای بنیاد مسکن در شهرستان و نیز از
همکاری مشترک با بنیاد علوی برای رفع محرومیت از چهره روستاهای شهرستان توضیحهایی را ارائه داد.

افتتاح طرحهای عمرانی

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور حجتاالسالموالمسلمین
طالب��ی -امامجمعه و دکتر صفری -فرماندار شهرس��تان پلدش��ت و گروهی
از مس��ئولین ادارههای شهرستان طرح هادی روس��تاهای پناه کندی ،پروژه
آسفالت مشارکتی روستای شوطلو و نیز تعداد  20واحد مسکونی مقاومسازی
شده این شهرستان مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در این مراس��م مهندس آقازاده -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان پلدشت
با بیان مطالبی گفت :برای اجرای طرح هادی و پروژه آسفالت مشارکتی این
دو روستا اعتباری بیش از  10میلیارد ریال هزینه شده است.
مهندس آقازاده در ادامه با اش��اره به وضعیت اعتبارهای عمرانی نگهداری

نشان منافق سه چیز است -1 :سخن به دروغ بگوید  -2از وعده تخلف کند
 -3در امانت خیانت کند -حضرت محمد(ص)
26

بهرهبرداری از  35واحد مسکونی بهسازی و مقاومسازی شده
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور حسینی -معاون هماهنگی
امور اقتصادی و توس��عه منابع استانداری اس��تان ،حجتاالسالموالمسلمین
جمش��یدی -امامجمعه شهرس��تان ،محمدی ایراوانلو -فرماندار شهرس��تان
چایپاره و گروهی از بخشداران و مسئولین شهرستان برگزار و بهطور نمادین
تعداد  35واحد مسکن روستایی مقاومسازی شده شهرستان روستا افتتاح شد.
در این مراس��م مهندس عبدا...زاده -مدیر بنیاد مسکن شهرستان چایپاره،
با ارائه گزارش��ی از وضعیت واحدهای مسکونی گفت :تاکنون از تعداد 5200
واحد روستایی چایپاره بیش از  3000واحد نوسازی شدهاند که با توجه به نیاز
شهرستان به واحد مسکونی این بنیاد آمادگی دارد تا به متقاضیان استفاده از
تسهیالت طرح ویژه ،خدمات ارائه دهد.
س��پس حجتاالسالموالمس�لمین جمشیدی ،مسکن را یکی از مس�ائل اصلی برای هر خانواده دانس�ت که در دین مبین
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و مراقبت از طرحهای اجرا شده را خواستار شد.
وی در ادامه س��خنان خود از ش��روع به کار نزدیک به تعداد  3000واحد مس��کن روس��تایی در شهرستان و اتمام کار بیش از تعداد  2700واحد
مسکن روستایی مقاومسازی شده که تعداد  20واحد از آنها در این مراسم مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند توضیحهایی را ارائه داد.
س��پس دکتر صفری از تالشهای کارکنان بنیاد مس��کن در زمینه اجرای طرح هادی و پروژههای مش��ارکتی و نیز ساخت واحدهای مسکونی
مقاوم روستایی قدردانی نمود.

اسلام تأکیدهای زیادی بر آن ش�ده است .وی از تمامی روستاییان و کس�انی که تمایل به زندگی در روستا دارند برای
دریافت تسهیالت طرح ویژه و ساخت مسکن مقاوم دعوت نمود.

همچنین محمدی ایروانلو نیز بعد از افتتاح و بازدید از واحد نمونه روس��تایی با قدردانی از تالشهای بنیاد مس��کن شهرستان از روستاییانی که
واحدهای مسکونی آنها کمدوام است خواست تا از تسهیالت طرح ویژه برای مقاومسازی واحدهای مسکونی خود اقدام نمایند.

افتتاح تعداد  45واحد مسکن روستایی در روستای نصرتآباد

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حض��ور زمانی -فرماندار و گروهی از
بخش��داران اعضای شورای اداری شهرس��تان تکاب ،بهطور نمادین تعداد  45واحد
مسکن روستایی مقاومسازی ش��ده شهرستان در روستای نصرتآباد از توابع بخش
تخت سلیمان این شهرستان افتتاح شد.
در این مراسم فرجی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان تکاب ،با اشاره به این موضوع که
تنها از تعداد  7500واحد مسکونی روستایی شهرستان تعداد  1900واحد از آنها تاکنون
مقاومسازی شده از مسئولین شهرستان ،بخشداران و دهیاران خواست تا روستاییان را
به استفاده از تسهیالت طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی تشویق نمایند.
همچنی��ن زمانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن در زدودن غب��ار محرومیت از چهره
روستاها و دادن چهرهای جدید با اجرای پروژههای طرح هادی و نیز تبدیل بافت فرسوده روستاها به واحدهای مسکونی قدردانی کرد و در مورد
همکاری با بنیاد مسکن برای جذب تسهیالت طرح ویژه اعالم آمادگی نمود.

دوره آموزشی نحوه کارشناسی و آواربرداری واحدهای خسارت دیده از بالیای طبیعی برگزار شد

بنابر گزارش روابط عمومی ،دوره آموزشی شیوه کارشناسی و آواربرداری واحدهای خسارت دیده از بالیای طبیعی با حضور مدیران و کارشناسان
بنیاد مسکن تابعه استان و نیز نمایندگان ادارههای حاضر در کارگروه مسکن به مدت دو روز برگزار شد.
گفتنی است تدریس این دوره را مهندس روحانی -کارشناس حوزه بازسازی دفتر مرکزی بر عهده داشت.

بردبار کسی است که برادرهای دینیش را تحمل کند -حضرت علی(ع)
27
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بهرهمندی  80خانوار ماکویی از نعمت مسکن
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،مهندس س��یدحیدر طالبزاده-
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان ماکو ،در مراسم افتتاح تعداد 80
واحد مسکونی که با حضور حجتاالسالموالمسلمین سیدمحمد
هاش��می -امامجمع��ه شهرس��تان ماک��و ،عباس��ی -فرماندار
شهرس��تان و اعضای شورای اداری شهرستان ماکو ،به صورت
همزمان و نمادین در روس��تای پنجرلو برگزار ش��د ،گزارشی از
وضعیت مسکن در سطح روستاهای شهرستان ارائه داد و گفت:
تعداد  80واحد مسکونی که اکنون به بهرهبرداری میرسد ،با پرداخت  11میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت ،نزدیک به  32میلیارد ریال آورده
مالکین و با نظارت مستقیم نظام فنی روستایی ساخته شده است.
سپس عباسی یکی از اصلی ترین شاخصههای توسعه را مسکن بیان کرده و از تالشها و مراجعههای مکرر کارشناسان بنیاد مسکن به روستاها
برای ترویج طرح ویژه و نیز تشکیل نشست با مسئولین شهرستانی و بانکهای عامل در جهت تسهیل در امر پرداخت تسهیالت قدردانی کرد.

افتتاح تعداد  90واحد مسکونی مقاومسازی شده همزمان در روستاهای شهرستان میاندوآب

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس هادی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
میاندوآب ،در مراس��م افتتاح این واحدها که به صورت همزمان در روس��تای
ارمناک سفلی ،برگزار شد ،با اشاره به تهیه و اجرای طرحهای متنوع عمرانی
واحدهای مس��کونی که بیشتر در روس��تاها اجرا میگردد ،خاطر نشان کرد:
طرح مقاومس��ازی واحدهای مسکونی روستایی که یکی از مهمترین طرحها
اس��ت که با هدف بهبود و بهداشتی شدن محل زندگی ،در امان ماندن جان
و مال س��اکنین در زمان بروز س��وانح ،ایجاد انگیزه جهت ماندن در روستاها
و ...اجرا میشود.
مهندس هادی با اشاره به آسیبپذیر بودن واحدهای مسکونی بافت فرسوده از دهیاران و شوراهای اسالمی خواست تا در زمینه ترویج فرهنگ
مقاومسازی ،این نهاد را مساعدت نمایند .وی در ادامه برای هرگونه همکاری در آبادانی روستاها اعالم همکاری کرد.
س��پس مهندس قهرمانی با قدردانی از فعالیتهای عمرانی بنیاد مس��کن در روستاها ،قول مساعد داد تا با حضور دهیاران و شوراهای اسالمی
روستاییان را برای ساخت واحدهای مسکونی مقاوم تشویق نمایند.

حضور بنیاد مسکن در نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر

بنابر گزارش روابط عمومی ،بنیاد مس��کن اس��تان با حضور در نمایش��گاه
توانمندیهای روس��تاییان و عشایر و س��اخت واحدهای مسکونی روستایی
قس��متی از فرهنگ و نوع معماری واحدهای مسکونی در منطقه آذربایجان
را به نمایش گذاشت.
گفتنی اس��ت مسئولین کشوری و نمایندگان مجلس از این واحد مسکونی
بازدید کردند.
مهندس بدلی نیز در بازدید از این نمایشگاه گفت :بنیاد مسکن همیشه در
تهیه طرحهای هادی و اجرای این طرحها و نیز در زمینه مس��کن روستایی
توجه به فرهنگ ،آداب و سنن آن منطقه را مدنظر قرار میدهد .وی استقبال
بی نظیر بازدیدکنندگان از واحد س��اخته ش��ده توسط بنیاد مسکن را نشانه و
عاملی مهم در فعال نمودن روستاها در امر گردشگری و ایجاد درآمد و شغلی پایدار برای اهالی روستاها از طریق ساخت اینگونه واحدها و فعالیت
در زمینه گردشگری دانست.

هر که آرزویش دور و دراز شد ،کارش بد شد -امام موسی کاظم(ع)
28

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان اصفهان
نشست تخصصی و کارشناسی شیوه اجرای دیواره جدید ساحلی شهر سیلزده پلدختر

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت تخصصی و کارشناس��ی ش��یوه اجرای دیواره جدید س��احلی شهر
پلدختر با حضور مهندس س��عیدی -مدیرعامل ش��رکت س��امان محیط ،مهندس خانی -مدیرکل بنیاد
مس��کن استان ،مهندس چراغی-شهردار پلدختر ،نماینده شرکت مهندسین مشاور فجر و توسعه مشاور
طرح جامع و تفصیلی ش��هر پلدختر ،نماینده شرکت مهندسین مشاور هراز راه (طراح) و نماینده شرکت
مهندسین مشاور یکم در شرکت سامان محیط تشکیل شد.
این نشس��ت پیرامون بررسی تخصصی ش��یوه اجرای دیوار ساحلی ،تکمیل پل خیابان هفتم تیر ،خط
پ��روژه دیوار در ضلع ش��رقی ،نحوه اتصاالت معابر و گذر بندی اط��راف رودخانه و حریم جدید رودخانه
کشکان برگزار گردید.
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بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس محمود بدلی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان ،حجتاالسالموالمس��لمین جباری -امامجمع��ه و عبداللهی اصل-
فرماندار شهرس��تان شوط از پروژه آسفالت مش��ارکتی روستای سنق بازدید
کردند .در این بازدید مهندس بدلی هدف از اجرای طرح آس��فالت مشارکتی
معابر روس��تایی را جذب مشارکت اهالی ،دهیاران و اعضای شورای اسالمی
در عمران و آبادانی روس��تاها و نیز بهس��ازی معابر روستایی برای تسهیل در
رفت وآمد روستاییان و همچنین هدایت آبهای سطحی ناشی از بارندگی بیان
کرد .وی در ادامه گفت :در شهرستان شوط از زمان شروع طرح آسفالتریزی
معابر از محل قیر ،بنیاد مس��کن توانسته است تاکنون معابر  10روستای این
شهرستان را با مشارکت دهیاران ،بخشداران و اهالی آسفالتریزی نماید.
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بازدید امامجمعه و فرماندار از پروژه آسفالت مشارکتی روستای سنق

تجلیل از  4دهیار بخش مرکزی شهرستان اردستان

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور بخش��دارمرکزی و سرپرس��ت بنیاد مس��کن
شهرستان اردستان از دهیاران موفق روستاهای موغار ،قهساره ،خشکآباد ،رحمتآباد، حیدرآباد،
امیران ،نیرآباد و معینآباد که در طرح آسفالت روستایی با بنیاد مسکن آن شهرستان همکاری و
مشارکت داشتند تجلیل به عمل آمد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان البرز
تقدیر از مدیران پاسخگو

به گزارش روابط عمومی ،صدا و س��یمای اس��تان البرز در مراسمی با حضور دکتر شهبازی -اس��تاندار در روز خبرنگار ،از مدیرانی که بیشترین
تعامل را با رسانه داشتهاند قدردانی کرد.
مقدس��ی -مدیرکل صدا و س��یما در این مراسم در سخنانی گفت :ما بهعنوان یک رسانه متعهد ،تالش میکنیم عملکرد خوب همه دستگاهها
را برجسته کنیم و امیدواری مردم و نشاط اجتماعی را افزایش دهیم.

دروغ ،روزی را کم میکند -حضرت محمد(ص)
29
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مقدسی افزود :در کنار انعکاس عملکرد مناسب مدیران ،کم کاریها و سستیها را نیز بهعنوان مطالبه مردمی پخش و پیگیری خواهیم کرد.
در پایان از مهندس رحیمیزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان البرز بهعنوان یکی از مدیران پاسخگو با اهدای لوح تقدیر قدردانی به عمل آمد.

بهرهبرداری از زیرسازی و آسفالت روستای شیخ حسن
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به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور دکتر شهبازی -استاندار،
مهندس رحیمیزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس کتابی نژادیان-
سرپرس��ت عمران روس��تایی اس��تان ،مهندس کوهدار -مدیر بنیاد مسکن
شهرس��تان نظرآباد و دیگر مس��ئولین اس��تانی پروژه زیرس��ازی و آسفالت
روستای شیخ حسن افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در این مراس��م استاندار با قدردانی از ارائه خدمات شایسته بنیاد مسکن در
روس��تاها گفت :با بهرهبرداری از این پروژهها خانوارهای روستایی از مزایای
آنها بهره مند میشوند.

کمک خیر ساوجبالغی به حساب  100امام (ره)

به گزارش روابط عمومی ،سیدحس��ین موس��ویپور مبلغ  40000000ریال به حس��اب  100حضرت امام(ره) کمک نمود تا در امر خداپس��ندانه
ساخت مسکن برای محرومین جامعه سهیم شود.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان ایالم
نشست بنیاد مسکن استان با بنیاد مستضعفان

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس مجیدی -مدیرکل دفتر برنامهریزی و هماهنگی طرحها در بنیاد مسکن کشور ،مهندس
محبی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و کارشناسان مربوط با مدیرکل و کارکنان بنیاد مستضعفان کل کشور بهمنظور رفع مشکل اسکان اهالی
روستای باغله و اشتغال زایی روستاهای زنجیره سفلی گلمه و پاغله از توابع شهرستان چرداول در دفتر مدیرکل بنیاد مسکن استان ایالم برگزار
شد .همچنین پس از بحث و تبادلنظر تصمیمهایی اتخاذ گردید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان بوشهر
ساخت واحدهای مسکونی ویژه اقشار کمدرآمد آغاز شد

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور استاندار بوشهر ،معاونین،
مدیرکل بنیاد مس��کن استان و مس��ئولین محلی شهرستان دشتی ،عملیات
اجرایی پروژه  ۱۰۴واحدی مس��کن ش��هری خورموج ویژه اقش��ار کم درآمد
آغاز شد.
مدیرکل بنیاد مس��کن استان در این مراس��م با بیان اینکه بنیاد مسکن در
چند س��ال اخیر در حوزه ساخت مسکن برای اقشار محروم جامعه اقدامهای
ارزندهای انجام داده اس��ت ،گفت :این پروژه در  ۲۶بلوک  ۴واحدی س��اخته
میشود.
وی افزود :این ظرفیت در شهرس��تان دش��تی وجود دارد که تعداد مسکن
برای این اقشار محروم جامعه افزایش داده شود.

از سستی و بی قراری بپرهیز که این دو کلید هر بدی میباشند -امام محمد باقر(ع)
30

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور استاندار بوشهر ،مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مسئولین محلی شهرستان تنگستان و بوستان امید
روستایی بندر بوالخیر در این شهرستان افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
مهندس حمید حیدری بریدی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان بوش��هر در مورد افتتاح بوستان امید روستایی در شهرستان تنگستان گفت :برای
اجرای این پروژه در مساحت  6000مترمربع مبلغ  1/9میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است که در هفته دولت افتتاح شد.
مهندس حیدری بریدی ،با اشاره به اینکه تعداد  ۲۵۶بوستان امید در روستاهای استان بوشهر اجرا شده است گفت :تاکنون تعداد  ۱۷۹بوستان
آن با اعتباری به مبلغ  ۱۷۹0میلیارد ریال افتتاح شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بوستان امید روستایی در شهرستان تنگستان افتتاح شد

 ۱۲واحدی ویژه اقشار کم درآمد روستای کُنارباباییِ افتتاح شد
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به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور استاندار ،معاونین ،مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان ،فرماندار تنگستان ،بخشدار و س��ایر مسئولین محلی،
 ۱۲واحد ویالیی روس��تایی با سازه نوین در روس��تای کناربابایی شهرستان
تنگستان افتتاح شد.
مهندس حیدری بریدی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان بوشهر گفت :برای
اجرای این پروژهها مبلغ  ۱۰میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
مهندس حیدری بریدی افزود :همچنین  ۲۱۰000مترمربع آس��فالت معابر
روستایی در  ۳۶روستا با  ۱۴۰میلیارد ریال اعتبار از دیگر پروژههای افتتاحی
در شهرستان تنگستان است.
وی ادامه داد :همچنین عملیات اجرایی بهسازی و مقاومسازی تعداد  ۴۴۷واحد مسکن روستایی با اعتباری به مبلغ  ۱۹۰میلیارد ریال تسهیالت
در شهرستان تنگستان اجرا شد.

آسفالتسازی  ۸700مترمربع در سه روستای شهرستان دشتی

به گزارش روابط عمومی ،در قالب طرح هادی در س��ه روستای شهرستان
دشتی آسفالتسازی و خیابانسازی به مساحت  ۸۷۰۰مترمربع و با اعتباری
به مبلغ  6میلیارد ریال انجام شده است.
رئیس بنیاد مس��کن شهرس��تان دش��تی در مراس��م افتتاح و بهرهبرداری
طرحهای هادی در س��ه روس��تای بحیری ،بادام زار و اهش��ام قائد گفت :در
این روستاها به میزان قابل توجهی خیابانسازی و آسفالتسازی انجام شده
است.

پنج طرح عمرانی در شهرستان دیر افتتاح و اجرایی شد

به گزارش روابط عمومی ،پنج طرح عمرانی بنیاد مسکن با اعتباری به مبلغ
 ۲2میلیارد و  ۵0۰میلیون ریال افتتاح و یا اجرایی شد.
از این پروژهها چهار طرح ش��امل سنگ جدول و بهسازی معابر با اعتباری
به مبلغ  17میلیارد و  ۵0۰میلیون ریال ۲000 ،مترمربع مساحت 1400 ،متر
اجرای آس��فالت و  ۶۰۰متر پیاده روس��ازی در روستاهای شهرستان عملیات
اجرایی آنها آغاز شد .همچنین یک طرح هادی روستایی نیز با  ۵میلیارد ریال
اعتبار مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست میدهد و نگرانیها
به او رو میآورد -امام حسین(ع)
31

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

 ۲۱۹میلیارد ریال پروژه عمران روستایی در استان بوشهر به بهرهبرداری رسید
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس حمید حیدری بریدی -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان گفت :همزمان با هفته دولت  ۱۵۴پروژه ب��ا اعتباری به مبلغ  ۲۱۹میلیارد
ریال در روستاهای استان بوشهر افتتاح شد.
مهندس حیدری بریدی با بیان اینکه  ۷۱۳پروژه بهس��ازی و نوس��ازی مس��کن
روس��تایی در هفته دولت افتتاح ش��د ،افزود :از  1578واحد مسکن روستایی که در
دس��ت ساخت است در هفته دولت  ۷۱۳پروژه آن با اعتباری به مبلغ  ۱۷0میلیارد
ریال افتتاح شد.
وی با بیان اینکه تس��هیالت بانکی بهسازی و نوسازی مسکن روستایی از ۲۵0
میلیون ریال به  ۴0۰میلیون ریال افزایش یافته است ،خاطر نشان کرد :در اجرای
این طرح  ۳۶میلیارد ریال کمک بالعوض از محل حساب  ۱۰۰امام(ره) به نیازمندان پرداخت شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان تصریح کرد :همزمان با هفته دولت  ۱۵۴پروژه با اعتباری به مبلغ  ۲۱۹میلیارد ریال در روستاهای استان بوشهر افتتاح شد.
مهندس حیدری با اش��اره به آس��فالت معابر روس��تایی گفت :در هفته دولت  ۶۳کیلومتر از طرح آس��فالت معابر روستایی استان بوشهر در قالب
 ۱۵۴پروژه افتتاح شد.
وی ادامه داد :از محل اعتبارهای وزارت نفت مبلغ  ۱۸0میلیارد ریال برای بهس��ازی و معابر روس��تاهای شهرس��تانهای جنوبی استان بوشهر
تخصیص یافته است که در این زمینه عملیات اجرایی آسفالت معابر و بهسازی روستاهای شش شهرستان دشتی ،تنگستان ،جم ،عسلویه ،کنگان
و دیر در هفته دولت آغاز شد.

تجدید میثاق با شهدا

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت فرارسیدن هفته دولت مدیرکل ،معاونین
و سایر مدیران بنیاد مسکن استان در گلزار شهدای شهر بوشهر حضور یافتند و با
آرمانهای شهدای واالمقام تجدید میثاق کردند.
مهندس حیدری بریدی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان بوشهر ضمن گرامیداشت
هفته دولت گفت :یکی از ویژگیهای این شهیدان اخالص در عمل و مردمی بودن
آن بود و ما باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم و با تمام توان به مردم خدمت کنیم.
مهن��دس حیدری بری��دی در ادامه ،امنیت و اقتدار جمهوری اس�لامی ایران را
مرهون خون شهدا دانست و افزود :آنچه امروزه ما در کشور داریم به برکت خون
شهدا است و همه ما باید تالش کنیم تا با پیروی از آرمانهای شهدا و انقالب خدمتگذاری صادق برای مردم باشیم.

رییس بنیاد مسکن شهرستان تنگستان مدیر برتر شد

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت هفته دولت در مراس��می عبدالحس��ین رفیعیپور -فرماندار شهرستان تنگستان ،مهدی احمدی منفرد-
رییس بنیاد مسکن این شهرستان را بهعنوان مدیر برتر مورد تجلیل قرار داد.
احمدی منفرد در زمینه تعامل و همکاری با مقامات محلی شهرس��تان ،افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژههای متعدد در س��طح شهرس��تان
تنگستان توانسته موفق عمل نموده و رضایت مقام عالی شهرستان تنگستان را جلب نماید.

زمین چمن مصنوعی روستای امامزاده افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور فرماندار ،رییس بنیاد مسکن شهرستان دشتستان و سایر مسئولین محلی ،زمین چمن مصنوعی
روستای امامزاده بخش بوشکان از توابع شهرستان دشتستان مورد افتتاح و بهرهبرداری قرار گرفت.
این پروژه که از محل مشارکت بنیاد مسکن و دهیاری انجام شده ،با اعتباری بیش از  ۳میلیارد ریال به اتمام رسیده است.

بهترین یاران کسی است که ناسازگاریش اندک باشد و سازگاریش بسیار -حضرت محمد(ص)
32

طرح هادی در  ۵روستای فاقد دهیاری شهرستان بوشهر افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور فرماندار و مسئولین محلی
شهرس��تان بوش��هر طرح هادی در پنج روستای فاقد دهیاری این شهرستان
افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در این مراسم صادق صداقت -رئیس بنیاد مسکن شهرستان بوشهر میزان
اعتبار این پروژهها را مبلغ  ۱۱میلیارد ریال عنوان کرد.
وی اجرای طرح هادی روس��تایی را از مهمترین فعالیتهای انجام ش��ده
در زمینه توس��عه و ارتقای محیطهای مسکونی و سالمسازی محیط زیست
روستاییان دانست و گفت :امروزه توسعه روستاها با اجرای طرح هادی شتاب
میگیرد.
رییس بنیاد مس��کن شهرستان بوش��هر افزود :با توجه به اهمیت روستا در
برنامهریزیهای توس��عهای ،تاکنون طرحهای متعددی توس��ط بنیاد مس��کن در زمینه تسریع روند توس��عه یافتگی روستاها اجرا شده تا به نوعی
شدت نابرابریهای بین نقاط شهری و روستایی را کاهش دهد که میتوان گفت یکی از این طرحها ،طرح هادی است که عالوه بر ایجاد زمینه
توسعه و عمران روستاها ،نقش مهمی در افزایش میزان رضایت روستاییان از زندگی در روستا دارد.
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به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور مسئولین محلی طرح هادی
در هشت روستای شهرستان جم افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
غالمرضا بهمنی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان جم در مراسم افتتاح این
طرحها با اشاره به افتتاح پروژه طرح هادی روستای بیدخوار در شهرستان جم
گفت :این پروژه با اعتب��اری به مبلغ  3000میلیارد ریال از محل اعتبارهای
نفت و گاز افتتاح شد.
بهمن��ی اعتب��ار این پروژهها را  ۲۰۰میلیارد ریال عن��وان کرد و گفت :این
بودجه از محل اعتبارهای کمکهای وزارت نفت است و در مساحت ۴۰000
مترمربع اجرا شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

طرح هادی در  ۸روستای شهرستان جم افتتاح و به بهرهبرداری رسید

عملیات اجرایی  ۲طرح هادی در شهرستان کنگان آغاز شد

به گزارش روابط عمومی ،عملیات اجرایی  ۲طرح هادی در روستای پرک شهرستان کنگان آغاز شد.
مهندس غالمرضا زارعی -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان بوشهر گفت :برای اجرای این
طرحها  ۱۳میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارهای تفاهمنامه بنیاد مس��کن و ش��رکت ملی نفت برای
شهرستانهای جنوبی (کنگان ،عسلویه ،جم و دیر) استان بوشهر هزینه میشود.
مهندس زارعی افزود :س��هم شهرس��تان کنگان از این تفاهمنامه اجرای هشت پروژه عمرانی است
که با  ۴۵میلیارد ریال اعتبار اجرا میشود.
وی در مورد تأمین قیر رایگان گفت :س��هم اس��تان بوش��هراز این محل  ۵۰میلیارد ریال بود که با
رایزنیهای انجام ش��ده این میزان به ۳۵۰میلیارد ریال افزایش یافته است و با این میزان اعتبار ،یک
میلیون و  ۴۰۰هزار مترمربع آسفالت معابر روستایی انجام میشود.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان بیان کرد :سهم شهرستان کنگان از این میزان اعتبار ،مبلغ
۱۳۱میلیارد و  ۲۰۰میلیون ریال است که با این اعتبار  ۳۶000مترمربع آسفالت معابر انجام میشود.

از جفا بپرهیز چون جفا برادری را نابود میکند -حضرت علی(ع)
33

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری از طرح هادی در سه روستای شهرستان گناوه

به گزارش روابط عمومی ،علی افرند -رئیس بنیاد مس��کن شهرس��تان گناوه گفت :در هفته دولت  ۳طرح عمرانی در روس��تاهای بخش ریگ
شهرستان گناوه با حضور معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر به بهرهبرداری رسید.
علی افرند افزود :طرح هادی روس��تای چهارروس��تایی شامل روکش آس��فالت خیابان با اعتباری به مبلغ  ۲میلیارد و  ۴۰۰میلیون ریال ،آسفالت
معابر روستای مال محمود با اعتباری به مبلغ  1میلیارد و  ۹۰۰میلیون ریال از سهمیه قیر رایگان و چمن مصنوعی ورزشی روستای چهارمحال
با اعتباری به مبلغ  ۴میلیارد ریال از طرحهای افتتاحی در روستاهای بخش ریگ بود.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان تهران
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نشست بررسی بازسازی و اجرای طرح هادی روستاهای سیلزده دشت آزادگان

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی بازس��ازی و اجرای طرح
هادی روس��تاهای سیلزده بنده شهرستان دشت آزادگان با حضور غالمرضا
صالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس ش��نوایی -مدیرکل دفتر
نظارت و ارزیابی معاون عمران روستایی و مهندس عسکری -مدیرکل دفتر
فنی معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن کشور و مهندس دلپذیر -نماینده
س��تاد هماهنگی مناطق سیلزده در ستاد بازسازی بنیاد مسکن استان تهران
مستقر در شهرستان دشت آزادگان برگزار شد.
در این نشس��ت طرح هادی روستاهای سیلزده بنده ،سیدخلف ،سیدناصر،
س��یدحمد و علیآباد هوفل بررس��ی و در مورد شیوه بازسازی و اجرای طرح
هادی این روستاها بحث و تبادلنظر گردید.

نشست مدیر بنیاد مسکن با رییس بانک مسکن

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس حسین کیانی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
فیروزکوه با محمدی -مدیر بانک مسکن شهرستان دیدار نمود.
در این دیدار پیرامون مشکالت پیش روی فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر
و پیگیری ساز و کار تقسیط تسهیالت مسکن مهر بحث و تبادلنظر شد.

نشست مدیرکل استان با مدیر عامل آب منطقهای

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور غالمرضا صالحی -مدیرکل و
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان تهران با مهندس سیدحسن رضوی-
مدیرعامل ش��رکت آب منطقهای تهران ،مهندس قربانیان و مهندس غفاری-
معاونین ش��رکت آبمنطقهای برگزار و در م��ورد موضوع حریم کمی و کیفی
رودخانهها و مصوبههای شورای عالی امنیت ملی بحث و تبادلنظر گردید.
در این نشس��ت صالحی با بیان مطالبی گفت :به دلیل س��ختیهای ایجاد
ش��ده ناشی از وجود حریمهای رودها و موانع قانونی موجود و حساسیتهای
منابع آبی ،در امر جذب تس��هیالت بازس��ازی مس��کن روس��تایی مشکالت

عبادت کردن به زیاده روی روزه و نماز نیست بلکه (حقیقت) عبادت زیاد در کار خدا
اندیشیدن است -امام حسن عسکری(ع)
34

نشست کارگروه احیای بافت فرسوده برگزار شد

نشست معاون عمران روستایی با فرماندار
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بنابر گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت کارگ��روه احیای بافت فرس��وده
روس��تاهای شهرس��تان مالرد با حضور مردانه -سرپرس��ت معاونت فنی و
عمرانی فرمانداری ،مهندس شهبازی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان مالرد،
انصاری -بخشداران صفادشت و مرکزی ،رؤسای شوراهای بخش مرکزی
و صفادشت ،نمایندگان دهیاران بخشهای مرکزی و صفادشت ،و نماینده
بنیاد مسکن استان تهران در بنیاد مسکن شهرستان مالرد برگزار شد.
گفتنی است در این نشست مقرر گردید بخشداران و دهیاران نسبت به شناسایی ،ایجاد انگیزه در مالکین بافتهای فرسوده و در نهایت تشکیل
پرونده متقاضیان برای صدور پروانه ساختمانی اقدام و بنیاد مسکن نیز در مدت یک ماه نسبت به رسیدگی و معرفی افراد واجد شرایط به بانک
عامل جهت دریافت تسهیالت اقدام نماید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

فراوانی بهوجود آمده است.
سپس مهندس رضوی به طرح شورای عالی امنیت ملی در امر آب و منابع آبی اشاره کرد و گفت :بازنگری این طرح نیز با تغییرات زیادی مواجه
نبوده است و علیرغم تذکرهای استاندار تهران مفاد قانونی تقریبا به شکل قبلی و بعض ًا با حساسیت بیشتری تصویب شده است.

بناب��ر گ��زارش روابط عموم��ی ،مهندس عل��ی خوئینی -مع��اون عمران
روس��تایی بنیاد مسکن استان تهران ،مهندس مرادی راد -مدیر بنیاد مسکن
شهرس��تانهای ری ،اسالمشهر و بخشداران مركزی ،چهاردانگه و احمدآباد
مس��توفی با مس��عود مرس��لپور -فرماندار شهرستان اسالمش��هر و معاونین
فرماندار دیدار نمودند.
در این دیدار در مورد مش��كالت شهرستان در حوزههای عمران روستایی
بحث و تبادلنظر گردید.
در پای��ان صمیمی -فرماندار شهرس��تان و بخش��داران از تالشهای بنیاد
مسكن استان و شهرستان قدردانی نمودند.

نشست رییس ستاد معین بازسازی بنیاد مسکن تهران با شهرداری سوسنگرد

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس س��ید لطیف موس��وی -رئیس ستاد
معین بازسازی بنیاد مسکن استان تهران مستقر در دشت آزادگان با شهردار
سوسنگرد و معاونین وی دیدار کرد.
در این دیدار در مورد شیوه صدور پروانه واحدهای مسکونی احداثی در شهر
سوس��نگرد و همچنین کم و کیف اجرای عملی��ات عمرانی روی واحدهای
تعمیری بحث و تبادلنظر شد.
مهندس موس��وی ضمن تشریح وضعیت واحدهای تعمیری و احداثی شهر
سوس��نگرد ،خط حریم رودخانه کرخه ،مراحل پرداخت تس��هیالت بالعوض
و ...خواس��تار تس��ریع و مس��اعدت ممکن در صدور پروانه و دس��تور نقشه
واحدهای احداثی از سوی شهرداری گردید.

رستگار نمیشوند مردمی که خشنودی مخلوق را در مقابل غضب خالق خریدند -امام حسین(ع)
35

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست با دهیاران روستاهای شهرستان
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بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،غالمرض��ا صالحی -مدی��رکل و مهندس
روستایی -معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان ،مدیر بنیاد
مسکن شهرستان سوسنگرد و مهندس موسوی -رئیس ستاد معین بازسازی
بنیاد مس��کن اس��تان تهران مستقر در شهرستان دش��ت آزادگان با دهیاران
روستاهای علیآباد هوفل و بنده از شهرستان دشت آزادگان دیدار نمودند.
در این دیدار در مورد تعیین تکلیف واگذاری زمین برای س��اخت واحدهای
جدید در روستای بنده برای سیلزدگان این روستا بحث و تبادلنظر گردید.
گفتنی اس��ت روس��تای بن��ده (بونده) ،روس��تایی از تواب��ع بخش مرکزی
شهرستان دشت آزادگان در استان خوزستان است.

همایش توجیهی آموزشی مبانی و فرآیند طرحهای هادی روستایی برگزار شد
بنابر گزارش روابط عمومی ،همایش آموزشی -توجیهی مبانی و فرآیند طرحهای
هادی برای دهیاران و ش��وراهای روس��تاهای بخش مرکزی شهرستان پاکدشت
با حض��ور مهندس قم��ی -معاون فرماندار ،خانی -بخش��دار مرک��زی ،مهندس
برزگر -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان پاکدشت و دهیاران اعضای شورای اسالمی
روستاهای شهرستان در سازمان تبلیغات اسالمی شهرستان پاکدشت برگزار شد.
در ای��ن همایش مهندس برزگر بر ضرورت آموزش و ایجاد آگاهی برای دهیاران و
شوراهای روستاها در پیشبرد عملی اهداف توسعه و آبادانی روستا تأکید کرد.
گفتنی اس��ت در ادامه پکیج آموزشی توجیهی جامع طرح هادی روستایی توسط
مهندس محمدپور -کارش��ناس مس��ئول معاونت عمران روس��تایی بنیاد مسکن
استان تهران ارائه گردید.

بازدید از روستاهای شهرستان دماوند

به گزارش روابط عمومی ،مهندس علی خوئینی -معاون عمران روس��تایی
بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس محس��ن حاجی عزیزی -مدیر بنیاد مسکن
شهرس��تان دماوند و ناظرین دیوان محاسبات از پروژههای طرحهای هادی
روس��تاهای كالك ،رودافش��ان ،س��ربندان و آیینه ورزان از توابع شهرستان
دماوند بازدید نمودند.
گفتنی اس��ت در س��ال جاری به روس��تای کالک بیش از  3میلیارد و 600
میلیون ریال برای انجام  ۱۲۰۰متر س��نگفرش ۱۵۰۰ ،متر آسفالت و ۱۳۰۰
متر جدولگذاری اختصاص یافته و در روستای رودافشان در سال  ۹۷و  ۹۸هر
نوبت اعتباری بیش از  2میلیارد و پانصد میلیون ریال تخصیص داده شده است.

بازدید از روستاهای شهرستان پاکدشت

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس علی برزگر -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
پاکدش��ت و دکتر علیدادی -بخش��دار شریفآباد از روس��تای عبدلآباد باال از توابع
بخش ش��ریفآباد پاکدش��ت ،آلوئک و کریمآباد بازدید نمودند و با اعضای ش��ورای
اسالمی و دهیاری روستا نشست مشترکی برگزار نمودند.

هیچ بندهای عالم نباشد تا این که به باالدست خود حسد نبرد و زیردست
خود را خوار نشمارد -امام محمد باقر(ع)
36

بازدید از روستای حصاربن
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،حیدر قلی قاس��مزاده -مع��اون فنی و امور عمران��ی فرمانداری
شهرس��تان فیروزکوه ،حس��ینی هرانده -بخش��دار مرکزی ،مهندس کیانی -مدیر بنیاد مسکن
شهرستان فیروزکوه ،رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری ،اعضای شورای اسالمی بخش مرکزی،
اعضای شورای اسالمی و دهیار روستای حصاربن از این روستا بازدید کردند.
هدف از این بازدید بررسی مسائل و مشکالت روستای حصاربن از جمله طرح هادی ،آسفالت
معابر و بهرهبرداری از چاه آب شرب روستا بوده داست.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در این نشست در مورد مشکالت طرح هادی روستایی و همچنین طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی بحث و تبادلنظر گردید.
همچنین در این بازدید مس��ائل و مش��کالت موجود در راه توسعه روستاهای یاد ش��ده بهویژه ضرورت تحقق سرانههای مصوب شده در طرح
هادی روستاها مانند فضای سبز ،مدارس ،کتابخانه و فضای بازی کودک توسط دهیاران مورد بررسی قرار گرفت.

نشست هماهنگی صدور اسناد شاهدشهر

به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترک مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای
ش��هریار ،رب��اط کریم و بهارس��تان با مس��ئولین اداره ثبت اس��ناد و امالک
شهرستان رباط کریم برگزار شد.
این نشس��ت مشترک با حضور مهندس علی محفوظی -مدیر بنیاد مسکن
شهرس��تانهای شهریار ،رباط کریم و بهارستان ،رحیمی -رئیس و حسینی-
معاون اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان رباط کریم ،سلمانی -شهردار
شاهدش��هر ،بهمنزاده -رئیس ش��ورای شهر شاهدش��هر و کارشناسان ثبت
برگزار شد.
در این نشس��ت در مورد مس��ایل مربوط به صدور اس��ناد شاهدش��هر این
شهرستان بحث و تبادلنظر گردید.

نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در بنیاد مسکن شمیرانات

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای حفظ حقوق بیت المال استان
تهران با حضور دکتر حش��متی -معاون قضایی دادس��تان کل کشور و دبیر
ش��ورای حفظ حقوق بیت المال ،مدیرانکل آب منطقه ای ،جهاد کشاورزی،
س��ازمان محیط زیست ،ش��هرداران منطقه یک تهران و شمیرانات ،سیاوش
ش��هریور -فرماندار شهرس��تان و مهن��دس علی خوئینی -مع��اون عمران
روستایی بنیاد مسکن استان تشکیل شد.
در این نشس��ت مهندس خوئینی به نمایندگی از بنیاد مسکن استان در مورد
وضع فعلی طرحهای هادی ،ضوابط و مقررات و موانع قانونی و نیز مسائل پیش
روی تصویب و بازنگری طرحهای هادی روستایی توضیحهایی را ارائه داد.

آن کسی که نفسش را محاسبه میکند سود برده است و آن کسی که از محاسبه غافل
بماند زیان دیده است -امام رضا(ع)
37

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست هم اندیشی با مسئولین بهزیستی شهرستان شمیرانات

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی مشكالت در مورد تفاهمنامه
همكاری بنیاد مس��كن و س��ازمان بهزیس��تی برای كمك به تأمین مسكن
مددجوی��ان و افراد معلول س��اكن در روس��تاها و ش��هرهای زی��ر  ٢٥هزار
نفرجمعیت تحت پوشش با حضور مهندس مهدی ردائی -مدیر بنیاد مسکن
شهرستان شمیرانات ،مسئول بسیج سازندگی سپاه شمیرانات و مسئول فنی
و عمرانی بسیج س��ازندگی و مدیران بهزیستی شهرستان در اداره بهزیستی
شهرستان شمیرانات ،برگزار شد.
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دیدار مدیر بنیاد مسکن شهرستان شمیرانات با شورای اسالمی و دهیاری روستای امامه
بنابر گ��زارش روابط عمومی ،مهندس مهدی ردایی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان شمیرانات با اعضای شورا ودهیار روس��تای امامه باال و پیمانکار
اجرای آسفالت معابر این روستا دیدار نمود.
در این دیدار در مورد راهکارهای تسریع در اجرای عملیات عمرانی در این
روستا و مشکالت و موارد ایجاد شده بحث و تبادلنظر گردید.

دوره آموزش صورت وضعیت نویسی

بنابر گزارش روابط عمومی ،دوره آموزشی مدیریت قراردادها ،تهیه صورت وضعیت و شرایط عمومی و خصوصی پیمان تشکیل شد.
این دوره ویژه کارشناس��ان فنی ،مالی و ذیحس��ابی اداره کل استان و مدیران و کارشناس��ان شهرستانهای استان به مدت  30ساعت در بنیاد
مس��کن اس��تان تهران تشکیل شد .در این دوره به ش��رکت کنندگان ،آخرین تغییرات در مورد مدیریت قراردادها ،تهیه صورت وضعیت و شرایط
عمومی و خصوصی پیمان ،آموزش داده شد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان چهارمحال و بختیاری
عملیات اجرایی آسفالت روستای شیاسی انجام شد

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با
اشاره به آسفالت معابر روستاها گفت :در زمینه عملیات اجرای آسفالت معابر
روس��تای شیاسی از توابع شهرس��تان اردل  4740میلیون ریال اعتبار هزینه
شده است.
مهندس رئیسی با قدردانی از همه مسئوالنی که در زمینه اجرای طرحهای
هادی با بنیاد مس��کن همکاری دارن��د ،افزود :با توجه به اینکه اجرای چنین
طرحهای��ی نیازمند صرف مبالغ س��نگین بوده حف��ظ ،مراقبت و نگهداری از
طرحهای اجرا شده از مهمترین مسائل است.

دو رکعت نماز شخص زن دار بهتر از هفتاد رکعت نماز عزب است -حضرت محمد(ص)
38

اعالم رضایت معاون هماهنگی و اقتصادی سازمان برنامه و بودجه از اجرای طرحهای هادی
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به گزارش روابط عمومی ،آئین کلنگزنی ساخت مسکن در قالب طرح ملی
همزمان با هفته دولت در سراسر کشور و نیز در  5استان از جمله چهارمحال و
بختیاری به صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور در استان برگزار شد.
آئین آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی تولید مس��کن در منطقه منظریه
ش��هرکرد با حضور اس��تاندار و معاونین ،مدیرکل بنیاد مسکن ،مدیرکل راه و
شهرسازی و گروهی از مدیران و مسئوالن استانی برگزار شد.
در این مراسم مهندس رئیسی با بیان مطالبی گفت :در طرح اقدام ملی ،تهیه
مس��کن در ش��هرهای زیر  100هزار نفر را در دست اقدام داریم و اکنون برای
آغاز عملیات در شهرهای زیر  500000نفر نیز برنامهریزی کردهایم.
وی با بیان اینکه س��هم اس��تان در مرحله اول طرح ملی تعداد  1300واحد مسکونی اس��ت ،ادامه داد :تسهیالت و امکانات الزم برای افزایش
این تعداد وجود دارد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان افزود :در اکثر شهرهای استان زمینهای ملی موجود است که تعداد  741واحد از این زمینها امروز کلنگزنی و
عملیات اجرای پروژهها آغاز میشود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

برگزاری آئین عملیات اجرایی طرح اقدام ملی تولید مسکن

به گ��زارش روابط عمومی ،دکتر پورمحمدی -مع��اون هماهنگی و اقتصادی
سازمان برنامه و بودجه ،مهندس رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و گروهی
از مدی��ران اس��تان از روند اجرای طرحهای هادی روس��تاهای دهنو ،دوپالن و
گلسفید از توابع بخش ناغان شهرستان کیار بازدید کردند.
در این بازدید مهندس رئیس��ی ضمن تش��ریح عملکرد این نهاد در بخش ناغان
گفت :ادامه عملیات اجرایی در روستاها نیازمند اعتبارهای بیشتری است که میطلبد
مسئوالن در سازمان مدیریت و برنامهریزی نگاه ویژهای به استان داشته باشند.
س��پس دکتر پورمحم��دی نیز با اعالم رضایت از فعالیتهای بنیاد مس��کن و
کیفیت ارائه خدمات در روستاها گفت :اعتبارهای مورد نیاز برای تکمیل طرحهای هادی بخش ناغان برآورد و اعالم شود.
در ادامه نشس��تی با حضور دکتر پورمحمدی و گروهی از مس��ئوالن اس��تانی و شهرستانی برگزار شد که مهندس رئیسی نیز بخشی از عملکرد
این نهاد ،مشکالت و موانع حوزه کاری را تشریح کرد.
س��پس دکتر پورمحمدی با تأکید بر توجه به روس��تاهای کمتر برخوردار گفت :توزیع امکانات در روستاها باید براساس اولویت انجام شود و نیز
در زمینه تخصیص اعتبارها به این روستاها قول مساعدت و پیگیری داد.

دیدار دهیار و شورای خانمیرزا با مدیرکل بنیاد مسکن

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،دهیار و اعضای ش��ورای خانمی��رزا از توابع
شهرس��تان لردگان با مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار
و گفتگو کردند.
در این دیدار عضو ش��ورای خانمیرزا به نمایندگی از تمام دهیاران ،اعضای
شورای اسالمی روستاهای بخش و روستاییان از فعالیتهای بنیاد مسکن در
روستاها بهویژه خانمیرزا قدردانی کرد .وی ضمن بخشی از مطالبات مردمی
از بنیاد مسکن خواستار گسترش تعامالت در زمینه توسعه روستاها شد.
سپس مهندس رئیس��ی با ارائه بخشی از عملکرد بنیاد مسکن در روستاها
گفت :این نهاد آمادگی دارد تا طرحهای هادی ،مقاومسازی مسکن و ...را با همکاری و مشارکت مردم ،دهیاران و بخشداران انجام دهد.

کوشندهترین مردم کسی است که گناهان را رها سازد -امام حسن عسکری(ع)
39

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مشترک بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و امالک استان
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،بهمنظور بررس��ی و رفع مش��کالت احتمالی و
افزایش تعامالت در س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک و بنیاد مس��کن نشستی
با حضور مدیرانکل ،معاونین و مدیرانی شهرستانی دو دستگاه برگزار شد.
در این نشس��ت پس از ارائه گزارش عملکرد صدور س��ند مالکیت شهری
و روس��تایی توسط معاون عمران روس��تایی بحث ،تبادلنظر و تصمیمهایی
پیرامون تسریع در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت
از تولید و عرضه مسکن اتخاذ گردید.
همچنین هماهنگیهای الزم برای بازدید شهرستانی مدیرانکل ،معاونین
و کارشناس��ان دو دس��تگاه توس��ط واحد امور زمین و اداره کل ثبت اسناد و
امالک تدوین شد.

مشکالت روستای سرتنگ محمود بررسی شد

به گ��زارش روابط عموم��ی ،مدیرکل مدیریت بح��ران ،مدیرکل و معاون
بازس��ازی و مس��کن روستایی بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از مسئوالن
شهرس��تانی و استان از شهرس��تان کیار بازدید و مشکالت روستای سرتنگ
محمود را مورد بررسی قرار دادند.
در این بازدید مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با سپاس
از همکاری بانک و مس��ئولین روس��تا و شهرس��تان گفت :در زمینه پرداخت
تسهیالت به روستاییان بانکها همکاری خوبی با این نهاد دارند.
مهندس رئیس��ی با اش��اره به کمبود اعتبارهای بنیاد مسکن استان افزود:
بنیاد مسکن یک دستگاه اجرایی است و تا زمانی که اعتبار باشد میتواند کار
انج��ام دهد اما با توجه به کمبود اعتبارها باز هم تالش کردهایم که بهترین
خدمات را به بهترین نحو به مردم ارائه کنیم.
وی با اش��اره به افراد س��اکن در روستای س��رتنگ محمود بیان کرد :تعداد  117خانوار در این روستا ساکن هستند که در زمینه ساخت مسکن
مقاوم  112نفر به بانک مراجعه و  90نفر قرارداد منعقد کردهاند همچنین  22نفر هنوز برای عقد قرارداد مراجعه نکردهاند .مدیرکل بنیاد مسکن
استان در ادامه خواستار مساعدت بانکهای عامل در تسهیل و تسریع انعقاد قرارداد با متقاضیان شد.
سپس ستار فرهادی -مدیرکل مدیریت بحران استان گفت :تعدادی از اهالی روستا تاکنون زمین دریافت نکردهاند و بخشی هم از پالکها مانده
و تکمیل نشده است که نیازمند مساعدت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برای واگذاری زمین به بنیاد مسکن میباشد.
در پایان فرهادی از اهالی که در بافت قدیم سرتنگ هستند خواست تا قبل از بارش به سایت جدید منتقل شوند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان رضوی
برگزاری دوره آموزشی حقوق ثبتی و اسناد رسمی حقوق مهندسی

به گزارش روابط عمومی ،عباس رضایی -کارشناس آموزش بنیاد مسکن استان در این مورد گفت :این دوره با حضور  55نفر از کارکنان بنیاد
مسکن به مدت  2روز بهمنظور افزایش آگاهی کارکنان با توجه به ضرورت آگاهی همکاران از شیوه دستورالعمل ها ،موارد آیین نامهای و قوانین
رسمی برگزار شد.
در این دوره آموزش��ی ش��رکت کنندگان با مطالب مرتبط با عقود ،اجاره ،سرقفلی ،وکالت ،وقف ،اس��ناد قراردادها ،قانون تملک آپارتمانها و...
آشنا شدند.

روزه نفس از لذتهای دنیوی ،سودمندترین روزههاست -حضرت علی(ع)
40

دیدار با همكاران شعبه بجنورد

پیگیری واگذاری زمین روستاهای استان
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بنابر گزارش روابط عمومی ،مهن��دس محمدی -مدیركل و معاونین بنیاد
مسکن استان با همكاران بنیاد مسكن شهرستان بجنورد دیدار نمودند.
در ای��ن دی��دار مهندس محمدی گزارش��ی از تالشهای هم��كاران بنیاد
مس��كن شهرس��تان بجنورد در مورد بازسازی زلزله س��ال  96و سیل سال
جاری را ارائه داد.
وی اف��زود :بنیاد مس��كن عمده فعالیته��ای عمرانی روس��تاهارا با تمام
كاستیها و مشكالت به خوبی انجام میدهد و همه آنها مرهون تالشهای
نیروهای پرتوان بنیاد مسکن میباشد.
در ادامه همكاران به بیان نقطه نظرهای خویش پرداختند.
در پایان با قدردانی از تالشهای مهندس ایمانی -مدیر سابق بنیاد مسکن
شهرستان بجنورد ،مهندس رئوفی بهعنوان مدیر بنیاد مسکن شهرستان بجنورد منصوب شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان شمالی

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس محمدی -مدیركل ،مهندس صابری-
معاون عمران روس��تایی و مهندس رس��تمی -كارش��ناس ام��ور زمین بنیاد
مس��کن استان با حضور در سازمان جهادكشاورزی استان و اداره امور اراضی
با مهندس منتظری -مسئول امور زمین دیدار و گفتگو نمودند.
در ای��ن دیدار برای تس��ریع در واگذاری زمین به مناطق رانش��ی متأثر از
بارندگیهای فروردین ماه تصمیمهایی گرفته شد.

حضور مدیركل و معاونین بنیاد مسكن در دفاتر رسانههای استان

به گزارش روابط عمومی ،مدیركل ،معاونین و مس��ئول روابط عمومی بنیاد
مس��كن به مناسبت روز خبرنگار در دفاتر رسانههای مكتوب ،خبرگزاریها و
معاونت خبر صدا و سیما حضور یافتند.
در این دیدارها مهندس محمدی -مدیركل بنیاد مسكن با بیان مطالبی به
مناسبت روز خبرنگار گفت :بیشک مدیریت و اجرای برنامههایی که شرایط
زندگی س��اکنان مناطق روستایی را بهبود میبخشد ،توسعه عمران روستایی
را به دنبال دارد و اصحاب رسانه و خبرنگاران در آگاهسازی و پیشبرد اهداف
در مناطق روستایی استان نقش بیبدیلی دارند.
مهندس محمدی افزایش این آگاهیها و تزریق امید به اقشار جامعه را یکی از وظایف مهم خبرنگاران و رسانههای دلسوز و متعهد دانست و
ابراز امیدواری كرد تا در این زمینه بنیاد مسکن که نقش پر رنگی در توسعه فیزیکی و عمرانی روستاها دارد در تعامل با اصحاب رسانه موجبات
تحقق این امر مهم را فراهم نماید.
در این دیدارها مدیران بنیاد مس��كن از اهالی رس��انه که در سالهای اخیر عالوه بر امر فرهنگسازی در مسیر بازسازی واحدهای آسیبدیده از
رخدادهای حوادث طبیعی مانند سیل ،زلزله و پیشبرد عمران روستایی و بهسازی مسکن روستایی همراه بوده اند ،قدردانی کردند.

هر کس اندوه و مشکل مؤمنی را برطرف نماید خداوند در روز قیامت اندوه را از قلبش
برطرف سازد -امام رضا(ع)
41

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت شورای اقامه نماز بنیاد مسکن استان با
حضور حجتاالس�لام احمدی -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه و دبیر ستاد
اقامه نماز بنیاد مسکن استان و دیگر اعضا برگزار شد.
در این نشس��ت حجتاالس�لام احمدی گزارشی از فعالیتهای ستاد اقامه
نماز اس��تان را ارائه داد .در ادامه تصمیمهای��ی در مورد برنامههای فرهنگی
گرفته و مقرر شد ضمن انعقاد تفاهمنامهای با آموزش و پرورش برای حضور
امامانجماعت در مدارس ،نسبت به برگزاری مسابقه عكاسی و مقالهنویسی
اقدام گردد.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خوزستان
حضور نمایندگان بنیاد مسکن در شورای مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای مسکن استان با حضور معاونین وزارت راه
و شهرسازی ،استاندار ،نمایندگان بنیاد مسکن کشور و استان در استانداری تشکیل شد.
در این نشست مقرر شد با توجه به مصوبه دولت و تخصیصی که به بنیاد مسکن داده
شده ،ساخت واحدهای آسیبدیده از سیل آغاز شود.

افتتاح پروژههای آسفالت روستاهای شهرستان دزفول

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور نماینده مردم شهرستان دزفول
در مجلس ش��ورای اسالمی و گروهی از مس��ئوالن محلی ،پروژههای آسفالت
روستاهای قلعه خلیل و خیبر دزفول افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در این مراس��م ایزدیفر -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان دزفول گفت :در
پ��روژه قلعه خلیل چغامیش  ۱۰هزار مترمربع و در پروژه روس��تای خیبر ۱۵
هزار مترمربع آسفالت کار شده است.
به گفته ایزدیفر تأمین منابع مالی این پروژهها از محل اعتبارهای قیر یارانهای بوده است.

بهرهبرداری از آسفالت دو روستا در شهرستان ایذه

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور نماینده مردم شهرستانهای ایذه و باغملک در مجلس شورای اسالمی و گروهی از مسئولین
محلی ،آسفالت روستاهای کفت چهوار و تاکوتر به بهرهبرداری رسیدند.
مدیر بنیاد مس��کن شهرستان ایذه گفت :آس��فالت این روستاها در سطح  ۱۰هزار مترمربع و از محل اعتبارهای سهمیه قیر توسط بنیاد مسکن
انجام شده است.

بهرهبرداری از پروژه آسفالت روستای نمره دو

به گزارش روابط عمومی ،آسفالت روستای نمره  ۲از بخش مرکزی شهرستان هفتکل به بهرهبرداری رسید.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان هفتکل گفت :این پروژه براساس تفاهمنامه فیمابین دهیاری و بنیاد مسکن و در سطح  ۵۰۰۰مترمربع اجرا شده است.

خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا را از
قلب غافل بی خبر ،نمی پذیرد -حضرت محمد(ص)
42

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مشترک بسیج سازندگی استان و ستاد
بازس��ازی خوزستان با حضور رؤس��ای ستادهای بازس��ازی معینهای بنیاد
مس��کن و همچنین مسئولین قرارگاههای بسیج س��ازندگی استان بهمنظور
بررسی رفع موانع بازسازی اماکن آسیبدیده تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مشترک مدیر آموزش و پرورش و مدیر
بنیاد مس��کن شهرستان حمیدیه و کارشناس مسئول امور زمین بنیاد مسکن
خوزس��تان برگزار ش��د .در این نشس��ت مدیر آموزش و پرورش شهرستان
حمیدیه با قدردانی از مجموعه بنیاد مسکن استان برای سنددار کردن امالک
این اداره به بیان مسائل مرتبط در حوزههای مشترک کاری پرداخت.
همچنین در این نشس��ت مقرر گردید ،نیازمندیهای س��طح روس��تاهای
شهرستان حمیدیه در بحث تأمین زمین فضاهای آموزشی به صورت ویژه از
طرف بنیاد مسکن خوزستان پیگیری گردد.
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نشست مشترک بنیاد مسکن با آموزش و پرورش شهرستان حمیدیه

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مشترک بسیج سازندگی با ستاد هماهنگی بازسازی مناطق سیلزده استان

نشست مشترک نمایندگان وزارت نفت کشور و بنیاد مسکن

بنابر گزارش روابط عمومی ،در نشس��ت مش��ترک نمایندگان وزارت نفت
کش��ور و بنیاد مس��کن که با حضور نصرا ...دهقانی -رییس ستاد هماهنگی
بازس��ازی مناطق سیلزده استان خوزستان ،حسینی -مدیرکل امور روستایی
اس��تانداری ،نقاشپور -نماینده شرکت ملی نفت ایران و گروهی از دهیاران
در بنیاد مسکن برگزار شد شیوه تخصیص منابع اختصاص یافته تشریح شد.
در این نشس��ت رییس ستاد بازس��ازی و مدیرکل امور روستایی استانداری
خواستار افزایش کمکهای وزارت نفت به همه مناطق سیلزده شد.
گفتنی است این نشست در زمینه اجرای صورت جلسه جبران خسارتهای
س��یل فی مابین وزارتخانههای نفت ،کش��ور و استانداری و همچنین تحقق
اجرای تفاهمنامه بین وزارت نفت ،بنیاد مس��کن و سایر دستگاههای مرتبط
با سیل برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی ساخت واحدهای مسکونی مقاوم در برابر سیالب

به گزارش روابط عمومی ،این دوره آموزشی با تدریس حمید رضا هالکویی -عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران شهرستان اهواز در بنیاد
مسکن استان خوزستان برگزار شد.
معاون فنی س��تاد هماهنگی بازس��ازی مناطق سیلزده خوزستان با اعالم این خبر گفت :بررسی و اجرایی نمودن نتایج مطالعات دانشگاه شهید
چمران اهواز در رابطه با سیالب خوزستان در ساخت و ساز واحد آسیبدیده از جمله دالیل برگزاری این دوره آموزشی بود.

اسالم بر پنج چیز استوار است :نماز ،زکات ،حج ،روزه و والیت -امام باقر(ع)
43

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مشترک ستاد بازسازی با کمیسیون هماهنگی بانکهای استان
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مدیران ارشد ستاد هماهنگی بازسازی
مناطق س��یلزده اس��تان با اعضای کمیس��یون هماهنگی بانکهای استان
برگزار شد.
در این نشست مقرر شد انجام امور مربوط به اعطای تسهیالت سیلزدگان
که در مرحله اول توس��ط بانکها انجام ش��د ،در مرحل��ه دوم نیز در اولویت
کاری شعب بانکی قرار گیرد.
همچنین نصرا ...دهقانی -رییس ستاد هماهنگی بازسازی مناطق سیلزده
با س��پاس از همکاری بانکهای اس��تان ابراز امیدواری ک��رد که تعدادی از
ش��عب با پرهیز از اعمال س��لیقههای ش��خصی در روند پرداخت تسهیالت،
شرایط بهتری برای مردم آسیبدیده از سیل فراهم آورند.

نشست مشترک دانشگاه شهید چمران اهواز با ستاد بازسازی مناطق سیل زده

به گزارش روابط عمومی ،در این نشس��ت بر ضرورت تس��ریع در اجرایی
نمودن نتایج پژوهشهای کارگروه تخصصی اس��اتید دانشگاه شهید چمران
در بازسازی واحدهای آسیبدیده از سیالب خوزستان تأکید شد.
در ابتدا مس��عود انصاریان -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با بیان مطالبی
گفت :براس��اس تصمیمهای اتخاذ ش��ده توسط مس��ئولین استانی ،برخی از
روس��تاها جابجا میشوند که بنیاد مس��کن زمینه را برای انجام اینکار فراهم
کرده است.
مس��عود انصاریان افزود :در جابجایی روس��تاها باید هم��ه جوانب از جمله
مسایل اجتماعی ،اقلیمی و فرهنگی را در نظر گرفت تا در آینده مشکلی پیش نیاید.
س��پس نصرا ...دهقانی -رییس س��تاد بازسازی مناطق سیلزده استان گفت :در ساخت و سازهای جدید در مناطق سیلزده استان تأکید زیادی
بر رعایت کیفیت و ایمنی داریم که بر همین اساس تاکنون نشستهای متعددی با دانشگاه شهید چمران برگزار شده است.
همچنین مدیرکل دفتر مطالعات و تحقیقات بنیاد مسکن نیز بر تسریع در نتیجههای تأیید شده دانشگاه چمران تأکید نمود.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان زنجان
دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با مدیرعامل شرکت بنیاد بتن شمالغرب کشور
بنابر گزارش روابط عمومی ،در نشس��تی عش��قی -مدیرعامل شرکت بنیاد
بتن آذرآبادگان ش��مالغرب کشور بههمراه اعضای هیئت مدیره این شرکت با
مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار و گفتگو کردند.
در این نشس��ت مهندس صنعتی منفرد ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد
بنیاد بتن در زمینه پتانس��یلهای موجود و بهبود کارایی پروژههای عمرانی،
مطالبی را ارائه کرد.
وی تولید و عرضه مصالح ساختمانی با کیفیت و مطلوب را امری ضروری
دانست و گفت :باتولید بتن آماده و قطعات بتنی و با باال بردن سطح کیفیت
و سیستم فرآیند تولید میتوان گامی بلند برای اصالح ساختارهای اقتصادی
و عمرانی بر داشت.
در پایان مهندس عشقی با ارائه توضیحهایی به ارائه گزارش مالی و وضعیت کارگاههای بنیاد بتن پرداخت.

کسی که میخواهد قوی ترین مردم باشد بر خدا توکل نماید -امام کاظم(ع)
44

فرماندار بنیاد مس�کن را یکی از نهادهای انقالبی و یادگار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دانس�ت و خواس�تار اجرای
طرح هادی و بهس�ازی معابر در روس�تاها به خصوص روستاهای محروم این شهرس�تان شد و ابراز امیدواری نمود که با
تعامل و همراهی فی مابین ،شاهد تحقق اهداف مجموعه بنیاد مسکن در این شهرستان خواهیم بود.
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بناب��ر گزارش روابط عموم��ی ،مهندس صنعتی منفرد -مدی��رکل و معاون
مسکن ش��هری بنیاد مسکن استان و مهندس تقی بیگلو -مدیر بنیاد مسکن
شهرستان ایجرود با مهندس فتحی -فرماندار شهرستان دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار مهندس صنعتی منفرد به تش��ریح فعالیتهای بنیاد مس��کن
بهویژه در سطح روستاهای این شهرستان اشاره کرد و گفت :بنیاد مسکن یکی
از نهادهای خدمترس��ان به مردم روستاها است که با ایجاد زیرساختهای
الزم در مناطق محروم و روستایی در این شهرستان تا حدودی توانسته باعث
جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر شود.
وی ادام��ه داد :این نهاد با اجرای طرح هادی در روس��تاها و مقاومس��ازی
واحدهای مس��کونی و ارائه تس��هیالت به متقاضیان خدمات قابل توجهی در این شهرس��تان ارائه نموده که برای گسترش این فعالیتها نیازمند
تعامل بیشتر با فرمانداری و دهیاریها هستیم.
س��پس مهندس فتحی نیز با س��پاس از خدمات بنیاد مسکن ،تعامل مجموعه فرمانداری ،بخش��داری و دهیاران با بنیاد مسکن را برای توسعه
عمران و آبادانی روستاها ضروری دانست.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهندس منفرد :خط مشی بنیاد مسکن در توسعه پایدار توجه به همه جوانب زندگی در روستاها است

نشس��ت بررس��ی برنامه توس��عه اقتصادی اش��تغالزایی روس��تاهای استان و طرح توس��عه پایدار
منظومههای روستایی برگزار شد

بنابر گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی برنامه توس��عه اقتصادی
اشتغالزایی روستاهای استان و طرح توسعه پایدار منظومههای روستایی بنیاد
مسکن استان با حضور مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
دکتر طهماس��بی -رئیس س��ازمان مدیریت و برنامهریزی استان ،معاونین،
کارشناسان و مشاورین برگزار شد.
در این نشست در مورد فعالیتهای بنیاد مسکن استان با همکاری سازمان
مدیریت و برنامهریزی بحث و گفتگو شد.
گفتن��ی اس��ت برنامه توس��عه اقتصادی ،اش��تغالزایی و طرح توس��عه پایدار
منظومههای روس��تایی با هدف تجمیع توانمندیها و پتانسیلهای موجود در
روستاها در زمینههای مختلف بهمنظور تقویت پایدار روستاها تهیه شده است.
بنیاد مسکن استان با شناسایی ظرفیت ها ،اثرپذیری و اثرگذاری روستاها بر همدیگر را بررسی کرده و نقشه راهی را برای ماندگاری روستاییان
در روستاها تدوین میکند.
این طرح که با همکاری و نظارت س��ازمان مدیریت و برنامهریزی اس��تان انجام میشود ،بهعنوان باالدست کلیه طرحهای نقطهای و جزیرهای
مرتبط با روس��تاهای اس��تان میباشد ،بهطوری که با مطالعه همزمان  ۱۷بخش اس��تان ،که ماهیتی یکپارچه و فرابخشی دارد تدوین میشود و
اجرای آن موجب رشد ،شکوفایی و سرزندگی در محیط روستایی میشود.

بازدید از روند ساخت واحدهای مسکونی آسیبدیده

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و داش��اد -مدیر ش��عب بانک مسکن استان از روند ساخت
واحدهای مسکونی آسیبدیده ناشی از بارندگیهای ابتدای سال در روستای اندآباد شهرستان زنجان بازدید نمودند.
در ابتدا مهندس صنعتی منفرد با ارائه توضیحهایی در زمینه مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی ،همکاری و تعامل بانکهای استان را در

قربانگاه عقلها غالباً در پرتو طمعهاست -حضرت علی(ع)
45

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

پرداخت تس��هیالت مقاومس��ازی واحدهای مسکونی مطلوب دانس��ت و گفت :با توجه به اینکه موضوع مقاومسازی واحدهای مسکونی در سطح
شهرها و روستاها اهمیت ویژهای دارد ،خوشبختانه تاکنون بانکهای استان
بهویژه بانک مس��کن همکاری مناس��بی در این زمینه با بنیاد مسکن استان
داشته است.
وی اب��راز امی��دواری ک��رد تا ب��ا حمایت بانکهای اس��تان و رف��ع موانع
و مش��کالت ،بیش از پیش ش��اهد تس��هیل در روند پرداخت تس��هیالت به
متقاضیان باشیم.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در ادامه به تعامل مطلوب بانک مس��کن با
بنیاد مسکن استان در زمینه پرداخت تسهیالت برای متقاضیان اشاره کرد.
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نشست تبیین تفاهمنامه همکاری مشترک بین بنیاد مسکن استان و اداره کل راه و شهرسازی

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست تبیین تفاهمنامه همکاری مشترک بین بنیاد
مس��کن و اداره کل راه و شهرس��ازی با حضور دکتر سلطانی -معاون هماهنگی
امور عمرانی اس��تانداری ،مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل بنیاد مس��کن استان،
مهن��دس نیازی -مدیرکل دفتر فنی اس��تانداری ،مهندس بیات منش -مدیرکل
اداره راه و شهرسازی و گروهی از کارشناسان مربوطه برگزار شد.
در این نشست در مورد روشها و راهکارهای اجرایی در زمینه تنظیم تفاهمنامه
بهسازی بافت ناکارآمد شهر زنجان و شیوه عملیاتی شدن پروژه بحث و تبادلنظر صورت گرفت.

دیدار مدیرعامل بانک توسعه تعاون با مدیرکل بنیاد مسکن

بنابر گزارش روابط عمومی ،قربانی -مدیرعامل بانک توسعه تعاون استان
ب��ا مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان دیدار و در زمینه
گسترش تعامالت و همکاریهای فی مابین گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس صنعتی منفرد با بیان مطالبی گفت :بنیاد مس��کن اس��تان
رسالت مهمی در زمینه تأمین مسکن اقشار کم درآمد و مقاومسازی واحدهای
مسکونی روس��تایی بر عهده دارد که در این زمینه با کمک بانکها توانسته
تسهیالت ویژهای به متقاضیان پرداخت کند.
وی تعامل بنیاد مس��کن استان را با بانکهای عامل بسیار مطلوب ارزیابی
کرد و ابراز امیدواری کرد که با تعامل و همکاری بیشتر با بانک توسعه تعاون استان نیز شاهد خدمترسانی ارزنده تر و بیشتر به مردم باشیم.
سپس قربانی ادامه داد :بانک توسعه تعاون استان نیز در کنار بنیاد مسکن همیشه در زمینه توسعه استان و حل مشکالت مردم بهویژه پرداخت
حداکثری تسهیالت برای مقاومسازی و ساخت واحدهای مسکونی تالش خواهد کرد.

بازدید از روند عملیات آمادهسازی سایت مسکونی  ۷۳هکتاری شهر زنجان

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان و مهندس بیات منش -مدیرکل راه و شهرسازی استان از روند عملیات
آمادهسازی سایت مسکونی  73هکتاری شهر زنجان بازدید نمودند.
این پروژه در زمینه اجرای پروژههای اقدام ملی در حوزه مس��کن ش��هری و
تأمین برای اقشار مختلف مردم خواهد بود.

کیفر سه گناه به قیامت نمی ماند -1 :عاق والدین  -2ظلم و تجاوز به مردم
 -3ناسپاسی در مقابل احسان و نیکی -حضرت محمد(ص)
46

تأکید بر فراهمسازی زمینههای همکاری بنیاد مسکن استان و مدیر شعب مؤسسه مالی اعتباری کوثر
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراسمی که با حضور مهندس صنعتی منفرد-
مدیرکل بنیاد مسکن استان ،معاونین و کارکنان این نهاد برگزار شد ،از خدمات
و فعالیتهای ارزشمند همکاران بازنشسته بنیاد مسکن تجلیل به عمل آمد.
در ابت��دا مهندس صنعتی منفرد با بیان اینک��ه ،خدمت به جامعه و بهویژه
محرومین کش��ور ،یک سنت حسنه اس��ت ،گفت :بازنشستگان بنیاد مسکن،
نیروهایی هس��تند که بزرگترین سرمایه زندگی یعنی عمر گرانمایهشان را در
راه خدمت در این نهاد انقالبی صرف کرده اند.
وی با اش��اره به جایگاه و مقام بازنشستگان افزود :بازنشستگان دارای کوله
باری از تجربه ،فکر و اندیشه هستند و باید از تجربیات آنها نهایت استفاده شود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان تأکید کرد :تجربه بازنشستگان میراث ارزشمندی برای جامعه و استفاده از تجربه آنان بهترین فرصت برای تسریع
در توسعه و پیشرفت جامعه است.
در پایان با اهدای لوحی از خدمات همکاران بازنشسته به نامهای مهندس محمدرضا شکیبایی و رکابعلی برجی تجلیل به عمل آمد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهندس صنعتی منفرد :اس��تفاده از تجربه بازنشس��تگان بهترین فرصت برای تسریع در توسعه و
پیشرفت جامعه است

بنابر گزارش روابط عمومی ،برزگر -مدیر شعب مؤسسه مالی اعتباری کوثر
با مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در زمینه گسترش
تعامالت و همکاریهای فی ما بین دیدار و گفتگو کرد.
این دیدار که با حضور معاونین دو دستگاه همراه بود ،مهندس صنعتی منفرد
در مورد وظایف و فعالیتهای بنیاد مسکن استان توضیحهایی را ارائه داد.
وی به وضعیت مقاومس��ازی و بهس��ازی واحدهای مسکونی روستایی در
سطح استان اش��اره کرد و گفت :بنیاد مسکن استان رسالت مهمی در زمینه
تأمین مسکن اقشار کم درآمد و مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی بر
عهده دارد که در این زمینه با کمک بانکها توانسته تسهیالت ویژهای به متقاضیان پرداخت کند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان تعامل این نهاد را با بانکهای عامل بسیار مطلوب ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد که با تعامل و همکاری بیشتر
با بانک استان نیز شاهد خدمترسانی ارزنده تر و بیشتر به مردم باشیم.
در ادامه برزگر آمادگی خود را برای همکاری با بنیاد مس��کن در زمینه پرداخت تس��هیالت اعالم نمود و بر مقاومس��ازی واحدهای مس��کونی
روستایی تأکید کرد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان سمنان
بازدید از پروژه ساخت جاده کرند

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس آش��ناگر -اس��تاندار س��منان بههمراه مهندس
فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،دکتر کاتب -نماینده مردم شهرس��تانهای
گرمس��ار و آرادان در مجلس ش��ورای اس�لامی و گروهی از مدیرانکل دستگاههای
اجرایی از عملیات ساخت و تعریض جاده کرند شهرستان گرمسار بازدید کردند.
در این بازدید مهندس فالحی با اعالم اینکه  14میلیارد ریال از محل اعتبارهای ملی
برای تعریض و اجرای طرح خطهای تندرو و کندرو در جاده کرند شهرس��تان گرمسار

کسی که مزه رنج و سختی را نچشیده نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد -امام موسی کاظم(ع)
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هزین��ه خواهد ش��د گفت :تاکنون  6کیلومتر از عملیات تعریض این جاده انجام و ی��ک کیلومتر باقی مانده با توجه به برگزاری مناقصه به زودی
تکمیل میشود.
همچنین اس��تاندار در این بازدید گفت :تکمیل این طرح بهعنوان ورودی جدید ش��هر گرمس��ار بسیار ارزش��مند بوده و عالوه بر کاهش سوانح
رانندگی در منطقه ،باعث رونق در توسعه و اشتغال شهرستان خواهد شد.

نشست شورای مدیریت بحران استان

شماره  | 166شهریور 98

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست شورای مدیریت بحران استان بهمنظور
بررس��ی فعالیته��ای صورت گرفته از حوادث غیرمترقبه در بخش مس��کن
ش��هری و روس��تایی با حضور مهندس آشناگر -اس��تاندار سمنان ،مهندس
فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،رئیس��یان -مدیرکل مدیریت بحران
استانداری و اعضای کارگروه در اداره کل مدیریت بحران استانداری سمنان
تشکیل شد.
در ابتدا اس��تاندار با اش��اره به این که در سال جاری استان با بارندگیهای
شدید و جاری شدن سیالب همچنین رانش زمین در منطقه کالپوش مواجه
ش��ده اس��ت از همراهی و هم��کاری مطلوب دس��تگاههای اجرایی در مورد
مدیریت بحران قدردانی کرد و گفت :عملیات بازس��ازی واحدهای مسکونی
آسیبدیده در استان در حال انجام است و زمین  15هکتاری در روستای حسینآباد توسط پژوهشکده سوانح طبیعی در حال انجام مطالعات بوده
که بالفاصله پس از حصول نتیجه ،بنیاد مسکن استان طراحی روستا را در دستور کار قرار خواهد داد.

افتتاح پروژه بهسازی و اصالح معابر روستای افتر

بنابر گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت هفته دولت ،پروژه
بهس��ازی و اصالح معابر روستای افتر شهرستان س��رخه با حضور مهندس
آشناگر -استاندار ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و گروهی از
مدیرانکل دستگاههای اجرایی استان افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
مدیرکل بنیاد مس��کن استان با بیان تشریح پروژه بهسازی و اصالح معابر
روس��تای افتر گفت :این پروژه با اعتباری ب��ه مبلغ  6میلیارد و  533میلیون
ریال از محل اعتبارهای ملی و استانی اجرا شده است.

نشست مشترک مدیرکل بنیاد مسکن استان با رئیس دادگستری شهرستان میامی

بنابر گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالم پارسامنش -رئیس دادگستری
شهرس��تان میامی و مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان از محل
جانمایی زمین جدید برای س��اخت واحدهای مس��کونی خسارت دیده بر اثر
رانش در روستای حسینآباد کالپوش بازدید کردند.
سپس نشس��ت مشترکی در ستاد بازسازی بنیاد مس��کن استان مستقر در
منطق��ه کالپوش برگزار و در مورد چگونگی روند بازس��ازی در روس��تاهای
منطقه کالپوش بحث و تبادلنظر نمودند.

برکت در مال کسی است که زکات بپردازد ،به مؤمنان مدد و یاری رساند و به
خویشاوندان کمک کند -حضرت علی(ع)
48
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بنابر گزارش روابط عمومی ،عملیات اجرایی آمادهس��ازی س��ایت توس��عه
روس��تای حس��ینآباد کالپوش با حضور دکتر فخری -معاون هماهنگی امور
عمرانی استانداری ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و گروهی
از مدیرانکل دستگاههای اجرایی استان آغاز شد.
دکتر فخری در نشست قرارگاه استانی بازسازی و نوسازی مناطق آسیبدیده
اس��تان با قدردانی از کلیه دستگاههای اجرایی گفت :بنیاد مسکن و مجموعه
مدیران ارشد استان از ابتدای بحران زمین لغزه در روستای حسینآباد کالپوش
با مردم و در کنار مردم بوده و تا پایان بازسازی نیز خواهند بود.
س��پس مهندس فالحی گفت :برای احیای روس��تای حس��ینآباد کالپوش
زمینی با مساحت  ۶۴هکتار تعیین شده است که در فاز اول به  4/13هکتار اجازه ساخت و ساز داده شده است.
وی در نشس��ت رفع مش��کالت کالپوش ،با بیان اینکه مرحله اول تعمیرات در حس��ینآباد تمام شده است ،افزود :در مجموع  ۲۴۰میلیارد ریال
اعتبار متمرکز برای این روستا تخصیص یافته که تاکنون  ۱۰۰میلیارد آن جذب شده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با بیان اینکه  ۶۰میلیارد ریال از اعتبارهای بنیاد مس��کن نیز برای بازسازی کالپوش تخصیص یافت ،تأکید کرد:
تاکنون مبلغ  ۴۵میلیارد ریال در قالب اعتبارهای استانی و  ۱۵میلیارد ریال به صورت بالعوض از بنیاد مسکن کشور به اهالی روستای حسینآباد
پرداخت شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

آغاز عملیات اجرایی آمادهسازی سایت توسعه روستای حسینآباد کالپوش

نشست مدیرکل بنیاد مسکن استان با رئیس سازمان بسیج کارمندان استان
بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مشترکی با حضور مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مسکن استان ،دهرویه -رئیس سازمان بسیج کارمندان استان
و ش��عبانی خطیب -سرپرس��ت حوزه مقاومت بس��یج مرکزی ادارههای کل
استان در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس فالحی فعالیتهای بنیاد مسکن را همسو با اهداف بسیج
دانس��ت .در ادامه گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مس��کن در سطح شهرها و
روستاهای استان را ارائه داد.
س��پس دهرویه با بیان اینکه بنیاد مس�کن مجموع�های انقالبی

است و انقالبی عمل میکند گفت :الزم است تا کلیه دستگاههای
اجرایی سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری در مورد تحول اداری را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی افزود :اس��تان س��منان از نظر موقعیت جغرافیایی و نیروی انس��انی ظرفیت باالیی دارد و س��ازمانها باید برای تحقق اهداف بیانیه گام دوم
انقالب تالش بیشتری کنند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان فارس
تعداد  40واحد مسکن ویژه خانوارهای مددجویان به بهرهبرداری رسید

بنابر گزارش روابط عمومی ،در نشس��تی که با حضور عنایتا ...رحیمی -اس��تاندار ،نماینده ولیفقیه در اس��تان کهگیلویه و بویراحمد ،معاونین
اس��تانداری فارس ،مدیرانکل کمیته امداد امام (ره) ،بهزیس��تی ،برنامه و بودجه و بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از مردم ،خانوادههای شهدا و
ایثارگران برگزار شد ،تعداد  40واحد مسکن ویژه خانوارهای مددجویان و نهادهای امدادی با مشارکت بنیاد مسکن ،کمیته امداد و دفتر امامجمعه
شهرستان سپیدان با اعتباری به مبلغ  30میلیارد ریال ساخته و به بهرهبرداری رسید.
عنایتا ...رحیمی با سپاس از خدمات بنیاد مسکن و نهادهای امدادی در تأمین مسکن نیازمندان گفت :چشم انداز توسعه در شهرستان سپیدان
روشن است.

اندیشه زیاد در حکمت ،خرد را بارور مینماید -امام جعفر صادق(ع)
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وی با اشاره به این که در سال  ۹۷اعتبارهای این شهرستان مبلغ  ۴۹0میلیارد ریال بود که  ۳۸0میلیارد ریال آن ابالغ و جذب شد افزود :تأمین
اعتبارهای توس��عه س��بب اجرای پروژههای قابل توجهی شده است که از ابتدای سال  ۹۸تاکنون نیز  ۲۰0میلیارد ریال اعتبار در قالب اعتبارهای
نفت و گاز ،تملک داراییها و توازن ابالغ و توزیع آنها انجام شده است.
استاندار با اشاره به فعالیتهای انجام شده در حوزه توسعه راه در شهرستان
سپیدان و ساخت و بهرهبرداری از  ٣باب خانه عالم در روستای کمهر سپیدان
ب��ا اعتباری به مبلغ  1میلی��ارد و  500میلیون ریال و با همت بانی خیر رهام
اسکندری اشاره کرد.
سپس مهندس زمانی با تأکید بر اینکه شهرستان سپیدان در سالهای اخیر
خدمات ارزش��مندی در زمینه تأمین مس��کن محرومین و توس��عه روستایی
دریافت کرده اس��ت گفت :تأمین مسکن ش��هری منطبق با سطوح درآمدی
خانوارها از جمله اولویتهای بنیاد مسکن است.
وی افزود :طرح اقدام ملی س��اخت  100هزار واحد مس��کونی در سراس��ر
کشور را به عهده بنیاد مسکن گذاشته که از این میان استان فارس در ردیف چهارم کشور از نظر سهمیه ساخت است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با بیان اینکه این طرح در  18شهرستان استان فارس اجرایی شده است گفت :بنیاد مسکن در مناطقی این طرح
را اجرایی میکند که دسترس��ی مناس��ب به مناطق ش��هری وجود داشته باشد و زیر ساختهای انبوهس��ازی تأمین باشد تا مردم دچار مشکالت
دسترسی بعد از ساخت و سرمایه گذاری نشوند.
در ادامه مدیر بنیاد مسکن شهرستان سپیدان نیز گزارشی از توسعه روستایی و محرومیتزدایی در شهرستان سپیدان ارائه داد.
گفتنی اس��ت در مراس��می با حضور مسئولین یاد شده از مهدی رنجبر -مدیر حساب  100حضرت امام(ره) و علی شیروانی دوست -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان سپیدان قدردانی شد.

بهرهبرداری از پروژه  297واحدی مسکن (هزار) احداثی شرکتهای وابسته به بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،پروژه  297واحدی مس��کن (هزار) س��اخته شده توسط
شرکت ارگ مسکن جنوب وابسته به بنیاد مسکن در هفته دولت با حضور عنایتا...
رحیمی -اس��تاندار ،نمایندگان مردم ش��یراز در مجلس شورای اسالمی ،مدیرانکل
بنیاد مسکن و راه و شهرسازی فارس و سایر مسئولین استانی به بهرهبرداری رسید.
رحیمی در این مراس��م از تالشهای بنیاد مسکن در تأمین مسکن اقشار مختلف
با سطوح درآمدی متفاوت قدردانی کرد.
پروژه  297واحدی مسکن (هزار) احداثی شرکتهای وابسته به بنیاد مسکن در قالب
 1160واحد مسکن مهر در شهر شیراز و سایر شهرهای استان به بهرهبرداری رسید.
گفتنی اس��ت در نخستین روز از هفته دولت س��ال جاری تعداد  ۳۴۰واحد مسکن
مهر در ش��یراز ۳۳۵ ،واحد در شهرس��تان نی ریز ۱۹۶ ،واحد در نورآباد ممس��نی ۱۲۲ ،واحد در داراب ۶۶ ،واحد اقلید ۵۰ ،واحد استهبان ۲۳ ،واحد
کازرون ۲۰ ،واحد مهر امام رضا شیراز ۶ ،واحد جهرم و  ۲واحد در فسا به بهرهبرداری رسید.
س��پس مهندس زمانی با اش��اره به ساخت  4700واحد مسکن شهری در استان از سال  85تاکنون گفت :تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه در
مناطق روستایی و در شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت از جمله کارکردهای اصلی بنیاد مسکن بهشمار میآید.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با تأکید بر اینکه بنیاد مسکن در شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت به تعهدهای خود در زمینه ساخت مسکن مهر
عمل کرده اس��ت گفت :س��هیمه اس��تان فارس در این مناطق ساخت حدود  29980واحد مس��کن مهر بوده است که این استان در زمینه اجرای
تعهدات در زمینه ساخت مسکن در این حوزه از شاخص کشوری جلوتر است.
مهندس زمانی افزود :در نخس��تین روز هفته دولت امس��ال در مجموع  ۱۶طرح توسعه معابر و بهسازی روستایی با مبلغ  ۷۶میلیارد ریال اعتبار
استانی و  ۱۷میلیارد و  ۳۰۰میلیون ریال اعتبار ملی در مناطق روستایی فارس به بهرهبرداری رسید.
وی خاطر نش��ان کرد :برای اجرای این طرحها در مجموع  ۸۴میلیارد و  ۳۰۰میلیون ریال اعتبار هزینه ش��ده و تعداد  7260خانوار روس��تایی از
خدمات آن بهره مند میشوند.

هر کس که خوش نیت باشد ،روزی اش افزوده گردد -امام محمد باقر(ع)
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مدیرکل بنیاد مسکن استان افزود :این طرحها در شهرستانهای شیراز ،فسا ،نی ریز ،زرین دشت ،داراب و اقلید اجرا شده است.
مهندس زمانی همچنین از بهرهبرداری از  4711واحد مس��کونی بازس��ازی و مقاومسازی شده در مناطق روستایی خبر داد و گفت :این طرحها
در شهرهای زیر  ۲۵هزار نفر و روستاهای استان با استفاده از  ۸۹۵میلیارد ریال تسهیالت بانکی و به همین میزان آورده متقاضیان و در مجموع
با هزینه  1790میلیارد ریال به اتمام رسیده است.
در ادامه این آیین ،کلید یکی از واحدهای مس��کونی هزار بهطور نمادین به مالک آن تحویل ش��د و همزمان نیز تعداد  1160واحد مسکن مهر
در سایر شهرستانهای استان افتتاح شد.

مهندس زمانی :همت واالی نیروهای جهادی راه بازس��ازی مناطق آسیبدیده از سیل در شهرستان
شوشتر را هموار کرده است
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��تی بهمنظور بررس��ی بازس��ازی مناطق
سیلزده بخش گوریه شهرستان شوشتر خوزستان با حضور مهندس زمانی-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،مهندس دهقانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
خوزستان ،حس��ین پنبه دانهپور -فرماندار شهرستان شوشتر ،بخشدار بخش
گوریه ،مهندس انصاری -مدیر ستاد بازسازی استان فارس مستقر در بخش
گوریه ،مهندس علیاری -معاون س��تاد هماهنگی بازسازی ،رؤسای بانکهای
عامل شهرستان شوش��تر ،اعضای شوراها و دهیاریهای تابعه بخش گوریه
در بخشداری بخش گوریه برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس زمانی با تش��ریح فعالیتهای انجام ش��ده توسط
ستاد بازسازی بنیاد مسکن استان در شهرستان شوشتر گفت :تعمیر و ساخت
واحدهای مسکونی سیلزدگان روستاهای بخش گوریه در حال انجام است و ستاد بازسازی بنیاد مسکن استان فارس بهعنوان بنیاد معین استان
خوزستان در این استان فعال است و در بیش از  ۵۰درصد از واحدهای آسیبدیده شهرستان شوشتر کار تعمیرات را به پایان رسانده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با قدردانی از تالش نیروهای جهادی و خدوم بنیاد مس��کن استان فارس در اس��تان خوزستان گفت :از مجموع
 1540واحد مسکونی معرفی شده که نیازمند ساخت مجدد یا تعمیرات اساسی بوده است ،تا کنون برای  ۸۹۷واحد عقد قرار داده شده تا بتوانند
تسهیالت الزم را دریافت کنند.
س��پس حس��ین پنبه دانهپور نیز با سپاس از خدمات بنیاد مسکن گفت :در فروردین ماه امسال تعداد  ۴۲روستای بخش شعیبیه در معرض خطر
سیالب قرار گرفتند و سیالب وارد واحدهای مسکونی بیش از  ۲۴روستا شد.
وی با تأکید بر اینکه نیروهای جهادی تا آخرین مرحله در کنار مردم مناطق آسیبدیده قرار دارند گفت :با مشارکت بنیاد مسکن برای هر واحد
مسکونی سیلزده  ۶۰پاکت سیمان نیز از طرف بنیاد مستضعفان به سیلزدگان اهدا شده است.

بهرهبرداری از طرح بهسازی  209واحد مسکونی شهری و روستایی در شهرستان ارسنجان

همزمان با هفته دولت بهرهبرداری از طرح بهس��ازی تعداد  209واحد مس��کونی شهری و روستایی در قالب طرح بازسازی مناطق سانحه دیده
و طرح ویژه بهسازی و بازسازی مسکن روستایی در شهرستان ارسنجان آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی ،مهندس عزت محمودی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان ارس��نجان با گرامیداش��ت هفته دولت با بیان مش��خصات
واحدهای بهسازی شده گفت :همزمان با هفته دولت تعداد  155واحد مسکونی روستایی در قالب طرح ویژه بهسازی و بازسازی مسکن روستایی
در این شهرستان و تعداد  54واحد مسکونی در قالب طرح بازسازی مناطق سانحه دیده به بهرهبرداری رسید.
مهندس محمودی با بیان اینکه بنیاد مس��کن در ش��رایط بحرانی در کنار مردم است به حوادث ناشی از سیل سال  96و  97اشاره کرد و افزود:
در قالب طرح ویژه بهس��ازی و بازس��ازی مس��کن روستایی اعتباری به مبلغ  58میلیارد و  900میلیون ریال از محل تسهیالت و آورده متقاضیان
برای بازسازی این واحدهای مسکونی هزینه شده است.
وی ادامه داد :همچنین  23میلیارد و  760میلیون ریال برای بازسازی مناطق سانحه دیده از محل تسهیالت و خودیاری مردم مناطق روستایی
هزینه شده است.

به خشم در آوردن و شرمنده ساختن دوست ،مقدمه جدایی از اوست -حضرت علی(ع)
51
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همزمان با هفته دولت بهرهبرداری از طرح بهسازی تعداد  490واحد شهری و روستایی در قالب طرح بازسازی مناطق سانحه دیده و طرح ویژه
بهسازی و بازسازی مسکن روستایی در شهرستان شیراز آغاز شد.
مهندس مس��عود صف شکن -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ش��یراز با بیان مشخصات واحدهای بهسازی شده گفت :تعداد  330واحد مسکونی
روستایی در قالب طرح ویژه بهسازی و بازسازی مسکن روستایی در این شهرستان و نیز تعداد  160واحد مسکونی در قالب طرح بازسازی مناطق
سانحه دیده همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری رسید.
مهندس صف شکن با اشاره به حوادث ناشی از سیل سال  96و  97افزود :در قالب طرح ویژه بهسازی و بازسازی مسکن روستایی اعتباری به
مبلغ  125میلیارد و  400میلیون ریال از محل تسهیالت و آورده متقاضیان برای بازسازی این واحدهای مسکونی هزینه شده است.
وی گفت :همچنین مبلغ  704میلیارد و  400میلیون ریال برای بازس��ازی  160واحد مس��کونی در مناطق سانحه دیده سیل از محل تسهیالت
و خودیاری مردم مناطق روستایی هزینه شده است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان شیراز همچنین با تأکید بر نظارت قطعی و رعایت آموزههای مهندسی بر ساخت و سازها افزود :نظارت بر ساخت
تعداد  9655واحد مسکونی ساخته شده در مناطق روستایی شهرستان شیراز از کارکردهای قابل توجه در این حوزه است.

عبداللهی :تعامل و هم افزایی بین دستگاهی رونق بخش توسعه روستایی است

احمد عبداللهی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان خنج در نشست کارگروه
مش��ترک ادارههای بنیاد مسکن ،ثبت اسناد و امالک ،اوقاف و منابع طبیعی
این شهرستان بر لزوم تعامل و هم افزایی بین دستگاهی تأکید کرد و گفت:
تعامل و هم افزایی بین دستگاهی رونق بخش توسعه روستایی است.
عبداللهی افزود :هر چه از ظرفیتهای بین دس��تگاهی بیشتر استفاده شود
بهتر میتوان به تعامل رسید و مشکالت در راه توسعه روستایی را حل کرد.
وی خاطر نشان کرد :شهرس��تان خنج با عرصههای وقفی و منابع طبیعی
در برخی از مناطق دچار مسایلی است که با تعامل و همفکری مدیران قابل
رفع شدن است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان خنج ادامه داد :توسعه روستایی در برخی از مناطق نیاز به این همفکریها برای افزایش حریم روستاها دارد ،افزایش
حریم روستاها و بازنگری در طرحهای هادی روستایی و ارائه زمین به زوجهای جوان از جمله الزاماتی است که برای ماندگاری روستاییان دراین
مناطق باید مورد توجه باشد.
در این نشست مدیران ثبت اسناد و امالک ،اوقاف و منابع طبیعی نیز بر لزوم بهره گیری از ظرفیتهای قانونی برای پیشبرد مسایل تأکید کردند.

نشست پیگیری جذب اعتبارهای سیل  98شهرستان اقلید

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کارشناسی پیگیری جذب اعتبارهای سیل  98شهرستان
اقلید با حضور فرماندار و رؤسای بانکهای شهرستان و بنیاد مسکن در این شهرستان برگزار
شد.
در این نشس��ت خلیل بزرگی -فرماندار بر لزوم استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تسهیل
گری درامور شهروندان آسیبدیده از سیل تأکید و همچنین از مدیران ادارهها درخواست کرد
تا از این ظرفیتها برای حل مسایل و مشکالت مردم استفاده کنند.
وی گف��ت :مبلغ  ۱۷۶میلیارد ریال اعتبار از س��ه درصد درآمده��ای نفت و گاز و اعتبارهای
اس��تانداری فارس ،س��هم شهرستان اقلید ش��ده که امیدواریم برای توس��عه منطقه تمام آن
تخصیص یابد.
س��پس مهندس محس��ن اسالمی -مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان اقلید نیز با ارائه گزارشی از روند اعطای تسهیالت به واحدهای آسیبدیده از
سیل بر لزوم تعامل بانکها و استفاده از راهکارهای تسهیلگری برای انجام فرایند تعمیر و ساخت واحدهای آسیبدیده تأکید کرد.

بیان نمودن و آشکار کردن چیزی که هنوز محکم و استوار نشده است
سبب فساد و تباهیش میشود -امام جواد(ع)
52
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کارشناس��ی بنیاد مسکن شهرستان نی
ریز با ناظرین نظام فنی روستایی این شهرستان برگزار شد.
در ابتدا مهندس علی اکبر مبین -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان نی ریز با
بیان اینکه ناظرین فنی در نهادهای جهادی مس��ئولیت مضاعف دارند گفت:
اس��تحکام بنا ،زیبایی و مقاومت آن در گرو نظارت بدون اغماض ،هدفمند و
قانونمند است.
مهن��دس مبی��ن رویکرده��ای قانونی در نظ��ارت ناظرین فنی ،ش��رایط،
آموزهه��ای قانونی و مقررات س��اختمانی را تش��ریح کرد و اف��زود :ناظرین
روس��تایی در هم��ه مناطق این شهرس��تان همکاری خوبی با بنیاد مس��کن
داش��تهاند و در همه طرحها و پروژهها رعای��ت قانون را کرده اند ،خط قرمز
برای ناظرین فقط رعایت قانون است.
وی ادامه داد :مقررات ملی ساختمان وظایف ناظرین را به خوبی روشن کرده است ،انجام خدمات طراحی ،اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی،
دفاتر مهندسی و اشخاص حقوقی ،همچنین کنترل و نظارت عالیه بر انجام خدمات از جمله مواردی است که باید با الزامات قانونی انجام شود.
در این نشست ناظرین فنی روستایی هم نقطه نظرهای خود را برای نظارت بهتر و بیشتر بیان کردند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهندس مبین :ناظرین فنی در نهادهای جهادی مسئولیت مضاعف دارند

بهرهبرداری از طرح بهسازی  333واحد مسکونی

به گ��زارش روابط عمومی ،همزم��ان با هفته دولت بهرهب��رداری از طرح
بهس��ازی تعداد  333واحد مس��کونی بهسازی و بازس��ازی شده و واحدهای
تعمیری آسیبدیده از سیل سالهای گذشته در شهرستان سپیدان آغاز شد.
در این مراسم مهندس علی شیروانی دوست -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
س��پیدان با گرامیداشت هفته دولت گفت :بهسازی تعداد  231واحد مسکونی
شهری و روستایی در این شهرستان با اعطای مبلغ  43میلیارد و  890میلیون
ریال تس��هیالت و خودیاری ساکنان روس��تایی به پایان رسید و همزمان با
هفته دولت به ساکنان این مناطق تحویل داده شده است.
مهندس شیروانی دوست افزود :بازسازی تعداد  102واحد مسکونی در قالب
طرح بازسازی مناطق آسیبدیده از سیل سالهای  96و  97با اعتباری معادل
 44میلیارد و  880میلیون ریال تسهیالت و آورده متقاضیان به پایان رسید و این واحدها به افراد واگذار گردید.
وی در پایان گزارشی از فعالیتهای توسعه روستایی و محرومیتزدایی را ارائه داد.

بهرهبرداری از  177واحد مسکونی بهسازی و مقاومسازی شده در شهرستان استهبان

ابراهیمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان استهبان با بیان اینکه طرح بهسازی و مقاومسازی مناطق روستایی دراین شهرستان تداوم دارد گفت:
بهرهبرداری از تعداد  177واحد مس��کونی بهس��ازی و مقاومسازی شده در مناطق روستایی این شهرستان به پایان رسید و همزمان با هفته دولت
به متقاضیان واگذار گردید که اجرای این طرحها در زمینه محرومیتزدایی و توس��عه روس��تایی و با بهره گیری از آورده متقاضیان و تس��هیالت
بانکی انجام شده است.
محسن ابراهیمی افزود :تعداد  90واحد مسکونی از واحدهای یاد شده در قالب طرح ویژه بهسازی و بازسازی مسکن روستایی و تعداد  87واحد
مسکونی به صورت استفاده از تسهیالت و طرح بازسازی مناطق سانحه دیده بهسازی و بازسازی شده است.
وی خاطر نشان کرد :برای بهسازی و مقاومسازی تعداد  90واحد یاد شده اعتباری به مبلغ  34میلیارد و  200میلیون ریال از محل تسهیالت
و آورده متقاضیان و برای بهسازی تعداد  87واحد آسیبدیده از سوانح مبلغ  38میلیارد و  280میلیون ریال از محل آورده متقاضیان و تسهیالت
اعطایی هزینه شده است.

محبوبترین افراد در نزد خدا کسی است که برای بندگانش سودمنرتر باشد -حضرت محمد(ص)
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به گزارش روابط عمومی ،بهرهبرداری از طرح بهسازی  97واحد مسکونی
ش��هری و روستایی در قالب طرح بازسازی مناطق سانحه دیده و طرح ویژه
بهسازی و بازسازی مسکن روستایی در شهرستان پاسارگاد همزمان با هفته
دولت آغاز شد.
مهندس مجید محمدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان پاسارگاد با بیان
مشخصات واحدهای بهسازی شده افزود :تعداد  70واحد مسکونی روستایی
در قالب طرح ویژه بهس��ازی و بازس��ازی مسکن روستایی در این شهرستان
و  27واحد مس��کونی در قالب طرح بازسازی مناطق سانحه دیده همزمان با
هفته دولت به بهرهبرداری رسید.
مهن��دس مجید محمدی یادآوری خدماتی ک��ه در زمینه محرومیت زدایی،
توسعه ،عمران و آبادانی در مناطق روستایی داده شده را رویکردی برای دلگرمی روستاییان و ایجاد انگیزه بیشتر برای ماندگاری روستاییان دانست.
وی در ادامه گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن در شهرستان پاسارگاد را ارائه داد.

بهرهبرداری از طرح بهسازی تعداد  168واحد مسکونی شهری و روستایی در شهرستان بوانات

به گزارش روابط عمومی بهرهبرداری از طرح بهسازی تعداد  168واحد مسکونی شهری و روستایی در قالب طرح بازسازی مناطق سانحه دیده
و طرح ویژه بهسازی و بازسازی مسکن روستایی همزمان با هفته دولت در شهرستان بوانات آغاز شد.
کریم محمدی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بوانات در مراسم بهرهبرداری از طرحهای یاد شده گفت :در قالب طرح ویژه بهسازی و بازسازی مسکن
روستایی تعداد  96واحد مسکن شهری و روستایی دراین شهرستان و در قالب بهسازی مناطق سانحه دیده  72واحد مسکونی بهسازی شده است.
محمدی با بیان اینکه یادآوری خدمات توسعه و محرومیتزدایی در مناطق روستایی ،موجب دلگرمی و ایجاد انگیزه برای ماندگاری روستاییان
در مناطق روستایی خواهد بود افزود :مبلغ  36میلیارد و  480میلیون ریال در قالب تسهیالت اعطایی و خودیاری اهالی برای بهسازی واحدهای
شهری و روستایی و  31میلیارد و  680میلیون ریال از محل اعتبارهای استانی برای بهسازی واحدهای سانحه دیده از حوادث دراین شهرستان
هزینه شده است.

روستای پیر مراد در مسیر توسعه روستایی

به گزارش روابط عمومی ،عملیات اجرای آسفالت معابر روستای پیر مراد شهرستان داراب به پایان رسید و ساکنان این روستا همزمان با هفته
دولت از طعم شیرین خدمات توسعه در این روستا بهره مند شدند.
مهندس محمدهادی میزان -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان داراب با بیان توضیحهایی گفت :این پروژه از محل اعتبارهای قیر مش��ارکتی و با
اعتباری بیش از  5میلیارد و  500میلیون ریال در هفته دولت افتتاح و مورد بهرهبرداری اهالی قرار گرفت.
گفتنی اس��ت است عملیات زیرس��ازی این پروژه با مشارکت دهیاری انجام گرفته اس��ت .همچنین دکتر خالقی -رابط شوراها و دهیاران دفتر
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی ،مهندس میزان ،شورا و دهیار روستای پیرمراد از مراحل اجرای آسفالت بازدید نمودند.

بهرهبرداری از طرح بهس��ازی و بازس��ازی تعداد  259واحد مس��کن روس��تایی و بهسازی واحدهای
آسیبدیده از سوانح در شهرستان الرستان

به گزارش روابط عمومی ،مهندس زائری -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان الرستان از بهرهبرداری از طرح بهسازی و بازسازی تعداد  259واحد
مسکن روستایی و بهسازی واحدهای آسیبدیده از سوانح دراین شهرستان همزمان با هفته دولت خبر داد.
مهندس ناصر زائری گفت :برای بهس��ازی و بازس��ازی تعداد  134واحد روس��تایی در این شهرستان اعتباری به مبلغ  50میلیارد و  920میلیون
ریال از محل تسهیالت بانکی و آورده متقاضیان هزینه شده است.
وی اضافه کرد :همچنین برای بهس��ازی تعداد  125واحد مس��کونی از محل بازسازی مناطق حادثه دیده در سوانح اعتباری به مبلغ  55میلیارد

تصمیم و اراده داشتن ،از دوراندیشی است -حضرت علی(ع)
54

بهرهبرداری از طرح بهسازی تعداد  794واحد مسکونی شهری و روستایی در شهرستان جهرم

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قزوین
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به گ��زارش روابط عمومی ،همزمان با هفته دولت بهرهبرداری از طرح بهس��ازی
تعداد  794واحد مس��کونی شهری و روستایی در قالب طرح بازسازی مناطق سانحه
دیده و طرح ویژه بهسازی و بازسازی مسکن روستایی در شهرستان جهرم آغاز شد.
مهندس صمد کارگر فرد -مدیر بنیاد مسکن شهرستان جهرم گفت :برای بهسازی
تعداد  243واحد مس��کونی در قالب طرح ویژه بهس��ازی اعتباری حدود  92میلیارد و
 340میلیون ریال و برای بازسازی تعداد  551واحد آسیبدیده از سوانح و سیل در این
شهرستان اعتباری به مبلغ  242میلیارد و  440میلیون ریال از محل تسهیالت بانکی
و آورده متقاضیان هزینه شده است.
مهندس کارگرفرد افزود :آغاز عملیات اجرایی عمده این طرحها س��الهای  96و  97بوده اس��ت که با ارائه این تس��هیالت ساکنان این واحدها
اکنون توانستهاند از واحدهای بهسازی شده بهره مند شوند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ریال تسهیالت و آورده متقاضیان هزینه شده است.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان الرستان افزود :بنیاد مسکن بهعنوان یک سازمان جهادی در زمینه محرومیتزدایی و عمران روستاها طرحهای
بزرگی را اجرا کرده است.

برگزاری جشن عید غدیر خم در بنیاد مسکن

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور حجتاالسالم رمضانی-
قائم مقام نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن استان ،مهندس گونجی -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان ،حجتاالسالموالمسلمین رش��وندی -امامجمعه شهر
محمودآباد و سایر مدیران و همکاران این نهاد جشن عید غدیر خم برگزار شد.
در این مراس��م امامجمعه ش��هر محمودآباد با اش��اره به سابقه جریانهای
تاریخی غدیر خم و تش��ریح زوایای تاریخی آن با تکیه بر احادیث و روایات
گفت :امروزه خط حس��ینی تقویت تشیع و خط سبز حضرت ولی عصر عج و
توسعه تفکر تشیع است.
در ادامه حجتاالسالموالمس��لمین رمضانی با تشریح برنامههای فرهنگی
برای کارکنان و خانوادههای آنان گفت :بنیاد مس��کن هر س��اله با توزیع کتابهای فرهنگی و مکتبی بین همکاران اقدام به برگزاری مس��ابقه
کتابخوانی کرده است و در مسیر اجرای برنامههای فرهنگی شورای عالی فرهنگی بنیاد مسکن حرکتی مؤثر انجام داده و با برخورداری از حمایت
مدیران و همکاران این نهاد در تقویت بنیانهای فرهنگی در نهاد منتسب به حضرت امام(ره) تالش میکنیم.
گفتنی است در پایان این مراسم از برگزیدگان مسابقه فرهنگی کتابخوانی با اهدای هدیه قدردانی شد.

طرح هادی  ۱۸۳روستای استان قزوین اجرا شد

بنابر گزارش روابط عمومی ،طرح هادی تعداد  ۱۸۳روس��تای اس��تان با تخصیص  ۵۶۱میلیارد ریال اعتبار اجرا شد .مهندس گونجی -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان در مراسم افتتاح طرح هادی روستای فالیزان در شهرس��تان آبیک گفت :اجرای طرح هادی در این روستاها مربوط به سال
مالی  ۹۷تا  ۹۸بوده و در سال جاری نیز برای اجرای طرح هادی  ۴۳روستا  ۱۴۱میلیارد ریال اعتبار مصوب شده است.
مهندس گونجی افزود :در حوزه طرح هادی روستایی ،عملیات زیرسازی و جدول گذاری براساس هماهنگیهای به عمل آمده توسط دهیاریها
انجام شده و اجرای عملیات آسفالت معابر روستایی نیز بر عهده بنیاد مسکن است.
وی تصریح کرد :امسال نیز در هفته دولت تعداد  ۴۸طرح هادی روستایی با  ۱۵۰میلیارد ریال اعتبار در  ۴۸روستای استان به بهرهبرداری رسید.

باالترین عبادت ،عفت شکم و شهوت است -امام محمد باقر(ع)
55

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهندس اس��دالهی :همکاری نزدیک منابع طبیعی و بنیاد مس��کن برای توس��عه منطقی روس��تاهای
استان قزوین ضروری است

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حض��ور مهندس گونجی-
مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس اسدالهی -مدیرکل منابع طبیعی
و آبخیزداری اس��تان ،مهندس خانجانیان -معاون عمران روستایی این
نهاد و سایر کارشناسان دو دستگاه روند واگذاری زمین به بنیاد مسکن
و مسایل پیرامون آن برگزار شد.
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مهن�دس اس�دالهی در نشس�ت مش�ترک هماندیش�ی
در م�ورد ش�یوه تعامل در واگ�ذاری زمینهای م�ورد نیاز
در طرحهای توس�عه بافت روس�تاهای اس�تان با اشاره به
رون�د همکاری مثبت و نزدیک دو دس�تگاه در جریان تهیه
طرحهای بازنگری و توسعه بافت روستاهای استان قزوین گفت :همکاری نزدیک منابع طبیعی و بنیاد مسکن برای توسعه
منطقی روس�تاهای استان ضروری است و ما همواره ش�اهد بهرهمندی مردم روستاها از این فضای رو به رشد همکاری
بین دو دستگاه بوده ایم و در زمینه آن تمهیدات الزم را برای این امر در دستور کار داریم.

س��پس مهندس گونجی با اش��اره به نیاز روزافزون برخی از مناطق روستایی به توسعه گفت :در زمینه واگذاری زمینهای مورد نیاز برای توسعه
بافت روستا همواره نقش کلیدی بنیاد مسکن در کنار همکاری بهینه اداره کل منابع طبیعی بسیار راهگشا بوده است .وی در ادامه خواستار تداوم
این همکاری شد.

افتتاح طرح هادی روستای باورس و پل قزقلعه

بنابر گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت هفته دولت در مراسمی با حضور
مهن��دس گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،ق��درتا ...مهدیخانی-
مدیرکل مدیریت بحران اس��تان ،نصیری -سرپرس��ت فرمانداری شهرستان
البرز ،بخش��دار محمدیه و گروهی از مس��ئولین شهرستانی و محلی دو طرح
عمرانی روس��تایی در بخش محمدیه قزوی��ن با اعتباری به مبلغ  6میلیارد و
 550میلیون ریال افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
این طرحها شامل پل ارتباطی روستای قزقلعه با اعتباری بیش از  3میلیارد
و  550میلیون ریال و طرح هادی روس��تای باورس به مزار شهدا با اعتباری
بیش از  ۳میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م صادق قندی -بخش��دار محمدیه با بیان مطالبی گفت :دولت اعتبارهای خوبی را برای توسعه و آبادانی روستاها در نظر گرفته و
اکنون ش��اهد افتتاح یکی از پروژهها میباش��یم که دسترسی مردم را آسان میکند .قندی افزود :روستای قزقعله با توجه به موقعیت جغرافیایی و
داش��تن بناهای تاریخی بهویژه قزقلعه پتانس��یل و ظرفیت تبدیل شدن به روستای گردشگری را دارد و دراین راه تالش خواهیم کرد تا عالوه بر
رفع مشکالت اساسی روستاها برای اجرای طرحهای بومی گردی هم اقدام شود.
در ادامه مهندس گونجی گفت :دولت نگاه ویژهای به روس��تاها داش��ته و ساخت پل روستای قزقلعه از جمله کارهای عملی در خدمترسانی به
روستاهاست.
وی ادامه داد :برای ساخت این پل از اعتبارهای دولتی بنیاد مسکن شهرستان البرز هزینه شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان افزود :همچنین اعتباری به مبلغ  ۲میلیارد و  500میلیون ریال دیگر برای تأمین زیرساختها و راههای این روستا
در نظر گرفته شده است.
در ادامه مسئوالن با خانواده شهید محمد تقی اسدی دیدار و گفتگو کردند.

کوشاترین مردم کسی است که گناهان را رها سازد -امام حسن عسکری(ع)
56

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قم
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بنابر گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت هفته دولت در مراسمی با حضور
عل��ی رحمانی -فرماندار این شهرس��تان ،اکرم نجفی -مدی��رکل دفتر امور
روستایی اس��تانداری ،مهندس یوس��فی فخر -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
بوئی��ن زه��را و گروهی از مس��ئوالن تع��داد  ۲۶طرح هادی روس��تایی در
شهرستان بوئین زهرا به بهرهبرداری رسید.
مهندس پرویز یوس��فی فخر در این مورد گفت :ب��رای بهرهبرداری از این
طرحها اعتباری به مبلغ  ۸۵میلیارد و  ۷۵۵میلیون ریال از محل منابع داخلی
این نهاد هزینه شده است.
وی میزان اعتبارهای طرح هادی روس��تایی بویین زهرا را در س��ال جاری
بی��ش از  ۲۲۰میلیارد ریال اعالم کرد و اف��زود :عملیات اجرای طرح هادی،
امسال در  ۷۱روستای شهرستان اجرا شده که مهمترین آن اجرای  ۳۰۰هزار
مترمربع آسفالت معابر است.
به گفته مدیر بنیاد مسکن شهرستان بوئین زهرا ،اجرای طرح هادی روستایی ،عملیات زیرسازی و جدولگذاری برعهده دهیاریها گذاشته شده
و آسفالت معابر روستایی نیز توسط بنیاد مسکن انجام میشود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

 ۲۶طرح هادی روستایی در شهرستان بویین زهرا به بهرهبرداری رسید

برگزاری نشست در مورد نوسازی بافت فرسوده شهر قم

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور سرمست -استاندار قم ،پژمان-
معاون وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل ش��رکت بازآفرینی شهری ایران،
صبوری -مدیرکل راه و شهرس��ازی ،مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مسکن
استان قم و سقائیاننژاد -شهردار قم برای بررسی مسائل و مشکالت مربوط
به بافتهای فرسوده شهر قم در استانداری برگزار شد.
در ابتدا سرمس��ت با اشاره به حجم باالی بافت فرسوده در شهر قم گفت:
تمام اهتمام مجموع مدیریت استان در مسیر نوسازی و بهسازی این بافتهای
ناکارآمد معطوف است.
وی افزود :مدیریت اس��تان در کنار مدیریت ش��هری و با حضور بخشهای
خصوص��ی در اجرای این سیاس��تها اهتمام دارد و ارتقاء وضعیت معیش��ت و
بهسازی محل سکونت مردم قم از طرحهای اولویت دار در قم است.
س��پس دکتر پژمان با بیان لزوم بهره وری صحیح از منابع موجود در حوزه احیای بافت فرس�وده در سطح استانها گفت:
باید طرحهایی در این زمینه اجرایی شوند که با منابع موجود قابل ّیت تکمیل و بهرهبرداری داشته باشند.

در ادامه مهندس بلدی با اش��اره به حجم باالی بافت فرس��وده در ش��هر قم گفت :نوس��ازی این بافتها نیاز به عزم ج ّدی مسئولین و مشارکت
گسترده مردم دارد.
وی به ضرورت نوسازی بافتهای فرسوده شهری اشاره کرد و افزود :بهسازی واحدهای موجود در بافتهای فرسوده شهری یکی از اولویتهای
کیفیت زندگی و معیشت مردم و
بنیاد مس��کن اس��ت که این موضوع باعث ارتقاء بهره وری ش��هری ،مقاومس��ازی واحدهای مس��کونی ،بهبود ّ
جمعیت و تحقق عدالت اجتماعی میشود.
پیشگیری از جابجایی بی رویه
ّ
در پایان اعضای حاضر از محلههای بافت فرس��وده ش��هر قم بازدید نموده و از نزدیک در جریان مس��ائل و مش��کالت مناطق یاد شده قرار
گرفتند.

جدال و ستیزه مکن که درخشندگی و آبرویت میرود -امام حسن عسکری(ع)
57

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست شورای اداری استان به منظور رسیدگی به مسائل و مشکالت بخش مرکزی
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای اداری استان با حضور سرمست -استاندار،
بهشتی -معاون امور عمرانی ،غضنفری -معاون توسعه و منابع انسانی استاندار ،حیدری-
فرماندار قم ،بلدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،حاج حسینی -بخشدار بخش مرکزی،
مدیرانکل دس��تگاههای اجرایی استان و مسئولین بخش در حسینیه فاطمه الزهرا(س)
شهر قنوات بخش مرکزی بهمنظور بررسی و حل مشکالت بخش مرکزی برگزار شد.
در ابتدا اس��تاندار بر تالش مس��ئوالن برای اجرای تعهداتشان در زمینه تحقق توسعه
در همه مناطق اس��تان تأکید کرد و گفت :تخصیص و پرداخت تس��هیالت اشتغال زایی
روستایی باید با جدیت پیگیری شود.
در ادامه مهندس بلدی گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن ارائه داد.
در پایان استاندار با حضور در گلزار شهدا از طرحهای عمرانی فرهنگی و ورزشی بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت این طرحها قرار گرفت.

افتتاح پروژههای عمرانی بنیاد مسکن در بخش کهک

ب��ه گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت هفته دولت در مراس��می ب��ا حضور دکتر
سرمست -اس��تاندار ،حیدری -فرماندار شهرستان قم ،بهشتی -معاون امور عمرانی
اس��تانداری ،مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،خوبرو -بخشدار کهک و
مدیرانکل دستگاههای اجرایی و مسئولین محلی ،طرح هادی روستاهای کرمجگان
و امامزاده ابراهیم و نیز هشت هزارمین واحد مسکونی مقاومسازی شده روستایی در
روستای خورآباد افتتاح شد.
در ابتدا مهندس بلدی گزارشی از فعالیتهای انجام شده بنیاد مسکن و برنامههای
آینده در حوزه عمران روستایی را ارائه نمود.
وی با اشاره به اولویتهای بنیاد مسکن در عمران و آبادانی روستاها گفت :تمامی
تالش مجموعه بنیاد مسکن برای کمک به مردم روستایی متمرکز بوده و در این راه از هیچگونه تالشی فروگذار نخواهیم بود.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان از همکاری بخش��داران ،دهیاران و اعضای ش��وراهای اس�لامی روس��تاها در تحقق اهداف بنیاد مسکن برای
خدماترسانی بیشتر و بهتر به روستاییان قدردانی نمود.
در ادامه دکتر سرمس�ت با توجه به عملکرد مثبت بنیاد مس�کن در عمران و آبادانی روس�تاها گفت :یکی از اولویتهای
دولت اجرای طرحهای هادی روستایی بوده که در این زمینه اقدامهای خوبی در استان انجام شده است.

وی درباره طرح ویژه بهس��ازی مس��کن روستایی گفت :ساخت مس��کن مقاوم و ایمن در روستاها باعث آرامش و آسایش بیشتر مردم روستایی
شده و در این مورد نیز کارهای خوبی توسط بنیاد مسکن در سطح کشور و استان صورت گرفته است.

بازدید بازرسان ستاد صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب از بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور قریش��ی ،نیازی و اقدس نجاتی از بازرس��ان ستاد
صیانت از حوزه حقوق شهروندی در حوزه عفاف و حجاب ،یزدان پناه -معاون پشتیبانی ،صمدی-
رییس اداره حراست ،خسروی -رییس دفتر مدیرکل و دبیر ستاد صیانت از حقوق شهروندی ،گل
محمدی ،بکائیان و پیرای -عضو ستاد صیانت از حقوق شهروندی ،در بنیاد مسکن برگزار شد.
در ابتدا یزدان پناه -معاون پش��تیبانی ،علی خس��روی -دبیر ستاد صیانت از حقوق شهروندی و
اعضای ستاد با ارائه گزارشی از عملکرد سال  97به سئوالهای بازرسان پاسخ دادند.
در پایان بازرسان ستاد از اتاق میز خدمت ،نمازخانه ،سالن جلسات ،سالن ورزشی ،دفتر نمایندگی والیت فقیه و سایر واحدهای اداره کل بازدید کردند.
گفتنی اس��ت این نشس��ت بهمنظور ارزیابی عملکرد س��تاد صیانت دس��تگاههای اجرایی اس��تان ،از اقدامها و عملکرد س��تاد صیانت از حقوق
شهروندی ،عفاف و حجاب بنیاد مسکن استان قم انجام شد.

کسی که میانه روی و قناعت نماید نعمت برایش پایدار میماند -امام موسی کاظم(ع)
58
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان با
حضور صبوری -مدیرکل راه و شهرس��ازی استان ،مهندس بلدی -مدیركل و معاونین
بنیاد مس��کن اس��تان ،جمالی -مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ،شه بندگان-
مدیر آزمایش��گاه فنی و مكانیك خاك استان ،خاکساری -مدیریت شعب بانک مسکن
اس��تان و س��رهنگ خدایاری -رئیس پلیس راهور استان در بنیاد مسکن استان برگزار
شد.
در ابتدا صبوری با بیان مطالبی گفت :هدف از تش��کیل شورای هماهنگی امور راه و
شهرس��ازی اس��تانها ،ایجاد هم افزایی و پیشرفت در حوزه راه و شهرسازی ،هماهنگی
مدیران دس��تگاهها در بخشهای حمل و نقل ،مس��کن و شهرسازی و پاسخگویی به
موقع به دستگاهها و مراجع ذیصالح و شفافسازی خدمات است.
وی در ادامه با تأكید بر احیاء و بازس��ازی بافت فرس��وده ش��هر قم ابراز امیدواری کرد تا با پیگیریهای مس��تمر ش��ورای هماهنگی امور راه و
شهرسازی شاهد اقدامهای خوبی در سطح استان باشیم.
در ادامه مهندس بلدی گفت :بافت فرس��وده و ناکارآمد ش��هر قم بس��یار پیچیده اس��ت و برای بازآفرینی آن باید با حوصله با این پیچیدگیها
برخورد کرد.
وی ادامه داد :بنیاد مس��کن تجربههای مش��ترک و خوبی با ستاد ملی بازآفرینی در شهرهایی چون زاهدان و چابهار دارد و میتواند با همکاری
این ستاد در احیای بافتهای ناکارآمد شهری قم هم مؤثر واقع شود.
در ادامه یزدان پناه -معاون پش��تیبانی بنیاد مس��کن اس��تان توضیحهایی در مورد ورود بنیاد مسکن به نوس��ازی بافت فرسوده شهر قم ،تهیه
پرسشنامه و نحوه جمع آوری اطالعات خانه به خانه و ...از طریق پاورپوینت ارائه نمود.
در پایان مسئولین به بحث و تبادلنظر پیرامون موضوعهای حوزه راه و شهرسازی و نیز چگونگی برگزاری نشستهای بعدی شورای هماهنگی
امور راه و شهرسازی پرداختند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

تأکید بر نوسازی بافت فرسوده شهر قم

بازدید فرماندار قم از روستای کرمجگان

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،حیدری -فرمان��دار قم ،مهندس
بلدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،خوبرو -بخشدار و عزیزی-
سرپرست بنیاد مسکن بخش کهک و تعدادی از مسئولین استان
و بخش از روستای کرمجگان بازدید نمودند.
در ابت��دا مهندس بلدی گزارش��ی از فعالیتهای عمرانی بنیاد
مسکن در بخش کهک ارائه داد.
در ادام��ه فرمان�دار ب�ر ل�زوم اس�تفاده از هم�ه

ظرفیته�ای قانونی ب�رای حفظ اراض�ی و جلوگیری
ازدس�ت اندازی ب�ه آن تأکی�د کرد و گف�ت :تأمین
اراضی مسکونی در مناطق روستایی و واگذاری از طریق بنیاد مسکن موضوعی است که باید در توسعه روستایی مدنظر
داشت.

وی از تالشها و اقدامهای بنیاد مسکن در زمینه تملک و واگذاری زمین روستایی ,تهیه و اجرای طرحهای هادی و ارایه تسهیالت بهسازی
مسکن روستایی برای نوسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی قدردانی نمود.
در پایان مدیرکل بنیاد مسکن استان با سپاس از فرماندار به دلیل پیگیری امور روستایی و مسایل و مشکالت مربوط به بخش گفت :با توجه
به حجم باالی عملیات عمرانی و اجرای طرح هادی در بیش��تر روس��تاهای استان ،بنیاد مسکن نیازمند اعتبار و تخصیص به موقع آن میباشد تا
بتواند در کوتاهترین زمان ممکن اقدامهای الزم را انجام دهد.

کسی که ندانسته برای مردم فتوی دهد فرشتگان آسمان و زمین او را لعنت میکنند -حضرت محمد(ص)
59

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اهدای لوح تقدیر فرماندار به مدیرکل بنیاد مسکن
به گزارش روابط عمومی ،همزمان با س��فر استاندار ،فرماندار و مدیرانکل
دستگاههای اجرایی استان به روستای لنگرود از توابع بخش مرکزی و افتتاح
همزمان طرحه��ای عمرانی و زیربنایی بخش ،مهن��دس حیدری -فرماندار
ق��م با اهدای لوح تقدیر به مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان،
از تالشها و خدمات وی در امر کارگش��ایی و کمکرس��انی به مردم بخش
مرکزی قدردانی نمود.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كردستان
تجلیل از کارمندان بسیجی

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت هفته دولت در مراس��می با حضور
مرادنیا -اس��تاندار و معاونین اس��تاندار ،س��ردار رجبی -فرمانده س��پاه بیت
المقدس اس��تان ،مدیرانکل و مسئولین پایگاههای بسیج ادارههای استان از
کارمندان بسیجی قدردانی به عمل آمد.
در ابتدا اس��تاندار کردس��تان با بیان مطالبی در مورد ل��زوم کار جهادی در
ادارهها گفت :در همه ادارهها ما باید با تمام توان با روحیه بسیجی و جهادی
کارها را به پیش ببریم.
در ادامه س��ردار رجبی گفت :همه ما باید فرمایش مقام معظم رهبری که
میفرمای��د :باید به تولیدکننده به چش��م یک رزمنده نگاه کرد را س��رلوحه
کارمان قرار دهیم.
وی خاطر نشان کرد :در این شرایط که دشمنان ما اقتصاد کشور را مورد هدف قرار دادهاند باید از تولید داخلی حمایت کنیم.
در پایان با اهدای لوح امضاء ش��ده توس��ط استاندار و س��ردار رجبی از مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مسکن استان و منوچهر فرضی -مسئول
پایگاه بسیج انصارالرسول این اداره قدردانی شد.

مرادی :بنیاد مسکن استان در روستاها کارهای خوب و ارزشمندی انجام داده است

به گزارش روابط عمومی ،مرادی -نماینده مردم شهرستانهای سروآباد و
مریوان در مجلس شورای اسالمی ،دکتر اقبال -فرماندار شهرستان مریوان،
دکتر نصرالهیزاده -رییس س��ازمان مدیریت و برنامهریزی استان ،مهندس
قادری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،بخشدار مرکزی و سرشیو در مسجد
روستای گلیه از توابع شهرستان مریوان با مردم دیدار و گفتگو نمودند.
در این دیدار مرادی با اظهار رضایت از فعالیتهای انجام گرفته

توس�ط بنیاد مس�کن گفت :بنیاد مس�کن اس�تان در روس�تاها
کارهای خوب و ارزشمندی انجام داده است.

در ادامه مهندس قادری با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مسکن در بخش
سرشیو و دهستان کوماسی گفت :باید قبل از اجرای طرح هادی ،شبکههای آب ،فاضالب و گاز اجرا شده باشد.
وی خاطر نش��ان کرد :مبلغ  500میلیون ریال برای مطالعه طرح گردش��گری روستای سورکه ول توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
اختصاص یافته است.

نیکی و احسان ،زکات نعمتهاست -امام جعفر صادق(ع)
60

تجلیل از آزادگان

به گ��زارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس ق��ادری -مدیرکل
بنیاد مس��کن استان ،حجتاالسالم فرهادی -قائم مقام دفتر نمایندگی ولیفقیه
کارکنان بنیاد مس��کن استان ،شعبه سنندج و امور ماشین آالت در نمازخانه بنیاد
مسکن از مقام شامخ آزادگان سرافراز تجلیل به عمل آمد.
در ای��ن مراس��م حجتاالس�لام علیپور با بی��ان مطالبی درباره رش��ادتها و
دلیریهای رزمندگان اس�لام در  8س��ال دفاع مقدس خاطر نشان کرد :آزادگان
سرافراز میهن اسالمی در طول دوران اسارت متحمل سختیهای فراوانی شدهاند
که از آن جمله دوری از وطن و خانواده بوده است.
در ادامه از عطاءا ...شیخ مرادی -کارمند آزاده بنیاد مسکن قدردانی به عمل آمد.
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حض��ور مهندس قادری -مدیرکل،
حجتاالسالم فرهادی -قائم مقام دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان
و دیگر اعضا ،نشس��ت ستاد اقامه نماز ،ستاد امر به معروف و نهی از منکر و ستاد
حجاب و عفاف بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس قادری درباره شیوههای دعوت به نماز سخنانی بیان نمود.
وی در ادامه با اشاره به فضیلت و برکتهای نماز اول وقت گفت :از برکتهای
نماز اول وقت در امان بودن از بالهای آسمانی و برطرف شدن گرفتاری و ناراحتی
است.
س��پس حجتاالس�لام فرهادی در سخنانی گفت :با دو وسیله میتوان منکرات جامعه را از بین برد ،یکی با ازدواج و دیگری با نماز .وی خاطر
نشان کرد :به وسیله ازدواج میتوان شهوت را کنترل و مهار کرد و با خواندن نماز غفلت را از بین برد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست ستاد اقامه نماز

طرح هادی روستای برازان افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور دکتر زارعی -فرماندار شهرستان
سنندج ،عثمانپور -بخش��دار مرکزی ،مهندس قادری -مدیرکل و معاون عمران
روس��تایی بنیاد مسکن استان ،مدیران ادارههای دولتی سطح شهر ،شورا و دهیار
روستای برازان و مردم محلی ،طرح هادی روستای برازان از توابع بخش مرکزی
شهرستان سنندج افتتاح شد.
در ابتدا س��عید رس��ولی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان س��نندج با بیان مطالبی
در مورد عملیات انجام ش��ده از کمکهای فرماندار س��نندج ،مدیرکل بنیاد مسکن
استان و دهیار روستا قدردانی کرد.
سپس دکتر زارعی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن ابراز امیدواری کرد که اجرای این طرحها ادامه داشته باشد .وی در ادامه تأکید کرد:
باید مردم روستا از ساخت و سازهای غیرمجاز خود داری نمایند تا روستا همچنان زیبا بماند.
در پایان مراسم مدیرکل بنیاد مسکن استان با اهدای لوح تقدیری از تالشهای اصالنی -دهیار برازان قدردانی کرد.

کارگاه آموزشی شیوههای دعوت فرزندان به نماز

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،حجتاالسالم فرهادی -قائم مقام دفتر نمایندگی
ولیفقیه کارکنان بنیاد مسکن استان ،شعبه سنندج و امور ماشین آالت ،کارگاه آموزشی شیوههای دعوت فرزندان به نماز در بنیاد مسکن برگزار شد.

هیچ کس روز قیامت در امان نیست مگر آن که در دنیا خدا ترس باشد -امام حسین(ع)
61

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در این مراسم حجتاالسالم علیپور با بیان مطالبی در مورد اهمیت نماز گفت :یکی از موارد مهمی که در برخورد با فرزندان نباید فراموش کرد
این است که هیچ وقت نباید به آنها دروغ بگوییم حتی دروغ مصلحتی.
وی در ادامه مواردی از شیوههای دعوت فرزندان به نماز از جمله :شیوه الگوسازی ،شیوه تشویق ،شیوه تنوع و شیوه فضاسازی منزل را ارائه نمود.

افتتاح طرح هادی و بهسازی معابر روستای ولیآباد
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به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور حاج ماموستا حیدری -امامجمعه و مهندس
امینزاده -سرپرس��ت فرمانداری شهرستان بانه ،رحمانی -بخشدار ننور ،مدیران ادارههای
دولتی سطح شهر ،اعضای شورای اسالمی و دهیار روستای ولیآباد و مردم محلی ،افتتاح
طرح هادی و بهسازی معابر روستای ولیآباد از توابع بخش ننور شهرستان بانه انجام شد.
در ابتدا خدری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان در سخنانی گفت :اجرای طرح هادی و بهسازی
معابر روستای ولیآباد با اعتباری بیش از  4میلیارد ریال اجرا شده است .خدری افزود :عملیات
آواربرداری ،جدول گذاری ،زیرسازی و آسفالت به بهرهبرداری رسیده است.
در ادامه یک واحد مس��کونی خس��ارت دیده از زلزله س��ال  1396در روستای ولیآباد
افتتاح و به بهرهبرداری رسید.

بهرهبرداری از فاز سوم آسفالت معابر طرح هادی روستای خامسان

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور دکتر الماس��ی -فرماندار
شهرس��تان کامیاران ،مهندس کریمی -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن
استان ،بخشدار بخش موچش ،امامان جمعه و جماعات شهرستان ،فرماندهان
نیروهای نظامی و انتظامی و مس��ئولین دس��تگاههای سطح شهرستان ،فاز
س��وم آس��فالت معابر طرح هادی روستای خامس��ان این شهرستان افتتاح و
مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در ابتدا حمید روحانی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان کامیاران در ارتباط
با این طرح گفت :آس��فالت معابر و همچنین اجرای دیوار س��احلی روس��تا به ترتیب با اعتباری بیش از  5505میلیون ریال با مش��ارکت دهیاری
و بخش��داری مربوطه و در بخش زیرس��ازی و جدول گذاری فاز س��وم با اعتباری به مبلغ  1450میلیون ریال انجام شده است .همچنین یکی از
واحدهای نوسازی شده که در اثر زلزله سال  96دچار آسیب شده بود به نمایندگی سایر واحدها مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در پایان فرماندار ،امامان جمعه شهرستان ،اعضای شورای اسالمی و دهیاری روستا با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن که در زمینه اجرای
طرح هادی و سامان بخشیدن به معابر روستایی و نیز پرداخت تسهیالت و نوسازی واحدهای مسکن روستایی که باعث پاکیزه بودن و به مکانی
امن برای ساکنین روستاها تبدیل شده و ...افزودند :بنیاد مسکن با تدابیر و ساماندهی روستاها و نیز ایجاد زمینههای اشتغال خدمات گستردهای
را فراهم نموده که امیدواریم این خدمات همچنان ادامه یابد.

افتتاح طرح هادی و بهسازی معابر روستای ترخانآباد

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،در مراس��می با حضور اس��ماعیل محم��دی -معاون
برنامهریزی و توس��عه فرمانداری بانه ،خدری -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان بانه،
مدیران ادارههای دولتی سطح شهر ،اعضای شورای اسالمی و دهیار روستای شانوره
و مردم محلی ،افتتاح طرح هادی و بهس��ازی معابر روستای ترخانآباد از توابع بخش
مرکزی شهرستان بانه انجام شد.
خدری گفت :اجرای طرح هادی و بهس��ازی معابر روس��تای ترخانآباد با اعتباری
بیش از  4میلیارد و  600میلیون ریال با همکاری بنیاد مسکن و بخشداری بانه ،اجرا
و به بهرهبرداری رسیده است.

کسی که تظاهر به تهیدستی نماید ،نیازمند میشود -حضرت محمد(ص)
62
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،در مراس��می با حضور خ��وش اقبال -معاون
سیاس��ی ،امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان ،مهندس قادری -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس میرزایی -سرپرس��ت فرمانداری شهرستان
س��روآباد ،علینژاد -بخش��دار مرکزی ،گروهی از مدی��ران ادارههای دولتی
سطح شهر ،اعضای شورای اسالمی شورا و اهالی روستا ،آیین افتتاح آسفالت
معابر روستای رزاب از توابع بخش مرکزی شهرستان سروآباد انجام گرفت.
در ابتدا محمد راستکردار -مدیر بنیاد مسکن شهرستان سروآباد گفت :طرح
آس��فالت روستا به صورت مشارکتی و با تالشهای منصور مرادی -نماینده
مردم شهرستانهای مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار،
بخشدار بخش مرکزی و بنیاد مسکن انجام و با اعتباری بیش از  5میلیارد ریال اجرا شده است.
راس��تکردار افزود :شهرس��تان س��روآباد با اجرای باالی  60درصد طرح هادی روس��تاهای بیش از  20خانوار شهرستان ،پیشرو در اجرای طرح
هادی در سطح استان است.
در ادامه خوش اقبال ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداش��ت یاد و خاطره ش��هیدان رجایی و باهنر اعالم کرد :هدف دولت ،توس��عه روستاها و
رساندن سطح خدمات روستاها به سطح شهرهای کشور است و تاکنون بنیاد مسکن در زمینه این هدف ،فعالیتهای خوبی داشته است.
وی در پایان از تالشهای مهندس قادری و مجموعه بنیاد مسکن استان قدردانی نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح آسفالت معابر روستای رزاب

بهرهبرداری از یک هزار و پانصدمین واحد مقاومسازی شده
ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور عب��دی -معاون عمران��ی فرماندار
شهرستان سروآباد ،علینژاد -بخشدار مرکزی ،مدیران ادارههای دولتی سطح شهر ،شورا
و دهیار روس��تا ،یک هزار و پانصدمین واحد مقاومس��ازی ش��ده شهرس��تان سروآباد در
روستای احمدآباد مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در ابتدا محمد راس��تکردار -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان س��روآباد گفت :در یک دهه
فعالیت طرح ویژه بهس��ازی مسکن روستایی در این شهرستان بیش از  200میلیارد ریال
تسهیالت و  300میلیارد ریال سهم آورده متقاضی در این بخش هزینه شده است.
س��پس عبدی از تالشهای مدیر بنیاد مس��کن و همکارانش قدردانی و ابراز امیدواری
کرد که این طرح همیشه تداوم داشته باشد.

افتتاح اجرای آسفالت سطح معابر روستای همایون

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت هفته دولت در مراس��می با حضور مهندس
علی اکبر ورمقانی -فرماندار و مهندس مرادپور -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بیجار،
مهندس سیدهاش��م ابراهیمی -بخشدار چنگ الماس ،مدیران ادارههای دولتی سطح
شهرستان ،شورا و دهیار روستا ،افتتاح اجرای آسفالت سطح معابر روستای همایون از
توابع شهرستان بیجار بخش چنگ الماس انجام گرفت.
در ابتدا مهندس جمال الدین مرادپور با تبریک به مناس��بت هفته دولت گفت650 :
میلیون ریال اعتبار این روستا بوده که حدود  2200مترمربع آسفالت انجام شده است.
وی در ادام��ه از کمکهای فرماندار ،مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و دهیار روس��تا
قدردانی نمود.
سپس مهندس سیدهاشم ابراهیمی با قدردانی از بنیاد مسکن ابراز امیدواری کرد که فعالیتهای عمرانی ادامه داشته باشد.
در پایان آسفالت این روستا افتتاح شد.

بهترین چیزی که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی
تقرب پیدا میکند ،نماز است -امام کاظم(ع)
63

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح طرح هادی روستای ویسه

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور باش��ی -مع��اون فرماندار
شهرستان مریوان ،بهرامی -بخشدار مرکزی ،مدیران و مسئولین ادارههای سطح
شهرستان ،امام جماعت روستا ،دهیار ،اعضای شورا و اهالی روستای ویسه ،طرح
هادی این روستا افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم کریمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان مریوان با بیان توضیحهایی
در م��ورد طرح گفت :این طرح با اعتباری به مبلغ  1میلیارد و  820میلیون ریال
اجرا شده است.
در ادامه دهیار و شورای روستای ویسه از تالشهای بنیاد مسکن قدردانی کردند.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كرمان
نشست ستاد بازآفرینی شهری برگزار شد

بنا به گزارش روابط عمومی ،نشست هماندیشی ستاد بازآفرینی شهری استان
با حضور پژمان -معاون وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل ش��رکت بازآفرینی
کشور ،دکتر پور ابراهیمی -نماینده مردم شهرستانهای کرمان وراور در مجلس
شورای اس�لامی ،دکتر فدایی -استاندار ،مهندس س��لطانینژاد -مدیرکل بنیاد
مسکن استان و گروهی از مدیران برگزار گردید.
در این نشست با توجه به گزارش مهندس سلطانینژاد شهرک صنعتی شهرکرمان
بهعنوان سکونتگاه غیررسمی برای ساماندهی به بنیاد مسکن واگذار شد.

افتتاح طرح هادی روستای پامزار شهرستان بردسیر

بنا به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت هفته دولت در مراس��می با حضور
مهندس سلطانینژاد -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،نجفپور -فرماندار شهرستان
بردسیر ،سازمند -معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان ،مهندس هجینی -مدیر
بنیاد مسکن شهرستان و گروهی از مسئولین محلی و اهالی روستای پامزار طرح
هادی این روستا با اعتباری بیش از  12میلیارد ریال افتتاح گردید.
در این مراسم مهندس هجینی با ارائه گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن
شهرستان بردسیر گفت :طرح هادی روستای پامزار از محل اعتبارهای فاقد
دهیاری اجرا شده است.

افتتاح طرح هادی  4روستای شهرستان رفسنجان

بن��ا به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور دکتر فصیحی هرندی-
فرماندار شهرستان رفسنجان ،مهندس حدادزاده -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
رفس��نجان و گروهی از مسئولین محلی و اهالی روس��تاهای خنامان ،علیآباد،
دوازده امام و عبدا...آباد طرح هادی این روستاها افتتاح شد.
در این مراس��م مهندس حدادزاده با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مس��کن
شهرستان گفت :طرح هادی این روستاها با اعتباری بیش از  10میلیارد ریال از محل
اعتبارهای قیر شامل عملیات اجرایی زیرسازی وآسفالت معابر اجرا گردیده است.

ثمره تفریط و کوتاهی پشیمانی است و ثمره دوراندیشی سالمت -حضرت علی(ع)
64

بن��ا به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور ص��ادقزاده -فرماندار و
مهندس سلطانی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان زرند و گروهی از مسئولین محلی
و اهالی روستاهای اکبرآباد و گتکوئیه طرح هادی این روستاها افتتاح گردید.
در این مراسم مهندس سلطانی با ارائه گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن
شهرس��تان گفت :طرح هادی این روستاها با اعتباری بیش از  3میلیارد ریال
از محل اعتبارهای قیر شامل عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت معابر اجرا
شده است.

بنا به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور حجتاالس�لام نجنو-
امامجمع��ه ،ناوک��ی -فرمان��دار و مهندس جمش��یدی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان قلع گنج و گروهی از مس��ئولین محلی و اهالی روستای چاه لک
طرح هادی این روستا افتتاح گردید.
در این مراس��م مهندس جمش��یدی با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد
مس��کن شهرستان گفت :طرح هادی این روستا با اعتباری بیش از  2میلیارد
ریال از محل اعتبارهای روستاهای فاقد دهیاری اجرا شده است.
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افتتاح طرح هادی روستای چاه لک شهرستان قلع گنج

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح طرح هادی  2روستای شهرستان زرند

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كهگیلویه و بویراحمد
افتتاح طرح هادی روستای سرآسیاب

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت هفته دولت مراسم افتتاح طرح هادی
روس��تای سرآسیاب با حضور کالنتری -اس��تاندار ،فیلی -معاون امور عمرانی
استانداری ،موسوی -فرماندار شهرستان لنده ،امیدوار -معاون عمران روستایی
بنیاد مس��کن استان ،ربانی -سرپرست دفتر نمایندگی بنیاد مسکن شهرستان
لنده و سایر مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا امیدوار با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مس��کن گفت :اجرای
طرح هادی روس��تای سرآس��یاب لنده با اعتباری بیش از  6میلیارد ریال به
نمایندگی از سایر پروژهها توسط استاندار افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
سپس کالنتری ضمن گرامیداشت هفته دولت و رضایتمندی از فعالیتهای
انجام ش��ده گفت :شهرس��تان لنده با جمعیتی بیش از  23000نفر در فاصله
 270کیلومتری شهرس��تان یاس��وج مرکز استان واقع ش��ده که با ورود بنیاد علوی در این شهرستان کارهای خوبی برای محرومیتزدایی در این
شهرستان در حال اجرا میباشد.

وی با ابراز رضایت از خدمات انجام گرفته توسط نهادهای خدمات رسان گفت :خدمات ارائه شده توسط بنیاد مسکن
باعث بهبود وضعیت روس�تاها نس�بت به گذش�ته شده و توانس�ته رضایتمندی روس�تاییان در اجرای طرحهای هادی و
مقاومسازی واحدهای آسیبپذیر را برانگیزد.

اس��تاندار با قدردانی از خدمات صورت گرفته خواس��تار خدماترسانی بیش از پیش با مش��ارکت مردم برای رفع محرومیتزدایی در روستاهای
استان شد.

سه چیز است که با آنها غربت نیست :ادب نیکو ،خودداری از آزار رساندن و دوری از
شک و تردید -امام جعفر صادق(ع)
65

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با مدیرکل بنیاد مسکن استان
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به گزارش روابط عمومی ،دکتر تاجگردون -نماینده مردم شهرس��تانهای
گچس��اران و باشت در مجلس شورای اسالمی با مدیرکل و معاون پشتیبانی
بنیاد مسکن استان دیدار و گفتگو کرد.
در ای��ن دیدار دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ب��ا قدردانی از
دکت��ر تاجگردون به دلیل پیگیری امور مربوط به عمران و آبادانی روس��تاها
گزارش��ی از فعالیتها و اقدامهای انجام گرفت��ه و در حال اجرا را ارائه داد و
ضمن بیان برخی از چالشها و مشکالت بنیاد مسکن برای رفع موانع مردم
خواستارحمایت بیش از پیش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی و دیگر مسئولین استانی از بنیاد مسکن شد.
در ادامه دکتر تاجگردون با ابراز رضایت از خدمات انجام گرفته توسط بنیاد مسکن استان و شهرستانهای گچساران و باشت گفت :بنیاد مسکن
در خدماترسانی به مردم در بخش عمران و آبادانی روستاها بهویژه تهیه و اجرای طرحهای هادی ،مقاومسازی بافتهای فرسوده ،نوسازی بافت
فرسوده شهر دوگنبدان و سایر خدمات بسیار موفق عمل نموده و این موضوع یکی از عوامل مهم در دلگرمی مردم به نظام و انقالب میباشد.
در پایان پس از بحث و تبادلنظر پیرامون رفع موانع و مش��کالت در مورد خدماترس��انی به روستاییان ،تاجگردون -رئیس کمیسیون برنامه و
بودجه در مجلس شورای اسالمی با سپاس از تالش دکتر جنتی و مجموعه همکارانش در بنیاد مسکن و با اشاره به سابقه و تجربه بنیاد مسکن
در عمران و آبادانی روستاها قول هرگونه همکاری الزم را برای رفع مشکالت این نهاد در خدماترسانی بهتر به مردم داد.

مشارکت برای عمران و آبادانی روستاها

به گزارش روابط عمومی ،نشست نظارت بر اجرای تفاهمنامه فی مابین بنیاد
مسکن و ش��وراهای عالی با موضوع همکاری مشترک برای عمران و آبادانی
روس��تاها با حضور رس��ولی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بویراحمد و اعضای
شوراهای بخشهای مختلف در بنیاد مسکن شهرستان بویراحمد برگزار شد.
در ابتدا مدیر بنیاد مسکن شهرستان بویراحمد با سپاس از همکاری شوراها
و دهیاران در پیشبرد اهداف این نهاد گفت :رشد و توسعه محیطهای روستایی
یکی از ثمرهها و نقش اساسی شوراها و دهیاران در تهیه و اجرای طرحهای
عمرانی ،نگهداری پروژههای اجرا شده و سایر خدمات دیگر میباشد.
در این نشس��ت که بهمنظور بررس��ی و رفع مش��کالت مردم در روستاها
برگزار ش��د پس از بحث و تبادلنظر در مورد مفاد تفاهمنامه فی مابین ،مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان بویراحمد خواستار همکاری و تعامل بیش
از پیش مجموعه شوراها و دهیاران با بنیاد مسکن با همفکری و مشارکت مردم برای رفع مشکالت و خدماترسانی بهتر به روستاییان شدند.
در ادامه رسام -شورای شهر مادوان و کاشفی -شورای بخش کبگیان به نمایندگی از سایر اعضا و مطرح نمودن بعضی از مشکالت با قدردانی
از مدیر بنیاد مسکن شهرستان بویراحمد و مجموعه همکارانش در بنیاد مسکن استان و شهرستان بر تعامل بیشتر و همکاری مستمر با این نهاد
در اجرایی نمودن مفاد تفاهمنامه با هماهنگی سایر شوراهای اسالمی اعالم آمادگی نمودند.

افتتاح طرح هادی روستای بیژگن

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت هفته دولت مراس��م افتتاح طرح هادی
روس��تای بیژگن از توابع دهستان س��ادات محمودی در شهرستان دنا با حضور
فیلی -معاون امور عمرانی اس��تاندار ،علیپور -فرماندار شهرس��تان دنا ،امیدوار-
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،صیادی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
دنا و سایر مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا امیدوار با ارائه گزارش��ی گفت :اجرای طرح هادی روس��تای بیژگن
با اعتباری بیش از  10میلیارد ریال توس��ط معاونت امور عمرانی اس��تاندار به

دعای انسان پشت سر برادر دینیاش ،نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت است -امام محمد باقر(ع)
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نشست شورای فنی استان
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت شورای فنی اس��تان با موضوع بررسی
طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی در ستاد بحران استان تشکیل شد.
در این نشس��ت دکت��ر جنتی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و مهندس
امیدوار -معاونت عمران روس��تایی بنیاد مس��کن گزارشی از آخرین عملکرد
وضعیت پروژههای این نهاد را مطرح نمودند.
در ادامه پس از بحث و تبادلنظر که با حضور ریاست معاون امور عمرانی
استاندار و مدیرانکل سایر دستگاههای اجرایی برگزار شد موضوع پروژههای
بنیاد مسکن با توجه به تسریع و نظارت فنی در کیفیت پروژهها طبق برنامه
زمانبندی مثبت ارزیابی گردید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نمایندگی از س��ایر پروژهها افتتاح ش��د .وی از حمایت و مساعدت مسئولین استانی و شهرستانی نسبت به بنیاد مسکن برای ارائه خدمات بهتر به
مردم استان قدردانی کرد.
س��پس فیلی ضمن گرامیداش��ت هفته دولت و رضایتمندی از فعالیتهای انجام ش��ده گفت :تاکنون فعالیتهای بسیار خوبی در سطح روستاها
توسط بنیاد مسکن استان صورت گرفته که قابل قدردانی میباشد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گلستان
اولین واحد مسکونی بازسازی شده شهرستان آزادشهر به بهرهبرداری رسید

بنا به گزارش روابط عمومی ،اولین واحد مس��کونی احداثی بنیاد مسکن شهرستان آزادشهر در
روس��تای نراب با حضور دکتر حقشناس -استاندار گلس��تان ،مهندس زمانینژاد -مدیرکل بنیاد
مس��کن استان ،نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار شهرستان و سایر مسئولین به
بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م مهندس زمانینژاد با بیان توضیحهایی گفت :این واحد مسکونی با  ۷۵مترمربع
مساحت و نیز با تسهیالت و کمکهای بالعوض بنیاد مسکن در مدت  ۲ماه ساخته شده است.
س��پس مهندس احمدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان آزادش��هر و رامیان با ارائه گزارشی از
فعالیتهای انجام شده در شهرستان آزادشهر گفت :بنیاد مسکن شهرستان برای بازسازی و جبران خسارتها در روستای نراب شهرستان آزادشهر
اقدام به معرفی تعداد  195مالک مسکونی خسارت دیده به بانک نموده که تا کنون  115نفر موفق به عقد قرارداد با بانکها شدهاند.
در ادامه اس��تاندار گلس��تان با مراهی -نماینده مردم شهرستان آزادشهر در مجلس شورای اس�لامی ،مدیرکل بنیاد مسکن استان و تعدادی از
مدیران استانی و شهرستانی از تالشهای همکاران بنیاد مسکن بهویژه در ستادهای بازسازی قدردانی کردند.

بازدید فرماندار بندرترکمن از ستاد بازسازی شهرستان
بن��ا به گزارش روابط عمومی ،هیوه چی -فرماندار شهرس��تان بندرترکمن
با حضور در بنیاد مس��کن شهرستان از روند ارائه خدمات به خسارت دیدگان
ناشی از طوفان و سیل بازدید کرد.
فرمان��دار بههمراه حیدری -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان ب��ا حضور در
بخش��های مختلف بنیاد مس��کن و گفتگو با مردم و همکاران در جریان امور
قرار گرفت و با مثبت ارزیابی کردن اقدامها و رضایتمندی مردم ،از کارکنان
بنیاد مسکن قدردانی کرد.

زن بگیرید و طالق مدهید زیرا عرش از وقوع طالق میلرزد -حضرت محمد(ص)
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آغاز بازسازی واحدهای مسکونی روستای رانشی قلعه قافه
بن��ا به گزارش روابط عمومی ،با توجه به رانش در روس��تای قلعه قافهباال
شهرستان مینودشت و خسارت به تعداد  188واحد مسکونی عملیات بازسازی
واحدهای مسکونی در نقاط ایمن روستا بالفاصله آغاز و در فاز دوم با تملک
 6و نیم هکتار زمین توس��ط بنیاد مسکن استان در نقطه ایمن دیگر ،کلنگ
فاز دوم بازسازی واحدهای مسکونی این روستا با حضور دکتر طالبی -رئیس
مرکز مدیریت عملکرد و بازرس��ی وزارت کشور ،مدیرکل بازرسی و مدیریت
عملکرد استانداری گلستان ،مدیرکل بنیاد مسکن استان و فرماندار مینودشت
به زمین زده شد.
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نشست قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیلزده استان گلستان

بنا به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت قرارگاه بازس��ازی و نوسازی مناطق
س��یلزده اس��تان با حضور رئیس کمیته فرهنگی ،تبلیغات و اطالعرس��انی
قرارگاه بازسازی و نوس��ازی کشور و اعضای کارگروه فرهنگی و گروهی از
مسئوالن استان برگزار شد.
در ابت��دا آقامحمدی -رئیس کارگروه اقتصادی دفت��ر مقام معظم رهبری
گفت :فعالیتهای انجام ش��ده باید به اطالع مردم رس��انده شود .امیدی که
مدنظر مقام معظم رهبری است در عمل ایجاد شود.
آقامحمدی افزود :کارها باید براس��اس برنامهریزی انجام شود و اقدامهای
صورت گرفته باید به اطالع مردم رس��انده ش��ود تا امی��دی که مدنظر مقام
معظم رهبری است در عمل ایجاد شود.

وی ب�ا تأکی�د بر اینکه باید تالش خ�ود را در فعالیتها مضاعف کنیم ،گفت :باید با اندیش�ه بزرگت�ر تالشهای خود را
دوبرابر کنیم تا در سال رونق اقتصادی شاهد رفع بسیاری از مشکالت باشیم.

س��پس مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان با بیان اینکه سیل به تعداد  21000واحد مسکونی در استان خسارت وارد کرده گفت :تعداد  10322واحد
مسکونی خسارت دیده تعمیراتی بودند که بهسازی آنها پایان یافته و واحدهای احداثی نیز تا پایان سال پایان میپذیرند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گیالن
استاندار :عملیات پی کنی بیش از تعداد  500واحد مسکونی در شهرستان گمیشان

به گزارش روابط عمومی ،اس��تاندار گلستان از روند بازسازی مناطق س��یلزده شهرستان گمیشان بازدید کرد .حقشناس -استاندار گلستان در
این بازدید با سپاس از تالش ستاد بازسازی بنیاد مسکن استان گیالن گفت :کار بازسازی واحدهای تعمیری شهرستان گمیشان به اتمام رسیده
و از مجموع  3639واحد خس��ارت دیده در حادثه س��یل گمیشان تعداد  ۷۵۲واحد احداثی شناسایی شده بود که از این تعداد  530واحد در مراحل
پیکنی ،فوندانسیون ،ستون و برخی واحدها نیز اجرای سقف میباشد .همچنین مهندس عابدینی گزارشی از فعالیتهای ستاد بازسازی ارائه نمود.

نماینده ولیفقیه :داشتن انگیزه و دغدغه برای خدمت به مردم را ،شاخصه کار جهادی در یک نهاد
انقالبی دانست

به گزارش روابط عمومی ،نماینده ولیفقیه در گلستان از روند بازسازی مناطق سیلزده شهرستان گمیشان بازدید نمود .در این بازدید دستمرد-
سرپرس��ت فرماندار گمیشان با اش��اره به پرداخت کمکهای بالعوض تعمیری و معیشتی گفت :روند کمکها به سیلزدگان ادامه دارد و تالش

قیمت و ارزش هر کس به اندازه کاری است که به خوبی میتواند انجام دهد -حضرت علی(ع)
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برای خدمت به مردم را ،شاخصه کار جهادی در یک نهاد انقالبی دانست و افزود :بنیاد مسکن نهادی انقالبی است که با
همین شاخصهها به مردم خدمت کرده است.
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تمام ادارهها در این مورد ادامه دارد .دستمرد افزود :مردم هم در کنار ستاد بازسازی حضور دارند تا کارها به زودی به اتمام برسد.
همچنین عابدینی -مس��ئول ستاد بازسازی معین اس��تان گیالن گفت :تاکنون تعداد  ۲۳۰۰واحد مسکونی تعمیر و اعتباری به مبلغ  95میلیارد
ریال کمک بالعوض پرداخت شده است .عابدینی در مورد نقشههای اجرایی بناها افزود :تمام ساختمانهای تخریب شده با نظارت کامل ساخته
میشوند.
سپس نماینده ولیفقیه در استان گلستان با سپاس از عملکرد ستاد بازسازی استان گیالن گفت :داشتن انگیزه و دغدغه

بازدید از پروژههای زیرسازی و آسفالت معابر روستای باش محله
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،رس��تم زاد -فرماندار ،داداش��ی -نماینده مردم
شهرس��تان آستارا در مجلس شورای اسالمی و مهندس هومان بصیر -مدیر
بنیاد مسکن شهرستان ،بخشدار لوندویل و گروهی از مقامات محلی از پروژه
زیرسازی و آسفالت معابر روستای باش محله بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس بصیر در مورد این پروژه گفت :اعتبار آس��فالت معابر
روستای باش محله از ردیف اعتبارهای تملک داراییهای سرمایهای استانی
با هزینهای بیش از  4میلیارد ریال اجرا گردید.
س��پس رس��تم زاد با قدردان��ی از تالشها و فعالیتهای بنیاد مس��کن در
شهرستان آس��تارا گفت :اجرای طرحهای هادی روستایی در روستاها عامل
مؤثر در توسعه و پیشرفت روستاها است و موجب ماندن ساکنین در روستاها
و همچنین مهاجرت معکوس اهالی گردیده است.
در ادام��ه داداش�ی با بی�ان مطالبی گفت :این نهاد خدمات ارزندهای در س�طح روس�تاها ارائه کرده و ت�داوم این روند،
بسترساز توسعه روستایی خواهد بود.

دکتر عباسی :فعالیتهای بنیاد مسکن رضایتبخش است

به گزارش روابط عمومی ،دکتر اس��دا ...عباس��ی -سخنگوی هیئت رئیسه
مجلس شورای اسالمی در بازدید از روستای پیلدره شهرستان املش با بیان
اینکه عمران و آبادانی روس��تاها یکی از مهمترین اقدامهای بنیاد مسکن در
س��طح روستاهای کشور اس��ت گفت :فعالیتهای بنیاد مسکن در کل کشور
بهویژه در شهرستان املش چشمگیر و رضایتبخش است.
نماینده مردم شهرس��تانهای رودس��ر و املش در مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه طرحهادی روس��تایی ضمن ساماندهی و اصالح بافت موجود،
میزان و مكان گس��ترش آتی و ش��یوه اس��تفاده از زمین برای عملكردهای
مختلف را تعیین میکند گفت :طرح هادی روستایی و پروژههای آسفالت آن
در  ۱۴روستای شهرستان املش با مجموع اعتبار ملی به مبلغ  ۵میلیارد ریال
اجرا شده است که از اعتبار ملی و قیر رایگان صورت گرفته است.
وی افزود :در این طرح تعداد  ۷روس��تا در بخش مرکزی شهرستان املش
و تعداد  7روس��تا در بخش رانکوه از معابر و راههای روس��تایی آسفالت شده
است.
در این بازدید مهندس بیگی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان و گروهی از مدیران دستگاههای اجرایی حضور داشتند.

در قیامت خدا به چهار گروه نظر رحمت نخواهد کرد -1 :عاق والدین  -2منت گذار
 -3منکر قضا و قدر  -4شرابخوار -حضرت محمد(ص)
69
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بازدید از روستای شنبه بازار
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به گزارش روابط عمومی ،محمود قاسمنژاد -فرماندار شهرستان فومن و حجتاالسالم
افتخاری -نماینده شهرس��تانهای فومن و شفت در مجلس شورای اسالمی و مهندس
عفتی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان فومن ،با حضور در روس��تای شنبه بازار از پروژه
اجرای آس��فالت صحن پیرامون بقعه متبرکه س��بز قبا ،مسجد و مزار شهدای مدفون در
آن صحن بازدید کردند.
مهندس عفتی با ارائه مطالبی در مورد این پروژه گفت :اعتبار این پروژه با مس��اعدت
فرماندار و پیگیری نماینده شهرستان از ردیف مصوبههای کمیته برنامهریزی شهرستان
و نیز سهمیه قیر رایگان تأمین شده است.
در ادامه قاسمنژاد گفت :بنیاد مسکن با نظارت دقیق توسط مدیران و کارشناسان فنی،
اعتبارهای تخصیص یافته را برای رفع مشکل زیرساختی و اجرای پروژههای عمرانی در روستاها هزینه میکند.
سپس حجتاالسالم افتخاری با قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن گفت :تشکیالت این نهاد از ابتدا بر پایه خیر بنا گذاشته

شده است که به دنبال آن تحولهای بسیار خوبی در حوزههای مختلف شهری و روستایی حاصل شده است.

داداشی :بنیاد مسکن نهادی مؤثر در عمران و آبادانی روستاها است

به گزارش روابط عمومی ،داداش��ی -نماینده مردم شهرس��تان آس��تارا در
مجلس ش��ورای اس�لامی و هیئت همراه از بنیاد مس��کن شهرستان آستارا
بازدید کردند.
در این بازدید مهندس بصیر -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان آستارا با ارائه
مطالبی در مورد فعالیتهای بنیاد مس��کن شهرس��تان در زمینههای مختلف
بهویژه موضوعهایی همچون صدور س��ند در روستا ،تهیه و اجرای طرحهای
هادی اشاره کرد.
س��پس داداش��ی از تالشهای بنیاد مسکن شهرس��تان در بهسازی معابر
روستایی و اجرای آسفالت قدردانی کرد و گفت :بنیاد مسکن نهادی مؤثر در
عمران و آبادانی روستاها است.

مهن��دس جعفرزاده :نقش بنیاد مس��کن را بهعنوان یک نهاد انقالب��ی بهمنظور محرومیتزدایی در
جامعه بسیار مؤثر دانست
به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهن��دس جعفرزاده -نماینده
مردم شهرس��تان رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای
اس�لامی ،مهندس اکبرزاده -مدیرکل ،مهندس عظیم نوربخش -سرپرست
معاون��ت عم��ران روس��تایی و مهندس قناعتگر -سرپرس��ت بنیاد مس��کن
شهرس��تان رش��ت در مورد پیش��رفت فیزیکی پروژهها و اعتبارهای عمرانی
سال جاری در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس اکبرزاده با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن گفت:
بنیاد مس��کن اس��تان آمادگی کامل برای خدمترسانی به روستاییان را دارد
که این مستلزم تعامل مسئولین محلی و دستگاههای اجرایی خواهد بود.
در ادامه مهندس جعفرزاده از اقدامهای بنیاد مس�کن در س�طح شهرستان قدردانی و نقش بنیاد مسکن را بهعنوان یک
نهاد انقالبی بهمنظور محرومیتزدایی در جامعه بسیار مؤثر دانست.

عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند -امام حسین(ع)
70

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی مش��کالت روستاهای صومعه
س��را با حضور دکتر دلخوش -نماینده مردم شهرس��تان صومعه سرا و عضو
کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ،مهندس اکبرزاده -مدیرکل و
مهندس عظیم نوربخش -سرپرس��ت معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن
اس��تان و مهندس امینپور -مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان ،در بنیاد مسکن
استان برگزار شد.
در این نشس��ت در مورد مس��ائل و مشکالت روس��تاها در زمینه تکمیل و
بازنگری طرحهای هادی بحث و تبادلنظر و تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت فرا رسیدن  17مرداد روز خبرنگار و
بهمنظور هماندیشی و قدردانی از تالش مدیران روزنامههای محلی ،نشستی
با حضور مهندس اکبرزاده -مدیرکل بههمراه معاونین و خوش��رو -مس��ئول
روابط عمومی در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس اکبرزاده گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن استان و ستاد
بازسازی معین مستقر در شهرستان گمیشان ارائه داد.
در ادام��ه هر یک از مدی��ران روزنامهها نیز نگ��رش و دیدگاههای خود را
بیان نمودند.
در پایان لوح تقدیری با امضای مدیرکل بنیاد مسکن استان به هر یک از مدیران روزنامه اعطا شد.
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نشست با مدیران روزنامههای محلی

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست بررسی مشکالت روستاهای شهرستان صومعه سرا

پیگیری مشکالت مربوط به مسکن مهر شهرستانهای ماسال و شفت

به گزارش روابط عمومی ،نشست پیگیری مشکالت مربوط به مسکن مهر
شهرس��تانهای ماسال و ش��فت با حضور دکتر حسین نحوینژاد -مدیرکل
بهزیس��تی اس��تان ،مهندس محمد اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن استان،
امالبنین انساندوس��ت -معاون مش��ارکتهای مردمی و اش��تغال بهزیستی،
مهنس بابایی -معاون امور مس��کن شهری و گروهی از کارشناسان استانی
در دفتر مدیرکل بهزیستی برگزار شد.
در ابتدا دکتر حسین نحوینژاد گفت :از جمله مشکالت عمده  ۹۶واحد مسکن
مهر ماس��ال ،عدم وجود دیوار حائل و محوطهسازی میباشد که در صورت عدم
وجود این دیوار حائل ،نصب کلیه تأسیس��ات در آنجا دچار مش��کل خواهد شد و
الزمه تحویل این واحدها به جامعه هدف ،تکمیل دیوار حائل میباشد.
وی در مورد مس��کن  ۴۸واحدی شهرس��تان شفت به بحث و تبادلنظر پرداخت و افزود :مشکل تمدید تاریخ پروانه ساخت مرتفع گردیده و در
حال حاضر در این زمینه مانعی وجود ندارد.
در ادامه مهندس اکبرزاده گفت :برای تسریع بخشی به رفع مشکالت پروژه  96واحدی ماسال مکاتبهای از طرف بنیاد مسکن با دستگاههای
ذیربط انجام شده است.
همچنین در مورد  48واحد مس��کونی ش��فت نیز برای تحویل این واحدها مش��کلی وجود ندارد و این پروژه در طرح اقدام ملی قرار گرفته و به
محض دریافت منابع و تسهیالت تحویل جامعه هدف خواهد شد.
وی افزود :تعمیرات واحدهای مسکونی افراد تحت پوشش بهزیستی با ارائه تسهیالت کم بهره قابل اجرا میباشد.

دو چیز از دروغ جدا نمیشود :بسیار وعده دادن و به شدت عذرخواهی نمودن -حضرت علی(ع)
71

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید بخشدار از پروژه آسفالت بیجارگاه سفلی

به گزارش روابط عمومی ،مهدی خلقی -بخشدار کالچای ،مهندس امیرکبیر حبیبی-
سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرستان رودسر ،دهیار ،ش��ورای اسالمی و گروهی از اهالی
روستا از اجرای آسفالت معابر روستای بیجارگاه سفلی بخش کالچای بازدید نمودند.
حبیبی با بیان توضیحهایی در مورد حجم عملیات انجام شده گفت :اعتبار پروژه از
ردیف قیر رایگان و اعتبار ملی س��ال  97با اعتباری به مبلغ  2میلیارد و  500میلیون
ریال توسط بنیاد مسکن شهرستان رودسر اجرا شده است.
در ادامه بخش��دار کالچای با قدردانی از زحمات بنیاد مسکن در زمینه اجرای طرح
هادی ،خواستار مشارکت مردم در تمام امور عمرانی شد.
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حضور امامجمعه چابکسر در بنیاد مسکن شهرستان

به گ��زارش روابط عموم��ی ،حجتاالسالموالمس��لمین ابراهیم��ی -امامجمعه
شهرس��تان چابکسر با حضور در بنیاد مسکن شهرستان رودسر ،با مدیر و کارکنان
بنیاد مسکن دیدار و گفتگو و از خدمات آنان قدردانی کرد.
در ابتدا مهندس امیرکبیر حبیبی -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرستان گزارشی
از فعالیتهای صورت گرفته ارائه داد .س��پس حجتاالسالموالمسلمین ابراهیمی
با تجلیل از خدمات بنیاد مس��کن در رس��یدگی به مش��کالت روستاییان و اجرای
طرحه��ای عمرانی گفت :با پیروزی انقالب اس�لامی و اهتمام امام(ره) در افتتاح
حس��اب  100امام(ره) چهره عمومی روس��تاها متحول ش��د .وی تأکید کرد سایر
مسئوالن شهرستانی و استانی با حمایت و همراهی بنیاد مسکن ،برای رفع نیازمندیهای روستاییان نیز تالش نمایند.

دیدار هئیت امناء بقعه متبرکه امامزاده هاشم(ع)

ب��ه گزارش روابط عمومی ،هئیت امنا بقعه متبرکه امامزاده هاش��م(ع) رش��ت با
مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار کردند.
در این دیدار هر یک از اعضاء هئیت امنا با قدردانی از فعالیتهای صورت گرفته
بنیاد مسکن به بیان مشکالت و موانع روستا پرداختند.
در ادامه مهندس اکبرزاده در مورد فعالیتهای بنیاد مس��کن در روس��تای امامزاده
هاشم(ع) گفت :تاکنون این نهاد  500متر طول جدول گذاری 1760 ،مترمربع پیاده
رؤس��ازی و  7000مترمربع از معابر روستا را آسفالت نموده همچنین  4000مترمربع
آسفالت از دیگر معابر روستا را نیز در دست اجرا دارد.

کارگاه آموزشی سامانه شمیم

به گزارش روابط عمومی ،کارگاه آموزشی شیوه نقشه برداری اراضی و امالک با استفاده از سامانه شمیم با حضور مهندس نوربخش -سرپرست
معاونت عمران روس��تایی ،مهندس پورس��عید -معاون امالک اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن ،مدیران ،کارشناسان بنیاد مسکن شعب
و گروهی از پیمانکاران بخش خصوصی در بنیاد مسکن استان تشکیل شد.
در ابتدا نوربخش گزارشی از عملکرد صدور اسناد مالکیت ارائه داد .این کارگاه در زمینه اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و الزام
استفاده از سامانه شمیم در نقشه برداری قطعات تفکیکی برای صدور سند مالکیت روستایی و شهرهای کمتر از  25هزار نفر جمعیت برگزار شد.
گفتنی است رضا پیله ور -رئیس اداره کاداستر ثبت اسناد و امالک استان گیالن مدرس این کارگاه بود.

هر کس به رزق و روزی کم از خدا راضی باشد خداوند از عمل کم او راضی خواهد بود -امام رضا(ع)
72

نشست شورای اداری شهرستان سیاهکل برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای اداری شهرس��تان سیاهکل با
حض��ور مهندس اکبری مق��دم -معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری
گیالن ،صوفی -فرماندار شهرس��تان ،ساحره میرسیدی -مدیرکل دفتر فنی
اس��تانداری ،مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از
مدیرانکل و شهرستانی در فرمانداری سیاهکل برگزار گردید.
در این نشس��ت مهندس اکبرزاده از مشکالت پروژههای مسکن مهر ۱۸۸
و  76واحدی این شهرستان گزارشی ارائه داد.
س��پس صوفی بنیاد مسکن را یکی از نهادهای همیشه حاضر در
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت رف��ع موانع صدور اس��ناد مالکیت در
عرصههای بنیاد علوی با حضور اس��ماعیلپور -فرماندار شهرستان ،مدیرکل
بنیاد علوی ،بخش��دار و رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک رحیمآباد ،حبیبی-
سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرستان رودسر و گروهی از مدیران شهرستانی در
بخشداری رحیمآباد برگزار شد.
در این نشس��ت بعد از بررسی مشکالت و موانع موجود ،راهکارهایی برای
تس��ریع در روند صدور اس��ناد مالکیت و تعامل بیش از پیش دستگاهها ارائه
و توافق گردید.
س��پس امیرکبیر حبیبی گفت :پیگیری امور صدور اسناد مالکیت به استناد
قانون برنامه توسعه در بخش رحیمآباد در دست اجرا میباشد که تاکنون در  13روستای این بخش  1073جلد سند مالکیت صادر شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست رفع موانع صدور اسناد مالکیت عرصههای متعلق به بنیاد علوی

صحنه خدمت به مردم دانست و از نقش بی بدلیل این نهاد در تغییر بافت مساکن روستایی قدردانی کرد.

در ادامه مهندس علی اوس��ط اکبری مقدم پیرامون تأمین و تخصیص اعتبار دیوار حائل پروژه  76واحدی مس��کن مهر و تس��ریع در اجرای
فاضالب مجتمعهای مسکونی و نصب کنتور برق عمومی واحدهای مسکن مهر ( 188واحدی) را مطرح و راهکارهای الزم را ارائه نمود.
در پایان اعضای شورای اداری از پروژههای مسکن مهر شهرستان بازدید نمودند.

دستمرد :بنیاد مسکن نقش مؤثری در بازسازی مناطق سانحه دیده دارد

به گزارش روابط عمومی ،مهندس غروی -معاون هماهنگی امور عمرانی
استانداری گلستان بههمراه مهندس دستمرد -فرماندار شهرستان گمیشان از
ستاد بازسازی معین استان گیالن مستقر در گمیشان بازدید نمودند.
در این بازدید موارد مربوط به سیل در شهرستان گمیشان و تخریب واحدهای
مسکونی شهری و روستایی مورد بحث قرار گرفت و مهندس عابدینی -رئیس
ستاد معین استان گیالن گزارشی از عملکرد ستاد را ارائه داد.
در ادامه مهندس غروی فعالیتهای س�تاد معین اس�تان گیالن

را مطل�وب ارزیابی کرد و گفت :بنیاد مس�کن به دلیل آمادگی
و مقابله با بحران بهویژه در بازس�ازی مناطق س�یلزده یکی از
دستگاههای برتر در بازسازی بوده است که شایسته قدردانی میباشد.

سپس دستمرد گفت :بنیاد مسکن نقش مؤثری در بازسازی مناطق سانحه دیده دارد که امیدوارم همکاری و تعامل بین دستگاههای اجرایی و
بانکهای عامل ،برای ارائه خدمات به مردم بهویژه در زمینه ارائه تسهیالت بیشتر گردد.
در پایان از پروژههای ساخت واحدهای مسکونی و مراحل آواربرداری ،بازدید به عمل آمد.

کسی که برای جلب رضایت و خشنودی مردم ،موجب خشم و غضب خداوند شود خداوند
او را به مردم وا میگذارد -امام حسین(ع)
73

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست هماهنگی بازسازی واحدهای آسیبدیده در اثر سیل

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس نازویی -نماینده معاون
اول رییس جمهور ،مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری گلستان و مهندس
عابدینی -رئیس س��تاد بازس��ازی معین استان گیالن مس��تقر در شهرستان
گمیشان در محل ستاد برگزار شد.
در این نشست مسئولین در مورد پیشرفت فیزیکی و روند بازسازی واحدهای
آسیبدیده از سیل شهرستان گمیشان به بحث و تبادلنظر پرداختند.

شماره  | 166شهریور 98

افتتاح پروژه آسفالت روستای کالیه

به گزارش روابط عمومی ،پروژه آس��فالت معابر روس��تای کالیه با حضور
محمدصال��ح ضیائی -فرماندار شهرس��تان رودبار ،مهن��دس قدرتی -مدیر
بنیاد مسکن این شهرس��تان ،معاون عمرانی فرمانداری و گروهی از مدیران
شهرستانی و محلی افتتاح شد.
در این مراس��م مهن��دس قدرتی در گزارش��ی گفت :این پ��روژه به طول
۱۸۰۰متر اجرا و اعتبار آن از محل قیر رایگان تأمین گردیده است.
در ادام��ه محمدصالح ضیائی گفت :بنیاد مس��کن با حض��ور مؤثر خود در
عرصههای عمرانی روستاها توانسته است نقش پررنگی در عمران و آبادانی
مناطق محروم استان ایفا نماید.

اقدامهای مؤثر در شهرستان گمیشان توسط بنیاد مسکن استان

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت قرارگاه بازس��ازی و بازتوانی این
استان با حضور علی اوسط اکبری مقدم -معاون هماهنگی امور عمرانی
اس��تانداری و هوشنگ عابدینی -رئیس ستاد بازسازی گیالن مستقر در
گمیشان در استانداری برگزار شد.
در ای��ن نشس��ت علی اوس��ط اکبری مقدم ب��ا ارائه گزارش��ی گفت:
خسارتهای ناش��ی از سیل در استان گیالن در سال  97در بخشهای
زیربنایی و کش��اورزی بیش از  7800میلیارد ری��ال بوده که با توجه به
کمبود منابع مالی ،دوران س��ختی را برای بازسازی سپری میکنیم .وی
در ادامه به اختصاص  500میلیارد ریال اعتبار در حوزه عمرانی بهمنظور
جبران خس��ارتهای ناش��ی از س��یل در سال  97اش��اره کرد و با بیان
اینکه اس��تان گیالن بهعنوان استان معین استان گلستان برای بازسازی
واحدهای مسکونی آسیبدیده نیز انتخاب شد ،افزود :در حال حاضر اقدامهای مؤثری بهویژه در شهر گمیشان توسط بنیاد مسکن استان گیالن
در حال انجام است.
معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری گیالن با اش��اره به حمایتهای مالی ،خدماتی و ارس��ال کمکهای مردمی و دستگاههای اجرایی به
استانهای سیلزده از کلیه دستگاهها و خدمات مردم قدردانی کرد.
سپس هوشنگ عابدینی گزارشی از فعالیتهای انجام شده ارائه نمود و گفت :کار بازسازی واحدهای تعمیری به اتمام رسیده است.

دانش ،پیشوای خرد است -حضرت محمد(ص)
74

مهندس رضایی :بازسازی تعداد  18هزار واحد مسکن روستایی در حال اجراست

ملکشاهی راد :خدمات شایسته بنیاد مسکن همچون نگینی گرانبها میدرخشد

به گزارش روابط عمومی ،ملکش��اهی راد -نماینده مردم شهرس��تانهای
خرمآب��اد و چگنی در مجلس ش��ورای اس�لامی در دیدار با مدی��رکل بنیاد
مس��کن استان از تالشهای بنیاد مسکن قدردانی کرد .در این دیدار مسائل
و مشکالت مربوط به مردم سیلزده استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدا مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان گزارشی از آخرین
آمار و عملکرد س��تادهای بازس��ازی مستقر در اس��تان در مناطق سیلزده را
تشریح کرد.
س��پس ملکشاهی راد ،بنیاد مسکن را نهادی خدمتگزار و زاییده
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان
در نشست شورای اداری اس��تان که با حضور استاندار و مدیران اجرایی این
استان برگزار شد از بازسازی و بهسازی تعداد  18000واحد مسکن روستایی
در استان لرستان خبر داد.
مهندس رضایی گفت :س��همیه امسال استان تعداد  7000مسکن روستایی
اس��ت که سقف فردی تسهیالت مسکن روس��تایی  400میلیون ریال است.
وی افزود :تاکنون  2800میلیارد ریال اعتبار برای س��اخت این واحدها ابالغ
شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان لرستان

انقالب اسلامی دانس�ت و عنوان کرد :خدمات شایس�ته بنیاد
مسکن همچون نگینی گرانبها میدرخشد.

وی در پایان گفت :زمانی که کشور درگیر حوادث قهری اعم از سیل و زلزله میباشد ،بنیاد مسکن با تمام توان و تجهیزات فنی خود به میدان
آمده و با خدمت صادقانه همیشه سربلند بوده است.

نشست مشترک بنیاد مسکن و سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد
به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی در زمینه تفاهمنامه مشترک فیمابین
مدیرکل بنیاد مس��کن و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه استان با موضوع
صدور اس��ناد مالکیت و تهیه و اجرای طرحهای هادی روس��تایی در سازمان
اوقاف و امور خیریه استان برگزار شد.
در پایان رئیس س��ازمان اوقاف و امور خیریه اس��تان با اهدای لوح تقدیر از
تالشهای انجام ش��ده در زمینه اجرای تفاهمنامه مش��ترک توسط مدیرکل
بنیاد مسکن استان قدردانی کرد.

فرمانبرداری از فرمانروایان دادگر ،مایه رسیدن به عزّت کامل است -امام موسی کاظم(ع)
75

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان مازندران
پروژه اجرای طرح هادی روستای کوا بهرهبرداری شد
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به گزارش روابط عمومی ،اجرای طرح هادی روس��تای کوا از توابع بخش یانس��ر
شهرس��تان بهش��هر با حضور دکتر ش��اعری -نماینده مجلس ش��ورای اسالمی در
شهرس��تانهای بهش��هر ،نکا و گلوگاه ،دکتر خنجری -فرمان��دار ،مهندس خانی-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،بخش��دار بخش یانسر و دیگر مسئولین شهرستانی به
بهرهبرداری رسید.
فالح ارمی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان بهشهر در مورد این پروژه گفت :اجرای
آس��فالت روستای کوا بخش یانسر با اعتباری به مبلغ  5میلیارد و  340میلیون ریال
اجرا شده است.

بهرهبرداری از اجرای طرح هادی روستای تشبندان

به گزارش روابط عمومی ،پروژه اجرای طرح هادی روستای تشبندان از توابع بخش مرکزی شهرستان
محمودآباد با حضور دکتر علی اس��ماعیلی -نماینده مردم شهرس��تانهای ن��ور و محمودآباد در مجلس
شورای اسالمی ،حقشناس -معاون فرماندار ،رنجبر -بخشدار بخش مرکزی ،مدیران و رؤسای ادارهها،
اعضای شورای بخش ،شورای اسالمی روستا ،دهیاری و گروهی از اهالی روستا به بهرهبرداری رسید.
محمدعلی مش��ایخی -سرپرست بنیاد مسكن شهرس��تان محمودآباد در این مورد گفت :پروژه اجرای
طرح هادی روستای تشبندان با مشارکت دهیاری روستای یاد شده در دو فاز انجام شد .در فاز اول شامل
عملیات اجرای ابنیه فنی و زیرسازی معبر با هزینهای بیش از  3میلیارد و  300میلیون ریال و در فاز دوم
اجرای آسفالت در قالب قیر مشارکتی شامل اجرای عملیات آسفالت با تناژ بیش از  650تن ،توسط بنیاد
مسکن اجرا و به بهرهبرداری رسید.
مشایخی افزود :در این مراسم دکتر اسماعیلی از عملکرد و فعالیتهای عمرانی بنیاد مسکن در جهت ایجاد انگیزه ماندگاری روستاییان و ایجاد
زمینه برای مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها قدردانی نمود.

بازدید از روستاهای دهستان سه هزار

به گ��زارش روابط عمومی ،دکتر ش��ریعتنژاد -نماینده مردم شهرس��تانهای تنکابن
رامس��ر و عباسآباد در مجلس ش��ورای اس�لامی ،اعضای ش��ورای بخش و گروهی از
مس��ئولین شهرستانی و محلی از روستاهای دهستان سه هزار شهرستان تنکابن بازدید و
از نزدیک مش��کالت روستاییان را در بخشهای مختلف مورد بررسی قرار دادند و پس از
بررسی نسبت به رفع آنها توسط مدیران دستگاهها ،اقدامهای الزم را به عمل آوردند.
در پایان این بازدید شریعتنژاد به فعالیتهای خوب بنیاد مسکن که در توسعه روستاها
و محرومیتزدایی نقش اساس��ی دارد اشاره کرد و گفت :مشارکت و همکاری دهیاران با
بنیاد مسکن در اجرای طرح هادی روند اجرای طرحها را تسریع میبخشد و این مشارکت
به بنیاد مسکن که در زمینه توسعه و محرومیتزدایی روستاها فعالیت میکند و عملکرد خوبی هم داشته کمک شایانی مینماید.

نشست بررسی مشکالت روستای مالیم الئی هزارجریب

به گزارش روابط عمومی ،نشست بررسی مشکالت روستای مالیم الئی هزارجریب شهرستان نکا با حضور امامجمعه ،فرماندار ،مدیرکل اداره
اوقاف ،مدیر بنیاد مسکن ،بخشدار و فرمانده نیروی انتظامی و گروهی از مدیران شهرستانی برگزار شد.

فهم دانایی در دین ،از زینت ایمان است -امام جعفر صادق(ع)
76

كلنگ اجرای طرح هادی روستای فتکش زده شد
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به گزارش روابط عمومی ،محمد فالح ارمی -مدیر بنیاد مس��كن شهرس��تان بهشهر
گفت :مراسم كلنگ زنی پروژه اجرای طرح هادی روستای فتکش از توابع بخش یانسر
شهرس��تان بهشهر با حضور دکتر ش��اعری -نماینده مردم شهرستانهای بهشهر ،نکا و
گلوگاه در مجلس ش��ورای اسالمی ،دکتر خنجری -فرماندار شهرستان بهشهر ،بخشدار
بخش یانس��ر و دیگر مس��ئولین شهرستانی و اعضای ش��ورا ،دهیاری و اهالی روستای
فتکش برگزار شد.
ف�لاح ارمی افزود :این پ��روژه در فاز اول به طول  200متر و ب��ا هزینهای بیش از 1
میلیارد و  500میلیون ریال ش��امل اجرای جوی و جدول برای دفع آبهای س��طحی در
نظر گرفته شده است.
در ادامه این مراسم دکتر شاعری با قدردانی از تالشها و عملکرد بنیاد مسکن در زمینه محرومیتزدایی در شهرستان بهشهر قدردانی کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهدی عبدی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان نکا با ارائه گزارشی گفت :در این نشست فعالیتهای بنیاد مسکن در بخشهای مختلف تهیه طرح،
اجرای طرح هادی ،بهسازی مسکن ،صدور سند و ...مورد بررسی قرار گرفت.
مهدی عبدی تأکید کرد :مشارکت اهالی روستا و دهیاریها در زمینه اجرای طرحهای عمرانی و تسریع در انجام آن از اهمیت باالیی برخوردار میباشد.

نشست بررسی روند ارائه تسهیالت به متقاضیان سیل 98

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور فرماندار ،سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرستان و
رؤس��ای بانکهای عامل با هدف رفع موانع و مش��کالت متقاضیان خسارت دیده از سیل که
به بانکها برای دریافت تس��هیالت معرفی میش��وند و همچنین کنت��رل روند انعقاد قرارداد،
پیشرفت تعمیرات و ساخت واحدهای خسارت دیده از سیل برگزار شد.
باقری -سرپرست بنیاد مسكن شهرستان جویبار در مورد موارد مطرح شده در این نشست
گفت :گزارش��ی از وضعیت فعالیتهای انجام شده توسط بنیاد مسکن در جریان حادثه سیل
شهرس��تان و همچنین ارائه آماری از تعداد افراد خس��ارت دیده معرفی شده به بانکهای عامل برای دریافت تسهیالت معیشتی و تعمیراتی مطرح
و ارائه شد.
باقری افزود :تاکنون تعداد  ۱۰۷۵نفر برای دریافت تسهیالت تعمیری ،معیشتی و احداثی به بانکها معرفی شدند و تعداد  ۲۵جلد پروانه ساخت
برای ساخت واحدهای خسارت دیده از سیل نیز صادر شده است.

بازدید اعضای نشست قرارگاه بازسازی از مناطق سیلزده

به گزارش روابط عمومی ،دکتر سعیدی -نماینده سازمان مدیریت بحران کشور ،رمضان
شجاعی کیاسری -دبیر کمیته فرهنگی ،تبلیغات و اطالعرسانی ستاد بازسازی و نوسازی
کش��ور ،احمدی -مدیرکل مدیریت بحران اس��تان ،قلینژاد -معاون بازس��ازی و مسکن
روستایی بنیاد مسکن استان و فرماندار سیمرغ از روند بازسازی در مناطق سیلزده استان
بازدید نمودند.
در این بازدید مس��ئولین ضمن رضایت از روند بازس��ازی و اس��تقرار آس��یب دیدگان در
ش��رایط مناس��ب در گفتگو با مالکان واحدها از میزان رضایتمندی آنها نس��بت به شرایط
کنونی نیز آگاهی یافتند.
گفتنی است که مالکین واحدهای خسارت دیده احداثی از سرعت و روند ساخت و بهسازی خانههایشان اعالم رضایت و از مسئولین امر بهویژه
بنیاد مسکن قدردانی نمودند.

خودبینی و خودپسندی مرد ،نشانه سستی عقل اوست -حضرت علی(ع)
77

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری بیست و پنجمین واحد مسکونی احداثی خسارت دیده از سیل
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به گزارش روابط عمومی ،بیست و پنجمین واحد مسکونی احداثی و قابل بهرهبرداری
خس��ارت دیده از س��یل در اس��تان مازندران با حضور مهندس رازجویان -معاون امور
عمرانی اس��تاندار ،رضایی -فرماندار مرکز اس��تان ،احم��دی -مدیرکل مدیریت بحران
استانداری ،مهندس خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مسکن استان و سایر مسؤالن استانی
و شهرستانی در روستای آبمال شهرستان ساری افتتاح و به مالک آن تحویل داده شد.
در این مراس��م مهندس خانی نوذری در این مورد گفت :بر اثر س��یل اسفند ماه سال
 ۹۷و فروردین  ۹۸بیش از  ۷500واحد مسکونی و تجاری در استان خسارت دیدند.
وی اف��زود :با فروکش کردن س��یل در اس��تان مرمت حدود  ۶000واحد مس��کونی
خس��ارت دیده در دس��تور کار قرار گرفت و با پرداخت کمکهای بالعوض و تس��هیالت ارزان قیمت تمام این واحدها مرمت و س��یلزدگان به
خانههای خود برگشتند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان مركزی
نشست در مورد تأمین مسکن محرومین

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت تأمین مس��کن محرومی��ن با حضور
مهندس آقازاده -اس��تاندار و مهندس رضافرح -مدیرکل بنیاد مسکن استان
مرکزی و گروهی از مدیران استانی برگزار شد.
در این نشست مهندس رضافرح با ارائه گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن در مورد
تأمین مسکن محرومین گفت :بخش عمدهای از برنامههای بنیاد مسکن در زمینه
حمایت از محرومین و مس��تضعفین جامعه ،احیای بافت کالبدی روستاها و ارائه
تسهیالت به روستاییان برای مقاومسازی واحدهای مسکونی میباشد.
وی اف��زود :تأمین مس��کن محرومین اعم از روس��تایی و ش��هری ،ایجاد
واحدهای مسکونی ارزان قیمت و فراهم کردن موجبات اجرای آن با مشارکت ،همکاری و خودیاری مردم و دستگاههای مختلف انجام میشود
که انتظار داریم با درایت نماینده ولیفقیه در استان مرکزی و استاندار به اهداف امام(ره) دست یابیم.
سپس مهندس آقازاده با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن استان در مورد تأمین مسکن محرومین گفت :بنیاد مسکن

بر پایه و اس�اس الهی بنا ش�ده و هدف حضرت امام خمینی(ره) از تأسیس بنیاد مس�کن رسیدگی به مشکل محرومین و
مستضعفین در حل مسأله مسکن بوده است.

بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی از پروژه کوی کوثر اراک

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس مرزبان -مدی��رکل راه و
شهرس��ازی اس��تان مرکزی و هیئت همراه ب��ا مهندس رضافرح-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان مرکزی از بخشهای مختلف پروژه
کوی کوثر اراک بازدید کردند.
در این بازدید مهندس رضافرح با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد
مس��کن گفت :پروژه کوی کوثر در زمین  65هکتاری که در اختیار
بنیاد مسکن قرار گرفته بود در سال  90آغاز شد و همه خدمات بنیاد مسکن از محل خود پروژه انجام شده است.
در ادامه مهندس مرزبان -مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان مرکزی با س��پاس از فعالیتهای س��ازنده بنیاد مسکن اس��تان مرکزی در زمینه
فراهمسازی بستری مناسب برای تأمین مسکن مناسب و ایمن گفت :موقعیت کوی کوثر اراک در منطقه مطلوبی است که جاذبههای زندگی در
بهترین آب و هوا و کیفیت مورد نظر ساکنان در آن رعایت شده است.

کم ارزشترین چیزها -1 :اندرز دادن به کسی است که آن را نمی پذیرد
 -2همسایگی با آزمند میباشد -امام جعفر صادق(ع)
78

مراسم تکریم و معارفه

به گزارش روابط عمومی ،مراسم تکریم و معارفه رئیس ستاد معین بازسازی
بنیاد مس��کن استان مرکزی مستقر در شهرس��تان چگنی با حضور مهندس
ترابینژاد -فرماندار شهرس��تان چگنی ،رضا شاه ولی -معاون پشتیبانی بنیاد
مسکن اس��تان مرکزی ،مهندس خواجهای -رئیس س��تاد هماهنگی استان
لرستان و گروهی از مسئولین در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در این مراسم ،از تالشهای مهندس حمید محمد طالبی در دوران تصدی
رئیس س��تاد معین بازسازی بنیاد مسکن استان مرکزی در شهرستان چگنی
قدردانی و مهندس علی عسگری بهعنوان رئیس جدید ستاد معین بازسازی بنیاد مسکن استان مرکزی در شهرستان چگنی معرفی گردید.
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به گزارش روابط عمومی ،در نشستی با حضور اعضای شورای شهر اراک،
مهندس نصیری -معاون عمرانی فرمانداری اراک ،مهندس اطهری -معاون
مس��کن شهری بنیاد مسکن استان مرکزی ،مهندس معصومی -مدیر پروژه
کوی کوثر اراک و گروهی از مدیران استانی و شهرستانی مشکالت ساکنین
کوی کوثر اراک از جمله س��اخت مدرس��ه دولتی ،پیگیری مباحث بهداشتی
درمانی ،فضای سبز و ...کوی کوثر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست مهندس اطهری در سخنانی گفت :بیش از  1000خانوار از شهروندان اراکی در کوی کوثر سکونت دارند که عالوه بر قابلیتهای
خوبی که این منطقه دارد ،کمبودهایی نیز در حوزههای آموزش��ی ،ورزش��ی ،بهداشتی و درمانی ،بحث فضای سبز و امکانات حمل و نقل عمومی
در این مجتمع وجود دارد .وی ابراز امیدواری کرد که با پیگیری مدیران مربوطه و دس��تگاههای ذیربط در اس��رع وقت زیرساختهای الزم برای
امنیت و آسایش مردم را فراهم کنیم.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بررسی مشکالت کوی کوثر اراک

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان همدان
بازدید از شیوه بازسازی واحدهای خسارت دیده در روستای دهنو

به گزارش روابط عمومی ،مهندس سماواتی -رئیس ستاد بازسازی مناطق
س��یلزده و مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان بهار و دکت��ر پورمختار -نماینده
مردم شهرس��تانهای بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسالمی از شیوه
بازسازی واحدهای خسارت دیده در روستای دهنو بازدید کردند.
در این بازدید مهندس س��ماواتی نسبت به ارائه آمار عملکرد ستاد بازسازی
مس��تقر در شهرس��تان بهار با ارائه مطالبی گفت :در مجموع به تعداد 1256
واحد مس��کونی واقع در روس��تاها و ش��هرهای تحت پوشش این شهرستان
خس��ارت وارد ش��ده که تاکن��ون حدود پنج��اه درصد تس��هیالت احداثی و
تسهیالت تعمیراتی نیز حدود بیست درصد ابالغ و انجام شده است.
وی افزود :در روس��تای دهنو به تعداد  21واحد خسارت کلی وارد شده که
تاکنون تعداد  14نفر از تسهیالت استفاده نموده و در حال ساخت واحد مسکونی هستند.
سپس تعدادی از اهالی روستای دهنو از عملکرد ستاد بازسازی قدردانی کردند.
در ادامه دکتر پورمختار با ابراز رضایت از عملکرد بنیاد مس��کن در بازس��ازی واحدهای مس��کونی خسارت دیده گفت :باید از دولتمردان جمهوری
اسالمی قدردانی نمود .بنیاد مسکن هم به نحو مطلوب و خوبی در حال ارائه خدمات به خسارت دیدگان میباشد که بایستی مورد قدردانی قرار گیرد.
وی در پایان از واحدهای خسارت دیده موجود و همچنین واحدهایی که در حال ساخت بازسازی هستند بازدید نمود.

خوشخویی ،دوستی را پایدار میسازد -حضرت محمد(ص)
79

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست شورای اداری شهرستان بهار در شهر مهاجران
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به گ��زارش رواب��ط عمومی ،نشس��ت ش��ورای اداری شهرس��تان بهار با
حض��ور قنبری -فرماندار شهرس��تان به��ار ،دکتر پورمخت��ار -نماینده مردم
شهرس��تانهای بهار و کبودرآهنگ در مجلس ش��ورای اسالمی و مسئولین
ادارههای شهرستان در شهر مهاجران برگزار شد.
در ابتدا سماواتی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بهار گزارشی از آمار و عملکرد
بنیاد مسکن در حوزه تسهیالت مقاومسازی مسکن روستایی و همچنین شیوه
پرداخت خسارتها به مالکین ساختمانهای خسارت دیده ارائه داد.
سپس کرمی -رئیس کمیته امداد بخش اللجین از تالشهای بنیاد مسکن
و ستاد بازسازی شهرستان در زمینه خدماترسانی به جامعه تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) قدردانی کرد.
همچنین عرشی -معاون بهزیستی نیز با بیان آمار و عملکرد اداره بهزیستی از همکاری و مساعدت بنیاد مسکن و ستاد بازسازی شهرستان بهار
در زمینه کمکرسانی به افراد خسارت دیده و پرداخت تسهیالت مقاومسازی مسکن روستایی توسط مهندس سماواتی قدردانی کرد.
در ادامه مدیران ادارهها ،فرماندار و نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی در محل اقامه نماز جمعه حضور یافته و ضمن استقرار در محلهای
تعیین شده به سئوالهای اهالی روستاها پاسخ دادند.

بازدید از بهسازی روستای دوریجان

به گزارش روابط عمومی ،مهندس ولدی -معاون استاندار و فرماندار ویژه
شهرستان مالیر ،محمد کاظمی و حجتاالسالم احد آزادیخواه -نمایندگان
مردم شهرس��تان مالیر در مجلس شورای اسالمی و مهندس سوری -مدیر
بنیاد مس��کن شهرس��تان مالیر از پروژه بهسازی و آس��فالت معابر روستای
دوریجان بازدید کردند.
در این بازدیدها مهندس س��وری حجم عملیات اجرایی و عمرانی روستاها
را در سال  1398قابل توجه دانست و از اختصاص  2600تن قیر و تصویب
 65میلیارد ریال اعتبار از طرف نمایندگان شهرستان خبر داد.
وی روس��تای دوریجان را نمونه خوبی از تعامل بنیاد مس��کن ،شورای اسالمی و دهیاری دانس��ت و گفت :در این پروژه با همکاری دهیاری و
ش��ورای اس�لامی موفق به اجرای عملیات بهسازی  90درصد معابر روستا ش��امل جدول گذاری توسط دهیاری ،زیرسازی و آسفالت توسط بنیاد
مسکن در یک مرحله شدیم و اکنون شاهد به بهرهبرداری رسیدن این معابر هستیم.
در پایان مسئولین از بنیاد مسکن قدردانی به عمل آوردند.

دیدار دکتر حاجی بابایی با کارکنان بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حض��ور دکتر حاجی بابایی -نماینده
مردم شهرس��تانهای همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی و گروهی
چند از بخش��داران و دهیاران شهرستان همدان و فامنین ،مهندس ظفری-
مدیرکل ،معاونین و کارکنان بنیاد مسکن استان در این نهاد برگزار شد.
در ابتدا مهندس ظفری با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مسکن استان در
مورد روند بازسازی مناطق سیلزده گفت :استان همدان به لحاظ تخصیص
اعتبار بعد از لرس��تان دومین اس��تان کشور ارزیابی گردید با تالش همکاران
بنیاد مس��کن در استان و شهرستانهای اس��تان روند باسازی پیشرفت قابل
توجهی داشته است.
گفتنی اس��ت در ای��ن زمینه عملکرد خوب بانکهای عامل نیز س��هم قابل

جوانمردی ندارد کسی که عقل ندارد -امام موسی کاظم(ع)
80

امیدواری کرد که با پیگیریهای صورت گرفته در س�طح ملی بتوان بیش از پیش اس�تان را از ارائه خدمات بیش�تر بهره
مند نمود و با توجه به این نکته که روستاها قطبهای اقتصادی کشور هستند شاهد رشد و شکوفایی روستاهای استان
در تمام زمینهها باشیم و بتوانیم امکانات و خدمات شهری را وارد روستاها کنیم.

در پایان عبدلی -بخشدار بخش مرکزی با سپاس از تالشهای بنیاد مسکن ،اقدامهای شکل گرفته در سطح روستاها را شایسته تقدیر دانست و
اعالم کرد که مجموعه بخشداری بهطور کامل پای کار بوده و هرگونه اقدام الزم را در مورد ارائه خدمات به روستاها در اولویت کاری قرار خواهد داد.

به گزارش روابط عمومی ،مهندس درویش��ی -فرمان��دار ،مهندس امیدی -معاون
عمرانی فرماندار و مهندس معصومی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان اسدآباد از شیوه
بهس��ازی ،اجرای آسفالت ،زیرسازی ،جدول گذاری و بازس��ازی واحدهای مسکونی
روستایی و شهری بازدید کردند.
در این بازدید فرماندار با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن شهرستان عملکرد بنیاد
مسکن شهرستان را بسیار خوب و شایسته تقدیر ارزیابی کرد.
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بازدید فرماندار از نحوه بهسازی و بازسازی منازل روستایی و شهری در شهرستان اسدآباد

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

توجهی از این پیش��رفت را به خود اختصاص میدهد .وی در ادامه با س��پاس از همکاری خوب بانکها افزود :اگر بانکهای عامل در مورد هموارتر
کردن مسیر و روانسازی مراحل عقد قرارداد تمهیداتی را در نظر بگیرند قطع به یقین کار پیشرفت بهتری خواهد داشت.
در ادامه دکتر حاجی بابایی با قدردانی از تالشهای مجموعه بنیاد مسکن ،عملکرد این نهاد را بسیار خوب ارزیابی و ابراز

بازدید از ستاد بازسازی بنیاد مسکن بهار

به گزارش روابط عمومی ،س��لطانی راد -معاونت فرمانداری شهرس��تان بهار از س��تاد
بازسازی مناطق سیلزده بازدید کرد.
در این بازدید مهندس سماواتی -مدیر بنیاد مسکن و رئیس ستاد بازسازی مناطق سیلزده
شهرستان بهار گزارشی از شیوه ارائه خدمات به متقاضیان خسارت دیده ،پیشرفت فیزیکی کار
انجام شده و مشکالت و موانع کاری موجود را ارائه داد.
سپس سلطانی راد ضمن گفتگو با متقاضیان از تالشهای کارکنان بنیاد مسکن و ستاد
بازس��ازی بهویژه مدیریت بنیاد مسکن استان و همچنین بنیاد مسکن شهرستان قدردانی
کرد و گفت :س��تاد بازسازی با اعزام ماشین آالت سنگین به محل و آواربرداری واحدهای
خسارت دیده ،معرفی متقاضیان خسارت دیده به بانکهای عامل ،کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای روستایی و توزیع کمکهای بالعوض و سیمان
در بین خسارت دیدگان ایجاد انگیزه نموده و ما شاهد بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیدگان هستیم .وی در ادامه ضمن بازدید از محل استقرار
کارکنان و ناظرین از تالشهای کارکنان قدردانی و رضایتمندی خود را از نحوه ارائه خدمات به خسارت دیدگان بیان نمود.

نشست با رئیس بانک ملی شهرستان بهار

به گزارش روابط عمومی ،با توجه به ابالغ مرحله دوم س��همیه تس��هیالت بازسازی برای
واحدهای خس��ارت دیده در اثر بارندگی فروردین ماه سال جاری و بهمنظور ایجاد هماهنگی
الزم در زمینه جذب این تسهیالت نشستی با حضور مهندس سماواتی -رئیس ستاد بازسازی
مناطق سیلزده شهرستان بهار و خیامی -معاون بانک ملی این شهرستان برگزار شد.
در این نشست بر لزوم پرداخت تسهیالت با ضمانت زنجیرهای و مساعدت در سهولت
پرداخت تسهیالت به متقاضیان آسیبدیده تأکید و مقرر گردید بانک نسبت به در اولویت
قرار دادن اینگونه متقاضیان مس��اعدت نموده و کارکنان س��تاد بازس��ازی نیز نسبت به
معرفی افراد واجدالشرایط به صورت سه نفره به بانک اقدام نمایند.

هر که ن ّیتش خوب باشد روزیش فراوان میشود -امام موسی کاظم(ع)
81

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشستی در زمینه جذب تسهیالت بازسازی و کمک به مالکین واحدهای خسارت دیده تحت پوشش
کمیته امداد و بهزیستی
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،با توجه ب��ه تفاهمنامههای منعقده فی
مابین بنیاد مس��کن ،بس��یج مس��تضعفین ،کمیته امداد و بهزیستی
نشس��تی در زمینه جذب تس��هیالت بازس��ازی و کمک به مالکین
واحدهای خس��ارت دیده تحت پوش��ش کمیته امداد و بهزیستی با
حضور مهندس س��ماواتی -رئیس ستاد بازسازی مناطق سیلزده و
مدیر بنیاد مسکن شهرستان برگزار شد.
در ابتدا مهندس س��ماواتی مطالب��ی را در رابطه با آمار و عملکرد
واحدهای خس��ارت دیده و لزوم ارائه خدمات توس��ط بسیج ،کمیته
امداد و بهزیستی مطابق تفاهمنامههای صادره بیان نمود.
س��پس سرهنگ حسین خرمی آالم -جانش��ین فرماندهی سپاه و
س��رهنگ دریائی -مس��ئول اجرای تفاهمنامه یاد ش��ده از تالشهای ستاد بازسازی و بنیاد مسکن شهرس��تان قدردانی نموده و گزارشی از روند
ساخت و ساز واحدهای مسکونی که مسئولیت آن با بسیج میباشد را ارائه دادند.
در ادامه سلطانی و نوذری -رؤسای کمیته امداد و بهزیستی از تالشهای ستاد بازسازی و بنیاد مسکن قدردانی کردند.
در پایان مقرر گردید کمیته امداد و بهزیستی مطابق سهمیه پیش بینی شده نسبت به معرفی افراد واجدالشرایط اخذ تسهیالت به بسیج اقدام نمایند.

نشست بررسی توافقنامههای فی مابین بنیاد مسکن با ادارههای کمیته امداد و بهزیستی

به گ��زارش روابط عمومی ،بهمنظور بررس��ی توافقنامهه��ای فی مابین
بنیاد مس��کن با ادارههای کمیته امداد و بهزیس��تی برای جذب تسهیالت
طرح ویژه بهس��ازی و نوسازی مسکن روستایی و همچنین توافقنامههای
منعقده فی مابین با کمیته امداد ،بهزیس��تی و بس��یج مستضعفان نشستی
با حضور مهندس س��ماواتی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان و رئیس ستاد
بازسازی مناطق سیلزده شهرستان بهار و سرهنگ دریایی -فرمانده بسیج
شهرس��تان بهار ،سرهنگ هندی -فرماندهی س��پاه شهرستان ،سلطانی-
رئیس کمیته امداد بخش مرکزی شهرس��تان ،کرمی -رئیس کمیته امداد
بخش اللجین ،نوروزی -رئیس بهزیس��تی شهرستان و شادمانی -معاون
بخشداری مرکزی شهرستان تشکیل شد.
در ابتدا مهندس س��ماواتی خواس��تار همکاری همه جانبه بسیج ،کمیته
امداد و بهزیستی در دو آیتم نوسازی مسکن روستایی و بازسازی واحدهای
خسارت دیده شد.
در این نشس��ت پس از بحث و بررس��یهای الزم مقرر گردید مطابق س��همیه بسیج که تعداد  50واحد بازس��ازی و تعمیرات مسکن روستایی
میباش��د رؤس��ای کمیته امداد و بهزیس��تی نسبت به معرفی افراد واجدالشرایط که به تأیید ستاد بازسازی رس��یدهاند اقدام و عملیات اجرایی کار
شروع گردد.
در ادامه س��رهنگ هندی از تالشهای س��تاد بازسازی و مدیریت بنیاد مسکن شهرس��تان و همچنین استان قدردانی کرد و مقرر گردید تیمی
توسط کمیته امداد ،بهزیستی ،بسیج و بنیاد مسکن تشکیل و اسامی افراد واجدالشرایط استخراج و عملیات اجرایی سریع تر انجام شود.
گفتنی است با توجه به پیگیریهای قبلی تاکنون ساخت تعداد  3واحد مسکونی توسط بسیج شروع شده است و سرهنگ دریایی با قدردانی از
عملکرد ستاد بازسازی قول همکاری و مساعدت را داد.
در پایان رؤسای کمیته امداد و بهزیستی نیز با ابراز رضایت از عملکرد ستاد بازسازی و بسیج قول مساعدت و همکاری همه جانبه را دادند.

خویشتن داری ،زینت فقر است و سپاس گزاری زینت غنا و توانگری -حضرت علی(ع)
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ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مهندس ول��دی -معاون اس��تاندار و فرماندار
ویژه شهرس��تان مالیر ،مهندس س��وری -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان،
عبدالملکی -بخشدار س��امن ،فارسی -معاون امور عمرانی و سایر مسئولین
مشکالت روس��تاهای بخش سامن بررس��ی و راهکارهای اجرایی برای آن
اتخاذ شد.
مهندس س��وری با اشاره به خدمات مؤثر بنیاد مس��کن در حوزه بهسازی
و مقاومس��ازی به اجرای زیرس��ازی و آسفالت معابر روستای لولوهر با سطح
بیش از  8000مترمربع و مقاومس��ازی  93درصدی واحدهای مسکونی این
روستا اشاره کرد و هدف بنیاد مسکن را محرومیتزدایی از چهره روستاهای
بخش سامن برشمرد.
همچنین مهندس ولدی نیز با ابراز رضایت از فعالیت بنیاد مس��کن س��ایر
دستگاهها را به ارائه خدمات در حوزه روستاها تشویق کرد.
در ادامه بازدید تصمیمهایی مبنی بر بازنگری طرح هادی روستای آورزمان ،تقویت شبکه برق لولوهر و ساخت جدول گذاری روستای دوریجان
در بخش سامن اتخاذ گردید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

رسیدگی به مشکالت روستاهای بخش سامن

نشست هماندیشی با اداره کل راه و شهرسازی استان

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماندیشی با حضور دکتر قربانیان-
مدی��رکل ،مهندس ضیاعی -معاون مس��کن ش��هری و مهندس یادگاری-
مدیرکل و معاونین راه و شهرس��ازی اس��تان در اداره کل راه و شهرس��ازی
استان برگزار ش��د که از مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست فراهم
کردن بس��تر ساخت و ساز و تأمین زمین برای افراد فاقد مسکن با همکاری
سازمانهای ذیربط ،پیگیری اسناد زمینهای بنیاد مسکن و روستاهای حریم
شهر بود.

برگزاری مانور مشترک

بنابر گزارش روابط عمومی ،مانور مشترک زلزله استانهای یزد و کرمان در منطقه بیاض از توابع شهرستان انار بهمنظور هماهنگی و انسجام
الزم میان نیروهای عملکننده دو استان همجوار برگزار شد.
مهندس نادریانزاده -معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان تبادل تجربیات و ارتقای هماهنگی و همکاری بین دستگاهی دو
استان ،ارزیابی آموزش و میزان آمادگی ،توان فرماندهی عملیات و مدیریت بحران و ...را از مهمترین اهداف این مانور دانست.
دبیر کارگروه تأمین مس��کن مهمترین وظایف بنیاد مس��کن را در این مانور برآورد خس��ارت وارده به واحدهای مسکونی ،آواربرداری واحدهای
تخریب شده و برنامهریزی برای ساخت واحدهای مسکونی دائمی پس از تأمین اعتبار و اسکان موقت برشمرد.

کسی که سخنش زیاد شود اشتباهش فراوان میگردد -حضرت علی(ع)
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قدردانی و سپاسگزاری

استان آذربایجانشرقی

• امیر س��یاوش مقیمی اصل -نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مهراصل
و محمودی -فرماندار و رئیس س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان
اهر با اهدای لوح تقدیر به هادی رحیمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان اهر
از تالشهای وی در نشس��تهای کمیته تخصصی تملک اراضی روس��تای
انجرد قدردانی نمود.

استان بوشهر

• کریم علی حسنی -فرماندار شهرستان دیر و حسن ابراهیمی -سرپرست
معاونت توس��عه مدیریت و منابع اس��تانداری بوش��هر با اهدای لوح تقدیر به
آرمان جالیی -رئیس بنیاد مس��کن شهرس��تان دیر ،از اج��رای پروژههای
اثرگذار ،تعامل س��ازنده با مس��ئوالن شهرس��تان و نماینده جنوب استان در
مجلس شورای اسالمی بهعنوان دستگاه برتر مورد تقدیر قرار گرفت.

استان سمنان

• علیرضا آشناگر -استاندار و سرهنگ پاسدار حمید دامغانی -فرمانده سپاه
قائم آل محمد(عج) اس��تان سمنان با اهدای لوح تقدیر به مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان س��منان ،از تالشها و همکاری مخلصانه و
بیدریغ وی با سپاه قائم آلمحمد(عج) استان سمنان در مورد خدمترسانی
به محرومین و نقاط محروم استان قدردانی نمودند.

استان فارس
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• محمد حبیبیان -معاون پش��تیبانی و منابع انس��انی س��ازمان بهزیستی
اس��تان ف��ارس با اهدای لوحهای تقدی��ر جداگانه به ناص��ر زائری -مدیر و
مهندس محمدکاظم اس��ماعیل بیگی -مس��ئول امور زمین و سند روستایی
بنیادمس��کن شهرستان الرس��تان ،از خدمات و تالشهای ارزشمند آنان در

راس��تای همکاری با بهزیستی جهت س��نددار نمودن امالک آن شهرستان
قدردانی نمود.
• دکت��ر عنایتا ...رحیمی -اس��تاندار فارس و س��یدعبدالرحمن موس��وی
انور -امامجمعه و رئیس س��تاد مجمع محرومیتزدایی شهرس��تان سپیدان
ب��ا اهدای لوحهای تقدی��ر جداگانه به مهندس عط��اءا ...زمانی -مدیرکل و
مهندس محمدمهدی رنجبر -مدیر حساب  100امام(ره) بنیاد مسکن استان،
از تالش مجدانه آنان در اجرای برنامه محرومیتزدایی بهویژه مشارکت آنان
در ساخت  40باب منزل محرومین 2 ،باب مسجد و  3واحد خانه عالم با نهاد
امامت جمعه شهرستان س��پیدان و نیز خدمترسانی به ولی نعمتان انقالب
اسالمی تقدیر نمودند.
• عبادا ...رامش خواه -رئیس اداره بهزیس��تی و دکتر محمدرضا رضایی-
رئیس کمیسیون عمران و نماینده مردم شهرستان جهرم در مجلس شورای
اسالمی با اهدای لوح تقدیر به صمد کارگر فرد -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
جهرم ،از تالشهای صادقانه وی در آمادهسازی بستر مناسب بهمنظور ارائه
خدمات هر چه بهتر معلولین و محرومین جامعه و پیگیری مس��ائل اساس��ی
مربوط به این قشر ،قدردانی کرد.
• دکتر عنایتا ...رحیمی -استاندار فارس و سیدعبدالرحمن موسوی انور-
امامجمعه و رئیس ستاد مجمع محرومیتزدایی شهرستان سپیدان با اهدای
لوح تقدیر به مهندس علی شیروانی دوست -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ،از
تالشهای وی در اجرای برنامه محرومیتزدایی بهویژه مشارکت در ساخت
 40واحد مسکن محرومین 2 ،باب مسجد و  3واحد خانه عالم با نهاد امامت
جمعه شهرستان قدردانی کرد.

استان گلستان

• دکتر اس��دا ...قره خانی -نماینده مردم شهرستان علیآباد کتول و بخش
کماالن در مجلس شورای اسالمی با اهدای لوح تقدیر به مهندس جعفری-

استان لرستان

استان همدان

• محم��د کاظم��ی -نماینده مردم شهرس��تان مالیر در مجلس ش��ورای
اسالمی با اهدای لوح تقدیر به مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور از
مهندس ظفری -مدیرکل بنیاد مس��کن استان همدان و مجموعه همکاران
وی در انجام وظایف و مسئولیتهای محوله ،قدردانی کرد.
• غالمرضا همایی -سرپرس��ت آموزش و پرورش شهرس��تان اسدآباد با
اهدای لوح تقدیر به حس��ن آریانفر -کارمند بنیاد مسکن شهرستان اسدآباد،
از تالشه��ای وی در راس��تای س��اماندهی و بهینهس��ازی کاربری امالک
آموزش و پرورش قدردانی کرد.
• سیدسعید شاهرخی -استاندار و رئیس ستاد جشنواره شهید رجایی استان
همدان با اهدای لوح تقدیر به مهندس حسن ظفری -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان ،از تالشهای ارزنده وی و کلیه همکاران بنیاد مسکن استان که از
طریق اجرای وظایف و مأموریتهای محوله عنوان دستگاه برتر در شاخص
ویژه بین دس��تگاههای اجرایی ش��رکتکننده در ارزیابی اس��تان همدان را
کسب نمودهاند ارج نهاد.
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• آیتا ...میرعمادی -نماینده ولیفقیه در استان لرستان و امامجمعه شهر
خرمآباد با اهدای لوح تقدیر به مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کشور،
از تالش و خدمات شایسته وی در عرصه محرومیتزدایی و خدمتگزاری به
مردم بهویژه مردم آسیبدیده از سیل استان قدردانی کرد.
• قدرتا ...ترابینژاد -فرماندار شهرستان چگنی و دکتر خادمی -استاندار
لرستان با اهدای لوحهای جداگانهای از تالشها و اقدامهای مهندس حمید
محمد طالبی -رئیس س��تاد بازسازی اس��تان مرکزی مستقر در شهرستان
چگنی استان لرستان در امر خدمترسانی به سیلزدگان این استان قدردانی
نمودند.
• محمد محمدینژاد -فرماندار شهرس��تان ازنا با اهدا لوح تقدیر به وحید
مهرانفر -سرپرس��ت بنیادمسکن شهرس��تان از تالشهای وی در راستای
بارندگیها و سیل فروردین ماه سال جاری قدردانی نمود.
• عبدالرحی��م رحیمی -معاون اس��تاندار لرس��تان و فرماندار شهرس��تان
بروجرد با ارسال نامهای به مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان از
حضور و مش��ارکت وی و همکارانش در زمان بارشهای فروردین ماه سال
 98و بحران س��یالبهای متأثر از آن ،اقدامه��ا و عملیات امداد و نجات و
خدماترسانی به هموطنان در شهرستان بروجرد قدردانی کرد.

• محمدرضا تباکی قلعه س��ری -فرماندار شهرستان گلوگاه با اهدای لوح
تقدی��ر به مهندس محمد داودیان -کارش��ناس طرح هادی روس��تایی بنیاد
مس��کن استان مازندران ،از تالشهای وی در تکریم اربابرجوع ،همکاری
مس��تمر و دلس��وزانه در راستای اجرایی ش��دن طرحهای هادی روستایی و
بازنگری آن در س��طح شهرس��تان گلوگاه و نیز کمک به توسعه روستاهای
تابعه قدردانی نمود.
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مدیر بنیاد مس��کن شهرستان علیآباد کتول ،از زحمات و تالشهای ارزنده
وی در پیش��برد برنامهها و خدماترس��انی به مردم این شهرستان قدردانی
کرد.

استان مازندران

• مهندس علیرضا تابش -رئیس بنیادمسکن کشور ،طی حکمی ،مهندس سیدخلیل منبتی را
به سمت مدیرکل بنیاد مسکن استان سیستان و بلوچستان منصوب کرد.
• مهندس جواد حقش�ناس -معاون مس�کن ش�هری بنیادمس�کن کش�ور ،طی حکم�ی ،مهندس

سیدمحمد سجادی را به سمت مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی مسکن شهری منصوب کرد.

• مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان گیالن ،طی حکمی ،مهندس سیدحسین محمدی

لنگ را به سمت مدیر بنیاد مسکن شهرستان ماسال منصوب نمود.

• مهندس زمانینژاد -مدیرکل بنیاد مس�کن استان گلس�تان ،طی حکمی ،داوود خسروی -مدیر

بنیاد مسکن شهرستانهای گرگان و آق قال را با حفظ سمت بهعنوان سرپرست معاونت بازسازی
و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان منصوب کرد.
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درگذشت همکار

باخبر ش��دیم ش��اهرخ قاصدزاده -همکار امور اجرایی و ماش��ین آالت عمرانی از همکاران
بنیاد مس��کن اس��تان گیالن دارفانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت .روابط عمومی بنیاد
مسکن انقالب اسالمی ،درگذشت این همکار را به خانواده وی و کارکنان بنیاد مسکن استان
تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت الهی و برای بازماندگان صبر
و شکیبایی ،مسئلت مینماید.
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باخبر ش��دیم تعدادی از همكارانمان در بنیاد مس��كن اس��تانها در غم از
دست دادن عزیزانشان به سوك نشستهاند .بهاین همكاران و خانوادههای
محترمش��ان تسلیت گفته و برای عزیزان از دست رفته از درگاه خداوند
متعال علو درجات را مسئلت داریم.
لیال چگینی -درگذشت خواهر (گیالن)
سیدجواد نعمتی -درگذشت پدر (گیالن)
سیدنصیر جمالی -درگذشت مادر (مازندران)
اسدا ...راعی عباسآبادی -درگذشت پدر (مازندران)
علیرضا الیاسی -درگذشت مادر (یزد)
مرتضی خاوری -درگذشت مادر (قم)
محسن یزدی -درگذشت برادر (قم)
عبدا...زاده -درگذشت مادر (آذربایجانغربی)
رضا امیرپور -درگذشت پدر (آذربایجانغربی)

اخبار ازدواج
تبریك ازدواج
  اند که
آورده 
خبردار ش��دیم شماری از همكاران سنت نیک ازدواج را به جای 
اوند بلندمرتبه
بنیاد مسكن با عرض تبریك ،از خد 
به این منظور ،ماهنامه پیام 
برای آنان خوشبختی و بهروزی را خواهان است.
عنایتا ...باقرصفت (گیالن)
مهین نظری (گیالن)
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برندگان مسابقه شماره 154

اسامی همکارانی که پاسخ درست مسابقه
شماره  154را برای ما ارسال نمودند:

در ای��ن مس��ابقه ،تعداد  61نفر از همکاران ش��رکت کرده
بودن��د که از این تعداد 48 ،نفر پاس��خ درس��ت را برای ما
ارسال نمودند.

مس��یب مجدآبادی ،مهران افضلی ،حیدرعلی حاجی بگلو،
حمید س��لیمی محمدی،
ّ

محمد حیدری ،جواد محمدیان ،ناصر مهدوی ،سیدحس��ن مهدوی سعیدی ،سیدحامد
کمالی نسب ،محسن امینی ،عیسی طائف تبریزی ،یزدان کرد ،فرشید فیاض جهانی،
سیدحسین طباطبایی عقدا ،مهدی افخمی عقدا ،محمدرضا کریمی زارچی ،محمدعلی

فرش��یدی ،محمدعل��ی کالنتری ،علی هاتفی اردکانی ،علی دیوس��االر ،داود حقیقت،
رضا اصالنی ،فرزاد س��بزواری ،نعمت ا ...پهلوانی��ان ،پروانه مهرزادنیا ،فریبا احمدزاده،

میت��را صادقی پی ،امیر همتی ،محمد اس��دی ،جواد گل��زار ،مهربخش مهری ،مژگان
گودرزی ،محس��ن یزدی ،علی مالدار ،خلیل پوررحیمی ،علی اصغر س��رخهای ،حمید

حاجی حیدری ،رضا باقری ،محسن خان بیگی ،سیدجواد کوچکی ،علی دهنوی ،رامین
میرزایی ،اکبر هوشمند ،محمدحس��ین خبره ،محمد امیدی فر ،یحیی کریمی زارچی،

احمد رحیمی ،حمید عاشورپور
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احمد رحیمی (یزد)
علی مالدار (دفتر مرکزی)
میترا صادقی پی (دفتر مرکزی)

پاسخنامه شماره ()154

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

الف

ب

ج

د

نام:
نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
تاریخ ارسال:
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مسابقه ()156

پرسشهای این مسابقه از مطالب نشریه انتخاب
شده ،خواهشمند است پاسخهای خود را حداكثر تا
پایان همان ماه به ادارهكل روابط عمومی بفرستید .از
بین كسانی كه پاسخ درست را برای ما میفرستند ،به
قید قرعه به  3نفر جایزهای تقدیم خواهد شد و سپس
به قید قرعه از بین  36نفر 2 ،نفر به همراه خانواده
با هزینه بنیاد به مشهد اعزام خواهند شد .از شركت
دادن اسامی ناخوانا ،معذوریم.
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 -1مهندس خاکپور بزرگترین مشکل مسکن مهر شهرستان ج)  170هزار – 7/100/000

پاسخنامه شماره ()156

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

الف

ب

نام:
نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
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هریس را  -----عنوان کرد.

ج

د

الف) عدم توجه مسئوالن در انتخاب زمین مناسب
ب) فرهنگ آپارتمان نشینی
ج) هزینههای انتقال خدمات به مسکن مهر
د) همه موارد

د)  2هزار – 2/440/000

 -12نفس عاقله انسانی موجودی است -----

الف) مجرد از ماده و عوارض ماده که به وسیله آن میتواند تفکر نماید
ب) مجرد از جمادات است که به وسیله آن با خارج ارتباط برقرار میکند
ج) مجرد از ماده و عوارض ماده که به وس��یله آن میتواند تفکر
و تعقل نماید
 -2مهندس عبدالکریم حس�ین زاده کدام یک از عوامل زیر د) همه موارد

را از ویژگیهای ش�اخص بنیاد مس�کن در اجرای پروژههای  -13مهندس عبدالکریم حس�ین زاده کدام یک از موارد زیر
عمرانی دانست؟
را از ویژگیهای ش�اخص بنیاد مس�کن در اجرای پروژههای
الف) دقت و کیفیت
ب) پیگیری امور در کنار سرعت عمل عمرانی دانست؟

د) الف و ب
ج) مشارکت اهالی
الف) دقت و کیفیت
 -3در کدام یک از استانهای زیر کلنگ زنی ساخت مسکن ج) پیگیری امور در کنار سرعت عمل

ب) مشارکت مردم
د) الف و ج

در قالب طرح اقدام ملی به صورت ویدئو کنفرانس با حضور  -14روس�تاهای کالک ،رودافشان و سربندان از توابع کدام
رئیس جمهور برگزار شد؟
یک از شهرستانهای زیر میباشند؟

		
الف) گیالن
ج) سیستان و بلوچستان

ب) کرمان
د) چهارمحال و بختیاری

		
ج) گیالن

د) بوشهر

		
الف) فومن
		
ج) الهیجان

ب) دماوند
د) بانه

 -4کدام یک از استانهای زیر در ردیف چهارم کشور از نظر  -15هدف از نشس�ت دانشگاه ش�هید چمران اهواز با ستاد
سهمیه ساخت طرح اقدام ملی قرار گرفته است؟
بازس�ازی مناطق سیل زده خوزس�تان کدام یک از موارد زیر
ب) سیستان و بلوچستان
		
الف) فارس
است؟
 -5ب�رای اج�رای تع�داد  -----در شهرس�تان بوئین زهرا
اعتباری به مبلغ  85میلیارد و  755میلیون ریال هزینه ش�ده
است.

ب)  71واحد مسکونی
د)  48طرح هادی روستایی

الف)  26طرح هادی روستایی
ج)  43طرح بهسازی

 -6از برکتهای نماز اول وقت  -----است.

الف) در امان بودن از بالیای آسمانی
ب) برطرف شدن گرفتاری و ناراحتی
ج) پاک شدن گناهان
د) الف و ب

 -7شهرس�تان لنده در فاصله  -----کیلومتری شهرس�تان
 -----واقع شده است.

الف)  – 180آزادشهر
ج)  – 270باشت

ب)  – 350گچساران
د)  - 270یاسوج

		
الف) 15000
		
ج) 21000

ب) 35000
د) 17000

ج)  – 89حیات الغیب

د)  – 98چم

الف) شهرستان فومن

ب) شهرستان صومعه سرا

 -8در اس�تان گلس�تان س�یل به چن�د هزار واحد مس�کونی
خسارت وارد کرده است؟

الف) تسریع در اجرایی نمودن نتایج پژوهشهای کارگروه تخصصی
اساتید دانشگاه در بازسازی واحدهای آسیب دیده از سیالب
ب) مش��ارکت مردم و دهیاران در بازسازی واحدهای آسیب دیده
از سیالب
ج) مش��اوره اس��اتید دانش��گاهها در جابجایی واحدهای مسکونی
آسیب دیده از سیالب
د) تخصیص اعتبار برای بازسازی واحدهای مسکونی از سیالب

 -16چن�د میلیارد ریال از محل اعتبارهای ملی برای تعریض
و اج�رای طرح خطهای تندرو و ُکن�درو در جاده کرند هزینه
خواهد شد؟

الف)  20میلیارد
		
ج)  14میلیارد

ب)  25میلیارد
د)  35میلیارد

		
الف) 4700
		
ج) 1160

ب) 7400
د) 2998

 -17مهن�دس زمان�ی :از س�ال  85تاکن�ون  -----واح�د
مسکن شهری در استان ساخته شده است.

 -18مهندس گونجی :در حوزه طرح هادی روستایی عملیات
زیرس�ازی و جدول گذاری بر عهده  -----و اجرای عملیات
آسفالت معابر روستایی بر عهده  -----میباشد.

الف) دهیاریها– بنیاد مسکن
 -9تع�داد  -----از واحده�ای مس�کونی واق�ع در حری�م ب) راه و شهرسازی– بنیاد مسکن
رودخان�ه روس�تای  -----در س�ایت جدید جانمایی ش�ده
ج) بنیاد مسکن– شوراها
است.
د) بنیاد مسکن– راه و شهرسازی
ب)  – 37چم
الف)  – 21کشکان
 -10پروژه  40واحدی یاس در کدام یک از شهرس�تانهای
زیر کلنگ زنی شده است؟

 -19چن�د هزارمین واحد مس�کونی مقاومس�ازی ش�ده در
روستای خورآباد افتتاح شد؟

الف) هفت هزارمین
ج) هشت هزارمین

ب) صد و نوزده هزارمین
د) بیست و یک هزارمین

 -20در ک�دام ی�ک از روس�تاهای زی�ر ب�رای مطالعه طرح
د) شهرستان کرمان
ج) شهرستان پلدختر
گردشگری توس�ط س�ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
 -11مهن�دس تاب�ش :از ابت�دای پی�روزی انقالب اسلامی
اعتباری تخصیص داده شد؟
تاکن�ون ح�دود  -----میلی�ارد ری�ال تس�هیالت مس�کن
ب) گلیه
		
روس�تایی پرداخت و تعداد  -----واحد مسکونی روستایی الف) احمدآباد
د) ترخان
ج) سورکه ول
ساخته شده است.

الف)  170هزار –  1/700/000ب)  250هزار – 1/500/000

