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بازدید مهندس تابش از شهرستان سیلزده چگنی
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان مرک��زی ،مهندس تابش -رئیس
بنیاد مس��کن کشور و هیئت همراه ،مهندس رضافرح -مدیرکل بنیاد مسکن استان
و هیئت همراه از مناطق سیلزده شهرستان چگنی استان لرستان بازدید نمودند.
در ابتدا مهندس رضافرح با ارائه گزارشی از بازسازی واحدهای مسکونی سیلزده
در شهرس��تان چگنی گفت :کلیه روستاهای شهرستان سیلزده چگنی مورد ارزیابی
قرار گرفته است و در حال حاضر نیز روند بازسازی واحدهای آسیبدیده در سیالب
در حال اجرا میباش��د و همچنین برابر ضوابط ب��رای واحدهای تعمیری و تخریبی
نسبت به تشکیل پرونده و اعطای تسهیالت مصوب اقدام الزم صورت گرفته است.
وی افزود :تعدادی از روستاهای شهرستان چگنی از جمله روستاهای حیات الغیب،
چم حس��ین و چم خوش��ه شیر کش که در حریم رودخانه بودهاند بر اثر طغیان رودخانه تخریب شدهاند؛ حجم خسارتهای وارده در این روستاها به گونهای
است که دیگر قابل سکونت نبوده و زمین مورد نیاز درمکان جدیدی تأمین و ساختوساز واحدها آغاز شده است.
س��پس مهندس تابش با اش��اره به عملکرد مثبت بنیاد مس��کن استان گفت :بنیاد مسکن اس��تان از روزهای آغازین بارندگی ،تمام امکانات و ماشینآالت
سنگین خود را برای انجام عملیات بازگشایی راهها و امدادرسانی به سیلزدگان در مناطق سیلزده اعزام کرده است و در حال حاضر با تالش شبانه روزی
بازسازی این منطقه به شکل مطلوبی در حال انجام است.
وی در ادامه با س��پاس و قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن استان در مناطق س��یلزده ابراز امیداواری کرد هرچه سریعتر بازسازی واحدهای مسکونی
آسیبدیده به پایان برسد.

دیدار فرماندار با حجتاالسالموالمسلمین رضایی

2

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراس��ان رضوی ،مهندس
س��نجرانی -فرماندار شهرس��تان خواف با حجتاالسالموالمسلمین رضایی-
قائ��م مق��ام نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور و مهندس س��یدرضا
موسوینیا -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدا مهندس س��نجرانی از تالشها و خدمات بنیاد مسکن در حوزههای
مختلف عمرانی در روس��تاها قدردانی کرد و با بیان اینکه مقاومسازی مسکن
روس��تایی برای کاهش آثار و خسارت ناش��ی از حوادث غیر مترقبه ضروری
اس��ت ،گفت :بهمنظور ارتقای شاخص مقاومسازی مس��کن شهرستان الزم
اس��ت ضمن فرهنگس��ازی هرچه بیش��تر ،سهمیه تس��هیالت مقاومسازی
مسکن افزایش یابد.
وی افزود :کارهای عمرانی خوبی نیز در روس��تاها صورت گرفته ،اما انتظار
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داریم بنیاد مس��کن توجه بیش��تری به این شهرستان داشته باشد و با توجه به اعتبارهای خوبی که به دهیاریها داده شده است برای بهسازی معابر سهمیه
قیر شهرستان را افزایش دهد.
در ادامه مهندس موس��وی نیا با س��پاس از تعامل مجموعه فرمانداری با بنیاد مس��کن ،گزارش��ی از فعالیتهای این نهاد ارایه کرد و گفت :بنیاد مسکن به
مقاومس��ازی مس��کن روستایی نگاه ویژهای دارد و با وجود مشکالت فرا روی دستگاههای اجرایی ،در چند سال اخیر اعتبارهای خوبی به روستاها تخصیص
یافته که از جمله با توزیع قیر در تعداد زیادی روستا آسفالت اجرا شده ا ست.
در پایان حجتاالسالموالمسلمین رضایی از وضعیت مطلوب مسکن شهری و روستایی ساخته شده توسط بنیاد مسکن در شهرستان خواف ابراز رضایت
کرد و خواستار همکاری بیش از پیش آن فرمانداری با این نهاد انقالبی گردید.

بازدید از روستاهای آسیبدیده استان مرکزی
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان مرکزی ،مهندس مهدیان-
معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور ،مهندس رضافرح-
مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی و گروهی از مسئولین و مدیران استانی و
شهرستانی از روستاهای آسیبدیده در بارندگیهای فروردین ماه سال جاری
در شهرستانهای فراهان ،اراک و کمیجان اراک بازدید کردند.
در این بازدید مهندس رضافرح گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن در زمینه
بازسازی واحدهای آسیبدیده در سیل سال جاری ارائه داد.
س��پس مهندس مهدیان ضمن ابراز همدردی با خس��ارت دیدگان س��یل،
رعایت اصول فنی و مقررات ملی ساختمان در ساخت بناهای مسكونی ،عدم
س��اخت بناها در مسیر آبراههها ،س��یالبها و رعایت حریم و بستر رودخانهها
درحوزه های ش��هری و روس��تایی را برای كاهش خس��ارت ناشی از بالیای
طبیعت و قهری بس��یار كارآمد ،كارساز و اصولی دانست و رعایت آن را برای
همگان الزامی دانست.
وی در ادامه ضمن گفتگو با تعدادی از اهالی خس��ارتدیده در این مناطق ،قول مس��اعدت و کمک برای بازسازی واحدهای آسیب دیده از طریق پرداخت
تسهیالت بانکی و بالعوض را داد.
در پایان نیز مهندس مهدیان با قدردانی از روند بازس��ازی و بهس��ازی مناطق روس��تایی استان مرکزی از تغییرات به وجود آمده در شیوه ساختوساز ابراز
امیدواری کرد که با مشارکت مردم و مسئولین ذیربط کار بازسازی واحدهای آسیبدیده هرچه سریعتر به پایان برسد.

دیدار با امامجمعه
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان زنجان ،مهندس شاملو-
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور ،مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل
و معاون پش��تیبانی بنیاد مسکن استان با آیتا ...خاتمی -نماینده ولیفقیه در
اس��تان ،امامجمعه ش��هر زنجان و مس��ئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در بنیاد
مسکن استان دیدار و گفتگو نمودند.
در این دیدار بر فعالیت های بنیاد مسکن در زمینه خدمت به اقشار کمدرآمد
بهویژه در سطح روستاها تأکید شد.

3
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نشست مشترک معاون عمرانی استاندار با معاون مسکن شهری کشور
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی ،نشستی با حضور
مهندس حق ش��ناس -معاون مسکن ش��هری بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه،
مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و هیئت هم��راه با دکتر رحمتی-
معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار برگزار و در مورد بررسی نقشه پروژههای
جدید الله و مهتاب بنیاد مسکن تبریز به بحث و گفتگو پرداختند.
در ای��ن دیدار دکتر رحمتی ب�ا قدردانی از تالشهای بنیاد مس�کن از
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آمادگی کام�ل برای انجام فعالیتهای مش�ترک عمران�ی در زمینه
مسکن ش�هری و روس�تایی خبر داد و گفت :ما همیشه سعی خواهیم
کرد تا هر س�ازمان و نهادی ک�ه در زمینه آبادانی کش�ور مثل بنیاد
مس�کن تالش مضاعف داشته باشد حمایت و مساعدتهای خود را در
زمینه تأمین اعتبار بیش�تر به آن نهاد ،دریغ نخواهیم کرد و همیش�ه
پشتیبان سازمانهای فعال و تالشگر بوده و هستیم.

در ادامه مهندس حق شناس در سخنانی گفت :اکنون پروژههایی جدید از سوی این بنیاد در سطح استان و در بعضی از شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت
و روستاها در حال اجرا میباشد .وی ابراز امیدواری کرد که با مشارکت همه دستگاههای خدمات رسان و بهویژه استانداری و فرمانداری بتوانیم گامی مؤثر
در خدمت به مردم برداریم.

بازدید مهندس تابش از مجموعه مسکونی مسکن مهر شهید شیرودی
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسكن استان اصفهان ،مهندس تابش -رئیس
بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،دکتر تجری -نماینده مردم شهرستانهای
س��رپل ذهاب و قصرشیرین در مجلس شورای اس�لامی ،مهندس عاطفی-
مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه ،مهندس خانی -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان اصفهان ،مهندس فوالدی -رئیس س��تاد هماهنگی بازسازی مناطق
زلزلهزده استان کرمانشاه ،مهندس غفوری -رئیس اداره راهوشهرسازی سرپل
ذهاب و گروهی از مس��ئولین شهرس��تان از مجموعه مس��کونی مسکن مهر
شهید شیرودی شهر سرپل ذهاب بازدید كردند.

برگزاری نشست بررسی فعالیتهای بنیاد مسکن استان
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراس��ان رضوی ،نشست بررسی و پایش فعالیتهای کلی بنیاد مس��کن استان با حضور حجتاالسالم
والمس��لمین رضایی -قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مس��کن کشور ،حجتاالس�لام رضوی حیدری -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه و حجتاالسالم
سلطانی -قائم مقام مسئول دفتر نمایندگی در بنیاد مسکن استان ،مهندس سیدرضا موسوی نیا -مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا حجتاالس�لام والمس��لمین رضایی گفت :وضعیت مسکن شهری در بنیاد مسکن استان در سطح کشور بسیار خوب است و جای سپاس دارد .وی
تأکید کرد که تالش کنید در ش��هرهای کمتر از  25هزار نفر نیز مس��کن س��اخته شود ،همچنین در شهر مشهد همواره به فکر تهیه زمین باشید تا در آینده
بتوان از آن بهرهبرداری مؤثر انجام داد ،در اطراف مش��هد نیز باید مکانی برای همکارانی که از بنیادهای سراس��ر کش��ور میآیند بهمنظور استراحت و تفریح
تدارکدیده شود.
وی تصریح کرد :همکاران بنیادی همواره درگیر کار و فعالیت هس��تند این نیاز محس��وس میباش��د که فرزندان آنها توسط دفتر فرهنگی تحت آموزش و
4
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نشست کارگروه بازسازی و نوسازی مناطق سیلزده برگزار شد
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اردوهای تفریحی قرار بگیرند که در این حوزه اعتبارهای خوبی پیشبینی شده و نگرش مثبتی به آن وجود دارد.
در ادامه مهندس موسوی نیا گفت :از سال گذشته تاکنون در چند جبهه ستاد بازسازی را مدیریت میکردیم ،اولین آن شهر سرپل ذهاب در غرب کشور بود
که بهعنوان اولین س��تاد پس از اتمام کار آن را به استان مربوطه تحویل دادیم
و رضایت مسئولین را نیز در پی داشت .در قسمت جنوب شرقی کشور در شهر
چابهار س��اخت تعداد  3000واحد در حاشیه ش��هر را در دست انجام داریم و از
برنام��ه زمان بندی ش��ده جلوتر هس��تیم همچنین بازگش��ایی معابر ،جدول و
خیابانس��ازی نیز در دستور کار قرار دارد و در جبهه شمالی شهرستان گنبد نیز
تعداد  1000واحد احداثی و  3000واحد تعمیری را در دست انجام داریم.
وی افزود :تعداد  994خانواده دارای دو فرد معلول در سطح استان داشتهایم
که تعداد  479خانواده در روستا و  515خانواده در شهرها زندگی میکردند و
در یک برنامه زمانبندی شده سه ساله همه صاحب خانه شدند.
مدیرکل بنیاد مس��کن استان در ادامه گزارشی از ارائه تسهیالت ویژه برای
ساخت واحدهای مسکونی مقاوم و پروژه مسکونی در شهر جدید بینالود ارائه
داد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان مرکزی ،نشس��ت کارگروه
بازس��ازی و نوسازی مناطق س��یلزده اس��تان با حضور دکتر زندیه وکیلی-
مع��اون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری ،مهندس مهدی��ان -معاون امور
بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور ،مهندس رضافرح -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی
استان در استانداری مرکزی برگزار شد.
در ابتدا مهندس رضافرح گزارش��ی از پیش��رفت امور در رابطه با نوسازی و
بازس��ازی واحدهای آسیبدیده روس��تایی و شهری و همچنین جذب سهمیه
س��یمان رایگان اهدایی مقام معظم رهبری استان ارائه کرد وگفت :در استان
لرس��تان تعداد  2000واحد احداثی و  2000واحد تعمیری مسکونی در دستور
کار بنیاد مس��کن اس��تان مرکزی قرار گرفته و کارها ب��ه خوبی در حال اجرا
میباشد.
در ادامه مهندس مهدیان با اشاره به اینکه  21استان کشور در فروردین ماه  98درگیر سیل و بیش از  167000واحد دچار خسارت شدند ،گفت :بیشترین
خسارت در استانهای لرستان ،خوزستان ،گلستان ،مازندران ،خراسان شمالی ،همدان و استان مرکزی برآورد شده است.
وی با بیان اینکه واحدهای احداثی تا پایان س��ال بازس��ازی خواهند شد ،افزود :استان مرکزی متأسفانه در روستاها با واحدهای بسیار فرسوده مواجه است
که در بارندگیهای فروردین ماه عموم ًا خس��ارتدیدهاند و پیشبینی ش��ده است تعداد  5200واحد روستایی و شهری نیاز به ساخت دارند که منابع مورد نیاز
تأمین و کار نوسازی آغاز شده است.
س��پس دکتر زندیه وکیلی نیز از مدیریت خوب در بارندگیهای اول س��ال ،مهار س��یالبها و جلوگیری از تبدیل آن به بحران گفت :در اس��تان مرکزی دو
موج بزرگ بارندگی در چهارم تا شش��م و دهم تا دوازدهم فروردین ماه س��ال جاری بود که برای مدیریت آن بیش  17نشست مدیریت بحران برگزار شد و
توانستیم از تبدیل آن شرایط به بحران جلوگیری نماییم.
وی در ادامه خواس��تار اصالح مصوبه هیئت دولت و قرار گرفتن اس��تان مرکزی در بین  ۱۸اس��تان سیلزده کشور شد و تصریح کرد :در استان مرکزی بر
اثر بارانهای سیل آسا بیش از  5300واحد شهری و روستایی به علت غیرمقاوم بودن ،تخریب شده یا آسیب جدیدیدهاند.
در این نشست گزارشی توسط مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری در مورد صدور پروانههای ساختمانی بهصورت رایگان توسط دهیاریهای
استان ارائه شد و نماینده ادارهکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری نیز گزارشی را در رابطه همکاری شهرداریهای استان ارائه داد.
گفتنی است که فرمانداران نیز بهصورت ویدئو کنفرانس در این نشست حضور داشته و به ارائه گزارش کمیتههای شهرستانی بازسازی و نوسازی مناطق
سیلزده پرداختند.
5
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مهندس شاملو :تعامل مطلوب بنیاد مسکن استان و استانداری روند توسعه روستاها را
سرعت بخشیده است
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان زنجان ،مهندس شاملو-
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور ،مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل
و معاونین بنیاد مس��کن استان با دکتر حقیقی -استاندار و معاونین وی دیدار
و گفتگو کردند.
در ای��ن دیدار مهندس ش��املو با بیان برخی خدمات ارزش��مند این نهاد در
سطح روستاها گفت :با توجه به تعامل و هماهنگیهای الزم بین بنیاد مسکن
اس��تان ،اس��تانداری و س��ازمان مدیریت و برنامهریزی اقدامهای مطلوبی در
استان بهویژه در زمینه منظومههای روستایی و جذب اعتبارهای قیر یارانهای
انجام شده است.
وی با اش��اره به تالش مضاعف این نهاد در مورد آبادانی روستاها و زدودن
محرومیت از چهره روس��تاها بهویژه در شهرس��تانها افزود :توسعه روستاها
امری ضروری اس��ت ،چرا که خالی شدن روستاها از جمعیت از عوامل اصلی
مشکالت کشور به شمار میآید.
در ادامه دکتر حقیقی فعالیتهای صورت گرفته از س�وی بنیاد مس�کن را در س�طح روس�تاها مثبت ارزیابی کرد و گفت :گامهای

مطلوبی در زمینه محرومیتزدایی و توسعه روستاها در سطح استان برداشته شده است .وی ابراز امیدواری کرد تا با همکاری و
هم افزایی بیشتر بین استانداری ،بنیاد مسکن و سایر دستگاههای ذیربط روند توسعه روز به روز سرعت یابد.

سپس مهندس صنعتی منفرد با بیان اینکه بنیاد مسکن استان در تمامی ابعاد اقدامهای خود در مورد عمران و آبادانی روستاها ،موضوع کالن توسعه پایدار
روستایی پیشتاز بوده است ،ادامه داد :طی چند سال اخیر خدمات قابل توجهی در زمینه بهبود زندگی روستاییان از سوی این نهاد ارائه شده و موجب گشته،
پایداری فضاهای روستایی در ابعاد مختلف ،نقش مؤثری در توسعه منطقهای و ملی داشته باشد.

برج دوقلوی  312واحدی بهاران افتتاح و به بهرهبرداری رسید
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بنیاد مس��کن
استان آذربایجان شرقی ،در مراسمی با حضور
مهندس حق ش��ناس -معاون مسکن شهری
بنیاد مسکن کشور ،مهندس باباپور -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان ،داودی -نماینده مردم
شهرس��تان سراب در مجلس شورای اسالمی،
ثفق��ی -فرماندار ،مهندس رادب��ه -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان سراب ،گروهی از رؤسای ادارهها و اهالی برج  312واحدی دوقلوی بهاران شهرستان سراب افتتاح و مورد بهرهبرداری اهالی قرار گرفت.
در ابتدا مهندس باباپور در سخنانی با تشریح جزئیات برجهای دوقلو و اعتبار هزینه شده برای این برج و پروژه دوقلوی بهاران گفت :این پروژه با اعتباری
بیش از  400میلیاردریال که مبلغ  120میلیاردریال آن در قالب تس��هیالت مس��کن مهر با س��ود  4درصد و بقیه اعتبارهای آن از آوردههای مردم س��اخته و
اجرا گردیده است.
س��پس مهندس حق ش��ناس از آغاز عملیات اجرایی طرح جدید اقدام ملی س��اخت  100،000واحد مس��کن شهری در کش��ور خبر داد و یادآور شد :برای
شهرس��تان س��راب نیز تعداد  200واحد مس��کونی پیشبینی شده که اگر زمین آن توسط سازمان زمین و مس��کن و راهوشهرسازی مهیا شود با شناسایی و
تقاضای متقاضیان و معرفی افراد به بانک ،با استفاده از وام  750میلیونریالی و آوردههای خود مردم نسبت به ساخت و اجرای آن اقدام خواهیم نمود.
در ادامه داودی از عوامل اجرایی برج دوقلوی بهاران و بهویژه بنیاد مسکن که با همت آنان جوانان تازه ازدواج کرده صاحب مسکن شدند قدردانی کرد.
در پایان ثقفی نیز از تالشهای مجموعه بنیاد مسکن در اجرای این پروژه قدردانی نمود.
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان لرس��تان ،مهندس تابش-
رئیس بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت همراه ،مهندس خواجهای -رئیس ستاد
هماهنگی بازس��ازی استان لرستان و مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان قزوین از ستاد بازس��ازی استان قزوین مس��تقر در شهرستان نورآباد
استان لرستان بازدید کردند.
در این بازدید مهندس تابش و مسئولین از نزدیک در جریان روند بازسازی
مناطق سیلزده شهرستان دلفان قرار گرفتند .
مهندس تابش با قدردانی از تالشهای س��تاد معین بازسازی استان قزوین
در شهرستان دلفان با اشاره به شرایط اقلیمی و سردسیر بودن این شهرستان،
ابراز امیدواری کرد عملیات بازسازی در آن هرچه سریعتر به اتمام رسد.
گفتنی است با حضور مهندس تابش تعداد  3400واحد تعمیری پایان یافته
در شهرستان دلفان تحویل مردم سیلزده این شهرستان شد.
وی عملکرد بانک در پرداخت تسهیالت به سیلزدگان را مطلوب خواند و افزود :در این زمینه وثیقه به حداقل رسیده و ضمانت زنجیرهای جایگزین دیگر
ضمانتها شده است.
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بازدید مهندس تابش از ستاد بازسازی استان قزوین

نشست بازسازی واحدهای آسیبدیده در استان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان مرکزی ،نشست بازسازی و
نوس��ازی مناطق سیلزده اس��تان مرکزی با حضور مهندس مهدیان -معاون
امور بازس��ازی و مسکن روس��تایی بنیاد مسکن کش��ور ،مهندس رضافرح-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان و مدیران بنیاد مسکن شهرستانهای استان در
این بنیاد مسکن برگزار شد.
در ابتدا مهندس رضافرح با بیان مطالبی گفت :س��یالب و بارشهای سیل
در سال جاری واحدهای مسکونی واقع در نقاط مختلف این استان را تخریب
کرد که در این میان شهرس��تان شازند بیشترین و شهرستان دلیجان کمترین
واحدهای مسکونی تخریب شده ناشی از سیالب امسال را به خود اختصاص
دادهاند.
س��پس مهندس مهدیان با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس�کن در سطح اس�تان گفت :برای مقاومسازی و استحکام بخشیدن به

واحدهای مسکونی و پیشگیری از خسارتهای ناشی از حوادث قهری و طبیعی در زمینه جلوگیری و به هدر رفتن سرمایههای ملی،
رعایت نمودن نکات و اصول فنی در امر بهسازی و بازسازی واحدهای مسکونی امری ضروری میباشد.

وی خاطر نش��ان کرد؛ یکی از اقدامهای اساس��ی بنیاد مسکن نظارت کامل بر بازسازی میباشد و اینکه هزینههای آواربرداری ،نقشه برداری و اخذ پروانه
برای مردم رایگان است.

نشست مشترک بررسی وضعیت روستاهای شهرستانهای ایجرود و ماهنشان
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان زنجان ،نشست مشترک بررسی وضعیت روستاهای شهرستانهای ایجرود و ماهنشان با حضور مهندس
شاملو -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور ،مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،دکتر خاتمی -نماینده مردم شهرستانهای ایجرود
و ماهنش��ان در مجلس شورای اس�لامی ،حجتاالسالموالمسلمین مقدمی -امامجمعه شهرستان ایجرود ،باب ا ...فتحی -فرماندار این شهرستان و گروهی
از معاونین ،مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد.
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در این نشست در مورد مشکالت موجود در این شهرستانها رایزنی و گفتگو شد.
در ابتدا مهندس ش��املو با اش��اره به فعالیتهای بنیاد مسکن در روستاها گفت :با توجه به تعامل و هماهنگیهای الزم بین بنیاد مسکن استان ،استانداری
و سازمان مدیریت و برنامهریزی اقدامهای مطلوبی در استان بهویژه در زمینه
منظومههای روستایی و جذب اعتبارهای قیر یارانهای انجام شده است.
وی ب��ر ضرورت هماهنگی و هم افزایی دس��تگاهها و نهادها در زمینه حل
مشکالت روس��تاییان تأکید کرد و افزود :تمامی دستگاهها و نهادها در زمینه
حل مش��کالت و توسعه روس��تاها وظایف مش��خصی دارند و باید دستگاهها
مکمل یکدیگر باشند.
معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن کش��ور در بخش��ی دیگر از سخنان
خود با بیان اینکه ،گردش��گری روستایی یکی از فاکتورهای توسعه اقتصادی
روس��تاها به شمار میآید و این امر مس��تلزم ایجاد زیرساختهای الزم است
گفت :اس��تان زنجان ظرفیتهای باالیی در این زمینه دارد که میتوان گفت
روستای درسجین نمونه بارز این موضوع است.
سپس مهندس صنعتی منفرد با ارائه گزارشی در مورد فعالیتهای این نهاد
انقالبی بهویژه در س��طح روس��تاها ،از حمایتهای صورت گرفته از س��وی بنیاد مسکن کشور بهویژه در حوزه عمران روس��تایی قدردانی کرد و گفت :بنیاد
مس��کن اس��تان ،همواره در زمینه محرومیت زدایی ،توسعه و پیشرفت اس��تان بهویژه امر محرومیتزدایی در سطح روستاها پیشتاز بوده و گامهای مطلوبی
برداشته است.
س��پس دکتر خاتمی به مشکالت موجود در روس��تاهای شهرستانهای ایجرود و ماهنشان اشاره کرد و گفت :برای اجرای طرحهای هادی ،نیازمند جذب
اعتبارهای بیشتری بهویژه در مورد قیر یارانهای هستیم که امیدواریم با کمک بنیاد مسکن این موضوع حل شود.
وی جابجایی برخی روستاهای در معرض خطر و سیل را ضروری دانست و ادامه داد :برخی روستاها در سطح شهرستانهای ایجرود و ماهنشان به علت
واقع شدن در مسیر سیالب ،مشمول جابجایی هستند که در این زمینه باید اقدامهای اساسی صورت گیرد.
گفتنی است مسئولین یاد شده از روستاهای جوقین و ارکوئین شهرستانهای ایجرود و ماهنشان بازدید کردند .در این بازدید مهندس شاملو ضمن بررسی
مشکالت موجود ،راهکارهای الزم را برای رفع این مشکالت ارائه داد.

مراسم آغاز به کار طرح اقدام ملی مسکن
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان تهران ،ب��ا حضور دکتر روحانی-
رئیس جمهور اسالمی ایران ،دکتر اسالمی -وزیر راهوشهرسازی ،مهندس تابش-
رئیس بنیاد مسکن کشور دکتر محسنی بندپی -استاندار تهران ،غالمرضا صالحی-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان تهران و معاونین وزیر و مدیران کل دس��تگاههای
اجرایی و فرمانداران اس��تان عملیات اجرایی طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن
آغاز شد.
در مراس��می ک��ه بهص��ورت پایلوت در اس��تان ته��ران و اس��تانهای کرمان و
چهارمحال و بختیاری انجام ش��د ،دکتر روحانی بهصورت رس��می دس��تور آغاز به
کار عملیات اجرای این طرح عظیم ملی را به وسیله ویدیو کنفرانس و همزمان در
سراسر کشور صادر نمود.

نشس��ت تخصصی ،فنی معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن كشور با کارکنان مسکن
شهری استان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان اصفهان ،نشست تخصصی و فنی مهندس حق ش��ناس -معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن کشور و
مدیران کل این حوزه با کارکنان مسکن شهری بنیاد مسکن استان ،مهندس خانی -مدیرکل و معاونین پشتیبانی و مسکن شهری ،مهندس صادقی -رئیس
اداره حراست و طرفه -رئیس اداره حقوقی و امالک در بنیاد مسکن استان تشکیل گردید.
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان زنجان ،مهندس شاملو-
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور به همراه مهندس صنعتی منفرد-
مدیرکل بنیاد مسکن استان ،دکتر بیگدلی -نماینده مردم شهرستان خدابنده
در مجلس ش��ورای اس�لامی ،مهندس بیگدلی -فرماندار این شهرس��تان و
گروهی از معاونین ،مدیران استانی و شهرستانی از روستاهای توزلو ،بیزین و
کهال این شهرستان بازدید کردند.
در این بازدید ضمن دیدار با مردم روس��تاهای یاد شده مشکالت و وضعیت
روس��تاها مورد بررس��ی قرار گرفت و مهندس ش��املو راهکارهایی برای رفع
مش��کالت موجود در زمینههای مختلف ارائه داد و بر همکاری و تعامل کلیه
مسئولین ذیربط جهت کمک به روستاییان ،توسعه مناطق روستایی و تسریع
در روند مشکالت در زمینه جلوگیری از آسیبهای احتمالی تأکید کرد.
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در این نشست مهندس حق شناس در مورد به روزرسانی به موقع و سریع اطالعات حوزه مسكن شهری و نیز تأكید بر اخذ تصمیم گیریها در این حوزه
كه باید به نفع سازمان و در زمینه رسالت بنیاد مسکن باشد و همچنین مطالعات پیوستی پروژهها در قالب مسئولیتهای اجتماعی با رعایت جنبههای مثبت
و منفی آنها كه باید در دستور کار قرار گیرد ،به بحث و گفتگو پرداخت.

تمام مطالبات مردم برای تعمیرات پرداخت میشود
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��كن اس��تان اصفهان ،مهندس مهدیان -معاون بازس��ازی و مس��کن روستایی بنیاد مسکن کش��ور در بازدید از مناطق
سیلزده شهرستان پلدختر با بیان اینکه بازسازی مناطق سیلزده استان لرستان خیلی خوب شروع شده است ،گفت :با توجه به اینکه بیشترین خسارت هم
در اس��تان لرس��تان بود اعتبارهایی که پیشبینی ش��ده بود را در مرحله اول تأمین کردیم .همچنین کار با استقرار استانهای معین در پنج استان سیلزده و
استان لرستان بهخوبی پیش میرود.
مهندس مهدیان با اش��اره اینکه به زودی تمام مطالبات مردم بابت تعمیرات پرداخت میش��ود ،افزود :بازسازی واحدهای احداثی در بیشتر روستاها شروع
شده و بخشی که نیاز به جابهجایی داشت زمین تأمین ،خریداری و کار ساختوساز شروع شده و مردم نیز مشغول ساختوساز هستند.
معاون بازس��ازی و مس��کن روستایی بنیاد مسکن کشور در مورد روستای مالوی گفت :این روستا در حاشیه جاده قرار دارد که امکان ساخت و درجاسازی
نداش��ت .زمین قابل تأمین اس��ت ولی مردم تمایل دارند که به نزدیک ش��هر منتقل شوند که زمینی برای آنها پیشبینی شده است و باید مراحل قانونی آن
طی شود تا ساختوساز را شروع کنند.

نشست فنی پروژه برج خورشید زرین شهر مشهد
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراسان رضوی ،نشست
فنی پروژه برج خورش��ید زرین ش��هر مشهد که توس��ط بنیاد مسکن در حال
س��اخت میباشد با حضور مهندس حق ش��ناس -معاون مسکن شهری بنیاد
مس��کن کش��ور و هیئت همراه و مهندس موسوی نیا -مدیرکل بنیاد مسکن
استان در شهر مشهد برگزار شد.
در ابتدا طبقات احداث ش��ده برج خورش��ید توس��ط مهندس حق شناس و
مهندس موسوی نیا و معاون مسکن شهری این استان و کارشناسان مربوطه
مورد تحقیق و ارزیابی قرار گرفت.
در این نشس��ت مهندس حق شناس در س��خنانی گفت :استفاده از مصالح
9
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ساختمانی و نیروی کار بومی در پروژههای این استان در واقع تحقق شعار و راهبرد سالهای گذشته و جاری میباشد که توسط رهبر معظم انقالب ترسیم
گردیده است.
وی افزود :ایجاد فضاهای با نش��اط نظیر تراس ،روف گاردن ،حیاط و باغچه در پروژهها بس��ته به نوع کاربری آن بس��یار حائز اهمیت است چرا که اجرای
چنین فضاهایی در مرحله اول سبب فروش آسان واحدها و در نهایت سبب نشاط و شادابی ساکنین آنها میشود.

نشست ستاد هماهنگی بازسازی استان برگزار شد
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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 ستاد هماهنگی بازس��ازی استان ،مدیران کل
و مس��ئولین ستادهای بازس��ازی مستقر در مناطق س��یلزده استان در ستاد
هماهنگی بازسازی این استان برگزار شد .
در این نشست ضمن بررسی آخرین آمار و عملکرد ستادهای معین بازسازی
مس��تقر در استان لرستان ،با طرح موضوع ،مشکالت و موانع موجود در مسیر
بازس��ازی مناطق سیلزده بررس��ی و راهکارهای مناسب برای مرتفع نمودن
مشکالت موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

بازدید مهندس مهدیان از روند بازسازی واحدهای مسکونی در مناطق سیلزده استان
گلستان
بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان گلستان ،مهندس مهدیان-
معاون بازس��ازی و مس��کن روس��تایی بنیاد مسکن کش��ور از روند بازسازی
واحدهای مسکونی خس��ارتدیده از طوفان ،سیل و رانش در شهرستانهای
گمیشان ،آققال و گنبد بازدید کرد.
در ادامه این بازدیدها یک واحد مسکونی ساخته شده در روستای آرخ بزرگ
شهرستان گمیشان ،یک واحد مسکونی در روستای قانقرمه شهرستان آققال
و یک واحد مسکونی نیز در روستای سلطانعلی شهرستان گنبد افتتاح و مورد
بهرهبرداری قرار گرفت.

بازدید از پروژه های مسكن روستایی
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان تهران ،مهندس شاملو-
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور و مهندس خوئینی -معاون عمران
روستایی بنیاد مسکن اس��تان تهران از پروژههای مسکن روستایی اجرا شده
توس��ط بنیاد مسکن استان تهران در روستاهای بیدك و كردر و اراضی وادان
بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس حاجی عزیزی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان دماوند
در مورد کم و کیف اجرای پروژههای یاد شده و وضعیت اراضی در شهرستان
دماوند توضیحهایی را ارائه داد.
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قزوین ،مهندس تابش-
رئیس بنیاد مس��کن کشور و هیئت همراه و مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان از مناطق سیلزده شهرستان دلفان بازدید کردند.
در این بازدید مهندس تابش در س��خنانی گفت :تعمی��ر تعداد  ۳۴۰۰واحد
مسکونی س��یلزدگان در شهرستان دلفان از توابع استان لرستان توسط بنیاد
مسکن استان به پایان رسیده و تحویل ساکنین آنها شد.
وی در مورد پایان عملیات تعمیر واحدهای یاد ش��ده افزود :اس��تان قزوین
بهعنوان استان معین لرستان تعیین شده و بنیاد مسکن وظیفه تعمیر واحدهای
مس��کونی تخریب شده در شهرستان دلفان را بر عهده گرفت و امروز رسالت
خود را به خوبی انجام داده است.
رئیس بنیاد مس��کن کش��ور گفت :با اس��تقرار ستاد بازسازی بنیاد مس��کن استان در شهرستان دلفان ارزیابی میزان خس��ارت واحدهای آسیبدیده در این
شهرستان در دستور کار قرار گرفت و تعداد  ۱۱000واحد مسکونی مورد ارزیابی قرار گرفت و تعداد  ۸000واحد خسارتدیده شناسایی شد.
مهندس گونجی تصریح کرد :در این شهرس��تان قرار ش��د تعداد  ۳000واحد مس��کونی ساخته شود که تعداد  ۱۶۷واحد آن شهری و تعداد  ۲۹۴۳واحد آن
روستایی است که اکنون توانستیم دربخش تعمیر تمام تعهد خود را انجام داده و تحویل ساکنان دهیم.
وی گفت :در بخش تعمیرات تعداد  ۹۰۵واحد مسکونی در شهر نورآباد و تعداد  ۲۶۹۵واحد در روستاها توسط بنیاد مسکن تعمیر و به پایان رسید و اکنون
با حضور مهندس تابش کار واگذاری صورت گرفت.
در این بازدید مهندس تابش با کارکنان ستاد بازسازی بنیاد مسکن استان از نزدیک دیدار کرد.
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مهندس تابش :پایان عملیات اجرایی تعمیر تعداد  3400واحد مس��کونی در شهرستان
سیلزده دلفان

برگزاری نشست شورای اداری و هماهنگی ستادهای بازسازی
بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان گلستان ،با حضور مهندس
مهدیان -معاون بازس��ازی و مسکن روس��تایی بنیاد مسکن کشور در مناطق
سیلزده استان و بازدید از روند بازسازی واحدهای خسارتدیده از طوفان ،سیل
و رانش در اس��تان ،نشست شورای اداری و هماهنگی ستادهای بازسازی بنیاد
مسکن استان برگزار شد و روند بازسازی در استان مورد ارزیابی قرار گرفت.
در ادامه مهندس مهدیان روند بازس��ازی در اس��تان را مثبت ارزیابی کرد و
خواستار تسریع در روند دیوارچینی واحدهای سقفزده با توجه به نزدیکی به
فصل سرما شد.

بازدید از مناطق زلزلهزده مسجدسلیمان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان خوزستان ،مهندس مهدیان-
معاون بازس��ازی و مس��کن روستایی بنیاد مسکن کش��ور از مناطق سیلزده
مسجد سلیمان بازدید کرد.
در ادامه مهندس مهدیان در نشستی در فرمانداری بر ضرورت برنامهریزی
برای تسریع در آغاز بازسازی مناطق آسیبدیده مسجد سلیمان تأکید کرد.
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نشست ستاد هماهنگی بازسازی مناطق سیلزده استان
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان تهران ،با حضور مهندس
مهدیان -معاون بازس��ازی و مسکن روس��تایی بنیاد مسکن کشور ،مهندس
غالمرضا صالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان تهران ،مهندس حمیدرضا
روس��تایی -معاون بازس��ازی و مسکن روستایی اس��تان و همچنین مهندس
دهقانی -رئیس س��تاد هماهنگی بازس��ازی مناطق س��یلزده و سایر مدیران
کل اس��تانهای معین مس��تقر در استان خوزستان نشس��ت ستاد هماهنگی
بازس��ازی مناطق س��یلزده استان خوزس��تان در محل ادارهکل بنیاد مسکن
استان خوزستان تشکیل گردید.
در این نشس��ت گزارش��ی از پیش��رفت فیزیکی واحدهای تعمیری ،احداثی
روستایی و شهری در کلیه ستادها ارائه شد .

نشست فرآیند بازسازی مناطق سیل زده
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراسان رضوی ،نشست
بررس��ی فرآیند بازس��ازی مناطق س��یل زده اس��تان با محوریت ش��هرهای
بردس��کن ،کالت ،نیشابور ،س��رخس ،درگز ،تربت جام ،س��بزهوار ،قوچان و
کاش��مر با حضور مهندس مهدیان -معاون بازس��ازی بنیاد مس��کن کشور و
مهندس موسوی نیا -مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این نشس��ت نسبت به نهایی کردن لیس��ت متقاضیان مطابق با سهمیه
ابالغی و اخذ تأییدیه فرمانداری ،ارس��ال لیس��ت مربوط��ه ،تکمیل فرمهای
ارزیاب��ی اولی��ه آواربرداری ،اس��تفاده از ناظرین تمام وق��ت جهت واحدهای
بازسازی و ...بحث و تبادل نظر گردید.
س��پس مهندس مهدیان به نظارت دقیق به روشهای بازسازی ،استفاده از
مصالح با کیفیت ،اس��تفاده از نیروی کار بومی و استانداردس��ازی این واحدها
تأکید کرد.
با خبر ش�دیم تع�دادی از همکارانمان در اس�تانهای کش�ور پس از

چندین سال تالشهای صادقانه و خدمترسانی به مردم در شهرها
و روستاهای کشور به افتخار بازنشستگی نائل آمدند.

بنیاد مسکن انقالب اسالمی با قدردانی از این عزیزان،

روابط عمومی

برای آنان آرزوی سالمتی و توفیق مینماید.

اسامی همکارانی که به افتخار بازنشستگی نایل آمدند:
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محمد کاردان (دفتر مرکزی)

ناصر میرزایی (اردبیل)

اکبر گلعیزاده (گیالن)

محمد محمدزاده (خراسان رضوی)

علی کریمی کوهستانق (قم)

موسی شرفی (گیالن)

محمود حبیبزاده (خراسان رضوی)

محمدعلی داوطلب (قم)

یوسف قربانی سرینی (کرمانشاه)

محمدتقی اشرف عظیمی (خراسان رضوی)

هوشنگ صفری طاقوسلطانی (قم)

غالمرضا بخسی (هرمزگان)

مهدی عباسپور بیلندی (خراسان رضوی)

صابر فصیحی (قم)

غالمعلی لقمانپور (مازندران)

عباس محمدزاده (خراسان رضوی)

محمد حاتمی (گیالن)

عیسی ذبیحی (مازندران)
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان ایالم ،امیرحسین خزلی
فرزند قدرت خزلی از همکاران بنیاد مس��کن اس��تان در مسابقات شنای 50
متر و  100متر آزاد و در اولین جش��نواره بازیهای بومی محلی دانشجویان
دانشگاه جامع علمی کاربردی مقام اول را کسب نمود.
روابط عمومی بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی ،این موفقی��ت را به وی و
خانواده اش تبریک میگوید.

موفقیت فرزند همکار

بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان فارس ،هانیه و هس��تی
برومند فرزندان امیر برومند از همکاران بنیاد مسکن شهرستان زرین دشت
در مسابقات ژیمناس��تیک به ترتیب در مادههای خرک و زمین مقام اول را
کسب نموده و موفق به دریافت لوح به همراه یک مدال طال شده اند.
روابط عمومی بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی ،این موفقی��ت را به آنها و
خانوادهاشان تبریک میگوید.
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موفقیت فرزند همکار

برگزاری مس�ابقه فوتس�ال بین تیمهای بنیاد مسکن
استان و نقشه کشان

بناب��ر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراس��ان رضوی ،تیم
فوتسال بنیاد مسکن استان در دیداری تدارکاتی مسابقهای با تیم نقشهکشان
و طراحان استان برگزار کرد.
بازیکنان تیم فوتس��ال بنیاد مس��کن را مجتبی غدی��ری ،حجت ترکمن،
محمدجواد خجس��ته فر ،حمید شوکتیان و حسین زوارزاده تشکیل میدادند
که با تیم نقشه کشان و طراحان به رقابت پرداختند .
گفتنی اس��ت برگزاری دیدارهای تدارکاتی با تیمهای فوتس��ال ادارههای
استان به منظور حفظ آمادگی از رویکردهای جدید بنیاد مسکن استان است.

• مهندس عزیزا ...مهدیان -معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی،
مهندس عبدالحس�ین حجتی را به سمت سرپرس�ت دفتر مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی

منصوب نمود.

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

بنیاد مسکن شهرستانهای گرگان و آققال را با حفظ سمت بهعنوان سرپرست معاونت بازسازی
و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان منصوب نمود.
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انسان از دیدگاه اسالم
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یکی از منابعی که میتوان از آن برای زندگی با قناعت ،حداکثر استفاده را کرد و از آن الگو گرفت زندگی پیغمبر اکرم(ص) و ائمه اطهار
اس��ت .ش��ما اگر در زندگی همه انبیاء مطالعه کنید مخصوص ًا نبی مکرم اس�لام(ص) خواهید یافت که پیغمبر از حداقل امکانات در زندگی
اس��تفاده میکرد در حالی که از نظر عظمت گل س��ر س��بد عالم انسانیت است که خلقت جهان به خاطر وجود نازنین او است ولی میبینید
چنان زندگی میکند که افراد ضعیف جامعه آن چنان به س��ر میبرند ،بلکه کمتر از بعضی آنها ،خودش لباس خودش را میش��وید خودش
ش��یر بز خودش را میدوش��د و کارهای زندگی خودش را انجام میدهد هیچ وقت در زندگی پیغمبر اسرافی نبوده از کمترین چیزی که در
زندگی قابل استفاده است آن را رها نمی کند چه بسا افرادی خردهگیری میکردند که در همه زمانها هستند .بر او خرده میگرفتند ولی
او توجهی به اعتراضات بیجای مردم نمی کرد کاری که میکرد میخواس��ت به جهان و جهانیان ثابت کند که باید مردم نیازمند را مورد
توجه قرار داد و زندگی را در س��طح آنان س��پری کرد جای تعجب اس��ت .پیغمبر در زمانی رس��التش را اعالم کرد که دو قدرت تشریفاتی
جهان آن روز خودنمایی میکردند روم و ایران که از حداکثر تش��ریفات ظاهری اس��تفاده میکردند .بعضی اوقات تش��ریفات آنان ایجاد
در
ِ
وسوسه در بعضی از مسلمانها هم میکرد در مقاطعی به خاطر عالقه به زرق و برق و اسراف در آنچه به دست میآورند به ورطه بیچارگی
میکش��اند .از رحلت پیغمبر اکرم(ص) مدت زیادی نگذش��ته بود که بعضی از مس��لمانها به دنیا عالقمند شدند آن هم دلبستگی که جای
تأسف است چه افرادی که خود را از نزدیکان پیغمبر میدانستند و یا خلیفه پیغمبر میدانستند ،دیری نگذشت که عدهای از مسلمین سیره
و روش خ��ود را از پیغمب��ر(ص) جدا کردند .تنها کس��انی که راه و روش پیغمبر(ص) را ادامه دادن��د مولی الموحدین علی بن ابیطالب(ع) و
فرزندانش��ان بودند که زندگی آنها در راس��تای زندگی پیغمبر(ص) بود و طبق نقل عده کمی از اصحاب رسول اهلل(ص) راه و روش زندگی
پیش��وای خود را ادامه دادند که گویا آنها تعداد انگش��ت شماری بودند گرچه برای الگوگیری از زندگی سراسر قناعت بار پیغمبر(ص) روش
زندگ��ی امیرالمؤمنی��ن علی بن ابیطالب(ع) کافی ب��ود زیرا صرف نظر از قناعت در زندگی ،از همان زندگی درس ایثار هم به همه جهانیان
��یرا إِنَ َّما ن ُْطع ُِم ُك ْم ل ِ َو ْج ِه اللَِهّ اَل نُ ِر ُید م ُ
ون َّ
ِنك ْم
ارائه دادند که قرآن کریم در توصیف آنها فرموده « َو ُی ْطع ُِم َ
الط َعا َم َعلَى ُح ّبِ ِه م ِْس��كِی ًنا َو َیتِی ًما َوأَسِ ً
َج َزاء اَ
وَل شُ ُكو ًرا» و طعام و غذای خود را در حالی که خود نیاز داشتند به مسکین و یتیم و اسیر دادند.
پس از س��ه روز روزه گرفتن س��ه ش��ب غذای خود را برای رضای خدا به مسکین و یتیم و اسیر بخشیدند .امیدوارم ما هم از راه و روش
زندگی آنها در حد توانمان درس بگیریم.
الزم اس��ت ما هم بهعنوان امت پیغمبر(ص) و ش��یعیان علی بن ابیطالب(ع) و فرزندانش در زندگی خودمان یک نگاهی بکنیم ببینیم آیا
شباهتی بین زندگی پیغمبر(ص) و ائمه هدی(ع) و ما است و یا اگر فاصله داریم این فاصله چقدر است مخصوص ًا در نظام جمهوری اسالمی
که برخواس��ته از اندیش��ه امامی است که واقع ًا راه پیغمبر(ص) را پیمود .او در زندگی با کمترین امکانات زندگی کرد و وقت رفتن چیزی از
اموال دنیا انباشته نکرده بود و از خودش باقی نگذاشت و رهبری عظیم الشان ما هم با همان سبک و روش زندگی کردهاند و میکنند ما
در چه حدی از همین رهبران حاضرمان پیروی کردهایم و میکنیم؟ نمی خواهم بگویم در جامعه مشکالتی وجود ندارد که دارد ولی حل
میسر خواهد بود؟
این مشکالت آیا جز با همت مردم و تصمیم به قناعت زندگی کردن ّ
آنچه مسلم است دیگران برای حل مشکالت کشور و مردم ما گامی بر نخواهند داشت بلکه آنها به فکر پیچیدهتر کردن کارها در کشور
ما بودهاند و خواهند بود ولی اگر ما به دس��تور اس�لام عمل کنیم نه این که مش��کالت کش��ور را حل خواهیم کرد گره زیادی از گرفتاران
جامعه اس�لامی را باز خواهیم کرد آنچه الزم میدانم متذکر ش��وم این اس��ت که قناعت ما دشمن را به زانو در خواهد آورد همانطوری که
در صدر اس�لام با محاصره ش��دید شعب ابوطالب چنان شد که در نهایت دشمن شکست را پذیرفت و پیروزی مسلمین آن روز جهان را به
خود متوجه ساخت.
به امید روزی که پرچم پرافتخار جامعه متمدن اسالمی ،جهان را دگرگون کند .انشاءا...
والسالم علیکم و رحمة اهلل
محمدعلی رضایی
شهریور ماه 98
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قصص قرآن یا

تاریخ انبیاء

قسمت پنجم
برگرفته از کتاب

چنان که گفته ش��د ،آدم(ع) حدود هزار سال که از عمرش گذشت ،از جهان
برفت و ش��یث را وصی خود گردانید .قابیل که از این موضوع مطلع ش��د ،نزد
ش��یث آمد و او را تهدید کرد و گفت« :س��بب این که من ب��رادرت هابیل را
کش��تم ،همین بود که او مقام وصایت پدر را داشت و برای آن که فرزندان او
به بچههای من در آینده افتخار نکنند ،من او را کشتم .اکنون تو نیز اگر جایی
اظهار کنی که مقام وصایت پدر به من رسیده است ،تو را نیز خواهم کشت.
همانط��ور که ابن اثیر و طبری نقل کردهاند و در احادیث نیز آمده اس��ت،
خود آدم(ع) نیز به ش��یث سفارش کرد که علم خود و مقام وصایت را که پدر
بدو داده بود را از قابیل پنهان دارد تا مبادا همان طور که به هابیل حسد برد،
به وی نیز حسد ببرد و درصدد قتل او بر آید .به همین دلیل شیث پیوسته در
تقیه به سر میبرد.1
حال خوف و ّ
چنان که گفتهاند ،شیث(ع)  912سال از عمرش گذشته بود که از دنیا رفت
و خ��دای تعالی پنجاه صحیفه بدو داده بود که ب��ا آنها مردم زمان خود را که
همگی از نوهها و نوادههای آدم ابوالبشر(ع) بودند ،به خدای یگانه دعوت کند.
مس��عودی گفته اس��ت که بیست و نه صحیفه بر ش��یث نازل شد که در آنها
تهلیل و تسبیح بود.

ادریس(ع)

پس از ش��یث ،فرزندش اَنوش که او را ریسان نیز نامیدهاند ،وصی او گردید
و دایع نبوت را تحویل گرفت ،پس از وی پس��رش قینان بن انوش ،پس از او
مهالئی��ل یا حلیث و پس از وی فرزن��دش یارد (و بعضی برد ذکر کردهاند) یا
غنمیشا به این مقام رسیدند و یارد پدر اخنوخ است که نام ادریس پیغمبر است.
عمر هر یک از اینها را به اختالف بین  800تا  1000س��ال نوش��تهاند .مث ً
ال
عمر انوش را  905یا  965سال و عمر قینان را  840یا  920سال و مهالئیل
را  865یا  926سال و عمر یارد را  962سال ذکر کردهاند .2در نامهای آنها نیز
اختالف است که ما معروفترین آنها را انتخاب کردیم.

چنان که گفتهاند ،نس��بت ادریس(ع) به چهار واس��طه به شیث میرسد و از
ابن اسحاق نقل شده است که  308سال از عمر آدم ابوالبشر را نیز درک کرد
و ابن اثیر گفته است که  368سال از عمر ادریس گذشته بود که حضرت آدم
از دنیا رفت.
ن��ام عبری آن حض��رت خنوخ و ترجمه عربیش اخنوخ اس��ت .در بعضی از
نقلهاست که حکمای یونان نام آن حضرت را «هرمس الهرامسه» یا هرمس
حکی��م گذاردهاند و هرمس که لفظ عربی اس��ت و ترجمه یونانی آن ارمیس
اس��ت ،به معنای عطارد اس��ت .برخی گفتهاند که نام یونانی او طرمیس بوده
است.
محل والدت او را برخی سرزمین بابل و برخی شهر منف که پایتخت مصر
قدیم بوده ذکر کردهاند.
منصب نبوت پس از آدم ابوالبش��ر و فرزندش ش��یث به آن حضرت رسید و
مختصات نبوت و اسم اعظم و مقام وصایت نصیب وی گردید.
عل��ت نامگ��ذاری آن حضرت به ادریس نیز در روایات ،کثرت اش��تغال وی
به درس و کتاب ذکر ش��ده اس��ت .چنان که در روایات و تواریخ آمده ،ادریس
نخستین کسی است که خط نوشت ،جامه بدوخت و علم خیاطی را تعلیم داد.
زیرا قبل از وی مردم با پوس��ت حیوانات خود را میپوش��اندند و آن حضرت را
منشأ و معلم بسیاری از علوم مانند علم نجوم ،حساب ،هندسه ،هیئت و غیره
نجار در قصص االنبیاء خود نقل کرده است که ادریس
دانستهاند .3عدالوهاب ّ
ب��ه مصر آمد و در آنجا س��کونت گزید و به دعوت م��ردم به اطاعت از حق و
امر به معروف و نهی از منکر مش��غول گردید و مردم آن زمان به هفتاد و دو
زبان سخن میگفتند و خدای عزوجل همه آن زبانها و لغات را به وی تعلیم
فرمود و ادریس(ع) سیاس��ت و آداب تم��دن و قوانین مملکتی را به مردم یاد
داد و همچنین طرز اداره ش��هرها و ساختمان آنها را به مردم آموخت و بر اثر
تعلیمات آن حضرت  188ش��هر در روی کره زمین بنا گردید که کوچکترین
آنها رها 4بوده است.5

 .1تاریخ طبری ،ص 107؛ کامل ابن اثیر ،ج  ،1ص .47
 .2تاریخ طبری ،ج  ،1صص  110و .111

 .3مجمع البیان ،ج  ،6ص 519؛ قصص االنبیاء راوندی ،صص .78-79
 .4رها یا آورفا نام شهری در ترکیه است که سابقه تاریخی آن به قرنها قبل از میالد میرسد.
نجار ،ص .26
 .5قصص االنبیاء ّ

اوصیای پس از وی تا ادریس
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شریعت و آیین ادریس(ع)

ادری��س(ع) مردم را به دین خدا و توحید و عب��ادت پروردگار متعال دعوت
کرد و بدانها میگفت« :عمل صالح در این دنیا موجب آزادی از عذاب آخرت
میگ��ردد» .او م��ردم را به زهد در دنیا و عدالت ترغی��ب فرمود ،آنها را طبق
برنامه خاصی مأمور به خواندن نماز کرد و همچنین روزهای معینی در ماه را
برای روزه گرفتن ،مقرر کرد ،دستور جهاد با دشمنان دین را بدانها داد ،زکات
مال را برای کمک به ضعیفان بر آنها واجب فرمود و دس��تور تطهیر از جنابت
و پرهیز از سگ و خوک را بدانها داد ،مشروبات سکرآور و مست کننده را نیز
ب��ر آنها حرام فرم��ود و عیدهایی برای مردم مقرر کرد که در آن روزها قربانی
کنند .وی مردم را به آمدن پیغمبران بعد از خود بش��ارت داد و اوصاف پیغمبر
اسالم را نیز برای آنها بیان فرمود و مردم را بر سه طبقه کاهنان ،سالطین و
رعایا تقسیم کرد.

نام ادریس در قرآن و صعود وی به آسمان

در قرآن کریم در دو جا نام ادریس(ع) ذکر ش��ده است .یکی در سوره مریم
و دیگری در سوره انبیاء .در سوره انبیاء فقط نام آن حضرت برده شده ولی در
س��وره مریم خدای تعالی اوصافی نیز برای آن حضرت بیان فرموده که متن
آن چنین است:
ِیس إِنَّهُ كَانَ ِصدِّیقًا نَ ِب ًّیاَ ،و َر َف ْع َنا ُه َمكَانًا َعلِ ًّیا».4
« َوا ْذكُ ْر ِفی الْ ِك َت ِ
اب إِ ْدر َ

چنان که از تواریخ بر میآید ،ادریس پیغمبر از پیمبران بزرگواری اس��ت که
خداون��د مقام ص��وری ،معنوی ،ظاهری و باطنی را ب��رای او گرد آورده بود و
گذش��ته از مقام شامخ نبوت و رس��التی که از جانب پروردگار متعال داشت در
صورت ظاهر نیز به قدرت و عظمت رسید و مردم آن زمان مطیع و فرمانبردار
وی بودند و بادیده احترام به وی مینگریستند.
جبار و س��تمگر ذکر شده است که در زمان
در روایات ش��یعه نام پادش��اهی ّ
ادریس میزیسته است و به ظلم و ستم زمینها و مایملک مردم را میگرفته
اس��ت .وی زنی زیبا نیز داش��ته که در کارها با او مشورت و به دستور او رفتار
میکرده اس��ت که بر اثر طغیان و س��تم به نفرین ادریس گرفتار شد و خود و
همسر و پیروانش نابود شدند و سالها مردم به قحطی و خشکسالی دچار شدند
که برای اطالع بیشتر میتوانید به کتاب اکمال الدین صدوق(ره) مراجعه کنید
و تفصیل آن را که خوشبختانه ترجمه هم شده است ،در ان کتاب بخوانید.1
در خبر است که راوندی(ره) به سندش از وهب بن منبه نقل کرده است که
ادریس مردی بلند باال و فراخ س��ینه بود ،صدایش آهسته ،گفتارش آرام و در
هنگام راه رفتن گامها را کوتاه بر میداش��ت ...تا آنجا که گوید :وی نخستین
کس��ی بود که جامه دوخت و هرگاه سوزن میزد خدای را تسبیح میگفت و
ب��ه یگانگی و بزرگی او را یاد میکرد و در هر روز برابر با اعمال تمامی مردم
آن زمان تنها از وی عمل نیک به آس��مان باال میرفت .در زمان آن حضرت
فرش��تگان به میان مردم میآمدند و با مردم دس��ت میدادند و بر آنها سالم
میکردند و س��خن میگفتند و نشس��ت و برخاست و مجالست داشتند و این
بدان سبب بود که مردم آن زمان مردمانی صالح و شایسته بودند و این جریان
تا زمان نوح(ع) نیز ادامه داشت و پس از آن منقطع گردید.2
در حدیثی که از امام صادق(ع) نقل کرده ،آن حضرت درباره فضیلت مسجد
سهله فرمود« :هرگاه به کوفه رفتی به مسجد سهله برو و در آنجا نماز بگزار
و حاجتهای خود را از خدا بخواه ،زیرا مسجد سهله خانه ادریس پیغمبر بوده
که در آن خیاطی میکرد و نماز میگزارد».3

[در این كتاب ادریس را یاد كن كه او پیغمبری راس��تى پیشه بود ،و ما او را
به مقامی بلند ،باال بردیم].
در معنای این جمله که فرمودهَ « :و َر َف ْع َنا ُه مَكَ انًا َعلِ ًّیا» ،میان مفسران اختالف
است که منظور چیست؟ دستهای گفتهاند که یعنی قدر او را باال بردیم و به او
عل ّو درجه و مقام واال دادیم و جمعی دیگر گفتهاند که یعنی او را به آسمان باال
بردیم و در عالم باال جای دادیم ،س��پس در علت و کیفیت صعود آن حضرت
نیز به آس��مان اختالف نظر اس��ت که چگونه بوده است؟ در پارهای از روایات
آمده که خداوند نس��بت به یکی از فرش��تگان خود خشم کرد و بال و پرش را
قط��ع ک��رد و او را در یکی از جزیرهها انداخت و س��الها در آن جزیره بود تا
هنگامی ک��ه خداوند ادریس را مبعوث فرمود .فرش��ته مزبور نزد آن حضرت
آمد از وی خواس��ت به درگاه خداوند دعا کند تا خداوند از وی بگذرد و بال و
پرش را به او باز گرداند ،ادریس هم دعا کرد و خدا از وی درگذش��ت و بال و
پرش را به وی باز داد ،فرشته مزبور که رهین منت ادریس بود به آن حضرت
عرض کرد« :آیا حاجتی داری؟» ادریس گفت« :آری میخواهم مرا به آسمان
ببری تا ملک الموت را دیدار کنم .زیرا با یاد وی زندگی بر من گوارا نیست».
فرشته مزبور ادریس را به آسمان چهارم آورد و در آنجا ملک الموت را دید که
نشس��ته است و س��ر خود را از روی تعجب حرکت میدهد ،ادریس پیش آمد
و به ملک الموت س�لام کرد و پرسید« :چرا سرت را تکان میدهی؟» جواب
داد که پروردگار عزت به من فرمان داد جان تو را میان آسمان چهارم و پنجم
بگیرم و تو را قبض روح کنم و من در فکر بودم که چگونه با این همه فاصله
بس��یاری که میان آس��مان چهارم با سوم و میان آس��مان سوم با دوم و میان
آسمان دوم با اول و همچنین میان آسمان اول با زمین است من مأمور شدهام
که در آس��مان چهارم جان تو را بگیرم تا اکنون که تو را دیدار کردم .س��پس
جانش را در همانجا بگرفت.5
در روای��ت طبری و فری��د و جدی و دیگران که آن را نقل کردهاند ،موضوع
غضب و خشم پروردگار -که مورد ایراد بعضی واقع گردیده است -ذکر نشده
و مابقی آن با مختصر اختالفی به همین نحو از کعب االخبار نقل شده است.
در حدیث��ی که راوندی در قص��ص االنبیاء از ابن عباس نقل کرده اس��ت،
ملکالموت از خدای تعالی اج��ازه گرفت که برای زیارت ادریس(ع) به زمین
بیای��د و او را دی��دار کند و خداوند به وی اجازه داد و نزد ادریس آمد و مدتی با
وی مأنوس ش��د تا این که ادریس او را ش��ناخت و از وی خواست که او را به
آسمان باال برد ،ملک الموت از خداوند اجازه گرفت و ادریس را به آسمان باال
برد و پس از این که جهنم و بهش��ت را به وی نشان داد ،ادریس وارد بهشت
شد و دیگر از آنجا بیرون نیامد و در آنجا به سر برد.6

 .1اکمال الدین صدوق ،صص .71-78
 .2قصص االنبیاء راوندی ،ص .78
 .3همان ،ص .79

 .4سوره مریم ،آیات  56و .57
 .5مجمع البیان ،ج  ،6ص 519؛ بحاراالنوار ،ج  ،11ص .277
 .6قصص االنبیاء راوندی ،ص .77
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با وجود این که انس��ان در قرآن بهعنوان موجودی ش��ریف و عالی مورد ستایش
قرار گرفته اما از طرف دیگر با ذکر نقاط ضعف ،مورد نکوهش واقع ش��ده است که
در اینجا به پارهای از آنها اشاره میگردد.
 -1خدا را فراموش میکند

طبع انس��ان چنین اس��ت که در مواقع گرفتاریها دس��ت به دعا و راز و نیاز بر
میدارد و حل مشکالت را از خداوند میخواهد ،ولی وقتی که گرفتاری او رفع شد
ب��ه زندگی عادی بر میگردد و خ��دا را فراموش میکند .در قرآن میگوید «هرگاه
آدمی به رنج یا زیانی میافتد ،در هر حال ما را به دعا میخواند ،اما هنگامی که رنج
یا گرفتاری او را برطرف ساختیم به حالت سابق بر میگردد».
 -2مغرور و فخرکننده است

در قرآن میفرماید «و اگر آدمی را پس از س��ختی و گرفتاری به نعمت رساندیم،
از روی غفلت و غرور میگوید روزگار زحمت و رنج به سر آمد».
در جای دیگر میفرماید :چون خداوند او را برای آزمایش مورد اکرام و انعام قرار
دهد ،میگوید خدا مرا عزیز و گرامی داش��ته و هنگامی که از باب امتحان او را در
تنگی زندگی قرار دهد میگوید :خدا مرا به خواری و ذلت افکنده است.
 -3ناسپاس و کفران کننده است

در قرآن میفرماید «اگر به انس��ان نعمت و رحمتی عطا کنیم و س��پس آن را از
دستش بگیریم ،نومید و ناسپاس میگردد».
 -4حریص و بخیل و بیقرار است

در قرآن میفرماید «به آنها بگو اگر ش��ما همه گنجهای رحمت خدا را در تملک
خود در آورید ،باز هم بُخل میورزید و انسان طبع ًا بخیل است».
از طرفی انسان طبع ًا حریص و بیصبر است ،چون شر و زیانی به او رسد بیقراری
میکند و چون خیری به او روی آورد از احسان بخل میورزد».
 -5طغیان بر اثر بینیاز بودن

«می فرماید انس��ان اگر خودش را بینیاز دید سرکشی و طغیان میکند .او بسیار
ضعیف آفریده شده است».
 -6انسان عجول است

انس��ان موجودی است عجول .در قرآن میفرماید «انسان با همان رغبتی که در
خی��ر خود دارد ،گاهی ش��ر و زیان خود را میطلبد ،او موج��ودی بیصبر و عجول
است» و با سخن حق هم جدال میکند.
 -7ستمکار و ناسپاس و نادان است

می فرماید «هر چه را از خدا خواس��تید به ش��ما داد و اگر بخواهید نعمتهای او
را به ش��مار آورید ،از محاسبه عاجز خواهید بود ،انسان موجودی ستمکار و ناسپاس
است».
 -8شیفته متاع دنیا است

در قرآن میفرماید «عالقه به خواس��تها و امیال نفس��انی مانند زنان و فرزندان،

ط�لا و نقره ،مزارع و امالک ،چهارپایان و غیره در دل انس��ان نهاده ش��ده و اینها
متاع و کاالی زودگذر دنیا هستند ،اما منزلگه و بازگشت خوب نزد خداوند است».

انسان در مقام ذات نه خوب است و نه بد
چنانکه مالحظه کردید انس��ان در قرآن به دو گونه متضاد توصیف شده است .از
یک طرف بهعنوان موجودی برگزیده و گرامی معرفی ش��ده که دارای روحی است
ملکوتی که خدا آش��نا و کمال طلب میباش��د و استعداد تکامل و درک علمی او به
حدی اس��ت که فرش��تگان الهی از نیل بدان مقام ناتوانند و سرانجام وی بهعنوان
خلیفه الهی تعریف شده است.
از سوی دیگر بهعنوان موجودی ضعیف ،بخیل ،ستمگر ،جاهل و ناسپاس ،شیفته
متاع دنیا ،مغرور ،عجول و کم ظرفیت مورد نکوهش قرار گرفته اس��ت .اکنون این
س��ئوال مطرح است که حقیقت انس��ان چگونه است؟ اگر فطرت انسان بر توحید و
خداجویی بنا شده و ذات ًا طالب خیر ،نیکی و مکارم اخالق است پس چرا به خداوند
کفر میورزد و بهعنوان جاهل ،س��تمگر و ناسپاس معرفی شده است؟ در توجیه آن
میتوان گفت که در مقام ذات و فطرت انسان ،نه خوبی و کمال نهفته شده و نه شر
و نقصان و نسبت به هیچ یک از اینها ضرورت و اقتضایی ندارد ،بلکه برای هر یک
از آنها اس��تعداد و آمادگی دارد .به عبارتی انسان در مقام ذات نه خوب است ،نه بد،
لیکن میتواند طریق کمال و خوبی یا ش��ر و فساد را در پیش بگیرد .بنابراین آیات
و احادیث از استعدادهای ذاتی انسان خبر میدهند ،نه از استعدادهای درونی وی.
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نقاط ضعف انسان از دیدگاه قرآن

انسان دارای دو مرتبه و درجه وجودی است

در جمع بین آیات احتمال دیگری هم وجود دارد که کسی بگوید انسان موجودی
اس��ت دارای دو سرش��ت ،که نیمی از سرش��ت وی از نور و نیمی دیگر از ظلمت
میباشد .بنابراین خصائص خوب انسان از سرشت نورانی او نشأت میگیرد و شر و
بدیهای او نیز از سرشت ظلمانی تراوش میکند و به این ترتیب این سئوال پیش
میآید انسانی که یک حقیقت بیش نیست چگونه میتواند هم منشاء خوبیها باشد
و هم منش��اء بدی ها؟ در تفسیر و توجیه آن میتوان گفت :درست است که انسان
ی��ک حقیقت بیش نیس��ت ،لیکن دو مرتبه و درجه وج��ودی دارد .از طرفی حیوان
اس��ت و تمایالت حیوانی دارد و از طرفی انسان و دارای نفس مجرد ملکوتی است
که با عالم قدس و سرچش��مه خیرات تناس��ب و سنخیت دارد و از این بُعد خواهان
فضائل ،مکارم و کماالت اس��ت .پس بُعد انسانی او مورد تکریم قرار میگیرد و بُعد
حیوانی وی مورد نکوهش واقع میشود.
و از این طریق میتوان جمع بین آیات و احادیث مختلف را تعریف و تفسیر نمود.
نگارش :ابراهیم امینی
از کتاب اسالم و تعلیم و تربیت
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کمبود اسید فولیک و عوارض آن بر جسم و روح
اسید فولیک پروتئینی اس��ت که در تولید گلبولهای قرمز خون نقش
با اهمیتی داش��ته و برای س�لامت عمومی بدن بسیار الزم است .کمبود
این ماده ش��خص را دچار کم خونی ک��رده و موجب اختالل در عملکرد
گلبولهای قرمز میش��ود .رژیم غذایی نامناس��ب ،مشکالت مربوط به
روده و دس��تگاه گ��وارش و همچنین بیماریهای التهابی و س��رطان از
جمله عوامل مربوط به کمبود و ناکافی بودن این ماده پروتئینی هستند.
بنابراین نوع خ��وراک و تغذیه میتواند در ایجاد این کمبود نقش مهمی
داش��ته باش��د .در صورتی که نش��انههایی مانند عدم هضم غذا یا س��وء
هاضمه در ش��خص مش��اهده شد منش��أ آن مربوط به مسئله گوارش و
اختالالت رودهای میباشد.
از س��وی دیگر بیماری سرطان به نوبه خود عاملی برای کاهش میزان
اسید فولیک در بدن بیمار خواهد بود.
در زیر به س��ایر نشانههای مربوط به کمبود یا تولید نشدن این ماده در
بدن بهطور خالصه اشاره کردهایم.
مشکل در سالمت زبان

یکی از نشانههای کم خونی ناشی از فقر اسید فولیک ،بیماری گلوسیت
است که سبب میشود زبان شخص ملتهب ،قرمز رنگ و دردناک گردد.
معمو ًال قبل از بروز درد ،بیمار صاف شدن سطح زبان را احساس میکند.
التهاب و رنگ زبان با ایجاد اسید فولیک رفع خواهد شد.
ایجاد بیحسی در دستها و پاها

کمبود ماده اس��ید فولیک موجب بروز بیحسی در دست و پا میشود.
بهویژه اگر در یک س��مت بدن احس��اس کرختی و به اصطالح مورمور
شدن میکنید حتم ًا در این مورد با پزشک مشورت نمائید.
احساس خستگی زیاد

خس��تگی مش��کل ش��ایع در تمام انواع کم خونی اس��ت .گشاد شدن
رگهای خونی سبب میشود که هموگلوبین و اکسیژن به شکل مؤثر به
رگها منتقل نشود و بدن نتواند عملکرد درستی داشته باشد .بهویژه اگر
دچار بیحالی میش��وید ممکن است عامل آن کم خونی مگالوبالستیک
باشد که باید به پزشک مراجعه کرد.
18

به وجود آمدن مشکالت ماهیچهای

اگر بدن ش��ما از حرکات س��اده هم ناتوان است و ماهیچهها در مقابل
هر حرکتی از خود واکنشی نشان نمی دهند و مقاومت میکنند و هنگام
نرمش و ورزش کردن مشکل دارید ،دچار کمبود اسید فولیک هستید.
بروز زخمهای دهانی

زخمه��ای دهانی ش��ایع و بیضرر میباش��ند اما زخمه��ای مزمن و
دی��ر عالج میتوانند نگران کننده باش��ند .فاکتورهای متعددی در ایجاد
زخمهای دهانی نقش دارند اما کمبود ماده اس��ید فولیک از عوامل بروز
زخمهای بازگش��ت کننده است ،بهویژه اگر با دیگر نشانههای کم خونی
ناشی از کمبود اسید فولیک باشد.
سفید شدن سریع موها

سفیدن شدن زودرس موی سر مث ً
ال در سن  20سالگی میتواند ناشی
از کم خونی مربوط به کمبود ماده اس��ید فولیک باش��د .البته در صورت
درم��ان به موقع ،امکان این که موهای س��فید به رن��گ اصلی بر گردد
وجود دارد.
مشکالت مربوط به گوارش

کمبود اس��ید فولیک میتواند در روند طبیع��ی هضم تغییراتی را ایجاد
کند .نشانههای آن بهصورت اسهال ،به وجود آمدن نفخ و دردهای ناحیه
شکم بروز میکند.
ایجاد اختالل و مشکل روحی

غیر از موارد جس��می و بدنی ،کمبود و س��طح پائین اس��ید فولیک به
افسردگی شخص نیز منجر خواهد شد .خشم و تحریک پذیری زیاد هم
میتواند نشانه دیگری از این کمبود باشد.

پیشگیری و درمان

بهمنظور مبتال نش��دن به این عارضه و درمان آن باید با پزش��ک خود
مش��ورت کنید تا برای شما مواد یا ویتامینهای الزم را که تا حد زیادی
برای جلوگیری از کمبود این اسید مفید میباشند را تجویز نماید و از این
طریق خود را در برابر این مسئله بیمه کنید.
نگارش و تنظیم :الف -ص
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افتتاح طرح هادی روستای باباکندی کوه
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان آذربایجان شرقی
بنابر گزارش روابط عمومی ،طرح هادی روستای باباکندی کوه از محل
اعتبارهای دولتی با حضور فرماندار ،نماینده مردم شهرستانهای هشترود
و چاراویماق در مجلس ش��ورای اسالمی ،بخشدار ،اعضای شورای اداری،
اهالی ،دهیاری و شورای اسالمی روستا که توسط بنیاد مسکن شهرستان
هشترود اجرا شده بود ،مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
مهرانیفر -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان هش��ترود گفت :اجرای طرح
هادی روس��تای باباکندی کوه از تواب��ع بخش مرکزی با اعتباری بیش از
 ۲میلیارد و  ۹۶۲میلیونریال از محل اعتبارهای استانی اجرا شده است.

افتتاح آسفالت معابر در روستاهای اسکندر تبریز و دیزج لیلی خانی

بنابر گزارش روابط عمومی ،پروژه آسفالت معابر روستای اسکندر شهرستان تبریز
با حضور مهندس علیپور -بخشدار بخش مركزی تبریز ،مسئولین ادارهها و شورای
اسالمی ،دهیار و اهالی روستای اسکندر از محل قیر رایگان افتتاح شد.
در ابتدا تمجیدی -دهیار روس��تا از تالشهای مس��ئولین شهرس��تان تبریز در
خدمترسانی به روستاها قدردانی کرد.
در ادامه مهندس علیپور از تالشهای بنیاد مس��کن شهرستان تبریز در خدمت
به روس��تاییان با اجرای پروژههای عمرانی و نیز از همکاری و مش��ارکت اهالی
روس��تا در اج��رای پروژهها قدردانی کرد و گفت :اج��رای چنین طرحهایی باعث
رشد ،شکوفایی و آبادانی روستاها میگردد.
گفتنی است پروژه آسفالت معابر روستای اسکندر با اعتباری به مبلغ  5600میلیون ریال اجرا شده است.
همچنین با حضور مس��ئولین یاد ش��ده آسفالت معابر روستای دیزج لیلی خانی شهرس��تان تبریز با اعتباری به مبلغ  4000میلیونریال افتتاح و
تعداد  878خانوار از مزایای این طرح بهرهمند شدند.

همانا خردمند کسی است که به یگانگی خدای تعالی معتقد باشد و فرمانش را
اطاعت نماید – حضرت محمد (ص)
19
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افتتاح و بهرهبرداری از طرح هادی روستای شنگلآباد

در مراسمی با حضور مهندس باباپور -مدیركل بنیاد مسكن استان ،دكتر وحدتی -نماینده مردم شهرستان بستانآباد در مجلس شورای اسالمی،
دكتر موسوی -فرماندار شهرستان بستانآباد ،مهندس طهماسبپور -مدیر بنیاد مسكن شهرستان و گروهی از رؤسای ادارههای شهرستان طرح
هادی روستای شنگلآباد از توابع شهرستان بستانآباد افتتاح شد.
در ابتدا طهماس��بپور با ارائه گزارش��ی در مورد فعالیتهای بنیاد مسکن در شهرستان بس��تانآباد ،خواستار همكاری بیشتر نهادهای اجرایی و
بانكهای عامل در طرح ویژه جهت تسهیل در استفاده روستاییان و اقشار كم درآمد گردید.
وی افزود :اجرای طرح هادی روستای شنگلآباد با اعتباری بیش از  2میلیارد ریال مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در پایان فرماندار از تالشها و فعالیتهای انجام شده توسط بنیاد مسكن شهرستان بستانآباد قدردانی کرد.
سپس مهندس باباپور با اشاره به وضعیت روستاهای هدف گردشگری شنگلآباد گفت :در صورت اجرای شبكه معابر و دفع آبهای سطحی بنیاد
مسکن و نیز در صورت تخصیص اعتبار ،نسبت به اجرای آسفالت معابر روستا اقدام خواهد نمود.
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افتتاح و بهرهبرداری از طرح هادی و آسفالت  6روستای شهرستان آذرشهر

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس
باباپ��ور -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس کرمی-
مدی��رکل امور روس��تایی و ش��وراهای اس��تانداری ،دکتر
اللهیاری -فرماندار شهرس��تان آذرش��هر ،دکت��ر علیزاده-
معاون فرماندار ،مهندس محمدی -بخشدار بخش گوگان،
مهندس آرمان -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان آذرشهر و
سایر مسئولین شهرستان ،آسفالت معابر روستای خاصلو با اعتباری بیش از  12میلیاردریال توسط بنیاد مسکن به بهرهبرداری رسید.
در مراس��م افتتاح این پروژه دکتر اللهیاری و مهندس محمدی با قدردانی از توجه ویژه مدیرکل بنیاد مس��کن استان ابراز امیدواری کردند تا در
تخصیص قیر آتی نیز روستاهای شهرستان از محل یاد شده بهرهمند گردند.
س��پس مهندس باباپور در س��خنانی گفت :با همکاری و مش��ارکت بنیاد مسکن ،دهیاران و اهالی روس��تاها از محل قیر سال  97بیش از متراژ
 30س��ال پیش ،اقدام به آس��فالتریزی در سطح معابر روستاهای استان کردهاند که این امر در س��ایه تالش بخشداران ،دهیاران و بنیاد مسکن
شهرستانها و نیز از همه مهمتر مشارکت مردم و اهالی روستاها در خودیاری و کمک به دهیاری روستا محقق شده است.
در این مراسم فرماندار شهرستان لوح تقدیری از طرف دهیار روستای خاصلو ،رییس شورای بخش و اهالی روستا به مهندس باباپور اعطاء نمود
و همچنین یکی از معابر اصلی روستا بنام بنیاد مسکن نامگذاری شد.
در ادامه مهندس آرمان گفت :از محل س��همیه قیر س��ال  85000 ،97مترمربع معابر شهرس��تان در  14روستای آن آسفالت گردیده است که از
این نظر این شهرس��تان رتبه  4اس��تان را داراست و در هفته دولت با حضور مسئولین شهرستان تعداد  6مورد از این روستاها بهصورت نمادین و
به نمایندگی سایر روستاها و همچنین واحد مسکونی در شهر تیمورلو افتتاح گردید.

طرح هادی و آسفالتریزی روستای طالبخان افتتاح شد

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور حمید ش��کری -معاون
اس��تاندار و فرماندار شهرس��تان مراغه طرح هادی و آس��فالتریزی روستای
طالبخان افتتاح شد.
در ابتدا حمید ش��کری در سخنانی گفت :اجرای طرحهای عمرانی و توسعه
زیرس��اختها ،راهبرد و اولویت دولت تدبیر و امید برای ایجاد رونق اقتصادی
است.
وی ادام��ه داد :حمای��ت از بخش تولید رویکرد دول��ت در رونق اقتصادی و
مقابله با تحریم و هجمههای اقتصادی دشمنان نظام اسالمی است.
معاون اس��تاندار با اش��اره به اجرای طرحهای عمران روستایی افزود :توجه

رها نمودن دنیا فضیلت و رها نمودن گناهان واجب است – امام موسی کاظم (ع)
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جدولگذاری و آسفالت روستای گل تپه افتتاح شد
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به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مس��ئوالن شهرستانی،
بهرهبرداری از طرحهای عمرانی شهرستان مراغه آغاز شد.
نقی مس��کینی -معاون عمرانی فرماندار شهرس��تان مراغه در مراس��م
افتتاح این طرحها گفت :حمایت از تولید و رونق اقتصادی مهمترین جبهه
ایستادگی در برابر تحریمهای دشمنان است.
در ادامه مهندس مقتومی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان مراغه گفت:
طرحهای عمران روس��تایی و مس��کن از جمله اقدامهایی است که توسط
دس��تگاههای اجرایی و خدمات رسان در سالهای اخیر در روستاهای این
شهرستان اجرا شده است.
مهندس مقتومی خاطر نش��ان ک��رد :طرح زیرس��ازی ،جدولگذاری و
آس��فالتریزی روس��تای گل تپه با مشارکت بخشداری مرکزی و بنیاد مس��کن و با اعتباری به مبلغ  7میلیارد و  550میلیونریال به بهرهبرداری
رسید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ویژه به مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها میتواند زمینه ساز رشد اقتصادی و تولیدی باشد.
در ادامه مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان مراغه گفت :اکنون طرح هادی روس��تاهای طالبخان ،تازه کند قشالق و حاجی کرد در قالب زیرسازی،
آسفالت و جدولگذاری نیز توسط بنیاد مسکن شهرستان مراغه با مشارکت بخشداری و با اعتباری به مبلغ  22میلیاردریال نیز افتتاح شد.
وی اضافه کرد :همچنین طرح زیرس��ازی ،جدولگذاری و ایجاد کانیو در چهار روس��تای شلیلوند ،آشان ،نوا و تازه کند قشالق با یک میلیارد و
 ۶۰0میلیونریال اعتبار بهصورت نمادین در روستای تازه کند قشالق به بهرهبرداری رسید.

افتتاح و بهرهبرداری از جدولگذاری و آسفالتریزی روستاهای ایری سفلی ،احمدآباد و کمار سفلی

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور مهندس یگانی -معاون
عمران روس��تایی بنیاد مسکن اس��تان ،دکتر احمدی -فرماندار شهرستان
جلفا ،مهندس یونس��ی -معاون عمرانی فرمانداری ،عادلی فر -بخش��دار
بخ��ش س��یه رود و گروه��ی از مس��ئولین ادارههای شهرس��تان ،پروژه
جدولگذاری و آسفالتریزی روستای ایری سفلی از توابع بخش سیه رود
شهرستان جلفا به بهرهبرداری رسید.
در ابت��دا مهن��دس منتی -مدیر بنیاد مس��كن شهرس��تان جلفا در مورد
فعالیتهای عمرانی بنیاد مس��کن در روس��تای ایری سفلی گفت :در بهار
س��ال  1397نس��بت به اجرای پیاده روس��ازی با اعتباری ب��ه مبلغ 800
میلیونریال از محل اعتبارهای ملی و در پائیز سال  1397نسبت به شروع
پروژه جدولگذاری دو معبر از معابر روس��تا که توس��ط اهالی و با مشارکت دهیاری بازگشایی ش��ده بود با اعتباری به مبلغ  2000میلیونریال از
محل اعتبارهای ملی و در اوایل تابستان  1398نسبت به زیرسازی و آسفالتریزی معابر یاد شده با اعتباری بیش از  3500میلیونریال از محل
اعتبارهای ملی و قیر رایگان در روستای یاد شده اقدام گردیده است.
همچنین تعداد اس��ناد مالکیت صادره در روس��تای ایری س��فلی  620جلد بوده و تاکنون  313واحد مس��کونی با استفاده از تسهیالت بهسازی
احداث و مقاومسازی شده است.
سپس مهندس یگانی گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن در سطح روستاها ارائه و از حمایتهای دولت در این زمینه قدردانی کرد و خواستار
حمایتهای همهجانبه مسئولین و مشارکت روستاییان در اجرای طرحهای عمرانی شد.
همچنین با حضور مسئولین یاد شده پروژه سنگفرش روستای کمارسفلی از توابع بخش سیه رود با اعتباری به مبلغ  2500میلیونریال از محل
اعتبارهای ملی اجرا شده است.

ی لرزد و پروردگار خشمگین می شود -حضرت محمد (ص)
هرگاه تبهکار ستوده شود عرش م 
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گفتنی اس��ت بهرهبرداری از جدولگذاری و آس��فالتریزی روستای احمدآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان جلفا در مرحله اول با اعتباری به
مبلغ  500میلیونریال از محل اعتبارهای ملی و در مرحله دوم زیرس��ازی و آس��فالتریزی معابر این روستا با اعتباری بیش از  1200میلیونریال
از محل اعتبارهای ملی و قیر با حضور مسئولین یاد شده و فیض الهی به بهرهبرداری رسید.
در ای��ن مراس��م دکتر احم�دی با قدردانی از کلی�ه عوامل اجرایی پروژه بهویژه بنیاد مس�كن شهرس�تان جلف�ا در اجرای
پروژههای عمرانی در روس�تاهای مرزی شهرس�تان و به تالش مضاعف و مش�ارکت هرچه بیش�تر روستاییان در حفظ و
نگهداری پروژهها و همت مسئولین محلی برای رسیدن به آبادانی و توسعه روستاها تأکید کرد.

افتتاح پروژه طرحهای هادی و آسفالت روستاهای دایالر ،انداب قدیم و چل قشالق
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حض��ور مهندس محمودی-
فرماندار شهرس��تان اهر ،مهندس اس��معیلزاده -بخش��دار بخش مرکزی و
رؤس��ای ادارهها ،پروژه اجرای طرح هادی و آس��فالت معابر روس��تای دایالر
و پروژه پل و دیوار س��نگی روس��تای چل قش�لاق از تواب��ع بخش مرکزی
شهرستان اهر افتتاح شد.
در ابتدای مراسم مهندس رحیمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان اهر با ارائه
گزارش��ی از عملکرد بنیاد مسکن شهرس��تان و مشخصات پروژه در روستای
دایالر گفت :برای عملیات زیرس��ازی ،آمادهس��ازی و نیز آسفالت اعتباری به
مبلغ  1میلیارد و  500میلیونریال هزینه ش��ده اس��ت و طرح هادی ،جدول
گذاری ،پیاده روسازی و جدارهسازی دیوار واحدهای مسکونی نیز با اعتباری
به مبلغ  2میلیارد و  500میلیونریال اجرا شده است.
همچنین در روستای چل قشالق عملیات اجرای یک پل به دهانه  8متر و دیوار سنگی به طول  95متر ،حدود  2میلیاردریال هزینه شده است.
در روس��تای انداب قدیم نیز عملیات آس��فالت با اعتباری به مبلغ  1میلیاردریال هزینه و طرح هادی ش��امل س��نگفرش ،جدولگذاری و پیاده
روسازی با اعتباری به مبلغ  2میلیاردریال اجرا شده است.
در ادامه مهندس محمودی از تالشهای بنیاد مس�کن در توسعه روستاها قدردانی کرد و یادآور شد :گسترش تعاملها

بین دس�تگاههای اجرایی موجب افزایش کیفیت خدماترس�انی به مردم بهویژه روس�تاییان و رفع محرومیتزدایی در
جامعه میشود.

در پایان مراسم ،دهیاری ،شورای اسالمی و اهالی روستا به پاس تالشهای کم نظیر بنیاد مسکن در روستای دایالر با ارائه لوح تقدیر از مدیر
بنیاد مسکن شهرستان اهر قدردانی نمودند.

افتتاح طرح هادی و آسفالت روستای چشمه وزان

در مراس��می با حضور دکت��ر رحمتی -معاون هماهنگ��ی امور عمرانی
اس��تانداری ،مهن��دس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس
محمودی -فرماندار شهرستان اهر و رؤسای ادارهها ،اجرای طرح هادی و
آس��فالت معابر روستای چشمه وزان از توابع بخش مرکزی شهرستان اهر
به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا مهندس رحیمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان اهر با ارائه گزارشی
از عملکرد بنیاد مس��کن شهرستان و مش��خصات این پروژه یادآور شد :در
روس��تای چش��مه وزان برای انجام عملیات زیرس��ازی ،آمادهس��ازی و نیز
آس��فالت حدود  1میلیارد و  600میلیونریال هزینه شده است و نیز اجرای
طرح هادی س��نگفرش ،جدول گذاری ،پیاده روس��ازی و جدارهسازی دیوار
واحدهای مسکونی با هزینهای به مبلغ  2میلیاردریال اجرا شده است.

کار اندک از خردمند پذیرفته می شود و پاداشش دو برابر است -امام موسی کاظم (ع)
22

افتتاح و بهرهبرداری از روستای خور خور
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور فرماندار و مدیر بنیاد
مسکن شهرستان اسکو ،بخش��دار ایلخچی و گروهی از مسئولین ادارهها
و اهالی روس��تاهای بخش ،طرحهای هادی روس��تاهای خورخور ،شللو و
میرجانلو بخش ایلخچی شهرس��تان اس��کو بهصورت نمادین در روستای
خورخور از توابع بخش ایلخچی افتتاح شد.
در ابت��دا مهن��دس احمدپور با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای انجام یافته
در روس��تاهای یاد ش��ده گفت :عملیات انجام یافته در این روستاها شامل
جدولگ��ذاری ،پیاده روس��ازی و زیرس��ازی روس��تای میرجانلو از محل
اعتباره��ای ملی به مبلغ  2میلیاردریال توس��ط بنیاد مس��کن و آس��فالت
روس��تای میرجانلو بهصورت مشارکتی توس��ط بنیاد مسکن و دهیاری با
اعتباری بیش از  3/5میلیاردریال انجام ،در روس��تای شللو جدولگذاری و
دیوار س��احلی توس��ط بنیاد مسکن با اعتباری به مبلغ یک میلیاردریال و در روستای خورخور اجرای آسفالت با مشارکت بنیاد مسکن و دهیاری با
اعتباری بیش از  2/5میلیاردریال اجرا شده است.
در پایان مهندس بابک رضی منش -فرماندار شهرستان با قدردانی از خدمات بنیاد مسکن و بخشداری به اهتمام دولت تدبیر و امید به توسعه
و عمران روستایی اشاره نمود.
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در ادامه مهندس محمودی از عملکرد بنیاد مسکن در زمینه آبادانی روستاهای شهرستان بهویژه روستای چشمه وزان قدردانی کرد.
در پایان مهندس باباپور گفت :بنیاد مسکن در کنار سایر دستگاههای خدمات رسان آمادگی کامل برای خدمترسانی به روستاییان را دارد که
این امر مستلزم تعامل مسئولین محلی روستاها و دستگاههای اجرایی خواهد بود.

افتتاح نمادین  6پروژه آسفالت معابر در روستاهای اسفهالن ،بارانلو ،اسبس ،الهیجان ،آخوال و تازه کند

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می بهصورت نمادین آس��فالت معابر روستایی
 6روس��تا از بخ��ش خسروش��اه شهرس��تان تبری��ز از مح��ل قیر رای��گان با حضور
حجتاالسالموالمس��لمین ناصری -امامجمعه بخش خسروشاه ،مهندس مهدوی-
فرمان��دار شهرس��تان تبریز ،مهندس اس��دی -معاون هماهنگی و ام��ور فرمانداری
شهرس��تان تبریز ،مهندس رضایی -بخشدار بخش خسروش��اه ،مسئولین ادارهها و
شوراهای اسالمی ،دهیاران و اهالی روستاها در روستای اسفهالن افتتاح شد.
در ابتدا لطفی -دهیار روس��تای اس��فهالن با بیان مطالبی از تالشهای مسئولین
شهرستان تبریز در خدمترسانی به روستاها قدردانی کرد.
در ادامه مهندس عبادی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان تبریز با ارائه گزارشی از
فعالیتها و عملکرد بنیاد مس��کن در بخش خسروش��اه ،هدف اصلی بنیاد مسکن را
خدمترس��انی به روس��تاییان و عمران و آبادی روستا اعالم کرد و از تالشهای مسئولین ،دهیاریها ،شوراهای اسالمی و اهالی روستاها که در
اجرای پروژهها بنیاد مسکن را یاری کردهاند ،قدردانی کرد.
س��پس مهدوی در بازدید از پروژهها از تالشهای بنیاد مس��کن شهرستان تبریز در خدمت به روس��تاییان و اجرای پروژههای عمرانی و نیز از
همکاری و مشارکت اهالی روستاها قدردانی نمود.
گفتنی است اجرای آسفالت معابر در روستاهای بارانلو ،اسبس ،اسفهالن ،الهیجان ،آخوال و تازه کند با اعتباری بیش از  40میلیاردریال هزینه
اجرا شده است.
الزم به ذکر اس��ت جدولگذاری و زیرس��ازی معابر توس��ط دهیاری روستا و اجرای آسفالت معابر نیز توس��ط بنیاد مسکن از محل قیر مصرفی
رایگان اجرا شده است.

زیاد به یاد مرگ باش تا تو را از دنیا جدا کند -حضرت محمد (ص)
23
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افتتاح و بهرهبرداری از طرح هادی روستاهای مهمانلو ،شور قشالق و دوه یاتاقی کورانلو
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بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،در مراس��می با حضور مع��اون فرمانداری،
بخشداران بخش مرکزی و شادیان ،گروهی از مسئولین ادارههای شهرستان
و اهالی روس��تاهای مهمانلو ،شور قش�لاق و دوه یاتاقی کورانلو طرح هادی
این روستاها افتتاح گردید.
در این مراسم مهندس فروغی -مدیر بنیاد مسكن شهرستان چاراویماق با
قدردان��ی از دهیاران و اهالی در اجرای طرحهای عمرانی گفت :طرح هادی
روستای مهمانلو با اعتباری به مبلغ  2میلیارد و  500میلیون ریال ،سنگفرش،
زیرس��ازی توس��ط ماش��ینآالت بنیاد مس��کن و پروژههای آس��فالتریزی
روستاهای شور قشالق و دوه یاتاقی کورانلو بهصورت مشارکتی با دهیاران روستاها با اعتباری به مبلغ  1میلیارد و  450میلیونریال و دوه یاتاقی
کورانلو با اعتباری به مبلغ  2میلیارد و  860میلیونریال اجرا شده است.
همچنین عملیات جدولگذاری و زیرسازی توسط دهیاران و آسفالتریزی از محل قیر سال  97توسط بنیاد مسکن انجام شده است که با اجرای
این طرحها تعداد  226خانوار از مزایای این طرح برخوردار شدند.
در ادامه مهندس فاتح -معاون فرماندار با س��پاس از مدیر بنیاد مس��كن شهرستان چاراویماق در مورد اجرای طرحهای هادی در روستاهای یاد
شده از روستاییان خواست تا واحدهای مسکونی خود را با استفاده از تسهیالت طرح ویژه مقاومسازی نمایند.

زنوزق روستایی با ظرفیت گردشگری باال است

مهدی وفادار -مدیر بنیاد مسکن شهرستان مرند با اشاره به کارهای انجام گرفته
برای توسعه گردشگری در روستای زنوزق گفت :این روستا ماسوله آذربایجان است
و بدون تغییر ماهیت و هویت روستا ،طرحهای زیادی در آنجا اجرا شده است.
مهدی وفادار در بازدید رسانهای اصحاب رسانه از پروژههای بنیاد مسکن شهرستان
مرند با ارائه گزارش��ی از شهرس��تان مرند گفت :کل خانوار شهرستان مرند ۸۵693
است که  ۲۷397خانوار روستایی و  ۵۸296نفر خانوار روستایی میباشد بهطوری که
 ۸۸918نفر را جمعیت روستایی و  ۱۵۶053نفر را جمعیت شهری تشکیل میدهد.
وی با بیان اینکه تعداد شهر در این شهرستان پنج شهر میباشد ،توضیح داد :تعداد
 ۸۴روس��تای باالی  ۲۰خانوار وجود دارد و تعداد کل روس��تا در این شهرستان ۱۲۳
روستا بوده که  ۲۵روستا خالی از سکنه میباشد.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان مرند در ادامه به پروژه با ارزش روس��تای زنوزق که با هدف ایجاد بستر گردشگری بود ،اشاره کرد و یادآور شد:
شروع طرح از سال  ۸۲با جمع کل اعتبار  6873میلیونریال بود.

افتتاح طرحهای هادی روستاهای مالجیق ،آالقیه و آسایش

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور دکتر رحمتی -معاون عمرانی استاندار ،مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،فرماندار،
نماینده ،بخشدار ،گروهی از رؤسای ادارهها ،اهالی ،دهیاری و شورای اسالمی روستای مالجیق ،طرح هادی روستاهای مالجیق ،آالقیه و آسایش
از توابع بخش نظرکهریزی مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
مهندس مهرانیفر -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان هشترود در این مراسم گفت :جدولگذاری روستاهای آالقیه و مالجیق از محل اعتبارهای
ملی توس��ط بنیاد مس��کن و از محل قیر با مشارکت دهیاران ،بخشداری و ش��ورای اسالمی روستاها نسبت به زیرسازی و آسفالت آن اقدام شده
است که در روستای مالجیق  ۴۱۰۰و در روستای آالقیه  ۵۰۰۰مترمربع از معابر روستاها زیرسازی و آسفالت گردیده است و برای اتمام پروژههای
یاد شده مبلغ  3میلیارد و  ۱۰۰میلیونریال در مالجیق و  ۴میلیارد و  ۵۰میلیونریال در آالقیه هزینه گردیده است.
مهندس مهرانیفر افزود :برای تکمیل طرح هادی روستای آسایش از محل اعتبارهای دولتی مبلغ  ۱میلیارد و  ۵۰۰میلیونریال برای زیرسازی
و آسفالت هزینه شده و  ۱میلیارد و  ۴۶۰میلیونریال نیز سال قبل برای اجرای سنگفرش پروژه هزینه شده بود.

تهیدستی و عمر طوالنی را بر خود تلقین مکن -حضرت علی (ع)
24

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی
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بنا به گزارش روابط عمومی ،دوره آموزش��ی آش��نایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولش��ویی با حضور کارشناس��ان و مهندسان در بنیاد مسکن
استان برگزار شد.
محجل -کارش��ناس آموزش و منابع انس��انی بنیاد مس��کن استان گفت :این دوره با حضور  30نفر از کارشناسان و مهندسان به مدت  8ساعت
برگزار شد.
دکتر کاووسی -مدرس این دوره مهمترین مسائل و سیاستهای پیش رو در حوزه مبارزه با پولشویی را تبیین و اهمیت نقش مؤثر مدیران در
پیشبرد اهداف عالیه این نهاد بهویژه پیشگیری از بروز خطرها و تهدیدها در بحث مالی و اقتصادی را عنوان نمود.
گفتنی اس��ت این دوره آموزش��ی ،با هدف افزایش سطح آگاهی مدیران و کارکنان سازمانها با مسئله مبارزه با پولشویی و تهدیدهای ناشی از
ای��ن معضل اقتصادی ،آموزش قوانین و مقررات مبارزه با پولش��ویی و تأکی��د بر به اجرا در آوردن مقررات مربوطه در بخشهای مختلف ادارهها،
شرکتها و دستگاههای دولتی میباشد.
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وی همچنین خواستار توجه ویژه مدیرکل بنیاد مسکن استان مانند سالهای قبل در مورد تخصیص قیر برای عمران و آبادانی روستاها و توجه
و دستورهای ویژه مسئولین حاضر جهت روانسازی هرچه بهتر امور مربوط به تسهیالت توسط بانکها گردید تا قبل از اتمام فصل کاری منطقه،
واحدهای یاد شده مورد بهرهبرداری قرار گیرند.
در پایان دکتر رحمتی با س��پاس و ابراز رضایت از اجرای پروژههای روس��تایی توس��ط بنیاد مس��کن دس��تورهای الزم را برای طرح مسائل و
مشکالت بانکی تسهیالت طرح ویژه شهرستان در کمیته راهبردی استان ارائه داد.

مدیرعامل جدید بنیاد بتن آذرآبادگان معرفی شد
بن��ا به گزارش روابط عمومی ،طی حکمی از س��وی مهندس ذبیحیان-
مدیرعام��ل بنیاد بتن ایران ،فوالدی بهعن��وان مدیرعامل جدید بنیاد بتن
آذرآبادگان منصوب و با اعطای لوح تقدیری از زحمات س��ی س��اله احمد
عشقی تجلیل شد.

افتتاح طرحهای هادی روستاهای دیزج امیر مدار ،آغچه کهل و کلجاه

بنابر گزارش روابط عمومی ،بهمناسبت گرامیداشت هفته دولت طرحهای
عمرانی روستایی بخش مرکزی شهرستان اسکو با حضور فرماندار و مدیر
بنیاد مسکن شهرستان اسکو ،بخشدار مرکزی ،گروهی از مسئولین ادارهها
و اهالی روس��تاهای بخش ،طرحهای هادی روس��تاهای دیزج امیر مدار،
آغچه کهل و کلجاه از توابع شهرستان اسکو بهصورت نمادین در روستای
دیزج امیرمدار افتتاح شد.
در ابت��دا مهن��دس احمدپ��ور گزارش��ی از فعالیتهای انجام ش��ده در
روس��تاهای یاد شده ارایه نمود و گفت :عملیات انجام یافته در روستاهای
یاد شده شامل جدول گذاری ،زیرسازی و آسفالت روستای آغچه کهل از
محل اعتبارهای استانی به مبلغ  2/4میلیاردریال و توسط بنیاد مسکن اجرا شده است ،آسفالت روستای کلجاه توسط بنیاد مسکن با اعتباری به
مبلغ  2میلیاردریال و آسفالت روستای دیزج امیرمدار با مشارکت بنیاد مسکن و دهیاری با اعتباری بیش از  4/5میلیاردریال اجرا گردیده است.
در ادامه فرماندار با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن و بخشداری به اهتمام دولت تدبیر و امید به توسعه و عمران روستایی اشاره کرد.
گفتنی اس��ت در روس��تاهای یاد شده تعداد  605جلد سند مالکیت صادر و نیز تعداد  200واحد مسکونی با استفاده از تسهیالت طرح ویژه اقدام
به نوسازی واحدهای مسکونی خود نمودند.

کسی که شمشیر ستم برکشد با همان شمشیر کشته می شود – حضرت علی (ع)
25
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افتتاح نمادین چهارصد و سی و پنجمین واحد مسکونی روستایی در روستای ساروجه
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بنابر گزارش روابط عمومی ،بهمناسبت هفته دولت ،در مراسمی با حضور
مسئوالن شهرستانی ،بهرهبرداری از هشت طرح در بخش کشاورزی ،آب،
مسکن و عمران روستایی در شهرستان مراغه آغاز شد.
در این مراس��م نقی مسکینی -معاون عمرانی فرماندار شهرستان مراغه
در س��خنانی گف��ت :حمایت از تولی��د و رونق اقتص��ادی مهمترین جبهه
ایستادگی در برابر تحریمهای دشمنان است.
نقی مس��کینی اف��زود :توجه ب��ه دغدغههای تولیدکنن��دگان بهویژه در
مناطق روستایی ،اولویت دولت تدبیر و امید و در زمینه امیدآفرینی و ایجاد
اشتغال پایدار است.
در ادامه مهندس مقتومی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان مراغه گفت :طرح مقاومسازی تعداد  ۴۳۵واحد مسکونی روستایی این شهرستان در
یک سال اخیر نیز بهصورت نمادین در روستای ساروجه بخش سراجوی این شهرستان به بهرهبرداری رسید.
گفتنی است برای مقاومسازی این واحدها تاکنون  115میلیاردریال تسهیالت از سوی بنیاد مسکن به متقاضیان ارائه شده است.
در پایان این مراسم تابلو فرشی از طرف بنیاد مسکن به صاحب واحد مسکونی نوساز شده اعطا گردید.

حماسه هشت سال دفاع مقدس یک گنج حقیقی است که تمام شدنی هم نیست

به گزارش روابط عمومی ،س��رهنگ دکتر قادری از یادگاران هش��ت ساله دفاع مقدس
و جانش��ین اسبق سپاه عاشورا اس��تان با حضور در بنیاد مسکن استان در سخنانی بنا به
تعبیر معروف رهبر معظم انقالب در باره حماسه هشت سال دفاع مقدس میفرمایند :این
جنگ ،حقیقت ًا یک گنج است؛ یک گنج حقیقى است که تمامشدنى هم نیست.
دکت��ر ق��ادری افزود :همان طور که هر گنج عظیم��ی دارای ظاهر و باطن و الیههای
متع��دد و گوهرهای متنوع اس��ت؛ دفاع مق��دس نیز به عنوان گنج��ی عظیم از معارف،
تجارب ،مفاهیم و ...دربردارنده ذخایر بیپایانی از گوهرهای گرانبها و متنوع اس��ت .یکی
از آن گنجینههای این گنج عظیم ،گنجینه فرهنگی دفاع مقدس برای تمامی نس��لها و
جوامع بشری میباشد.

وی خاطر نشان کرد :مهمترین و ارزشمندترین میراث دفاع مقدس ،فرهنگ دفاع مقدس است که مبتنی بر مجموعه
ارزش�های دینی ،اسلامی و ملی اس�ت .فرهنگ دفاع مقدس به نوبه خود میراث ش�هیدان ،جانبازان و رزمندگان است.
مهمترین جلوه این میراث عظیم شهدای ایثارگر هستند که بقا و حیات ملی امروز کشور مرهون خون آنهاست.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان اردبیل
بهرهبرداری از طرح هادی روستای قورت تپه

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حض��ور دکتر ولی ملکی ـ
نماینده مردم شهرس��تان مشکینشهر در مجلس ش��ورای اسالمی ،اکبر
صم��دی ـ فرماندار ،گروهی از مس��ئولین شهرس��تان و مهندس مهدی
وکیلی ـ مدیر بنیاد مس��کن شهرستان مشکینشهر ،طرح هادی روستای
قورت تپه از توابع این شهرس��تان با اعتباری به مبلغ  800میلیونریال به
بهرهبرداری رسید.
در این مراسم دکتر ملکی با قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن در عمران
و آبادانی روس��تاها گفت :شهرس��تان مشکینش��هر دارای اس��تعدادهای

کسی که عقلش را نابود نمود دین و دنیایش را تباه نموده است -امام موسی کاظم (ع)
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گردشگری و توانمندیهای عمرانی است که این امر نتیجه تالش مسئولین و مدیران دستگاههای اجرایی میباشد.
وی بنیاد مسکن را پیشرو درتحقق این برنامهها اعالم و تصریح کرد :فرمانداری ،دهیاریها و بهخصوص اهالی روستاها با همکاری و همدلی
میتوانند بنیاد مسکن را در زمینه توسعه عمران و آبادانی موطن خویش یاری نمایند.
سپس صمدی در سخنانی گفت :مدیریت بنیاد مسکن در اجرای طرحهای عمرانی و صدور سند روستایی موجب رفع محرومیتزدایی میگردد.
وی از دستگاههای اجرایی شهرستان خواست تا با بنیاد مسکن همکاری الزم را بهعمل آورند.
فرماندار در ادامه برای همکاری با بنیاد مسکن شهرستان مشکینشهر اعالم آمادگی کرد.
در ادامه مهندس وکیلی نیز گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن شهرستان مشکینشهر از ابتدا تاکنون را ارائه داد.

دوره آموزشی امور اداری بنیاد مسکن برگزار شد
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بنابر گزارش روابط عمومی ،دوره آموزشی مدیریت استرس ،تأمین اجتماعی ،قوانین و مقررات بهکارگیری مشمولین به مدت یک روز با حضور
جالل الدین خزاعی -مدیرکل امور اداری و پش��تیبانی بنیاد مس��کن کش��ور ،رؤسا و کارشناسان امور اداری بنیاد مسکن استانها به مدت یک روز
در شهرستان سرعین برگزار شد.
در ابتدا خزاعی با بیان اینکه برگزاری چنین دورههایی با حضور اساتید مجرب موجب ارتقاء سطح معلومات ،تبادل اطالعات و تجربهها میشود
که این نهاد درصدد است با افزایش توان مدیریتی و کارایی امور اداری نسبت به تحقق حقوق کارکنان و تأمین رفاه آنان اقدام نماید.
وی افزود :با توجه به مهم بودن ارزیابی عملکرد واحدها برای پیشبرد اهداف این نهاد ،نرمافزار ارزیابی  360درجه تهیه و راهاندازی شده است،
همچنین با تالش همکاران نرمافزار عملکرد کارنامه مدیران تأمین و راهاندازی میشود که امیدواریم مسئولین امور اداری نسبت به فعال نمودن
این نرمافزارها اهتمام ویژهای معمول دارند.
در پایان به تعدادی از رؤسا و کارشناسان امور اداری که در ارزیابی عملکرد سال  96رتبه برتر را کسب نموده بودند لوح تقدیر اهداء شد.

تجلیل از بنیاد مسکن شهرستان گرمی

بنابر گزارش روابط عمومی ،در نشست شورای اداری شهرستان گرمی که بهمناسبت
گرامیداش��ت هفته دولت و تجلیل از تالش��گران نمونه دستگاههای اجرایی با حضور
حجتاالسالموالمس��لمین یدا ...صفری -امامجمعه شهرستان گرمی ،علی بهشتی-
فرماندار این شهرس��تان و گروهی از مس��ئولین شهرس��تانی و مدیران دس��تگاههای
اجرایی در فرمانداری برگزار ش��د از مهندس محمدعلی رحیمی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرستان گرمی هم بهعنوان دستگاه برتر شهرستان با ارائه لوح تقدیر از وی تجلیل
بهعمل آمد.
در ابتدا حجتاالسالموالمسلمین صفری از تالشهای بنیاد مسکن در ساماندهی و
بازسازی روستاهای سانحهدیده در سطح استان و سراسر کشور قدردانی کرد و این نهاد را یادگار حضرت امام(ره) دانست.
سپس بهشتی با قدردانی از مدیر و کارکنان بنیاد مسکن این شهرستان و نیز کارکنان ستادی بنیاد مسکن در مرکز استان،

با اش�اره به این که همه تالشها و اعتبارها برای احیاء و آبادانی پروژههای عمرانی انجام میش�ود گفت :با مس�اعدت و
حمایتهای ویژه مس�ئولین اس�تانی و کش�وری در محرومیتزدایی و افزایش عمران و آبادانی در سطح روستاها ،امروزه
شاهد احیاء و بافت کالبدی روستاها و بازگشت روستاییان به زادگاه خود هستیم.

وی افزود :بنیاد مسکن در بین دستگاههای اجرایی باالترین حجم پروژههای عمرانی را داشته است.
در ادامه مهندس محمدعلی رحیمی نیز با ارائه گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن شهرستان گفت :با حمایت مسئولین استانی و شهرستان بهویژه
امامجمع��ه و ح��وزه فرمانداری ،مطالعه و تهیه طرح هادی کلیه روس��تاهای باالی  20خانوار این شهرس��تان به اتمام رس��یده و در زمینه اجرای
طرح هادی و هدایت آبهای س��طحی در  32روس��تای شهرستان با اعتباری بیش از  40میلیاردریال از محل اعتبارهای استانی ،ماده  ،180ملی
و قیر یارانهای توس��ط بنیاد مس��کن انجام ش��ده است که در مقایسه با حجم عملیات انجام یافته در س��ایر شهرستانهای استان ،باالترین حجم
عملیاتی -عمرانی را داشتهایم.
در پایان علی بهشتی و مهندس رحیمی از پروژههای بنیاد مسکن در سطح روستاهای شهرستان گرمی بازدید نمودند.

اطاعت از خدای تعالی به وسیله دانش است و دانش با آموختن به دست می آید -امام موسی کاظم (ع)
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دیدار فرماندار با مدیرکل بنیاد مسکن
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بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس کنعانی -فرماندار شهرس��تان کوثر
با مهندس سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار کرد.
در ای��ن دی��دار مهندس کنعانی ب��ا مثبت ارزیابی ک��ردن عملکرد بنیاد
مس��کن اس��تان در نهضت آس��فالتریزی معابر روس��تاها گفت :عملیات
اجرایی آسفالت روستاهای شهرستان و همچنین اجرای سنگ فرش معابر
روستایی طی سالهای  97و  98ستودنی است.
سپس مهندس فرهاد سبحانی با قدردانی از حمایت فرماندار از فعالیتهای
اجرایی بنیاد مس��کن شهرستان گفت :با مدیرعامل کارخانه آسفالت بومی
شهرستان به توافق رسیده ایم که عملیات اجرایی آسفالت معابر روستاهای
زرجآباد و هشین را آغاز کنیم و با برنامهریزی طرحها میتوانیم ادامه کار
پروژهها براساس اعتبارهای سال  1398را اولویت بندی کرده و شروع پروژههای دارای اعتبارهای تخصیص یافته را کلید بزنیم.

وحید کنعانی :اجرای س��نگ فرش در س��طح روس��تاها عالوه بر جذب گردش��گر ،موجب بازگشت و
مهاجرت معکوس روستاییان به موطن خویش میگردد
بناب��ر گزارش روابط عمومی ،مراس��م افتتاح پروژه س��نگ فرش معابر
روستای س��نگآباد از توابع شهرس��تان کوثر با حضور مهندس کنعانی-
فرماندار و شکارچی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان کوثر برگزار شد.
در ای��ن مراس��م مهندس وحی��د کنعانی گف��ت :بنیاد مس��کن یکی از
یادگارهای ماندگار حضرت امام(ره) اس��ت و انتظارهای مردم و مسئولین
هم از این نهاد مقدس غیر از این نیس��ت که با کمترین هزینهها و جلب
مشارکت اهالی ،ترغیب و تشویق روستاییان ،فضایی مناسب برای اجرای
پروژهه��ای عمرانی و مان��دگار ایجاد کند و عالوه بر جذب گردش��گران
به روس��تاهای سرس��بز و باغها و مناطق دیدنی شهرستان کوثر ،موجب
بازگشت و مهاجرت معکوس روستاییان به موطن خویش گردد.
وی تصریح کرد :بنیاد مسکن بازوی توانمند دولت در بحث عمران و آبادانی منطقه و حتی در سطح کشور مطرح است.
فرماندار در ادامه با اشاره به فعالیتهای مجموعه بنیاد مسکن در جریان بازسازی مناطق سانحه دیده ناشی از سیل و زلزله از آنان قدردانی کرد.
س��پس فرهاد ش��کارچی با ارائه گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن در س��ال  97و  5ماهه گذشته گفت :بنیاد مسکن شهرستان کوثر بیش از یک
میلیارد و  800میلیونریال از محل اعتبارهای استانی و ماده  14برای اجرای پروژه سنگ فرش این روستا هزینه کرده است.

اجرای بیش از  6600مترمربع آسفالت معابر روستایی در شهرستان کوثر

مهندس فرهاد س��بحانی ـ مدیرکل بنیاد مس��کن استان اردبیل در جریان انعقاد تفاهمنامه اجرای آس��فالت معابر روستاهای شهرستان کوثر با
پیمانکار پروژههای بنیاد مس��کن این شهرس��تان ،گفت :بنیاد مس��کن از محل اعتبارهای اس��تانی ،ملی و دهیاریها ،نه تنها در سطح روستاهای
اس��تان ،انقالب آس��فالت معابر روستاها را عینیت بخشیده بلکه توسط بنیاد مسکن شهرس��تان کوثر نیز در دو روستای زرجآباد و هشین تا سقف
 6600مترمربع عملیات زیرس��ازی و آس��فالت معابر داخلی روستاها را با اعتباری نزدیک به  4میلیاردریال عملیاتی نموده و به بهرهبرداری اهالی
رسانیده است.
وی حضور بنیاد مس��کن را در بحث عمران و آبادانی س��طح کش��ور خوب و در استان اردبیل هم چشمگیر بیان کرد و تصریح کرد :این نهاد در
کمتر از دو سال بیشتر از اجرای آسفالت دو دهه استان ،در عملیاتی نمودن آسفالت معابر روستاها حضور یافته است.
در پایان تفاهمنامهای بین پیمانکار شرکت آسفالتریزی با بنیاد مسکن شهرستان کوثر برای اجرای آسفالت معابر روستاها منعقد شد و پیمانکار
اجرای آسفالت نیز متعهد گردید قبل از پایان فصل کاری کلیه تعهدهای خود را با کیفیت قابل قبول اجرایی نماید.

علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود -حضرت علی (ع)
28

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان اصفهان

شماره  | 167مهــر 98

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس فرهاد ش��کارچی ـ مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان کوثر در جریان بهرهبرداری از آسفالت معابر روستاهای
زرجآباد و هشین از توابع این شهرستان با بیان این که با اجرای بیش از  50000مترمربع آسفالت معابر روستاهای شهرستان کوثر به اهداف بنیاد
مسکن نزدیکتر میشویم گفت :در روستای هشین عالوه بر اجرای آسفالت ،تعداد  37واحد مسکونی در این روستا مقاومسازی شده و تعداد 173
سند روستایی به اهالی تحویل داده شده است.
مهندس ش��کارچی همچنین در جریان افتتاح پروژه روس��تای زرجآباد افزود :با اعتباری بیش از  2میلیارد و  160میلیونریال ،عملیات آس��فالت
معابر روستا انجام شده و تعداد  280جلد سند مالکیت روستایی برای اهالی صادر گردیده است.
س��پس مهندس کنعانی ـ فرماندار شهرس��تان کوثر نیز با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن این شهرستان در زمینه عمران و آبادانی روستاها
گفت :طبیعت بکر ،باغها و مناطق سرس��بز شهرس��تان کوثر با روس��تاهای قابل جذب گردشگر ،توس��ط بنیاد مسکن ،عالوه بر آبادانی و عمران،
میتواند زمینههای اشتغال و اقتصاد را هم توسعه ببخشد.
مهندس کنعانی تصریح کرد :حوزه فرمانداری آماده همکاری برای عمران و آبادانی روستاهای شهرستان میباشد و امید است سایر دستگاههای
اجرایی نیز با این نهاد مقدس همکاری الزم را معمول نمایند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهندس شکارچی :با اجرای بیش از  50000مترمربع آسفالت معابر روستاهای شهرستان کوثر ،به
اهداف بنیاد مسکن نزدیکتر میشویم

کلنگ ساخت  1000واحد مسکونی مشارکتی در قالب طرح اقدام ملی

به گزارش روابط عمومی ،کلنگ ساخت  1000واحد مسکونی مشارکتی
در قالب طرح اقدام ملی در شاهینش��هر با حضور مهندس اسالمی -وزیر
راهوشهرسازی و هیئت همراه ،مهندس امیرخانی -مدیرکل راهوشهرسازی
اس��تان ،مهندس خانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس تاجمیری-
فرماندار شهرس��تان شاهینش��هر و میمه ،نماینده شهرس��تان ،امامجمعه
شاهینشهر و گروهی از مسئولین استانی و شهرستانی به زمین زده شد.
گفتنی اس��ت کلنگ ساخت  1000واحد مسکونی مشارکتی توسط بنیاد
مسکن و ادارهکل راهوشهرسازی با اعتباری بیش از  3400میلیاردریال در
قالب طرح اقدام ملی به زمین زده شد.
در ادامه مهندس اسالمی و هیئت همراه از فاز اول و دوم پروژه مسکونی
کوثر زینبیه بازدید و کلنگ فاز جدید این پروژه نیز به زمین زده شد.
پروژه مسکونی کوثر زینبیه بهصورت مشارکتی توسط بنیاد مسکن و شرکت توسعه مسکن اصفهان در حال اجرا میباشد.

کسب مقام برتر دستگاههای اجرایی شهرستانی در شهرستانهای سمیرم و فالورجان

به گزارش روابط عمومی ،در بیس��ت و دومین جش��نواره شهید رجایی استان
که با حضور اس��تاندار ،گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،معاونین
اس��تاندار و فرمانداران شهرس��تانها برگزار شد ،بنیاد مس��کن شهرستانهای
فالورج��ان و س��میرم از بین تمام دس��تگاههای اجرایی شهرس��تانی بهعنوان
بهترین دس��تگاه شناخته شد که از آنها با اهدای لوح تقدیر و تندیس جشنواره
تجلیل بهعمل آمد.

کسی که از خودخواهی بیزار و پاک شد به بزرگی و ارجمندی می رسد – امام صادق (ع)
29
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماندیش��ی و بررس��ی مش��کالت
پرداخت تس��هیالت طرح ویژه مسکن روس��تایی و حوادث سیل با حضور
دکتر رضایی -اس��تاندار ،مهندس شیش��ه فروش -مدیرکل دفتر مدیریت
بحران اس��تانداری ،دکتر عسگریان -فرماندار س��میرم ،مهندس اسدی-
فرماندار شهرس��تان فریدونش��هر ،مهندس خانی -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان و مدیران بانکه��ای عامل (ملی ،ملت ،تج��ارت ،صادرات ،رفاه،
سپه ،توسعه تعاون و مسکن) در استانداری برگزار شد.
در ابتدا دکتر رضایی با اشاره به عملکرد ضعیف برخی از شعب بانکهای
عامل در شهرس��تانها به مدیران بانکهای عامل اس��تان تأکید کرد تا با
پیگیریهای مجدانه نسبت به پرداخت تسهیالت طرح ویژه اقدام و بنیاد مسکن گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت را ارائه نماید.
همچنین مهندس شیش��ه فروش گزارش��ی از آخرین وضعیت بازسازی در اس��تان ارائه داد و در مورد تسهیالت مسکن روستایی گفت :با توجه
بهصورتجلسه قرارگاه بازسازی ،جنس تسهیالت ویژه خسارتهای سیل با تسهیالت ویژه مسکن روستایی فرق دارد.
سپس مهندس خانی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بازسازی در مناطق سیلزده و حادثهدیده ،مواردی را در رابطه با عملکرد غیرقابل قبول
برخی از شعب بانکهای عامل ارائه داد.
در ادامه مدیران بانکهای عامل نسبت به پیگیری و مکاتبه با شعب عامل برای پرداخت تسهیالت طرح ویژه قول مساعد دادند.

نشست بررسی مسائل و امور مرتبط با عمران روستایی

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی مس��ائل و ام��ور مرتبط با
عمران روس��تایی و قیر رایگان با حضور دکت��ر پوربافرانی -نماینده مردم
شهرستانهای نائین ،خور و بیابانک در مجلس شورای اسالمی ،مهندس
جمالی -فرماندار شهرستان ،میرزابیگی -معاون سیاسی فرماندار و گروهی
از مسئولین شهرستان در بنیاد مسکن شهرستان نایین برگزار شد.
در این نشس��ت پیرامون قیر رایگان ،پروژه مس��کن محرومین ،مطالب
مرتبط با روستاهای زیر  20خانوار همچنین انتقال اسناد مالکیت روستای
مزرعه امام و ...بحث و تبادلنظر گردید.
در این نشس��ت دکتر پوربافرانی با تأکید بر پیگیری س��همیه و جذب قیر رایگان و آس��فالتریزی روس��تاهای زیر  ۲۰خانوار و باالی  ۲۰خانوار
گفت :ساخت مسکن محرومین با توجه به مکاتبه راهوشهرسازی و پیشبینی  ۶۰پالک و تنظیم صورتجلسهای با مضمون معرفی  ۱۲۰نفر تحت
پوشش بهزیستی و رفع مشکل اسناد مالکیت مزرعه امام باید مورد توجه جدی قرار گرفته و در این مورد تسریع گردد.
سپس مهندس سلیمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان نایین گزارشی از اعتبارها ،عملکرد و قیر رایگان ارائه داد.

افتتاح طرح هادی روستاهای الیجند ،دوشخراط و ویست

به گزارش روابط عمومی ،بهمناسبت هفته دولت ،طرح هادی روستاهای
الیجند ،دوش��خراط و ویست از توابع شهرس��تان خوانسار با حضور دکتر
بختی��ار -نماینده مردم شهرس��تانهای خوانس��ار و گلپایگان در مجلس
ش��ورای اسالمی ،دکتر درویش��ی -معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی
استانداری ،مهندس کریمی -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان،
فرمان��داران ،مهندس ابراهیمی -مدیر بنیاد مس��کن و گروهی از مدیران
دستگاههای اجرایی شهرستان خوانسار افتتاح شد.
در این مراس��م مهن��دس ابراهیمی با بیان مطالب��ی گفت :طرح هادی

بردبار باش زیرا که حلم میوه دانش است -حضرت علی (ع)
30

بهرهبرداری از اجرای طرحهای هادی روستایی در شهرستان بوئین و میاندشت
ب��ه گزارش روابط عمومی ،مراس��م بهرهبرداری از اجرای طرحهای هادی روس��تایی در شهرس��تان بوئین
و میاندش��ت با حضور دکتر درویش��ی -معاون مدیریت و توس��عه منابع انسانی اس��تانداری ،مهندس توسلی-
فرماندار ،مهندس کریمی -معاون عمران روس��تایی و مهندس قویبیان -معاون بازسازی و مسکن روستایی
بنیاد مسکن استان و گروهی از مسئولین شهرستانی برگزار شد.
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نشست توزیع اعتبارهای حوادث سیل ویژه مسکن شهری و روستایی

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

روس��تای الیجند با اعتباری معادل  3میلیاردریال ،طرح هادی روس��تای دوشخراط با اعتباری بیش از  17میلیاردریال با حضور معاون استاندار و
طرح هادی روستای ویست با اعتباری بیش از  6میلیاردریال با مشارکت دهیاری و از محل قیر رایگان افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت توزیع اعتبارهای حوادث سیل ویژه
مس��کن شهری و روس��تایی با حضور مهندس شیش��ه فروش -مدیرکل
دفت��ر مدیریت بح��ران ،دکت��ر عس��گریان -فرماندار س��میرم ،مهندس
قویبیان -معاون بازسازی و مسکن روستایی و کارشناسان ستاد مدیریت
بحران اس��تان و با موضوع توزیع مرحله دوم تسهیالت حوادث سیل بین
شهرستانهای حادثهدیده در دفتر مدیریت بحران استانداری برگزار شد.

نشست هماهنگی پرداخت تسهیالت وام به واحدهای مسکونی خسارتدیده از حوادث غیرمترقبه

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی پرداخت تس��هیالت وام
به واحدهای مس��کونی خس��ارتدیده از حوادث غیرمترقبه با حضور دکتر
بایب��وردی -فرماندار ،دکت��ر آقابیگی -معاون فرماندار ،مقدم -بخش��دار
مرکزی ،مهندس قدرتیان -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان آران و بیدگل،
مدیران و مسئولین اعتبارات بانکهای عامل مسکن ،ملی ،رفاه ،صادرات
و تجارت در فرمانداری شهرستان آران و بیدگل برگزار شد.
در این نشس��ت پ��س از بحث و تبادلنظر مقرر گردی��د بانکهای عامل
ضمانت س��فته زنجیرهای را اعمال نمایند تا روند پرداخت تس��هیالت به
واحدهای خسارتدیده تسریع شود.
س��پس مهندس قدرتیان با اش��اره ب��ه پرداخت تس��هیالت طرح ویژه
بهسازی مسکن روستایی خاطر نشان کرد :ساختوساز براساس ضوابط فنی و زیر نظر ناظرین فنی روستایی اجرا میگردد.

حلم پرده ای است در مقابل آفت ها -حضرت علی (ع)
31

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست هماهنگی ساخت پل روستای غیاثآباد

به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی س��اخت پل روس��تای
غیاثآب��اد از توابع بخش نیاس��ر ب��ا حضور مهن��دس مزروعی -مدیریت
بحران شهرستان ،مهندس ستاری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان کاشان و
مهندس قطبی -بخشدار نیاسر ،کارشناس امور آب شهرستان ،کارشناسان
معاونین عمران روستایی و بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان
و دهیار روستا در دهیاری این روستا برگزار شد.
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نشست شورای مسکن روستایی شهرستان فریدن

به گزارش روابط عمومی ،نشست شورای مسکن روستایی شهرستان فریدن
با حضور معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری و سایر اعضا برگزار شد
گفتنی است هماهنگی برای رفع موانع بانکی و تسهیل در پرداخت تسهیالت
بهس��ازی مسکن و خسارتهای س��یل فروردین ماه س��ال جاری ،با حضور
بانکه��ای عامل و تأکید بر تس��ریع در پرداخته��ا ،هماهنگی در مورد پرداخت
تس��هیالت ویژه ،فرونشست ش��هر دامنه و تأمین زمین مورد نیاز متقاضیان با
تعویض زمین فعلی با زمین بنیاد مسکن از مهمترین موضوعهای مورد بحث
و تأکید در این نشست بود.

افتتاح همزمان چند طرح عمرانی و اجرای آسفالت معابر روستایی در شهرستان فریدونشهر

به گزارش روابط عمومی ،بهمناس��بت گرامیداش��ت هفته دولت همزمان چند طرح
عمرانی و اجرای آس��فالت معابر روستایی در شهرس��تان فریدونشهر با حضور دکتر
درویشی -معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استانداری ،مهندس کریمی -معاون
عمران روس��تایی و مهندس قویبیان -معاون بازس��ازی و مس��کن روستایی بنیاد
مسکن استان اصفهان و گروهی از مسئولین شهرستانی افتتاح شد.

افتتاح فاز دوم طرح هادی روستای رباط سرخ

به گزارش روابط عمومی ،فاز دوم طرح هادی روس��تای رباط س��رخ از
توابع شهرس��تان گلپای��گان ،با حضور دکتر درویش��ی -معاون مدیریت و
توسعه منابع انسانی اس��تانداری ،نماینده فرماندار ،مهندس ناطقی -مدیر
بنیاد مسكن شهرستان و گروهی از مسئولین شهرستانی افتتاح شد.
در این مراس��م مهن��دس ناطقی در مورد اعتب��ار تخصیص یافته گفت:
اعتبار این پروژه معادل  4میلیاردریال میباش��د که از محل بند الف ماده
 11تأمین گردیده و با مشارکت دهیاری اجرا گردیده است.
وی اف��زود :ای��ن پروژه از س��ال  1395تاکنون با س��همیه  180تن قیر
رای��گان و ب��ه مت��راژ  30000مترمربع اج��را گردیده ک��ه در هفته دولت
بهصورت نمادین به بهرهبرداری رسید.

خواب دانا برتر از بیداری نادان است -امام موسی کاظم (ع)
32

افتتاح پروژههای مشارکتی اجرای آسفالت معابر روستایی بخش کویرات
به گزارش روابط عمومی ،بهمناسبت گرامیداشت هفته دولت ،پروژههای
مش��ارکتی اجرای آسفالت معابر روس��تایی بخش کویرات شهرستان آران
و بیدگل با حض��ور دکتر بایبوردی -فرماندار ،دکتر گنجیپور -بخش��دار
کویرات ،مهندس قدرتیان -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان آران و بیدگل
و گروهی از مس��ئوالن این شهرستان ،اعضای شورای اسالمی و دهیاران
بخش کویرات در روستای علیآباد فخره افتتاح شد.
در ابتدا مهندس قدرتیان در سخنانی گفت :پروژههای مشارکتی آسفالت
معابر روستایی در بخش کویرات با اعتباری بیش از  8میلیاردریال از طرف
بنیاد مسکن و  5میلیارد و  500میلیونریال از طرف دهیاریها اجرا شده که
منجر به آس��فالت  31000مترمربع از معابر در روس��تاهای علیآباد فخره،
حسینآباد ،کاغذی و محمدآباد بخش کویرات شده است.
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به گزارش روابط عمومی ،رئیس سازمان نظام مهندسی با مدیرکل بنیاد
مس��کن اس��تان دیدار و گفتگو کرد .در این دیدار ک��ه با حضور مهندس
خانی -مدیرکل و مهندس قویبیان -معاون بازسازی و مسکن روستایی
بنیاد مسکن اس��تان ،مهندس عسگری -رئیس س��ازمان نظام مهندسی
اس��تان ،مهندس فیضیان -مدیر دفاتر نمایندگی نظام مهندسی ،مهندس
میرقادری و مهندس صدری در بنیاد مس��کن استان تشکیل شد ،پیرامون
مباحث مشترک در حوزه مسکن روستایی ،تهیه نقشههای روستایی ،ارائه
خدمات فنی و مهندس��ی در روستاهای آسیبدیده از حوادث سالجاری و
ظرفیت مهندسین بحث و تبادلنظر شد.
در ادامه مهندس دیمویی -معاون مس��کن ش��هری بنیاد مسکن استان
مطالبی را پیرامون اجرای طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای زیر  100هزار نفر جمعیت توسط بنیاد مسکن مطرح کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی استان با مدیرکل بنیاد مسکن استان

نشست مسائل و راهکارهای جذب تسهیالت بازسازی و بهسازی مسکن روستایی

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مس��ائل و راهکارهای جذب تسهیالت بازسازی و بهسازی
مس��کن روس��تایی با حضور مهندس خانی -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس
صادقی -رئیس حراس��ت بنیاد مسکن استان و مدیران شعب شهرستانها در مرکز آموزش شهید
مدرس تشکیل گردید.
در ابتدا مهندس خانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان بر ضرورت برنامهریزی الزم در مورد جذب
کامل تسهیالت بانکی ،کمکهای بالعوض و شروع عملیات ساختوساز تأکید کرد و گفت :جذب
تس��هیالت بانکی در پرداخت کمکهای بالعوض به متقاضیان و تس��ریع در عملیات ساختوساز
یک ضرورت است که باید بیش ازپیش به آن توجه کرد.
در ادامه مهندس نجات ،مهندس قویبیان ،مهندس کریمی -معاون عمران روستایی و مهندس
صادقی گزارشی از عملکرد حوزه مربوطه خود در این مورد ارائه دادند.

آدمیزاد پیر می شود در حالی که دو خوی او جوان می گردد :حرص و آرزو -حضرت محمد (ص)
33

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان البرز
تقدیر از مدیرکل بنیاد مسکن استان
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به گزارش روابط عمومی ،در مراس��م جشنواره شهید رجایی استان البرز
دکتر شهبازی -استاندار البرز با اهدای لوح تقدیر به مهندس رحیمیزاده-
مدیرکل بنیاد مسکن استان از وی قدردانی کرد.
در این مراسم دکتر شهبازی با قدردانی از خدمات بنیاد مسکن در توسعه
و آبادانی روستاهای اس��تان گفت :بنیاد مسکن از جمله نهادهای انقالبی
است که همواره با ارائه خدمات چشمگیر به جامعه ،رسالت بزرگ خدمت
به مردم را به خوبی ایفا نموده است.

افتتاح بهرهبرداری از زیرسازی و آسفالت روستای شیخ حسن
ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،در مراس��می ب��ا حضور دکتر ش��هبازی-
اس��تاندار ،مهندس رحیمیزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس
کتابینژادیان -سرپرست عمران روستایی استان ،مهندس کوهدار -مدیر
بنیاد مسکن شهرستان نظرآباد و دیگر مسئولین استانی پروژه زیرسازی و
آسفالت روستای شیخ حسن شهرستان نظرآباد افتتاح و مورد بهرهبرداری
قرار گرفت.
در این مراس��م اس��تاندار البرز از ارائه خدمات بنیاد مس��کن در روستاها
قدردانی کرد.

افتتاح پروژه سنگفرش و آسفالت روستای باغبانکال

به گزارش روابط عمومی ،پروژه سنگفرش و آسفالت روستای باغبانکال
از توابع بخش چندار شهرس��تان س��اوجبالغ با حضور مهندس پالیزگیر-
فرماندار و مهندس ساالری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان و نیز مسئولین
محلی با اعتباری حدود  6میلیاردریال افتتاح شد.
در این مراس��م فرماندار با ابراز رضایت از فعالیتهای بنیاد مس��کن در
اجرای پروژه و توجه به کیفیت آن از مسئولین بنیاد مسکن در ساماندهی
گذر و اجرای پروژه س��نگفرش و آسفالت روستای باغبانکال قدردانی کرد
و گفت :فعالیتهای بنیاد مسکن همیشه در روستاها چشمگیر بوده است.
همچنین با حضور مسئولین یاد شده پروژه سنگفرش و اجرای پیاده رو در
بلوار اصلی روستای بانو صحرا با اعتباری به مبلغ  3میلیاردریال افتتاح شد.
در این مراس��م فرماندار با ابراز رضایت از اجرای پروژه یاد ش��ده ابراز امیدواری کرد تا با ارائه خدمات به روس��تاها ش��اهد کاهش مهاجرت به
شهرها باشیم.

مبادا بدگمانی بر تو چیره شود -امام علی (ع)
34

به گزارش روابط عمومی ،افتتاح پروژه آسفالت ،سنگفرش و بهسازی معابر
روس��تای دوزعنبر از بخش چندار شهرستان س��اوجبالغ با حضور مهندس
پالیزگیر -فرماندار و مهندس س��االری -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان و
مسئولین شهرستانی و محلی برگزار شد.
در این افتتاحیه مهندس پالیزگیر با سپاس از خدمات عمرانی بنیاد مسکن،
فعالیتهای عمرانی این نهاد را موجب افزایش رونق در روستاها خواند.

به گ��زارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهن��دس پالیزگیر-
فرماندار و مهندس س��االری -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان ساوجبالغ و
مسئولین شهرستانی عملیات ساخت بلوار ولیان -آجین دوجین با اعتباری
بیش از  5میلیارد و  ۵۰۰میلیونریال کلنگ زنی شد.
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ساخت بلوار ورودی روستای ولیان-آجین دوجین

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح پروژه آسفالت و سنگفرش در روستای دوزعنبر

نشست با ادارهکل بنیاد شهید و امور ایثارگران

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهن��دس رحیمیزاده-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،مهندس رس��تمیان -مدیرکل بنیاد شهید و
امور ایثارگران و معاونین در بنیاد مسکن برگزار شد.
در ابتدا مهندس رحیمیزاده در سخنانی بر افزایش تعامل دو اداره تأکید
کرد و آمادگی بنیاد مسکن را برای ساخت مسکن ایثارگران اعالم کرد.
سپس مهندس رس��تمیان با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن گفت:
این نشستها نقطه روشنی برای خدمترسانی بیشتر و بهتر است.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان ایالم
تجلیل از رزمندگان دوران دفاع مقدس

بنابر گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس و به پاس رش��ادتها و جانفش��انیهای رزمندگان  8سال دوران دفاع
مقدس در مراسمی با حضور مهندس محبی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،حجت االسالم احمدیان -قائم مقام دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد
مس��کن اس��تان ،سرهنگ رئیسی -فرمانده حوزه مقاومت شهید سلیمی ،ادارههای کل استان و کلیه کارکنان در بنیاد مسکن استان از رزمندگان
شاغل در بنیاد مسکن استان تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم ،بساطی -فرمانده پایگاه مقاومت بسیج اداری بنیاد مسکن استان هفته دفاع مقدس را به حاضرین تبریک گفت.

بردبار باش زیرا که حلم میوه دانش است -حضرت علی(ع)
35

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

س��پس حجت االس�لام احمدیان به رش��ادتها و دالوریهای رزمندگان در طول هشت س��ال دفاع مقدس پرداخت و امنیت و آسایش جامعه
امروزی را مدیون خون شهدا و ایثارگری رزمندگان دانست.
در ادامه س�رهنگ رئیس�ی با تبریک هفته دفاع مقدس در رابطه با جنگ نرم ،فضای مجازی و مقابله با این پدیده گفت:

ما باید کام ً
ال هوش�یار باشیم ،بصیرتی عمل کنیم و دشمن شناسی داشته باشیم .دشمن آن زمان با ابزار جنگی وارد شده
بود ولی امروز با ترفند دیگر به جنگ ملت ایران و جوانان ما آمده است.

س��پس مهندس محبی در س��خنانی گفت :همه ما مدیون رش��ادتها و از خود گذش��تگی رزمندگان ،ایثارگران و شهیدان واالمقام هستیم اگر
مقاومت و ایثارگری این عزیزان نبود ما آالن در آرامش و امنیت نبودیم و وظیفه همه ما قدردانی و قدرشناسی از آنان میباشد.
در پایان از  11نفر از رزمندگان دوران دفاع مقدس شاغل در بنیاد مسکن تجلیل به عمل آمد.

دیدار مدیرکل با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
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بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس محبی -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان ایالم ،معاونین و مدیر حساب  100حضرت امام(ره) استان با رئیس
و معاون سازمان نظام مهندسی ساختمان استان دیدار کردند.
این دی��دار بهمنظور انعقاد تفاهمنامه هم��کاری در مورد خدمات فنی و
مهندس��ی با تخفیف  100درصد در زمینه ساخت سرپناه برای محرومین
و مس��تضعفین معرفی شده توسط دفتر مشارکتهای مردمی حساب 100
حضرت امام(ره) بنیاد مسکن و همچنین انعقاد تفاهمنامه در مورد اجرایی
نمودن مصوبه قرارگاه بازس��ازی و نوس��ازی مناطق سیلزده استان که با
نظر مساعد مهندس رستمی -رئیس نظام مهندسی ساختمان و مجموعه
همکاران��ش ب��ا اعمال  70درص��د تخفیف برای ارائه خدم��ات طراحی و
نظارت برای افراد آسیبدیده انجام شد.
در پای��ان مهندس محب��ی نیز از همکاری و نظ��ر خیرخواهانه رئیس و
اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قدردانی نمود.

دستگاه برتر

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می به مناس��بت هفته دولت با حضور دکتر امیری – معاون پارلمانی رئیس جمهور ،اس��تاندار ،معاونین و
مدیران دستگاههای اجرایی استان که در جشنواره شهید رجایی برگزار شد بنیاد مسکن استان ایالم به عنوان دستگاه اجرایی برتر معرفی و موفق
به دریافت لوح تقدیر و تندیس جشنواره گردید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان بوشهر
نشست توجیهی معاونت مسکن روستایی در مورد شیوه ارزیابی تسهیالت مسکن

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت توجیهی معاونت مس��کن روس��تایی ادارهکل بنیاد مس��کن استان در مورد ش��یوه ارزیابی تسهیالت مسکن
روستایی اعتبار بانک مسکن در بانک مسکن استان برگزار شد.
در این نشست مهندس غنیزاده بهعنوان مدرس دوره ،شیوه ارزیابی را به کارشناسان بنیاد مسکن آموزش داد.
س��پس مهندس رحیمی -معاون اعتباری بانک مس��کن استان تعامل بین بنیاد مسکن و بانک مس��کن را دارای اهمیت دانست و مقاومسازی
واحدهای مسکونی روستایی را در اولویت ویژه این بانک عنوان کرد.

همنشینی با نیکوکاران انگیزه (گرایش) به سوی خیر و نیکی می باشد -امام موسی کاظم (ع)
36

بخشدار :نتیجه تعامل ما با بنیاد مسکن خوشایند بوده است
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست ستاد شورای اقامه نماز بنیاد مسکن
اس��تان بوشهر با حضور اعضا و مدیران بنیاد مسکن شهرستانها در بنیاد
مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا حجتاالسالم سیدعلی اصغر رکنی -قائم مقام نماینده ولیفقیه
و دبیر ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس
گفت :مهمترین عامل پیروزی رزمندگان در این جنگ نابرابر توکل ،ایمان
و اعتقاد به خداوند و اخالص در نماز بود.
حجتاالسالم سیدعلی اصغر رکنی همچنین در مورد اهمیت و ضرورت
نم��از جماعت افزود :پیامبر گرامی اس�لام میفرمای��د :هر کس به قصد
شرکت در نماز جماعت به سوی مسجد حرکت کند خداوند برای هر گامی
که بر میدارد هفتاد هزار حسنه به او عطا میفرماید و به همان اندازه بر درجات او میافزاید.
وی ادامه داد :یکی از یهودیان نزد پیامبر آمد و در مورد نماز جماعت از او پرسید ،پیامبر در جواب فرمود «اما الجماعه فان صفوف امتی كصفوف
المالئکه» نماز جماعت پیروان من تبلور و نمایشی از صفوف فرشتگان است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست ستاد شورای اقامه نماز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،کریم خلیفه لیراوی -بخش�دار امام حس�ن شهرس�تان دیلم در دیدار با مهندس حیدری بریدی-
مدیرکل بنیاد مس�کن اس�تان با ابراز رضایت از عملکرد بنیاد مس�کن در این بخش گفت :همدلی و مش�ارکت مردم در
اجرای پروژههای عمرانی از جمله اهداف دهیاریها میباشد.

کریم خلیفه لیراوی تصریح کرد :اجرای  50000هزار مترمربع آسفالت و سایر اقدامهای اساسی در بخش امام حسن نتیجه تعامل و همگرایی
بین دهیاران و بنیاد مسکن میباشد که جای سپاس دارد.
وی تأکید کرد :دهیاران نباید براس��اس تفکرهای سیاس��ی در مورد حوزه فنی و عمرانی نظر دهند ،چرا که عملکرد مثبت بنیاد مس��کن برای
مردم ملموس است.
سپس مهندس حیدری بریدی در سخنانی گفت :از طریق تعامل با دهیاران موفق شدیم از رتبه  30کشوری به رتبه  6صعود کنیم.
وی افزود :در مدت یک سال از طریق مشارکت با دهیاریها و با نازلترین قیمت 700 ،میلیاردریال پروژه اجرا کردیم.

نشست مشترک مدیرکل بنیاد مسکن با بانک تجارت

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی فیمابی��ن مدیرکل بنیاد
مسکن اس��تان با مدیر شعب بانک تجارت اس��تان و معاون اعتباری این
بانک برای تس��هیالت طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی و مسکن مهر
برگزار شد.
در این نشست در مورد مرتفع نمودن تضمینهای الزم مربوط به فروش
اقساطی تسهیالت مسکن مهر در شهرستان کنگان گفتگو و مقرر گردید
با هماهنگی مدیران ش��عب بنیاد مس��کن و بانک مورد یاد شده پیگیری،
مرتفع و تسهیالتی که در تعهد بانک تجارت استان است ،پرداخت شود.

با بدگویان ما همنشینی ننمایید -امام علی (ع)
37

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان تهران
نشست شورای اداری شهرستان پاکدشت
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بناب��ر گ��زارش روابط عموم��ی ،با حضور ه��ادی تمهی��دی -فرماندار
شهرستان پاکدش��ت ،قمی -نماینده مردم شهرستان پاکدشت در مجلس
ش��ورای اس�لامی ،لزومی -امامجمعه و سایر مس��ئولین ادارهها و نهادها
نشست شورای اداری شهرستان در فرمانداری برگزار شد.
در ابت��دا مهندس برزگر -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان پاکدش��ت با
ارائ��ه گزارش عملکرد بنیاد مس��کن این شهرس��تان در زمینههای صدور
س��ند ،اجرای آسفالت با جذب س��همیه قیر یارانهای و پیگیریهای الزم
پیرامون طرحهای هادی ،بر ضرورت پیگیری و مش��ارکت ش��هرداریها
و راهوشهرس��ازی در تالش برای تحقق اه��داف طرح اقدام ملی در مورد
ساخت واحد مسکونی تأکید کرد .
در ادامه فرماندار و نماینده مردم شهرستان پاکدشت در مجلس شورای اسالمی با اهدای لوح تقدیر از تالشهای مدیر بنیاد مسکن شهرستان
پاکدشت قدردانی نمودند.

آئین کلنگ زنی پروژه آفاق مرتضی گرد

بنابر گزارش روابط عمومی ،بهمناسبت فرا رسیدن هفته دولت در مراسمی با حضور
غالمرضا صالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران ،دکتر عیسی فرهادی -معاون
اس��تاندار و فرماندار شهرس��تان تهران ،مهندس مهرداد رستگار -مدیر بنیاد مسکن
شهرستانهای تهران ،قدس و پردیس ،بخشدار ،دهیار و گروهی از مسئولین محلی
پروژه تجاری مسکونی آفاق مرتضی گرد از توابع شهرستان تهران کلنگ زنی شد.
همچنین با حضور مس��ئولین یاد ش��ده کلنگ س��اخت دو باب مدرسه خیرساز در
مجموعه زمینهای مسکونی مرتضی گرد به زمین زده شد.
گفتنی اس��ت زمین این پروژه آموزش��ی با مساعدت تولیت آستان مقدس حضرت
خیرین مدرسه ساز
امام(ره) و بنیاد مس��کن استان تهران تأمین و مقرر شد از طریق ّ
دو مجموعه آموزشی در این زمین ساخته شود.

نشست پرداخت تسهیالت طرح ویژه سال ٩٨

بنابر گزارش روابط عمومی ،در زمینه پیگیری امور مرتبط با طرح ویژه بهسازی
مسکن روستایی نشستی با حضور فرماندار و معاون عمرانی فرمانداری شهرستان
اسالمش��هر ،مهندس بهروز مرادیراد -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تانهای ری
و اسالمش��هر ،بخش��داران بخ��ش مركزی ،بخ��ش احمدآباد مس��توفی و بخش
چهاردانگه ،ش��هرداران شهرستانهای اسالمشهر ،احمدآباد و چهاردانگه ،دهیاران
و شوراهای تمامی روستاهای شهرستان در فرمانداری برگزار شد.
در ابتدا مهندس مرادی راد گزارش��ی در مورد اعتبارهای مقاوم س��ازی سال ٩٨
ارائه داد و از دهیاران خواس��ت كه متقاضیان دارای بافت های فرس��وده و كسانی
كه قصد ساخت واحد مسكونی را دارند به بنیاد مسكن معرفی نمایند.
همچنین تمامی دهیاران و ش��هرداران ش��هرهای زیر  ٢٥٠٠٠نفر جمعیت مكلف ش��دند كه اطالع رسانی الزم در سطح روستاها از قبیل نصب
بنر در معابر اصلی روستا و مكانهای عمومی را بهعمل آورند.

مبادا حق برادرت را به اتکا برادری و دوستی ،تباه گردانی -امام علی (ع)
38

بناب��ر گ��زارش رواب��ط عمومی ،رضا خانی -بخش��دار بخ��ش مرکزی
شهرس��تان پاکدش��ت به همراه علی برزگر -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
پاکدش��ت از روند عملیات اجرایی آس��فالت معابر روس��تای توچال بازدید
نمودند.
گفتنی اس��ت عملیات آسفالت معابر این روستا با استفاده از  ۲۲۸تن قیر
یارانهای در حال اتمام میباشد .

به گزارش روابط عمومی ،با توجه به ابالغ جدول میزان توزیع س��همیه
اولیه شهرس��تان ش��میرانات به تفکیک هر شهر برای اجرای برنامه طرح
اقدام ملی جهت س��اخت تعداد  ۱۰۰هزار واحد مسکونی برای خانوارهای
ش��هری کش��ور ،بهمنظور تبادلنظر و تصمیمگیری پیرامون شیوه اجرای
برنامه یاد ش��ده نشستی با حضور سیروس قدرتی -معاون فنی و عمرانی
فرمانداری شمیرانات ،مهندس مهدی ردائی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
ش��میرانات و گروهی از مدیران س��ازمانهای ذیربط در این طرح در دفتر
معاون فنی عمرانی فرمانداری برگزار شد .
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نشست تبادلنظر برنامه طرح اقدام ملی ساخت مسکن برای خانوارهای شهری

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید بخشدار بخش مرکزی شهرستان پاکدشت از روستای توچال

نشست مشترك با اعضای شورای شهرستان شمیرانات

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��تی ب��ا حضور مهن��دس خوئینی -معاون
عمران روس��تایی بنیاد مس��كن اس��تان تهران ،مهندس ردائ��ی -مدیر بنیاد
مس��کن شهرستان شمیرانات ،اعضای شورای اسالمی شهرستان و بخشهای
لواسان و رودبار قصران در دفتر شورای شهرستان شمیرانات برگزار شد.
در این نشست مسائل و مشكالت مرتبط با روستاهای شهرستان شمیرانات
بررس��ی گردید و در جه��ت هم افزای��ی و اتخاذ راهکارهای مناس��ب برای
خدمترسانی هرچه بهتر به روستاییان در زمینههایی از جمله تسهیالت بافت
فرسوده ،صدور سند ،اجرای طرح و ...بحث و تبادلنظر شد.

كارگاه آموزشی طرح هادی

بنابر گزارش روابط عمومی ،با حضور علیدادی -بخش��دار ش��ریفآباد و
برزگر -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان پاکدشت کارگاه آموزشی طرح هادی
با ه��دف توجیه دهیاران و اعضای ش��ورای اس�لامی روس��تاهای بخش
شریفآباد در بخشداری برگزار شد.

هیچ پاکدامنی همانند خودداری (از گناه) نیست -حضرت محمد (ص)
39

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مشترک اداره اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن

شماره  | 167مهــر 98

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مشترک مس��ئوالن بنیاد مسکن
و اداره اوق��اف و ام��ور خیریه شهرس��تان مالرد با حض��ور مهندس علی
شهبازی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان و رییس اداره اوقاف و امور خیریه
شهرستان در بنیاد مسکن این شهرستان برگزار شد .
در این نشس��ت که در زمینه تفاهمنامه مش��ترک دو سازمان برگزار شد
مقرر گردید اداره اوقاف نس��بت به اعالم روستاهای دارای اراضی موقوفه
ک��ه دارای پتانس��یل الحاق ب��ه داخل محدوده مص��وب طرحهای هادی
میباشند به بنیاد مسکن شهرستان معرفی ،تا طی بازدید مشترک میدانی
توسط کارشناسان دو اداره بررسیهای الزم انجام و سپس اقدامهای بعدی
در مورد امکان یا عدم امکان الحاق بهعمل آید.
گفتنی اس��ت تش��کیل پرونده درخواس��ت اس��ناد مالکیت مساجد در روس��تاهای مش��مول و صدور اس��ناد آن با همکاری اداره ثبت جزو سایر
موضوعهای این نشست بود.

نشست طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان ری

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،در زمینه پیگی��ری طرح اقدام ملی تأمین
مس��کن مهندس مرادی راد -مدیر بنیاد مس��كن شهرس��تانهای ری و
اسالمش��هر نشس��تی با امامجمعه احمدآباد مستوفی ،ش��هردار و اعضای
ش��ورای ش��هر با محوری��ت تأمین زمین ط��رح اقدام ملی در س��اختمان
شهرداری احمدآباد برگزار نمود.
در این نشس��ت رئیس ش��ورای ش��هر احمدآباد آمادگی شهرداری برای
تأمی��ن زمین مورد نیاز طرح اق��دام ملی را اعالم کرد .همچنین امامجمعه
ش��هر احمدآباد نیز تأكیدهای همكاری ش��هرداری با بنیاد مسكن را برای
اجرای طرح اقدام ملی خواستار شد.

نشست با رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات

مهندس ردائی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان شمیرانات با رئیس اداره
منابع طبیعی شهرستان دیدار نمود.
در ای��ن دیدار در مورد موانع و مش��كالت موضوعه��ای مرتبط با بنیاد
مسکن و منابع طبیعی و راهکارهای رفع آن بحث و تبادلنظر شد.
گفتنی اس��ت از مهمترین سرفصلهای این دیدار میتوان به درخواست
تس��ریع در صدور و انتقال سند نیكنامده ،انتقال سند ساختمان اداری بنیاد
مس��كن ،پیگیری مجوز پروانه س��اختمان اداری در زمین زردبند براساس
تفاهمنامه فی مابین ،وضعیت تملك و واگذاری زمینهای مورد درخواست
دهیاران و شوراها براساس ماده  ٤در روستاها و سایر موضوعهای مرتبط
با خدمات روستایی اشاره کرد.
در ادامه مهندس ردائی -مدیر بنیاد مس��كن شهرس��تان با قدردانی از اداره كل منابع طبیعی اس��تان و شهرس��تان درخواست بذل مساعدت و
همكاری بیشتر در زمینه های یاد شده را مطرح نمود.

همانا کسی که نماز را تباه نماید پس به درستی احکام دیگر را تباهتر مینماید -امام علی (ع)
40

نشست مشترک مسئوالن اداره ثبت اسناد و امالک و بنیاد مسکن استان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست ستاد بازآفرینی شهری در ورامین
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس علی شهبازی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
مالرد با رئیس و معاون اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان مالرد در اداره ثبت
اسناد و امالک این شهرستان دیدار کرد.
در این دیدار مقرر ش��د تمامی پروندههای مفتوحه توس��ط نقشه بردار اداره ثبت
و کارش��ناس بنیاد مسکن شهرس��تان براس��اس زمانبندی معین بازدید و پس از
بررسیهای الزم به لحاظ سامانه شمیم منتج به صدور سند توسط اداره ثبت گردد.
گفتنی اس��ت صدور اسناد اراضی ملی واگذار شده به بنیاد مسکن در روستاهای
مشمول با همکاری اداره ثبت جزو توافقات اولویت دار بود.

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور حس��ین کاغذلو -فرماندار،
کارخانه -معاون امور عمرانی ،علیخانیان -مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای
ورامین و قرچک ،دهقان -شهردار ورامین ،دانایی فرد -شهردار جوادآباد،
تقوی ونکی -بخش��دار مرکزی و و رؤس��ای ادارههای برق و گاز ،میراث
فرهنگی ،آبفای و روس��تایی ،آموزش و پ��رورش ورامین و جوادآباد ،اداره
راهوشهرس��ازی و ...برگزار شد و مسائل مربوط به بازآفرینی بافت فرسوده
مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست مقرر شد تا آن دسته از ادارههایی که قصد اجرای پروژه
در بافت فرسوده شهرستان را دارند موظفند در مدت یکهفته ،پروژه خود
را به شهرداری ورامین معرفی کنند تا با مکاتبه با ستاد بازآفرینی استان تهران ،اعتبارهای مورد نیاز اخذ گردد.

نشست مشترک مسئولین بنیاد مسکن و ادارهکل ثبت اسناد و امالک استان با مسئولین شهرستان

نشس��ت مش��ترك اداره ثبت اسناد و امالک شهرس��تان رودهن و بنیاد
مسکن شهرس��تان دماوند با حضور مهندس مجلسی -کارشناس مسئول
امور زمین ادارهکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس حاجی عزیزی -مدیر
بنیاد مس��کن شهرس��تان دماوند و کریم بیگی -رئیس اداره ثبت اس��ناد
رودهن و نماینده ادارهکل ثبت اسناد و امالک استان تهران برگزار شد.
در این نشس��ت در مورد تعیین تكلیف رأی ه��ای موجود ،پرونده های
قدیمی و صدور اسناد بحث و تبادلنظر گردید.

اهدای تعدادی سند مالکیت شهری و روستایی شهرستان فیروزکوه

بنابر گزارش روابط عمومی ،با حضور حجتاالسالموالمس��لمین امیری
ارجمند ،مهندس یوسفی جمارانی -فرماندار شهرستان فیروزکوه ،مهندس
حس��ین کیانی -مدیر بنیاد مسکن این شهرس��تان ،بخشداران بخشهای
مرکزی و ارجمند و جمع بس��یاری از مردم این شهرس��تان مراسم اهدای
شش هزار و چهارصد و چهلمین سند مالکیت شهری و روستایی شهرستان
فیروزکوه برگزار شد.

همانا کمال دین ،فراگیری دانش و به کار بستن آن است -امام علی (ع)
41

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان چهارمحال و بختیاری
بررسی وضعیت عمرانی روستاهای شهرستان فارسان
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ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،دکتر کاظم��ی -نماین��ده مردم
شهرس��تانهای اردل ،فارسان ،کوهرنگ و کیار در مجلس شورای
اس�لامی ،مهندس رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس
طاهری -فرماندار شهرستان فارسان و گروهی از مسئولین استانی
و شهرستانی با حضور در روستای عیسیآباد ضمن بازدید از اجرای
طرح هادی روس��تا ،در مورد معابری که تاکنون طرح اجرا نش��ده
است راهکارهایی ارائه و تصمیمهایی اتخاذ کردند.
سپس نشستی در محل دهیاری روستای فیلآباد با حضور مسئولین روستای عیسیآباد برگزار و مسائل و مشکالت روستا توسط دهیار و اعضای
شورای اسالمی مطرح شد و مسئولین راهکارهایی برای رفع مشکالت ارائه و پس از بحث و تبادلنظر تصمیمهایی اتخاذ گردید.
در ادامه با حضور در روستاهای امیدآباد هیرگان و قلعه حاج جهانقلی ضمن بازدید نشستی تشکیل و تصمیمهایی در مورد روستاهای یاد شده
اتخاذ شد.
س��پس دکتر کاظمی و مهندس طاهری در سخنانی با قدردانی از تالشهای مدیرکل و کارکنان بنیاد مسکن استان ابراز

کردند که تحول خوبی در زمینه عمران و آبادانی روستاهای شهرستان فارسان توسط بنیاد مسکن ایجاد شده است.

در ادامه مساعدت بنیاد مسکن را در زمینه عمران و آبادانی روستاهای شهرستان فارسان خواستار شدند.
در پایان از روند اجرای طرح هادی روستای کران بازدید بهعمل آمد.

اجرای طرح آسفالت روستای چهارموران انجام شد

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :براساس برنامهریزیهای انجام شده اجرای زیرسازی و آسفالت
روستای چهارموران با اعتباری بیش از  200میلیونریال از اعتبارهای فاقد دهیاری و  1200میلیونریال از محل اعتبارهای قیر انجام شد.
مهندس رئیس��ی با تأکید بر محرومیتزدایی در مناطق محروم ادامه داد :با توجه به محرومیت اس��تان چهارمحال و بختیاری برآن هس��تیم تا
مشارکت بیشتری در توسعه زیر ساختهای استان را به انجام برسانیم.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با فرماندار

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان ،مدیر حراس��ت ،مش��اور مدیرکل ،مدیر بنیاد مسکن شهرستان و
مسئول روابط عمومی این نهاد با فرماندار شهرستان فارسان دیدار کردند.
در این دیدار مهندس رئیس��ی با تش��ریح عملکرد بنیاد مسکن گفت :از
ابتدای تأسیس این نهاد تاکنون با تالش و پیگیریهای مجدانه همکاران
کارهای خوبی در روستاها و شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت انجام شده
و اکنون شاهد تحوالت عظیمی در استان بهویژه روستاها هستیم.
وی افزود :در هفته دولت به ُیمن وجود  2440شهید استان کلنگ 2440
واحد مسکونی محرومان نیازمند در استان به زمین زده شد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با قدردانی از همکاری تمامی دستگاههای خدمات رسان با این نهاد گفت :همزمان با هفته دولت در طرح اقدام ملی
نیز کلنگ ساخت تعدادی واحد مسکونی در منطقه  38منظریه شهرکرد نیز بهصورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور به زمین زده شد.
س��پس طاهری -فرماندار شهرستان فارسان با بیان مطالبی گفت :بنیاد مسکن از جمله دستگاههای اجرایی است که در
اجرای پروژهها همیشه موفق عمل کرده است.

طاهری افزود :با ارائه خدمات بنیاد مسکن در روستاهای این شهرستان شاهد رونق و توسعه روستاها هستیم.

آفت دلیری ،ستم نمودن است -حضرت محمد (ص)
42

نشست شورای اقامه نماز بنیاد مسکن استان برگزار شد

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای اقامه نماز بنیاد مس��کن
استان با حضور اعضا در بنیاد مسکن استان تشکیل گردید.
در ابتدا حجتاالس�لام دانشفر -دبیر ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان
در س��خنانی اهمیت نم��از اول وقت را بیان و در اهمی��ت آن گفت :امام
حسین(ع) نیز در روز عاشورا برپایی نماز اول وقت را از دست ندادند.
حجتاالس�لام دانش��فر توجه به امور فرهنگی را یاد آورد شده و افزود:
این مهم باید بهعنوان یک اصل ،س��رلوحه امور قرار گیرد که میطلبد در
ای��ن مورد با اس��تعانت از برنامههای نمازی و فرهنگی نس��بت به تقویت
مبانی اعتقادی در این نهاد گامی دو چندان برداشته تا به اهداف پیشبینی
شده در برنامههای نمازی سال جاری نائل شویم.
در ادامه مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با س��پاس از فعالیتهای انجام شده در بخشهای مختلف فرهنگی و نمازی ،خواستار
اجرای هرچه باشکوهتر برنامههای فرهنگی شد.
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،هوش��نگ مصطفوی -فرماندار شهرس��تان
کوهرنگ در دیدار با مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان در
زمینه رفع مشکالت این شهرستان به گفتگو پرداختند.
مصطفوی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن اس��تان و شهرستان
گفت :با توجه به اینکه کمبود نیرو در بنیاد مس��کن شهرستان وجود دارد
اما تاکنون خدمات خوبی را توانسته به مردم ارائه نماید.
مهندس رئیس��ی نیز در ادامه گفت :تالش مجموعه بنیاد مسکن استان
و شهرس��تان بر آن است تا بتوانیم بهترین خدمات با بهترین کیفیت را به
مردم ارائه نماییم.
وی با اش��اره به سیل اخیر و خس��ارتهایی که در شهرستانها بهویژه
شهرستان کوهرنگ بر جای گذاشت ،افزود :یکی از اقدامهای مهم در این شهرستان مقاومسازی واحدهای غیرمقاوم است که مردم و مسئوالن
شهرستان باید همکاری و همراهی الزم را با این نهاد داشته باشند تا بتوانیم از خسارتهای احتمالی در آینده جلوگیری کنیم.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار فرماندار با مدیرکل

نشست بررسی وضعیت مسکن محرومان چهارمحال و بختیاری برگزار شد
به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی و معیشت مسکن محرومان
با حضور مهندس رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس نظری-
معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری و مهندس ا ...کرمی نصیری-
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار برگزار شد.
در ابتدا مهندس رئیس��ی با بیان مطالبی گفت :طرح مس��کن محرومان
برای نخس��تین بار است که در اس��تان اجرا میشود و چهارمین استان در
کشور هستیم که اعتبارهای این بخش را پیگیری کردهایم.
وی افزود :طرح س��اخت تعداد  2440واحد مس��کن محرومین در قالب
تفاهمنامه سهجانبه بین بنیاد مسکن ،سازمان برنامه و بودجه و استانداری
منعقد و تا هفته دولت سال آینده افتتاح میشود.

آفت دانش ،فراموشی است -حضرت محمد (ص)
43

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

انجام عملیات زیرسازی و آسفالت در روستاهای میهه و نصیرآباد

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به اجرای طرح هادی و آسفالت معابر روستایی گفت :عملیات
اجرای آسفالت روستای میهه انجام و اعتبارهای این پروژه از محل اعتبارهای ملی و سهمیه قیر سال  97تأمین شده است.
مهندس رئیسی افزود :در این پروژه  6000مترمربع عملیات زیرسازی و آسفالت انجام شد.
وی گفت :عملیات اجرای پریمکوت و آس��فالت روس��تای نصیرآباد شهرس��تان کوهرنگ از محل اعتبارهای قیر به میزان  13500مترمربع و 4
میلیارد و  300میلیونریال عملیات زیرسازی و آسفالت انجام شد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با قدردانی از همکاری مسئوالن استانی و شهرس��تانی در زمینه اجرای طرحهای هادی و اجرای آسفالت افزود:
مش��ارکت و همکاری مس��ئوالن در زمینه تهیه و اجرای طرح هادی روستاها و طرح ویژه بهسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی با
بنیاد مسکن استان مناسب و مطلوب بوده که زمینهساز توسعه هر چه بیشتر عمران روستاها شده است.
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مراسم تکریم و معارفه

به گزارش روابط عمومی ،مراسم تکریم و معارفه مدیر بنیاد مسکن شهرستان فارسان با حضور
فرماندار شهرس��تان فارس��ان ،مدیرکل و مسئول حراست بنیاد مسکن اس��تان ،نماینده ولیفقیه
در جهادکش��اورزی شهرستان فارس��ان و گروهی از مدیران و مسئوالن این شهرستان در سالن
فرهنگ و ارشاد این شهرستان برگزار شد.
در این مراس��م طی حکمی از سوی مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس
س��یدبهادر زیالبی بهعنوان مدیر بنیاد مسکن شهرستان فارسان معرفی و از تالشهای مهندس
توفیق احمدی -مدیر اسبق بنیاد مسکن این شهرستان قدردانی بهعمل آمد.
س��پس مهندس طاهری -فرماندار با بیان مطالبی گفت :بنیاد مسکن در روستاهای شهرستان
فارس��ان انقالب به پا کرده و روس��تاهایی که تاکنون طرح در آنها اجرا نشده بود در حال حاضر
اقدامهای خوبی در آنها صورت گرفته است.
مهندس طاهری افزود :مهندس احمدی تعامل خوبی با دهیاران و ش��هرداران داش��ت و بسیار
پیگیر بودند تا با آنچه در اختیار دارند به نحو شایسته به مردم خدمات ارائه کنند.
وی از دهیاران و ش��وراها درخواس��ت کرد که بیشتر از گذشته با بنیاد مسکن همکاری کنند تا
بتوانیم به اهداف و توسعه شهرستان دست یابیم.
همچنین حجتاالس�لام یوس��فی -نماینده ولیفقیه در جهاد کشاورزی شهرستان فارسان با بیان مطالبی گفت :بنیاد مسکن از جمله نهادهایی
بوده که از گذشته تاکنون در زمینه ساخت مسکن محرومان ،نیازمندان و اقشار مختلف تالش کرده و رضایت مردم را بهدنبال داشته است.
حجتاالس�لام یوس��فی افزود :کارکنان این نهاد در ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت در روس��تاها تعامل خوبی با دهیاران ،بخش��داران و سایر
مدیران شهرستان داشتند و همراه و همگام با سایر مسئوالن در زمینه پیشرفت و توسعه استان تالش کردهاند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان رضوی
دیدار مدیر بنیاد مسکن با نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی

بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس محمدیان -مدیر بنیاد مس��کن
شهرستان نیشابور با گرمابی -نماینده مردم شهرستان نیشابور در مجلس
ش��ورای اسالمی آمادگی بنیاد مسکن را به منظور توسعه و آبادانی شهر و
روستاها اعالم کردند.
محمدیان در ادامه با قدردانی از گرمابی در مورد حمایتها و کمکهایی
که مجلس در مورد توس��عه روستاها دارد درخصوص تفاهمهای فیمابین
قبلی و آینده ،پیشنهاد اجرای مجموعه گردشگری ،اقامتگاههای بومگردی

آفت پرستش همانند اندیشیدن نیست -حضرت محمد (ص)
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افتتاح  6طرح هادی در شهرستانهای گناباد و بجستان
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مسئولین استانی و شهری،
مهندس بنایی -نماینده مردم شهرستانهای گناباد و بجستان در مجلس شورای
اسالمی ،امام جمعه ،فرماندار ،بخشدار ،اعضای شورا و دهیاریها در شهرستانهای
گناباد و بجس��تان طرحه��ای هادی روس��تاهای بیلند ،روچ��ی ،درزاب ،امیریه،
خارفیروزی و سردق مورد بهرهبرداری قرار گرفتند.
در این مراس��م مهندس ناصر چیتگر -مدیر بنیاد مسکن شهرستان گناباد با
بیان مطالبی گفت :اجرای  2طرح هادی در روستاهای بیلند و روچی از توابع
شهرستان گناباد با اعتباری بیش از  2700میلیونریال اجرا شده است.
مهن��دس ناصر چیتگر افزود :همچنین اجرای  4طرح هادی در روس��تاهای
درزاب ،امیریه ،خارفیروزی و سردق از توابع شهرستان بجستان با اعتباری بیش از  5میلیاردریال مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

و توسعه فضاهای روستایی را ارائه داد.
س��پس گرمابی از تعامل پایدار با بنیاد مس��کن ابراز خرس��ندی و تمامی پیش��نهادهای مطروحه را اجرایی بیان کرد و مقرر ش��د تا پس از کار
کارشناسی و براساس قوانین باالدستی همکاریهای الزم از طریق دستگاههای ذیربط به اجرا در آید.

دیدار مدیران كل بنیاد مسكن و دیوان محاسبات

بنابر گزارش روابط عمومی ،مدیران كل بنیاد مسکن و دیوان محاسبات
استان ضمن دیدار با یکدیگر در مورد فعالیتهای دو جانبه و همکاریهای
بیشتر به گفتگو پرداختند.
در این دیدار مهندس موسوی نیا -مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره
به مصوبات موضوعی همکاریهای فیمابین گفت :بنیاد مس��كن همیشه
در اجرای پروژهها به مس��ئله كیفیت توجه ویژهای داش��ته است و در این
زمینه در سال های اخیر موفق به كسب رتبههای برتر كشوری شده است.
س��پس نفیس��ی فر -مدیركل دیوان محاس��بات اس��تان نیز با تأكید بر
سیاس��تهای كشوری دیوان محاس��بات از توجه بنیاد مسكن به هزینه كرد صحیح و به موقع اعتبارها و همچنین كیفیت پروژهها قدردانی و ابراز
امیدواری كرد تا با همكاریهای دستگاههای اجرایی استان شاهد پیشرفت هر چه بیشتر پروژههای عمرانی استان باشیم.
نفیس��ی فر ادامه داد :تا حد توان در مورد رفع موانع موجود همچنین برای بهکارگیری امکانات و تجهیزات بنیاد مس��کن در عمران و آبادانی
کشور تالش خواهیم نمود تا این امکانات راکد و بالاستفاده نمانند و این نهاد همواره در تالش و کوشش برای یاری رساندن به مردم میباشد.
وی بر تعامل بیشتر دستگاهها با دیوان محاسبات تأکید کرد و گفت :دیوان محاسبات همواره همگام و همراه با دستگاهها خواهد بود.

بهرهبرداری از پروژههای آسفالت در شهرستان مه والت

بنابر گ��زارش روابط عمومی ،بهمناس��بت گرامیداش��ت هفته دولت در
مراس��می با حضور امامجمعه ،فرماندار ،بخشدار ،اعضای شورا ،دهیاریها
و مس��ئولین استانی و ش��هری پروژههای آسفالت روس��تاهای حسنآباد،
همتآباد ،ش��مسآباد ،قلعهنو و آلی در شهرس��تان مه والت استان مورد
بهرهبرداری قرار گرفت.
در این مراسم مهندس ملکپور -مدیر بنیاد مسکن شهرستان مه والت
گفت :اجرای  5پروژه آس��فالت در روس��تاهای یاد شده از توابع شهرستان
مهوالت با اعتباری بیش از  21میلیارد و  270میلیونریال اجرا شده است.

تند راه رفتن ،ارزش و درخشش مؤمن را می برد -حضرت محمد (ص)
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بازدید مدیركل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری از بنیاد مسکن
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بنابر گزارش روابط عمومی ،همدمینژاد -مدیركل دفتر امور روس��تایی
و ش��وراهای اس��تانداری با حضور در بنیاد مس��کن از فرآیند رسیدگی به
خدمات به مراجعین در این دستگاه اجرایی بازدید کرد.
محمدعلی همدمینژاد در بازدید از معاونت بازسازی و مسکن روستایی
بنیاد مس��کن ،ضمن گفتگو و شنیدن مشکالت برخی از مراجعه کنندگان
با مهندس حسینی -معاون بنیاد مسکن گفتگو کرد.
وی در این بازدید تأکید کرد که سرکشی سرزده از ادارهها برای بررسی
ش��یوه پاس��خگویی به مردم و ارزیاب��ی عملکرد دس��تگاههای اجرایی در
رسیدگی به مشکالت و شکایات مردم میباشد.
مدیركل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری با اشاره به فعالیتهای
بنیاد مس��کن در امر مقاومس��ازی واحدهای مس��کونی ،اهدا سند و ...که یکی از ادارههای مهم استان محس��وب میشود ،بیانگر تالش و همت
کارکنان بنیاد مسکن میباشد که امیدواریم این روند خدمترسانی رو به رشد باشد.

دیدار مدیران کل بنیاد مسکن و بهزیستی

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس س��یدرضا موس��وی نیا -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان با پوریوسف -مدیرکل بهزیس��تی استان با یکدیگر
دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار مهندس موس��وی نیا با بیان مطالبی گفت :بنیاد مسکن در
چند قسمت کمک حال سازمان بهزیستی است .در بخشی به خانوادههایی
ک��ه حداقل دو عضو آنها معلول باش��ند ضمن کم��ک بالعوض در تهیه
مس��کن متناسب با نوع معلولیت کمک میکنیم و از این رو براساس آمار،
تعداد  994خانواده را در اس��تان شناس��ایی کرده که تع��داد  479خانواده
روستایی و  515خانواده شهری بودند و موفق شدیم در مدت زمان  3سال برای آنها مسکن مناسب تهیه کنیم.
سپس پوریوسف گفت :همیشه دغدغه مسئوالن در زمینه برطرف شدن مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم است و بنیاد مسکن در حوزه کمک
به خانوادههای دارای دو فرد معلول بسیار فعال ظاهر شده است.
وی افزود :بنیاد مس��کن اس��تان نیز پیرو وظایف و رسالتهایی که به دوش میکشد همواره نمره قبولی گرفته است و امروزه معلولین ساکنین
شهرها و روستاها از نقش بنیاد مسکن ابراز رضایت میکنند یعنی اینکه همواره در مسیر قانون و خدمت عمل کرده است.

مسئولین بسیج کارمندان استان با اعضای پایگاه بسیج شهید ابراهیمی دیدار کردند

مس��ئولین بس��یج کارمندان اس��تان با حضور در بنیاد مس��کن استان با
اعضای پایگاه بسیج شهید ابراهیمی دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهدی دشت بیاض -فرمانده پایگاه بسیج شهید ابراهیمی گفت:
روحیه بسیجی بر هر مجموعهای که حکم فرما باشد سبب رشد ،توسعه و
تعالی آن مجموعه خواهد ش��د و امروزه بسیج باید محمل آرامش و رجوع
همه پرسنل باشد و موجبات همدلی وانسجام را فراهم نماید.

مهدی دشت بیاض ادامه داد :باید روحیه بسیجی در ادارهها
و نهاده�ای عموم�ی تقوی�ت و از این فضا ب�رای تکریم هر چه
بیش�تر ارباب رجوع بهره گیری ش�ود و این روحیه را در اجرای
پروژههای عمرانی و توسعه روستاها نیز به کار ببریم که بنیاد مسکن استان میتواند سرآمد این موضوع قرار گیرد.

کسی که بر کارش توکل می نماید (نه بر خدای تعالی) نابود می شود -امام صادق (ع)
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س��پس مسئول بازرس��ی بسیج کارمندان استان گفت :در دوران دفاع مقدس وقتی اسم بس��یجی میآمد یعنی کسی که بیشترین خدمت را به
مردم بدون هیچ انتظاری انجام میداد.
وی در مورد جایگاه بس��یج در کش��ور افزود :نیروهای بسیجی در دوران دفاع مقدس در مقابل دشمنان قد علم کردند و شانهبهشانه نیرویهای
نظامی از میهن اسالمی دفاع کردند.
مسئول بازرسی بسیج کارمندان استان گفت :مهمترین ویژگی بسیج ایمان به خدا ،اعتقاد قلبی ،باور درونی به خالق یکتا ،اطاعت از والیتفقیه،
مردمی بودن و شهادتطلبی است.

برگزاری دوره آموزشی اطفاء حریق

دیدار مدیران کل بنیاد مسکن و راه و شهرسازی استان
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بنابر گزارش روابط عمومی ،دوره آموزشی اطفاء حریق در بنیاد مسکن استان در شهر مشهد به صورت تئوری و کارگاهی برگزار شد.
عباس رضایی -کارش��ناس آموزش بنیاد مس��کن اس��تان در این مورد گفت :این دوره با حضور  30نفر از همکاران نگهبان بنیاد مسکن شعب
شهرس��تان و رانندههای امور ماش��ینآالت به منظور افزایش آگاهی کارکنان با توجه به ضرورت آگاهی همکاران از شیوه استفاده از تجهیزات و
امکانات اطفاء حریق و به مدت یک روز در مشهد برگزار شد.
در این دوره آموزش��ی ش��رکت کنن��دگان با مطالب مرتبط با اطفاء حریق ،ایمنس��ازی محی��ط قبل و پس از حریق ،عملی��ات امداد و نجات
محبوسشدگان ،کمک رسانی اولیه به مصدومین و ...آشنا شدند.

بنابر گزارش روابط عمومی ،مدیران کل بنیاد مسکن و راه و شهرسازی
استان در زمینه همکاریهای بیش از پیش بنیاد مسکن و راه و شهرسازی
اس��تان و نیز در مورد تأمین و س��اخت مس��کن در قالب طرح اقدام ملی
 100000واحد مسکونی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مدیرکل راه و شهرس��ازی استان در سخنانی به نقش و اهمیت
مس��کن در جامعه بهویژه خانوارهایی از قشرهای محروم اشاره کرد و حل
مشکل مسکن آنها را از اولویتهای استان برشمرد.
در ادامه مهندس موس��وی نیا -مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به
نقش کلیدی راه و شهرس��ازی استان در حل مشکالت متقاضیان مسکن
فاقد زمین گفت :مجموعه بنیاد مس��کن ایمان و اعتقاد خاصی به خدمت به مردم داش��ته و آماده همکاری همه جانبه با راه و شهرس��ازی استان
برای رفع مشکل خانوارهای بدون مسکن میباشد.

نشست پایش طرح مسکن مهر برگزار شد

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت پایش طرح مسکن مهر به منظور
تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی مهر در سال جاری با حضور مسئوالن
بنیاد مسکن و بانک مسکن برگزار شد.
در این نشس��ت موض��وع هایی نظیر عیب یابی ،رف��ع نواقص موجود در
ساختار مسکن مهرهای آماده تحویل ،تضامین بانکی ،ارائه تسهیالت بانک
مس��کن و بازپرداخ��ت دیون بانکی پیرو تفاهمنامه س��ه جانبه وزارت راه و
شهرسازی ،بنیاد مسکن و بانک مسکن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
همچنین ارائه آماری آخرین پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن مهر در
ش��هرهای کمتر از  25هزار نفر جمعیت که توس��ط بنیاد مسکن استان در حال انجام میباشد به همراه تسهیالت دریافتی متقاضیان نیز از دیگر
موضوعهای این نشست بود که بیان گردید.

سه چیز دوستی به بار می آورد :پایبندی به دین ،فروتنی و بخشش -امام صادق (ع)
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان شمالی
کارگاه عملی عکاسی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،کارگاه عملی عکاس��ی با حضور احس��ان کمالی -عکاس و مستندس��از برجسته کشوری ،علی قلیزاده -مدیرکل روابط
عمومی استانداری و شرکت بیش از  ۶۰نفر از مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان در روستای هدف گردشگری اسفیدان برگزار گردید.
گفتنی اس��ت مهندس رئوفی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان بجنورد توضیحهایی در مورد عمران روستایی و اجرای بافت با ارزش روستایی در
روستاهای استان ارائه نمود.

نشست ستاد اقامه نماز در سال  98برگزار شد
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به گزارش روابط عمومی ،نشست شورای اقامه نماز بنیاد مسکن استان
با حضور حجتاالس�لام احمدی -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه و دبیر
س��تاد اقامه نماز بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس محمدی -مدیركل بنیاد
مسکن استان و دیگر اعضا برگزار گردید.
در این نشست حجتاالسالم احمدی در سخنانی گزارش از فعالیتهای
س��تاد اقامه نماز اس��تان ارائه داد و در مورد برگزاری کالسهای فرهنگی
نیمه دوم و موارد مورد تدریس ،مسابقات كتابخوانی و عكاسی با موضوع
نماز بحث و تبادلنظر شد.

تقدیر از فعاالن نماز

بنا به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس محمدی-
مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن استان از فعاالن عرصه نماز در این نهاد
قدردانی بهعمل آمد.
در این مراس��م مهندس محمدی گف��ت :فعالیتهای فرهنگی و ترویج
اقامه نماز در بین کارکنان بنیاد مسکن استان موجب شده این دستگاه در
بین دیگر دس��تگاههای اجرایی بهعنوان یكی از دستگاههای برتر در امر
اقامه نماز شناخته شود.
وی اف��زود :برنامههایی که در زمینه فعالیتهای قرآنی و اقامه نماز اول
وقت برای کارکنان صورت میگیرد تأثیرگذار بوده و موجب روحیه باالی
یک کارمند در برخورد با اربابرجوع میشود.
در پای��ان از فعاالن عرصه نماز در بنیاد مس��کن اس��تان با اهدای لوحه��ای تقدیری با امضای آیت ا...یعقوبی -نماینده ولی فقیه در اس��تان و
امامجمعه شهرستان بجنورد قدردانی بهعمل آمد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خوزستان
تقدیر فرماندار از خدمات بنیاد مسکن

بنابر گزارش روابط عمومی ،س��عید حاجیان -فرماندار شهرس��تان شادگان در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران با سپاس از تالشهای
بنیاد مسکن گفت :در بحث بازسازی مناطق سیلزده نهایت کمک به مردم را داشته باشید.
سعید حاجیان افزود :بازسازی و رفع مشکالت مناطق سیلزده باید با سرعت بیشتری از سوی دستگاههای ذیربط انجام شود.
وی ادامه داد :با توجه به تخریب برخی از سیل بندها در حاشیه روستاها ،باید هرچه سریعتر این سیل بندها ساخته ،ترمیم و استحکامسازی شوند.

هیچ پشتیبانی نیکوتر از مشورت نیست -حضرت محمد (ص)
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بهرهبرداری از پروژه طرح هادی روستای رمیص
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور دکتر اقبال محمدیان -نماینده مردم
شهرستانهای رامهرمز و رامش��یر در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار ،بخشدار مشراگه،
مدیران ادارهها و گروهی از مردم روس��تای رمیص شهرستان رامشیر بهرهبرداری از پروژه
اجرای طرح هادی این روستا آغاز شد.
در این مراسم ،رحیم رحمانی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان رامشیر با بیان حجم عملیات
انجام ش��ده گفت :طرح هادی این روس��تا با ص��رف اعتباری به مبل��غ  ۱۴میلیاردریال و
همچنین تخصیص سهمیه قیر اجرایی شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه موس��وی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان شادگان با بیان مطالبی گفت :بهمنظور پیشگیری از آبگرفتگی روستاهای شهرستان در آینده،
بالفاصله پس از سیل نقاط بحرانی و روستاهای در معرض سیالب شناسایی شد.
موسوی افزود :حجم عملیات مورد نیاز برای ساخت و ترمیم سیل بندها برآورد و به استانداری و مدیریت بحران استان اعالم گردید.
وی اعالم آمادگی کرد که در صورت تأمین اعتبار در اسرع وقت برنامههای پیشنهادی را اجرایی نماییم.

تأکید بر تعامل هر چه بیشتر اداره ثبت اسناد و امالک و بنیاد مسکن
بنابر گزارش روابط عمومی ،در نشس��ت مش��ترک نماینده بنیاد مسکن
اس��تان با مدیر ثبت اس��ناد و امالک شهرستان شوش��تر بر تعامل این دو
مجموعه تأکید شد.
در این نشس��ت ،حیدر ش��اهینی ف��ر -مدیر اداره ثبت اس��ناد و امالک
شهرس��تان شوشتر با ارائه گزارشی از روند صدور سند در سطح شهرستان
از همکاریهای مجموعه بنیاد مسکن شهرستان قدردانی کرد.
در ادامه اقبالپور -کارش��ناس مسئول امور زمین بنیاد مسکن استان نیز
با قدردانی از تالشهای اداره ثبت اسناد و امالک شوشتر ،بر تعامل بیشتر
هر دو مجموعه بنیاد مسکن و اداره ثبت شهرستان تأکید کرد.
گفتنی اس��ت در این نشست لوح سپاس مدیرکل بنیاد مسکن استان در
مورد همکاریهای ثبت اسناد و امالک شوشتر به وی اهدا گردید.

بهرهبرداری از پروژههای عمرانی بخش میان آب

به گزارش روابط عمومی ،بهمناس��بت هفته دولت پروژه آس��فالت معابر
۱۵روس��تای بخش میان آب شهرستان شوشتر توس��ط بنیاد مسکن این
شهرستان و با اعتباری بیش از  ۶0میلیاردریال به بهرهبرداری رسید.

صفت حیا ،از کار زشت جلوگیری می کند -حضرت علی (ع)
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بهرهبرداری از آسفالت معابر روستایی شهرستان ایذه

سیاوش ایگدر -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ایذه از افتتاح دو پروژه آسفالت معابر روستایی در هفته دولت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ،در مراس��م گرامیداش��ت هفته دولت ،پروژههای آسفالت معابر روستایی روستاهای آبراک  ۲و تکاب بندان شهرستان
ایذه از محل اعتبارهای قیر به بهرهبرداری رسید.
س��یاوش ایگدر ادامه داد :آس��فالت معابر  6روس��تای کفت چهوار ،تاکوتر ،علی فتح ،دورک زنان ،تکاب بندان و آبراک  ۲به متراژ  25000متر
مربع بخش مرکزی شهرستان ایذه بهپایان رسید.

افتتاحیه پروژههای آسفالت معابر روستاهای شهرستان کارون
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به گزارش روابط عمومی ،بهمناسبت بزرگداشت هفته دولت در مراسمی
با حضور فرماندار و مس��ئوالن محلی شهرس��تان کارون پروژه آس��فالت
روس��تاهای ابوناگه ،بریچه و موران از بخش سویسه شهرستان کارون به
بهرهبرداری رسید .
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تانهای اه��واز و کارون در این مورد گفت:
پروژه آس��فالت معابر روس��تاهای سویسه در س��طح  ۲۳000مترمربع و از
محل اعتبارهای قیر یارانهای بنیاد مس��کن و مشارکت دهیاری اجرا شده
است.

افتتاح پروژه آسفالت معابرروستایی اللی

ب��ه گزارش روابط عمومی ،با گرامیداش��ت هفته دولت ،پروژه آس��فالت
روس��تاهای دره بوری وقلع��ه چنگایی از توابع شهرس��تان اللی از محل
اعتبارهای قیر یارانهای به بهرهبرداری رسید.

حضور کارگردان مطرح سینمای ایران در استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی ،بهروز افخمی -کارگردان س��ینما و تلویزیون ایران،
س��ریال رعد و برق با موضوع سیل فروردین  ،۹۸استانهای خوزستان ،لرستان
و گلستان را تولید خواهد کرد .
افخمی با حضور در اس��تان خوزس��تان از روند بازس��ازی واحدهای مسکونی
آسیبدیده شهرستانهای حمیدیه و دشت آزادگان بازدید کرد.
همچنین در دیدار افخمی با رییس س��تاد هماهنگی بازسازی مناطق سیلزده
اس��تان خوزستان آخرین گزارش بازسازی و آس��یب شناسی وقوع سیل در این
استان تشریح شد.

آسفالت معابر روستاهای شهرستان شادگان

مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان شادگان از آسفالت معابر روستایی  ۵روستای این شهرستان خبر داد .وی گفت :هزینه اجرای این پروژه از محل
اعتبارهای قیر تأمین شده است .

هیچ تهیدستی دشوارتر از نادانی نیست -حضرت محمد (ص)
50

به گزارش روابط عمومی ،نشست کمیته برنامهریزی توزیع اعتبارهای عمرانی شهرستان ایذه با حضور نماینده سازمان برنامه بودجه استان در
فرمانداری شهرستان ایذه تشکیل شد.
در این نشست مبلغ  ۱۲۰میلیاردریال اعتبار برای اجرای  ۲۰پروژه عمرانی بنیاد مسکن شهرستان ایذه تصویب شد.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان ایذه گفت :این اعتبارها که از محل اعتبارهای استاتی ،نفت و ماده  ۱۸۰به شهرستان ایذه اختصاص یافته ،برای
اجرا و بازنگری طرحهای هادی روستاهای شهرستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اختصاص  ۱۲۰میلیاردریال اعتباربرای پروژههای بنیاد مسکن شهرستان ایذه

معرفی مدیر بنیاد مسکن شهرستان رامشیر بهعنوان مدیر برتر
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��م بزرگداش��ت روز کارمند که با حضور
سیدمجید حسینینژاد -فرماندار و مس��ئوالن شهرستان رامشیر در فرمانداری
برگزار شد .رحیم رحمانی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان رامشیر بهعنوان مدیر
نمونه شهرستان معرفی و از تالشهای وی تجلیل شد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان زنجان
بهرهبرداری از پروژه اجرای طرح هادی روستای قاضی کندی
بناب��ر گ��زارش رواب��ط عمومی ،پ��روژه اج��رای طرح هادی روس��تای
قاضیکندی شهرس��تان ماهنش��ان با حضور دکتر مرادی نافچی -معاون
سیاس��ی ،امنیت��ی و اجتماعی اس��تانداری ،دکتر خاتم��ی -نماینده مردم
شهرستانهای ایجرود و ماهنش��ان در مجلس شورای اسالمی ،مهندس
ن��وری -فرمان��دار این شهرس��تان و مهندس محمدی -مع��اون عمران
روستایی بنیاد مسکن استان به بهرهبرداری رسید.
گفتنی اس��ت این پروژه با اعتباری به مبلغ  2میلیارد و  ۶۰۰میلیونریال
از سوی بنیاد مسکن استان و با مشارکت دهیاری افتتاح شد.

تجلیل از مهندس صنعتی منفرد

بنابر گزارش روابط عمومی ،همایش بزرگداش��ت بسیج کارمندی استان
زنجان با حضور مسئولین استانی برگزار شد.
در ای��ن همایش از تالشهای مهندس صنعت��ی منفرد -مدیرکل بنیاد
مس��کن اس��تان با اهدای لوحی از س��وی س��ردار کرمی -فرمانده سپاه
انصارالمهدی (عج) تجلیل بهعمل آمد.

کسی که حیا ندارد ،دین ندارد -امام حسن (ع)
51

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری از پروژههای اجرای طرح هادی روستاهای فنوشآباد و قروه

بنابر گزارش روابط عمومی ،پروژه اجرای طرح هادی روستای فنوشآباد
شهرس��تان ابهر با حضور مهندس نوروزی -فرماندار و مهندس حیدری-
مدی��ر بنیاد مس��کن شهرس��تان ابه��ر ،امامجمعه و گروهی از مس��ئولین
شهرستانی به بهرهبرداری رسید.
گفتنی است این پروژه با اعتباری به مبلغ یک میلیارد و  860میلیونریال
افتتاح شد.
همچنین پروژه اجرای طرح هادی روس��تای قروه با اعتباری بیش از 2
میلیارد و  280میلیونریال از محل اعتبارهای بنیاد مس��کن و دهیاری به
بهرهبرداری رسید.
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بهرهبرداری از پروژه اجرای طرح هادی روستای اغلبیک علیا
بنابر گزارش روابط عمومی ،طرح هادی روستای اغلبیک علیا شهرستان
ایجرود با حضور مهندس فتحی -فرماندار شهرس��تان ایجرود و مهندس
تقی بیگلو -مدیر بنیاد مس��کن این شهرس��تان ،امامجمع��ه و گروهی از
مسئولین شهرستانی به بهرهبرداری رسید.
گفتنی اس��ت این پروژه با اعتباری به مبلغ  5میلیارد و  100میلیونریال
به بهرهبرداری رسید.

بهرهبرداری از پروژه اجرای طرح هادی روستای مسگر
بنابر گزارش روابط عمومی ،طرح هادی روس��تای مس��گر بخش افشار
شهرس��تان خدابنده با حضور دکتر بیگدل��ی -فرماندار و مهندس بابایی-
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان خدابنده ،امامجمعه و گروهی از مسئولین
شهرستانی به بهرهبرداری رسید.
این پروژه با اعتباری معادل  1میلیاردریال از محل اعتبارهای ملی سال
 97از سوی بنیاد مسکن و با مشارکت دهیاری صورت گرفته است.
همچنین پروژه اجرای طرح هادی روس��تای قشالق از محل اعتبارهای
بنیاد مس��کن و دهیاری با حضور مهندس عس��گری -فرماندار شهرستان
زنج��ان و مهندس رس��تم خانی -مدیر بنیاد مس��کن این شهرس��تان به
بهرهبرداری رسید.

برگزاری دوره آموزشی ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد

بنابر گزارش روابط عمومی ،دوره آموزشی ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد با حضور مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
مدیران و کارشناسان در بنیاد مسکن استان برگزار شد .گفتنی است تدریس این دوره را استاد حسن طغرانگار بر عهده داشت.
در این دوره مهندس صنعتی منفرد با بیان اینکه ،س�لامت اداری به وضعی فراتر از اثربخش��ی کوتاه مدت س��ازمان اشاره دارد ،گفت :سالمت
نظام اداری مجموعهای است از ویژگیهای نسبت ًا پایدار که انطباق با شرایط محیط ،روحیه باالی نیروی کار ،کفایت برای حل مشکالت ،سرعت
عمل و ...را به همراه دارد.

بهترین بی نیازی ،بی نیازی نفس است -حضرت محمد (ص)
52

بهرهبرداری از پروژههای اجرای طرح هادی روستاهای قالت و ارشت

شماره  | 167مهــر 98

بنابر گزارش روابط عمومی ،پروژه اجرای طرح هادی روستای قالت شهرستان
طارم با حضور مهندس صفری -فرماندار و مهندس شمس -مدیر بنیاد مسکن
شهرس��تان طارم ،امامجمعه و گروهی از مسئولین شهرس��تانی به بهرهبرداری
رسید .این پروژه با اعتباری معادل  1میلیارد و  500میلیونریال افتتاح شد.
همچنین پروژه اجرای طرح هادی روستای ارشت با اعتباری بیش از  1میلیارد
و  800میلیونری��ال از محل اعتبارهای بنیاد مس��کن و دهیاری به بهرهبرداری
رسید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه مهندس طغرانگار با اشاره به اینکه ،با ارتقاء نظام اداری میتوان وظایف خود را به خوبی و برای نیل به بهره وری سازمانی اجرا نمود،
گفت :س�لامت اداری یکی از خواس��تها و آرزوهای دیرینه جوامع مختلف بوده بهطوری که نظام اداری یک ابزار توزیع عادالنه خدمت به عموم
شهروندان میباشد.
وی ادامه داد :س�لامت اداری خواه و ناخواه ریش��ه در دو عامل مدیریت ،رهبری قوی ،صادقانه و انسجام درونی نظام اداری دارد و بهطور کلی
سالمت نظام اداری بر برآیند انجام کار اثر بخش تأکید دارد.

نشست در مورد وضعیت تسهیالت بازسازی

بنابر گزارش روابط عمومی ،در نشستی با حضور مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل
بنیاد مسکن استان ،مهندس موسوی -معاون بازسازی مسکن روستایی و حشمتی-
مدیر شعب بانک صادرات استان برگزار شد .در این نشست در مورد شیوه پرداخت
تسهیالت بازسازی و طرح ویژه بهسازی و مقاومسازی مسکن روستایی گفتگو شد.
در ابتدا مهندس صنعتی منفرد با ارائه گزارشی از وضعیت مقاومسازی واحدهای
مس��کونی و پرداخت تس��هیالت از س��وی بانکها به متقاضیان ،گفت :با توجه
به اهمیت مقاومس��ازی واحدهای مس��کونی روس��تایی در برابر حوادث طبیعی و
همکاری مناس��ب بانکهای استان بهویژه بانک صادرات در پرداخت تسهیالت،
متقاضیان باید از این فرصت برای مقاومس��ازی واحدهای مسکونی خود در برابر
حوادث طبیعی استفاده نمایند.
در ادامه حشمتی پرداخت تسهیالت در حمایت از اقشار آسیبپذیر و روستاییان را باعث افتخار این بانک و کارکنانش دانست.
وی ادامه داد :با توجه به وقوع بالیای طبیعی و آس��یبهای وارد ش��ده به واحدهای مسکونی در این حوادث ،لزوم ایمنسازی و ساخت مسکن
با کیفیت مورد توجه و تأکید مدیران ارشد بانک قرار گرفته و این موضوع در سیاستهای اعتباری بانک کام ً
ال مشهود است.

نشست بررسی عملیات آمادهسازی سایت مسکونی  73هکتاری زنجان

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی عملیات آمادهس��ازی س��ایت
مس��کونی  ۷۳هکتاری زنجان با حضور مهن��دس صنعتی منفرد -مدیرکل بنیاد
مسکن اس��تان ،مهندس بیات منش -مدیرکل راهوشهرسازی استان و معاونین
دو دستگاه برگزار شد.
در این نشست در مورد مسائل فنی پروژه بحث و گفتگو شد و راهکارهای الزم
برای اجرای هر چه سریعتر پروژه اتخاذ گردید.
گفتنی اس��ت این پروژه در زمینه اجرای پروژههای اقدام ملی در حوزه مسکن
شهری و تأمین برای اقشار مختلف مردم خواهد بود.

خوش رفتاری فراهم آورنده دوستی می باشد -امام صادق (ع)
53

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

حجتاالس�لام شهرابی :بنیاد مسکن استان در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ نماز عملکرد مناسبی
داشته است
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت س��تاد اقامه نماز و ش��ورای امر به
مع��روف و نهی از منکر بنیاد مس��کن اس��تان با حضور آی��تا ...خاتمی-
نماینده ولیفقیه در استان ،امامجمعه زنجان و حوزه نمایندگی ولیفقیه در
بنیاد مسکن استان ،حجتاالسالم شهرابی -دبیر شورای فرهنگی و ستاد
عالی اقامه نماز بنیاد مسکن کشور ،مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل بنیاد
مس��کن استان ،حجتاالسالموالمسلمین صیدی -قائم مقام مسئول دفتر
نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان و اعضای ستاد اقامه نماز در
بنیاد مسکن برگزار شد.
در ابتدا آیتا ...خاتمی س��یره امام حسین(ع) و مکتب عاشورا را بهترین
الگوی سبک زندگی برای همه افراد جامعه برشمرد و گفت :امام حسین(ع)
یک نمونه بارز ،برجسته و الگوی تمام عیار سبک زندگی در جامعه است و
حرکت در مسیر آن حضرت راه عزت و سعادت بشر محسوب میشود.
وی با بیان اینکه ،همه دس��تگاهها و س��ازمانها برای ترویج فرهنگ نماز یك وظیفه ش��رعی و قانونی دارند كه باید در این زمینه گام بر دارند،
افزود :تاکنون در این زمینه بنیاد مسکن استان با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای باال در زمینه مباحث فرهنگی بهعنوان نهادی انقالبی همواره
سعی در توسعه فرهنگ نماز بین کارکنان داشته است.
در ادامه ،حجتاالس�لام ش��هرابی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن اس��تان در ترویج فرهنگ نماز ،گفت :این نهاد در زمینه ترویج اقامه
نماز و فعالیتهای فرهنگی عملکرد قابل قبولی داش��ته ،بهطوری که میتوان گفت بین ده اس��تان برتر در سطح کشور شناخته شده که این خود
نشانگر فعالیتهای همهجانبه کارکنان میباشد.
س��پس مهندس صنعتی منفرد گزارش��ی از فعالیتهای فرهنگی بنیاد مسکن استان بهویژه در مورد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز ارائه داد
و فعالیتهای این نهاد را در این زمینه بسیار مناسب و ارزشمند دانست.
گفتنی است در پایان از تالشهای حجتاالسالموالمسلمین صیدی قدردانی و مهندس کامیار جعفری به این سمت منصوب گردید.

امامجمعه :مهمترین شاخصههای قیام و نهضت حسینی احیای فرهنگ شهادت است
بناب��ر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت امر به مع��روف و نهی از منکر با
حضور آیتا ...علی خاتمی -نماینده ولیفقیه در اس��تان ،امامجمعه ش��هر
زنجان و حوزه نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان ،مهندس صنعتی
منفرد -مدیرکل بنیاد مسکن استان و گروهی از کارکنان برگزار شد.
در ابتدا آیتا ...علی خاتمی ضمن تس��لیت ایام سوگواری سرور و ساالر
شهیدان حضرت ابا عبداهلل الحسین(ع) و یاران با وفایش ،یکی از بزرگترین
و مهمترین شاخصههای قیام و نهضت حسینی را احیای فرهنگ شهادت
دانست و گفت :فرهنگ ایثار و شهادت ریشه در مکتب سیدالشهدا(ع) دارد
و ماه محرم فرصتی برای تبیین ابعاد این فرهنگ گرانبها است.
وی افزود :امام حسین(ع) با شهادت خویش تاریخ بشری را پر از حماسه
و ایث��ار کرد و درس آزادگی و عزت به انس��انها و هم��ه آزادگان جهان
آموخت.

برآورده نشدن خواسته ،بهتر از درخواست از نااهل می باشد -امام صادق (ع)
54

بنابر گزارش روابط عمومی ،حجتاالس�لام ش��هرابی -دبیر شورای فرهنگی
وس��تاد عالی اقامه نماز بنیاد مسکن کش��ور و مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان از پروژههای سایت مس��کونی  73هکتاری زنجان۳۸۴ ،
واحدی گلشهر و پروژه اجرای سایت گردشگری زنجانرود بازدید نمودند.

افتتاح پروژههای عمران روستایی در شهرستان دامغان

بنابر گزارش روابط عمومی ،مراسم افتتاح همزمان پروژههای عمرانی و اقتصادی شهرستان
دامغان با حضور مهندس آش��ناگر -استاندار ،مهندس حسن بیکی -نماینده مردم شهرستان
دامغان در مجلس ش��ورای اس�لامی ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن و گروهی از
مدیران کل دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.
در این مراسم مهندس علیرضا فالحی با اعالم اینکه بهمناسبت گرامیداشت هفته دولت ،تعداد
 15پروژه بهسازی و اصالح معابر روستایی در شهرستان دامغان افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار
میگیرد گفت :برای انجام این پروژهها مبلغ 17میلیارد و  509میلیون ریال هزینه شده است.
در ادامه مهندس بیکی با بیان اینکه اعتبارهای شهرس��تان نسبت به سال گذشته افزایش
قابل توجهی داشته از عملکرد بنیاد مسکن برای انجام بهسازی معابر روستاهای شهرستان دامغان قدردانی کرد.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان سمنان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از پروژههای مسکونی و گردشگری

بهرهبرداری از پروژههای عمران روستایی شهرستان شاهرود

بناب��ر گ��زارش رواب��ط عمومی ،در مراس��می ب��ا حضور مهندس آش��ناگر-
اس��تاندار ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان و گروهی از مدیران
کل دس��تگاههای اجرایی ،پروژههای عمرانی و اقتصادی شهرس��تان شاهرود
بهصورت همزمان مورد افتتاح قرار گرفت.
این آئین که بهمناسبت گرامیداشت هفته دولت و افتتاح پروژههای عمرانی و
اقتصادی در شهرس��تان شاهرود برگزار شد ،تعداد  16پروژه بهسازی و اصالح
معابر روستایی که توسط بنیاد مسکن استان صورت گرفته بود مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
گفتنی است برای انجام عملیات بهسازی و اصالح معابر در روستاهای مورد افتتاح مبلغ  54میلیارد و  439میلیون ریال هزینه شده است.

افتتاح اولین واحد مسکونی آسیبدیده در روستای تویه
بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور دکتر فخری -معاون هماهنگی
امور عمرانی اس��تانداری ،مجد -فرماندار شهرس��تان دامغان ،حسن بیکی -نماینده
مردم شهرس��تان دامغان در مجلس ش��ورای اسالمی و مدیران دستگاههای اجرایی،
اولین واحد مس��کونی آسیبدیده س��اخته شده در روس��تای تویه شهرستان دامغان
استان افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

کسی که سخنش زیاد گردد ،اشتباهش فراوان شود -امام علی (ع)
55

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از روستاهای کولیم و کاورد

بنابر گ��زارش روابط عمومی ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان و دکتر همتی -نماینده مردم شهرستانهای سمنان و مهدیشهر در
مجلس شورای اس�لامی ،ارگی -فرماندار شهرستان مهدیشهر و گروهی
از مدیران دس��تگاههای اجرایی از اجرای طرح بهسازی و اصالح معابر در
روستاهای کولیم و کاورد شهرستان مهدیشهر بازدید کردند.
مهن��دس فالحی در ای��ن بازدید گفت :این پروژهها ش��امل اجرای دیوار
سنگی ،سنگفرش معابر و انجام واش بتن در مسیر اجرایی طرح بوده است.
در ادامه نشستی با حضور دهیار ،اعضای شورای اسالمی روستا و اهالی
روستا برگزار و به بررسی مشکالت و راهکارهای الزم پرداخته شد.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان فارس
مهندس ابراهیمی :از همه ظرفیتهای قانونی برای رفع محرومیت بهرهگیری میکنیم

مهندس محس��ن ابراهیمی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان اس��تهبان با سرهنگ
احمدی -فرمانده نیروی مقاومت بس��یج سپاه اس��تهبان و حجتاالسالم حسینی-
نماینده ولیفقیه در سپاه این شهرستان دیدار کرد.
در ابت��دا مهن��دس ابراهیمی بر لزوم اس��تفاده از همه ظرفیته��ای قانونی برای
محرومیتزدایی و توسعه روستایی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه نیروهای جهادی س��پاه همیش��ه و در همه حال منش��اء خدمت
بودهان��د گفت :بهرهگیری از این نیروهای خدوم در بس��یای از مناطق کم برخوردار
باعث رونق کار ،تالش و محرومیتزدایی از این مناطق شده است.
سپس سرهنگ احمدی نیز بر لزوم تداوم توسعه و محرومیتزدایی در مناطق کم برخوردار این شهرستان تا رفع همه محرومیتها تأکید کرد.

بهرهبرداری از پروژه بهسازی معابر روستای اکبرآباد

به گ��زارش روابط عموم��ی ،در مراس��می با حضور اش��کان کاظمی-
فرمان��دار شهرس��تان کوار و گروهی از مدیران و مس��ئوالن محلی پروژه
بهسازی معابر روستای اکبرآباد شهرستان کوار به میزان  30هزار مترمربع
به بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م فرماندار شهرس��تان کوار بر لزوم تداوم توسعه روستایی
و محرومیتزدای��ی از مناط��ق کم برخوردار این شهرس��تان تأکید کرد و
گف��ت :باید از هم��ه ظرفیتهای قانونی برای توس��عه و محرومیتزدایی
بهرهگیری کرد.
س��پس طهمورث محمودی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان کوار با بیان
اهم کارکردهای بنیاد مسکن و گرامیداشت هفته دولت گفت :رونق تولید
در سال جاری جلوهای از توسعه و محرومیتزدایی است.
طهمورث محمودی ادامه داد :در س��ال گذش��ته در س��طح روس��تاهای شهرس��تان كوار مجموع ًا تعداد  180واحد مس��كونی از طریق پرداخت
تس��هیالت باس��قف فردی  250میلیون ریال و با همكاری بانكهای عامل ساخته ش��ده كه تعداد  110واحد به بهرهبرداری رسیده و بقیه در حال
طی مراحل می باشد.

به خاطر شک و تردید ،پیوند خود را از برادرت قطع مکن -امام علی (ع)
56

تداوم خدمت در هفته دولت در شهرستان داراب

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مظفری -فرماندار شهرس��تان
داراب ،مهن��دس صیادی -معاون امور عمرانی فرماندار ،خالقی -رئیس دفتر نماینده،
مهندس میزان -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان داراب و گروهی از مسئولین ادارهها
بهرهبرداری از  ۷هزار مترمربع زیرس��ازی و آس��فالت معابر در شهرک غدیر از توابع
بخش جنت شهرستان داراب از محل اعتبارهای نفت ،گاز و قیر مشارکتی با اعتباری
بیش از  ۲میلیارد و  500میلیونریال اجرا شد و تعداد  405خانوار از این طرح بهرهمند
شدند.
همچنین همزمان با هفته دولت پروژه بهس��ازی روس��تای ده خیر س��فلی از توابع
بخش جنت با اعتباری بیش از  ۲میلیاردریال مورد بهرهبرداری قرار گرفت و تعداد  706خانوار از مزایای این طرح بهرهمند شدند.
گفتنی است همزمان با هفته دولت با اجرای عملیات آسفالت معابر روستای کرسیا از توابع بخش مرکزی شهرستان داراب با اعتباری به مبلغ
 2میلیارد و  200میلیونریال از محل قیر مشارکتی این طرح به بهرهبرداری رسید.
پایان عملیات آس��فالت معابر روس��تای پیرمراد از توابع بخش مرکزی شهرس��تان داراب از محل اعتبارهای قیر مشارکتی با اعتباری بیش از 5
میلیارد و  500میلیونریال افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
مظفری در مراسم بهرهبرداری از طرحهای عمرانی گفت :حمایتهای دولت ،نماینده شهرستان در مجلس و با تالش همه مدیران شهرستان
و اس��تان ،پروژههای افتتاحی نزدیک به  2000میلیاردریال و کلنگ زنیها نزدیک به  300میلیاردریال اس��ت که شاید در شهرستانهای استان و
کشور کم نظیر و بینظیر است.
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بنابر گزارش روابط عمومی ،پروژه بهس��ازی معابر روس��تای فتحآباد در شهرس��تان
کوار با حضور اش��کان کاظمی -فرماندار ،ناهید -معاون برنامهریزی و هماهنگی امور
عمرانی فرمانداری ،زارع -بخش��دار طسوج ،طهمورث محمودی -مدیر بنیاد مسکن
شهرستان و سایر اعضای شورای اداری این شهرستان افتتاح شد.
در این مراس��م اش��کان کاظمی با گرامیداشت هفته دولت در سخنانی گفت :امروز،
روزی اس��ت که دولتمردان نظام مقدس جمهوری اس�لامی باید دین خود را ادا کنند
و حرمت خون مجاهدت و ایثارگری فرزندان راس��تین انقالب را پاس بدارند و با بیان
عملکرده��ا و خدم��ات صورت پذیرفته ،فارغ از هرگونه اغ��راق و زیاده گویی ،دلهای
امت بصیر و انقالبی را روشن سازند و نور امیدبخشی را در دلهای آنها زنده نگه دارند.
سپس طهمورث محمودی با بیان اینکه طرح بهسازی و مقاومسازی مناطق روستایی در این شهرستان تداوم دارد گفت :همزمان با هفته دولت
بهرهبرداری از تعداد  121واحد بهسازی و مقاومسازی شده در مناطق روستایی این شهرستان آغاز شد.
گفتنی است این پروژه از محل اعتبارهای استانی و توسط بنیاد مسکن اجرا شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری از طرحهای عمرانی

بهرهبرداری از طرح بهس��ازی و بازس��ازی تعداد  101واحد مس��کن روس��تایی و بهسازی واحدهای
آسیبدیده از سوانح در گراش

بیژن جمش��یدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان گراش از بهرهبرداری از طرح
بهس��ازی و بازس��ازی تعداد  101واحد مس��کن روستایی و بهس��ازی واحدهای
آسیبدیده از سوانح در این شهرستان خبر داد.
بی��ژن جمش��یدی گفت :برای بهس��ازی و بازس��ازی تعداد  24واحد مس��کونی
روستایی در این شهرستان اعتباری به مبلغ  9میلیارد و  120میلیونریال از محل
تسهیالت بانکی و آورده متقاضیان هزینه شده است.

دانشی نیست مگر از دانشمند خداشناس و استوار در علم و دین -امام موسی کاظم (ع)
57

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

وی ادامه داد :همچنین برای بهسازی تعداد  77واحد مسکونی از محل بازسازی مناطق حادثهدیده در سوانح مبلغ  33میلیارد و  880میلیونریال
تسهیالت و آورده متقاضیان هزینه شده است.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان گراش افزود :بنیاد مسکن بهعنوان یک س��ازمان جهادی در زمینه محرومیتزدایی و عمران روستاها همواره در
کنار مردم بوده است و در این زمینه در سالهای گذشته فعالیتهای چشمگیری داشته است.

بهرهبرداری از طرح توسعه معابر  8روستای بخش بیضا
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراسمی بهرهبرداری از طرح توسعه معابر
 8روس��تای بخش بیضای شهرس��تان سپیدان آسفالت و توس��عه معابر به
بهرهبرداری رسید.
در این مراسم مهندس علی شیروانی دوست -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
س��پیدان با تأکید بر لزوم تداوم توسعه روستایی و محرومیتزدایی گفت :در
 5روس��تا از بخش بیضا شهرستان س��پیدان این طرحها از محل اعتبارهای
عمرانی اجرا شده است.
مهندس ش��یروانی دوس��ت افزود :همچنی��ن  17500مترمرب��ع از اجرای
طرحهای بهسازی در  3روستا از محل اعتبارهای قیر رایگان اجرا شده است.
وی خاطر نش��ان کرد :طرح بهس��ازی در روستای دشمن زیاری با صرف
 5میلیارد و  655میلیونریال اعتبار ،در روس��تای هفتخوان با صرف  3میلیارد و  600میلیونریال اعتبار ،در روس��تای ایای جان با صرف اعتباری
معادل یک میلیارد و  950میلیونریال اعتبار ،در روس��تای تنگ خیاره با اعتباری معادل  2میلیارد و  405میلیونریال ،در روس��تای تل بیضاء با
اعتبای معادل  2میلیارد و  470میلیونریال و روستای شیخ عبود با  10000مترمربع زیرسازی و آسفالت ،در روستای هفتخوان با  3500مترمربع
زیرس��ازی و آس��فالت و در روس��تای جاریآباد نیز با  4000مترمربع زیرسازی و آسفالت در قالب تفاهمنامه با دهیاری اجرا شده و به بهرهبرداری
رسید.

بهرهبرداری از طرح بهسازی تعداد  355واحد مسکونی شهری و روستایی

بنابر گزارش روابط عمومی ،همزمان با هفته دولت بهرهبرداری از طرح بهس��ازی تعداد  355واحد مس��کونی ش��هری و روستایی در قالب طرح
بازسازی مناطق سانحهدیده و طرح ویژه بهسازی و بازسازی مسکن روستایی در شهرستان فیروزآباد آغاز شد.
مهندس محمدعلی صیادی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان فیروزآباد با بیان مشخصات طرحهای یاد شده گفت :برای بهسازی تعداد  220واحد
مس��کونی در قالب طرح ویژه بهس��ازی مبلغی حدود  83میلیارد و  600میلیونریال و برای بازسازی تعداد  135واحد آسیبدیده از سوانح و سیل
در این شهرستان اعتباری به مبلغ  5میلیارد و  950میلیونریال از محل تسهیالت بانکی و آورده متقاضیان هزینه شده است.
مهندس صیادی با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن گفت :تملك و واگذارى  ٣٠٢٩هكتار زمین برای توس��عه روستایى ،اسكان عشایر و
جابه جایى روستاهاى حادثه دیده از سیل و زلزله در این شهرستان انجام شده است.

بهرهبرداری از طرح بهسازی تعداد  154واحد مسکونی در شهرستان سروستان

بنابر گزارش روابط عمومی ،بهرهبرداری از طرح بهس��ازی تعداد  154واحد مس��کونی بهسازی و بازسازی شده و واحدهای تعمیری آسیبدیده
از سیل سالهای گذشته در شهرستان سروستان آغاز شد.
مهندس غالمرضا منعم -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان سروستان در مراسم بهرهبرداری از طرحهای یاد شده گفت :بهسازی تعداد  127واحد
مس��کونی ش��هری و روستایی در این شهرستان با اعطای مبلغ  48میلیارد و  220میلیونریال تس��هیالت و خودیاری ساکنان روستایی به پایان
رسید و همزمان با هفته دولت به ساکنان این مناطق تحویل داده شده است.
مهندس منعم افزود :همچنین در قالب طرح بازسازی مناطق آسیبدیده از سیل سالهای  96و  97بازسازی تعداد  27واحد مسکونی با اعتباری
معادل  11میلیارد و  880میلیونریال تسهیالت و آورده متقاضیان به پایان رسید و این واحدها به افراد واگذار شد.

شکیبایی بر تنهایی  ،نشانه توانایی عقل است -امام موسی کاظم (ع)
58
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بنابر گزارش روابط عمومی ،همزمان با هفته دولت در مراسمی با حضور
مهندس رحمانی -معاون اس��تانداری فارس بهرهبرداری از بهسازی معابر
روستای تادوان بخش خفر شهرستان جهرم آغاز شد.
مهن��دس رحمانی هفته دولت را فرصتی برای یادآوری خدمات بیمنت
توس��ط دولتم��ردان در مناطق مح��روم و کم برخوردار دانس��ت و گفت:
همزم��ان با هفت��ه دولت تعداد  ۸۲۱پ��روژه با اعتباری بی��ش از 32000
میلیاردریال در  ۲۹شهرستان این استان به بهرهبرداری رسید.
س��پس مدیر بنیاد مس��کن شهرستان جهرم نیز گزارش��ی از طرحهای
توس��عه در این شهرستان ارائه داد و گفت :طرح بهسازی روستای تادوان
ب��ا اعتباری به مبلغ  ۱۶میلی��ارد و  ۳۵۰میلیونریال از محل قیر یارانهای
اجرا شده است.
وی افزود :همزمان با هفته دولت بهرهبرداری از طرح بهس��ازی تعداد  794واحد مس��کونی ش��هری و روستایی در قالب طرح بازسازی مناطق
سانحهدیده و طرح ویژه بهسازی و بازسازی مسکن روستایی در شهرستان جهرم آغاز شده است.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان جهرم ادامه داد :برای بهسازی تعداد  243واحد مسکونی در قالب طرح ویژه بهسازی مبلغی حدود  92میلیارد و
 340میلیونریال و برای بازسازی تعداد  551واحد آسیبدیده از سوانح و سیل در این شهرستان اعتباری به مبلغ  242میلیارد و  440میلیونریال
از محل تسهیالت بانکی و آورده متقاضیان هزینه شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری از طرح بهسازی معابر روستای تادوان

بهرهبرداری از طرح بهسازی تعداد  260واحد مسکونی

به گزارش روابط عمومی ،مهندس سیدقاس��م حس��ینی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ممس��نی از بهرهبرداری از تعداد  260واحد مسکونی در
قالب طرحهای ویژه بهسازی مسکن روستایی و طرحهای بهسازی آسیبدیده از سوانح سیل همزمان با هفته دولت در این شهرستان خبر داد.
مهندس سیدقاسم حسینی در مراسم بهرهبرداری از طرحهای یاد شده گفت :طرحهای بازسازی مناطق سانحهدیده در این شهرستان با اعتباری
به مبلغ  31میلیارد و  240میلیونریال تس��هیالت و آورده متقاضیان و طرحهای ویژه بهس��ازی مسکن روستایی با اعتباری به مبلغ  71میلیارد و
 240میلیونریال تسهیالت و خودیاری اهالی اجرا شده است.

مهندس عبداللهی :صدور اسناد مالکیت در زمینه توسعه روستایی است

بنابر گزارش روابط عمومی ،کارگروه مش��ترک برق منطقه شهرس��تان الرستان و بنیاد مس��کن شهرستان خنج با حضور مدیران و کارشناسان
برای صدور سند در مناطق مختلف در بنیاد مسکن شهرستان خنج برگزار شد.
مهندس احمد عبداللهی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان خنج با سپاس از مدیر انتقال برق شهرستان الرستان به بیان تشریح صدور سند روستاها
و شهر خنج ،شیوه تشکیل پرونده و مراحل صدور سند پرداخت و گفت :مستندسازی امالک ادارهها در روستاها و شهرها به بنیاد مسکن محول
ش��ده اس��ت که در این مورد بنیاد مسکن برای مستندس��ازی امالک ادارهها ،کارگروههای مختلفی با حضور مدیران کل بنیاد مسکن ،مخابرات،
آموزش و پرورش ،اوقاف ،شبکه بهداشت ،برق منطقهای و دیگر ادارهها در مرکز استان تشکیل شده است.
مهندس عبداللهی افزود :برق منطقهای میبایس��ت کلیه امالک خود را در ش��هر و یا در روس��تاها مش��خص و ضمن معرفی نماینده نسبت به
تشکیل پرونده اقدام نماید تا کارشناس بنیاد مسکن را ضمن بررسی در صورتی که در نقشه طرح هادی روستاها و یا در محدوده نقشه مستثنیات
شهر خنج واقع باشد برای صدور سند به اداره ثبت اسناد معرفی نماید.
س��پس مهندس یادگاری فر -مدیر انتقال برق شهرس�تان الرس�تان با قدردانی از مدیر بنیاد مس�کن شهرستان خنج به

بیان مستندسازی امالک برق منطقهای پرداخت و گفت :بنیاد مسکن در سطح روستاها عملکرد خوبی داشته که شاهد
عمران ،آبادی و توس�عه روستاها بودهایم همچنین در سیل س�ال جاری کشور در استانهای فارس ،خوزستان ،لرستان و
گلستان شاهد خدماترسانی به مردم بودهایم.

وی در پایان از مدیر بنیاد مسکن شهرستان خنج درخواست تسریع مستندسازی امالک این اداره را داشت.

با فریب و نیرنگ کار مکن پس همانا آن صفت فرومایگان است -امام علی (ع)
59
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مدیر برتر

مهندس مسعود صف شکن -مدیر بنیاد مسکن شهرستان شیراز از سوی فرمانداری شیراز بهعنوان مدیر برتر دستگاه اجرایی شهرستان شیراز
انتخاب و از سوی مهندس امیری -فرماندار شیراز مورد تجلیل قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی ،میزان رضایت مردم از دستگاهها یکی از معیارهای کلیدی در فرایند انتخاب مدیران برتر دستگاههای اجرایی است
و بنیاد مسکن شهرستان شیراز در این زمینه جایگاه ممتازی دارد.
شفاف سازی ،کاهش بروکراسی ،کاهش زمان جذب اعتبارها ،استفاده از اوراق و تهاتر ،کاهش هزینههای جاری ،استفاده از جوانان و بانوان در
جایگاه مدیریت و ...از شاخصهایی است که در جشنواره شهید رجایی و انتخاب مدیران برتر مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین مردمی بودن و توجه به منشور حقوق شهروندی ،توجه به جامعه ایثارگران و خانواده شهدا ،ترویج معارف قرآنی و فرهنگ نماز ،ترویج
و توس��عه عف��اف و حج��اب و امر به معروف و نهی از منکر ،پیگیری اهداف و سیاس��تهای نظام و دولت و توج��ه به تحقق منویات مقام معظم
رهبری در بیانیه گام دوم انقالب از جمله محورهای مورد تأکید در فرایند انتخاب مدیران نمونه است.
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کارگروه اراضی تصرفی در روستای چاه طال

بنابر گزارش روابط عمومی ،کارگروه ویژه با حضور مهندس عبداللهی-
مدی��ر و کارش��ناس بنیاد مس��کن و خیلت��اش -بخش��دار بخش مرکزی
شهرس��تان خنج ،اعضای ش��ورای اس�لامی و دهیار روستای چاه طال در
مورد اراضی تصرفی در بنیاد مسکن این شهرستان برگزار شد.
در ابت��دا مهندس احم��د عبداللهی به بیان ش��یوه تمل��ک ،تصرفات و
صدور س��ند در مناطق روستایی پرداخت و گفت :در سال  90راهکارهایی
برای صدور اس��ناد مالکیت به بنیاد مسکن ارسال گردید و عملیات نقشه
برداری شروع شد ،کمیسیون ماده  4موضوع را بررسی و رای صادر نمود.
همچنین نس��بت به تعیین تکلیف ،واگذاری و متصرفین اقدام بهعمل آمد
و آئین نامه اجرایی نیز به بنیاد مس��کن ارس��ال و نسبت به احراز تصرف
اقدام شده است.
وی افزود :در س��الهای گذش��ته در روستاهای توابع شهرس��تان با پیمانکار در مورد احراز تصرف به توافق رسیدهایم که اقدام الزم بهعمل آمده
اس��ت و بیشترین مش��کالت در اراضی تصرفی میباشد و صرف نظر از ساختوساز میبایست وضعیت مالکیت مشخص تا بتوانند پروانه ساخت
صادر و پس از ساختوساز نسبت به تشکیل پرونده و صدور سند ثبتی اقدام شود.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان خنج از تعیین تکلیف  200قطعه از اراضی تصرفی در روستاهای توابع شهرستان در سالهای گذشته خبر داد و از
همکاری نیروی انتظامی و دستگاههای نظارتی شهرستان در برخورد با متخلفان قدردانی کرد.
مهندس عبداللهی با اش��اره به مصوبات ش��ورای پیش��گیری و صیانت از اراضی ملی و دولتی گفت :دادستانی این شهرستان از درخواست بنیاد
مس��کن برای تعیین تکلیف این اراضی اس��تقبال کرده اس��ت و آمادگی خود را اعالم نموده که با توجه به تخفیفات  40درصد و  70درصد قیمت
اراضی تصرفی شوراهای اسالمی و دهیاریها باید نسبت به اطالعرسانی برای مراجعه متقاضیان به بنیاد مسکن اقدام کنند.
وی افزود :متصرفین میبایس��ت در اس��رع وقت نس��بت به تعیین تکلیف اراضی تصرفی اقدام کنند و در غیر این صورت پرونده متصرفین به
دادگاه ارسال میگردد.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان خنج گفت :دهیاری هم ملزم به برخورد با متخلفان میباش��د و در صورت بروز مشکالت باید به بنیاد مسکن و
بخشداری اعالم شود.
همچنین خیلتاش هم در این کارگروه با قدردانی از بنیاد مسکن به علت حل مشکالت مردم روستا گفت :متقاضیان میبایست نسبت به مالکیت
خود از طریق مراحل قانونی و سپس نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند.
وی افزود :دهیار و شورای اسالمی روستا میبایست با متخلفان برخورد نمایند و به بنیاد مسکن و بخشداری معرفی شوند تا شاهد تصرف این
اراضی و ساختوسازهای بیرویه و غیر فنی نباشیم.

بیش از توان خود بار و مسئولیتی را به دوش مگیر که سنگینی آن نکبتی بر تو خواهد بود -امام علی (ع)
60

مهندس زائری :محرومیتزدایی تا رفع همه جنبههای آن با مدیریت جهادی ادامه دارد

به گزارش روابط عمومی ،بهرهبرداری از پروژه طرح هادی روستای باالده از
بخش بیرم شهرستان الرستان در مراسمی آغاز شد.
مهندس ناصر زائری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان الرستان در مراسم افتتاح
ای��ن طرح گفت :محرومیتزدایی تا رفع همه جنبههای آن با مدیریت جهادی
ادامه دارد.
مهندس ناصر زائری با بیان مش��خصات این طرح خاطر نش��ان کرد :پروژه
طرح هادی و بهسازی روستای باالده با اعتباری بیش از  4000میلیونریال از
محل اعتبارهای توازن منطقه افتتاح شده است .
وی با قدردانی از حجتاالس�لام زندوی -امامجمعه ش��هر بیرم ،بخش��دار ،شهردار و گروهی از رؤس��ای ادارهها و مداح دهیار ،رئیس ،اعضای
شورای اسالمی و اهالی روستای باالده گفت :افتتاح چنین طرحهایی در شرایط بودجههای انقباضی و کمبود اعتبارها بیانگر مشارکت و همراهی
مردم در اجرای طرح است .
مهندس زائری اظهار داش��ت :برای بهس��ازی و بازس��ازی تعداد  134واحد روس��تایی در این شهرس��تان اعتباری به مبلغ  50میلیارد و 920
میلیونریال 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 حادثهدیده در سوانح  55میلیاردریال تسهیالت و
آورده متقاضیان هزینه شده است .
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به گزارش روابط عمومی ،پروژه بهس��ازی روس��تای بیدشهر اوز شهرستان
الرس��تان در مراس��می با حضور مهندس جلیل حس��نی -معاون اس��تاندار و
فرماندار ویژه شهرستان الرستان و مدیران محلی به بهرهبرداری رسید .
در این مراسم حس��نی بر لزوم استفاده از ظرفیتهای قانونی برای توسعه و
محرومیتزدایی در شهرستان الرستان تأکید کرد .
وی همچنین از افتتاح و آغاز س��اخت  86ط��رح عمرانی با اعتباری بیش از
 2680میلیاردریال در شهرس��تان الرستان خبر داد و گفت :در منطقه الرستان
بزرگ ،بیش از  86طرح عمرانی ،زیربنایی و خدماتی با اعتباری بیش از 2680
میلیاردریال از محل اعتبارهای دولتی ،خیرین و بخش خصوصی افتتاح و یا ساخت آنها آغاز شد.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان الرستان نیز با بیان مشخصات این طرح گفت :پروژه بهسازی روستای بیدشهر اوز شهرستان الرستان با اعتباری
بیش از  6میلیاردریال از محل اعتبارهای نفت ،گاز و توازن منطقهای اجرا شده است .

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح پروژه بهسازی روستای بیدشهر اوز

بهرهبرداری از  7000مترمربع زیرسازی و توسعه معابر روستای دهگاه

بنابر گ��زارش روابط عمومی ،همزمان با هفته دولت پروژه بهس��ازی روس��تای
دهگاه شهرستان فراشبند با حضور مردانلو -معاون عمرانی فرمانداری و گروهی از
اهالی روستا به بهرهبرداری رسید .
در این مراسم اصغر غالمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان فراشبند با بیان حجم
عملی��ات گفت :این پ��روژه با یک میلیارد و  500میلیونری��ال از محل اعتبارهای
توازن منطقهای افتتاح شده است .
غالم��ی همچنین با ارائه گزارش��ی از طرحهای هفته دولت در این شهرس��تان
افزود :همزمان با هفته دولت بهرهبرداری از طرح بهسازی تعداد  168واحد شهری
و روستایی در قالب طرح بازسازی مناطق سانحهدیده و طرح ویژه بهسازی و بازسازی مسکن روستایی در شهرستان فراشبند آغاز شد.

آنکه خرد ندارد ،دین هم ندارد -حضرت محمد (ص)
61

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

تداوم خدمات توسعه روستایی همزمان با هفته دولت در شهرستان خرمبید
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بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،همزمان با هفته دولت پروژه آس��فالت و
توس��عه معابر روس��تای خیرآباد از توابع بخش مش��هد مرغاب شهرستان
خرمبید به مساحت  6000مترمربع به بهرهبرداری رسید .
در این مراسم محمدجواد آرایش -مدیر بنیاد مسکن شهرستان خرمبید
با گرامیداش��ت هفته دولت ب��ر لزوم تداوم توس��عه و محرومیتزدایی در
ای��ن شهرس��تان تأکید ک��رد و گفت :بنیاد مس��کن با اج��رای طرحهای
محرومیتزدایی تحول جدی در چهره روس��تاهای این شهرس��تان ایجاد
کرده و نهضت خدمت بیمنت در این شهرستان تداوم دارد .
آرایش اف��زود :همزمان با هفت��ه دولت بهرهب��رداری از تعداد  37واحد
بهسازی و مقاومسازی شده در مناطق روستایی این شهرستان آغاز شد.
وی همچنین با اشاره به مشخصات طرحهای یاد شده گفت :تعداد  27واحد از واحدهای یاد شده در قالب طرح ویژه بهسازی و بازسازی مسکن
روستایی و  10واحد بهصورت استفاده از تسهیالت و طرح بازسازی مناطق سانحهدیده بهسازی و بازسازی شده است.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان خرمبید خاطر نش��ان کرد :برای بهسازی و مقاومسازی تعداد  27واحد یاد ش��ده  10میلیارد و  260میلیونریال
از محل تس��هیالت و آورده متقاضیان و برای بهس��ازی  10واحد آس��یبدیده از س��وانح  4میلیارد و  400میلیونریال از محل آورده متقاضیان و
تسهیالت اعطایی هزینه شده است.

موفقیت فرزند همکار

به گزارش روابط عمومی ،فاطمه دهقانی فرزند همکارمان قربان دهقانی ،در مس��ابقات قرآن شهرس��تان خرمبید ش��رکت و موفق به گذراندن
سطح  3با درجه عالی در سال تحصیلی  97-98شد.
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی این موفقیت را به وی و خانواده اش تبریک میگوید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قزوین
جمالیپور :اصالت معماری سنتی در مقاومسازی و ساخت منازل روستایی حفظ شود

هدآی��تا ...جمالیپ��ور -اس��تاندار قزوین گفت :بنیاد مس��کن بهعنوان
یک دس��تگاه تخصصی در اجرای طرحهای مقاومسازی و ساخت منازل
روستایی باید بافت و اصالت معماری سنتی را حفظ کند.
هدآیتا ...جمالیپور در دیدار با مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن استان،
با اش��اره به این که استان قزوین روی خط گسل قرار دارد تأکید کرد که
باید مقاومسازی خانههای شهری و روستایی با جدیت دنبال شود.

وی تصری�ح کرد :بنیاد مس�کن بهعنوان یک نهاد تخصصی و
با تجربه باید در حوزه پیشگیری جدیتر باشد و مقاومسازی
واحدهای مسکونی روس�تایی بهویژه واحدهایی که در مسیر
زلزله قرار دارند را در اولویت برنامههای خود قرار دهد.

استاندار قزوین یادآور شد :در حال حاضر  ۵۰درصد واحدهای مسکونی روستایی استان مقاومسازی و امیدواریم با همکاری بانکها ،استانداری
و دهیاریها اعتبار الزم را برای اجرای طرحهای مقاومسازی تأمین کرده و اجرای این طرحها با سرعت عملیاتی شود.
جمالیپور از روستاییان خواست تا برای مقاومسازی واحدهای مسکونی خود از تسهیالت طرح ویژه استفاده کنند.
وی افزود :خیرین هم ظرفیت ارزشمندی هستند که میتوانند مورد استفاده بنیاد مسکن در اجرای طرحهای عمرانی روستایی قرار گیرند و در
این میان بهتر است دولت فقط هدایت گر و ناظر باشد و کارها به خود مردم سپرده شود.

آن چه را نمیدانی مگو بلکه تمام دانستههایت را بگو -امام علی (ع)
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دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیرکل اداره ثبت اسناد و امالک استان
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به گزارش روابط عمومی ،بهمنظور تبادلنظر و بررس��ی روند اجرای قانون
س��اماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مدیران بنیاد مسکن استان و
مدیرکل اداره ثبت اسناد و امالک استان به همراه کارشناسان مربوطه دیدار
و گفتگو کردند.
در این دیدار صفدر کش��اورز -مدیرکل اداره ثبت اس��ناد و امالک اس��تان
با قدردانی از تالشهای مجموعه بنیاد مس��کن در صدور س��ند روستاییان
و همچنین صدور اس��ناد ش��هرهای زیر  25هزار نفر گف��ت :ادارههای ثبت
بیش��ترین تعام��ل را با بنیاد مس��کن داش��ته و دارند و اج��رای بهتر قانون
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را یکی از اولویتهای این ادارهکل بوده و هرگونه همکاری در این زمینه انجام خواهد شد.
سپس گونجی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به حجم مطلوب همکاری بین دو دستگاه گفت :ارائه و صدور بیش از  63000فقره سند
روستایی و شهری کار بسیار بزرگی است که امید است در آینده شاهد رشد این روند باشیم.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

سپس مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز در این دیدار گفت :تاکنون  ۵۰درصد واحدهای مسکونی روستایی استان مقاومسازی
شده و امسال نیز تعداد  ۴000واحد دیگر مقاومسازی میشوند.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان افزود :در زمینه بهس��ازی طرحهای روستایی تاکنون طرح هادی در تعداد  ۱۹۲روس��تا با اعتباری بیش از ۵۶0
میلیاردریال و با مشارکت دهیاریها نیز به پایان رسیده است.

افتتاح طرح بهسازی محیط روستاهای صادقآباد و طرویزک

بنابر گزارش روابط عمومی ،طرح بهس��ازی محیط روستاهای صادقآباد
و طرویزک با حضور طاهری -فرماندار و طاهرخانی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان تاکس��تان ،رحمانی -بخش��دار ضیاآباد و موس��وی -بخشدار
مرکزی به بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م طاهری با اشاره به خدمات گس��ترده دولت در روستاها
گفت :دولت برای مناطق محروم همواره نگاه همهجانبه و با اولویت خاص
را داش��ته و بنیاد مس��کن نیز در ارائه خدمات عمرانی در حوزه مس��کن و
بهسازی محیط روستاها عملکرد مطلوبی داشته است.
سپس طاهرخانی نیز میزان اعتبار این دو طرح را در روستاهای صادقآباد
و طرویزک هر کدام جداگانه  3میلیاردریال عنوان کرد که با مشارکت دهیاریها اجرا شده است.

افتتاح دو طرح هادی روستایی در شهرستان آبیک

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حض��ور احمدپور -فرماندار
شهرستان آبیک ،مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس
پیرمرادی -مدیرکل دفتر فنی اس��تانداری و رجبی -بخشدار مرکزی این
شهرس��تان ،طرح هادی روس��تاهای فالیزان و کوندج از توابع شهرستان
آبیک به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا احمدپور با اشاره به اهمیت روستاها بهعنوان کانون تولید بسیاری
از اق�لام مورد نیاز مردم گفت :ب��رای ایجاد جاذبه و مهاجرت معکوس در
روس��تاها نیازمند اقدامهای عمرانی گس��ترده در روستاها هستیم تا ضمن
ایجاد رفاه بیش��تر نس��بت به جلوگیری از مهاجرت مردم اقدام مؤثری را

شخصی که در زندگی معتدل و میانه رو باشد هرگز تهیدست نمیشود -حضرت محمد (ص)
63

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

انجام دهیم و این مهم با حرکت جهادی میسر است که بنیاد مسکن همواره در این زمینه در صحنه بوده و کارنامه درخشانی دارد.
س��پس مهندس گونجی با اش��اره به حجم عملیات انجام شده در این دو روستا گفت :عملیات اجرای آسفالت در روستای فالیزان با اعتباری به
مبلغ  2460میلیونریال و در روستای کوندج نیز در فاز اول با اعتباری بیش از  2250میلیونریال اجرا شده است.

علیرضایی :با اجرای طرح هادی ،زمینه زندگی بهتر و راحتتر برای روستاییان فراهم میشود
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،عملیات مراس��م افتتاح طرحهای عمرانی
با حض��ور علیرضایی -فرماندار شهرس��تان آوج ،نجف��ی -مدیرکل دفتر
امور روستایی اس��تانداری ،طاهرخانی -مدیر بنیاد مسکن و رمضانخانی-
بخشدار مرکزی شهرستان آوج طرحهای هادی  4روستای این شهرستان
به بهرهبرداری رسید.
علیرضایی در مراس��م افتتاح طرح هادی روس��تاهای نجفآباد ،سبزک،
حصار ولی عصر و استلج با اشاره بهعملیات عمرانی در قالب اجرای طرح
هادی روستایی در مناطق روستایی توسط بنیاد مسکن و دهیاریها گفت:
روستاها با بهسازی محیط روستایی و انجام مطالعات مربوطه ،محلی بهتر
برای زندگی روس��تاییان میشوند و امید است روستاییان قدر این اقدامها
را با نگهداری بهینه در این زمینه فراهم آورند.
س��پس طاهرخانی در س��خنانی گفت :طرح هادی روس��تای نجفآباد با اعتباری بیش از  2میلیاردریال ،س��بزک با اعتباری بیش از  2میلیارد و
 290میلیونریال ،حصار ولی عصر با اعتباری بیش از  2میلیارد و  290میلیونریال و در روستای استلج نیز با اعتباری بیش از  152میلیونریال
به بهرهبرداری رسیده است.

پروژه باند غربی جاده روستای نصرتآباد افتتاح شد

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حض��ور نصیری -فرماندار
شهرس��تان الب��رز (از توابع اس��تان قزوین) ،مهندس گونج��ی -مدیرکل
بنیاد مسکن اس��تان ،مهدیخانی -مدیرکل بحران استانداری ،اسماعیلی-
بخش��دار مرکزی شهرستان البرز و خانجانیان -معاون عمران روستایی و
رمضانپور -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان البرز و مسئولین محلی مراسم
افتتاح باند مواصالتی غربی روستای نصرتآباد برگزار شد.
در این مراس��م نصیری با اش��اره به حجم عملیات عمرانی انجام ش��ده
توس��ط دهیاری و بنیاد مس��کن شهرس��تان البرز این خدم��ات را حاصل
همکاری بین دولت و بنیاد مس��کن دانست و تأکید کرد دهیاریها و بنیاد
مسکن در زمینه عمران روستاها حرکت کنند.
گفتنی است این پروژه با اعتباری بیش از  10میلیاردریال به بهرهبرداری رسید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قم
کلنگ ساخت تعداد  200واحد مسکونی به زمین زده شد

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور دکتر سرمست -استاندار ،حیدری -فرماندار ،ذوالنوری و امیرآبادی -نمایندگان مردم استان قم
در مجلس شورای اسالمی ،سقاییاننژاد -شهردار ،بهشتی -معاون عمرانی استاندار ،جاللی -رئیس شورای شهر ،مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان و مدیران کل دستگاههای اجرایی استان کلنگ احداث تعداد  200واحد مسکونی در منطقه پردیسان به زمین زده شد.
در ابتدا مهندس بلدی با اشاره به اهداف بنیاد مسکن برای خدماترسانی به جامعه هدف و خانوادههای محروم گفت :زمین این پروژه از طرف

جز با شکیبایی بر نامالیمات و سختی ها ،به آرزویتان نمی رسید -امام صادق (ع)
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ادارهکل راهوشهرسازی استان به بنیاد مسکن واگذار گردیده است.
وی ادام��ه داد :برای س��اخت تعداد  200واحد مس��کونی در این زمین
بهصورتی برنامهریزی شده که افراد واجد شرایط که بیشتر از قشر متوسط
وضعیف جامعه هستند صاحب خانه شوند.
مدیرکل بنیاد مس��کن استان افزود :با توجه به درخواستهای روزافزون
مردم ،بنیاد مسکن آمادگی دارد در صورت تأمین زمین مناسب و واگذاری
آن به قیمت تمام شده نسبت به ساختوساز اقدام نماید.
در پایان دکتر سرمست در س��خنانی گفت :تمامی مسئولین استان باید
برای رفع مشکل مسکن تالش نمایند .وی از اقدامهای بنیاد مسکن برای
خانه دار شدن مردم قدردانی نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مشترک مدیرکل بنیاد مسکن با مدیریت شعب بانک رفاه
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور اس��کندری -مدیر ش��عب و
معاونین بانک رفاه اس��تان ،مهندس بلدی -مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن
استان در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس بلدی برنامههای بنیاد مس��کن برای مقاومسازی
واحدهای روستایی را تشریح کرد و گفت :تاکنون همکاری بسیار خوبی بین
بنیاد مسکن و بانک رفاه برای پرداخت تسهیالت طرح ویژه بهسازی مسکن
روستایی انجام شده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ادامه داد :اگر ش��عب بان��ک عامل در مورد
ش��رایط ضامنین برای روس��تاییان همکاری داشته باشند شاهد استقبال زیاد
متقاضیان و مقاومسازی واحدهای بیشتری در روستاهای استان خواهیم بود.
در پایان اسکندری از فعالیتهای بنیاد مسکن و همکاری با بانک قدردانی کرد و برای تعامل بیشتر و خدمترسانی به روستاییان اعالم آمادگی نمود.

واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط در شهر سلفچگان

به گزارش روابط عمومی ،مراسم قرعهکشی زمینهای تملکی بنیاد مسکن واقع در شهر
س��لفچگان با حضور امامجمعه شهر سلفچگان ،شهردار س��لفچگان ,رئیس اداره حراست
بنیاد اس��تان ،سرپرست دفتر نمایندگی بنیاد مسکن بخش ،اعضای شورای اسالمی شهر،
نماینده بخشداری و مسئول امور زمین بنیاد مسکن در شورای شهر سلفچگان برگزار شد.
در این مراس��م براس��اس قرعهکش��ی تعداد  73قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط
مشخص و واگذار گردید.
گفتنی اس��ت متقاضیان بعد از قرارداد واگذاری زمین از س��وی بنیاد مس��کن ،باید برای
اخذ پروانه ساختمانی جهت ساختوساز واحد خود به شهرداری سلفچگان مراجعه نمایند.

نشست بررسی مسائل و مشکالت شهر قنوات

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس بلدی -مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان ،شکاری -شهردار و حسینی -رئیس شورای
اس�لامی شهر قنوات ،موجانی -سرپرس��ت دفتر نمایندگی بخش مرکزی و اعضای شورای اسالمی شهر بهمنظور رفع مشکالت شهر قنوات در
بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس بلدی با اش��اره به تملک و واگذاری زمین روس��تایی گفت :در بعضی از روس��تاها و شهرها مشکل تأمین زمین مسکونی داریم،
اما میتوانیم با مردم توافق کنیم تا در نزدیکترین محل به روستا ،زمین مناسبی شناسایی و الحاق گردد.

در انجام حق سستی ننمائید -امام علی (ع)
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ماهنامه پیام بنیاد مسکن

وی افزود :بنیاد مس��كن بهعنوان متولی امر ساختوس��از و اجرای طرح هادی در روس��تاها تالش دارد تا با تعامل دهیاران و اعضای شوراهای
اسالمی برای توسعه و تقویت روستاها قدم بر دارد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ابراز امیدواری ک��رد که این هماهنگی و
تعامل بین مجموعه ش��وراها ،دهیاران و بنیاد مسکن استان بیشتر شود تا
بتوانیم با همفکری و مشارکت مردم ،مشکالت را در حد معقول حل کنیم.
در پایان شهردار و اعضای شورای شهر قنوات با قدردانی از فعالیتهای
بنیاد مس��کن بر تعامل بیش��تر و همکاری مس��تمر برای اجرای برنامهها
تأکید نمودند.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كردستان
افتتاح طرح هادی و بهسازی معابر روستای ولیآباد

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور حاج ماموستا حیدری-
امامجمعه شهرس��تان بانه ،مهندس امینزاده -سرپرست فرمانداری بانه،
رحمانی -بخشدار ننور ،مدیران ادارههای دولتی ،اعضای شورای اسالمی،
دهیار روس��تای ولیآب��اد و مردم محل��ی ،طرح هادی و بهس��ازی معابر
روستای ولیآباد از توابع بخش ننور شهرستان بانه افتتاح شد .
خدری -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان بانه با بیان حجم عملیات انجام
شده گفت :اجرای طرح هادی و بهسازی معابر روستای ولیآباد با اعتباری
بی��ش از چهار میلیاردریال برای انجام عملیات آواربرداری ،جدول گذاری،
زیرسازی و آسفالت به بهرهبرداری رسیده است.

افتتاح طرح هادی و بهسازی روستای مامال

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،در مراس��می با حضور مهن��دس امینزاده-
سرپرس��ت فرمانداری شهرس��تان بانه ،مدیران ادارههای دولتی سطح شهر،
اعضای ش��ورای اسالمی و دهیار روستای مامال و مردم محلی ،طرح هادی
و بهس��ازی معابر روستای مامال از توابع بخش نمشیر شهرستان بانه افتتاح
شد .
خدری -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان بانه گفت :اج��رای طرح هادی و
بهس��ازی معابر روس��تای مامال با اعتباری بیش از  7میلیارد و  300میلیون
ریال به بهرهبرداری رسیده است.

افتتاح طرح هادی و بهسازی معابر روستای جانوره

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور ،مهندس مراد ویس��ی -معاون فرمانداری شهرستان مریوان ،مدیران ادارههای دولتی ،اعضای
ش��ورای اس�لامی و دهیار روستای جانوره و مردم محلی ،طرح هادی و بهس��ازی معابر روستای جانوره از توابع بخش سرشیو شهرستان مریوان
به بهرهبرداری رسید .
کریمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان مریوان گفت :اجرای طرح هادی و بهسازی معابر روستای جانوره که با اعتباری بیش از  8میلیارد و 700
میلیونریال اجرا شده است ،به بهرهبرداری رسیده است.

بسیاری از مردم در دو صفت فریفته و گمراه گشته اند :تندرستی و بیکاری -حضرت محمد (ص)
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بهرهبرداری از طرح هادی آسفالت روستاهای سیس و سورهال

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور دادور -فرماندار شهرس��تان
دهگالن ،محمدی -معاون سیاس��ی اجتماعی فرمان��دار ،رییس اداره اطالعات،
حاج ماموس��تا عنایتی -امامجمعه ش��هر دهگالن ،امامجمعه ،بخش��دار ،رؤسای
ادارهها ،ش��ورا و دهیار روس��تا طرح هادی آسفالت روس��تاهای سیس و سورهال
مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
س��لیمانی -مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان دهگالن در ارتباط با این طرح گفت:
آس��فالت معابر فاز  3روستای س��یس با اعتباری به مبلغ  3میلیاردریال و آسفالت
معابر روس��تای س��ورهال با اعتباری به مبلغ یک میلیارد و  500میلیونریال که
اعتبار زیرسازی به مبلغ  250میلیونریال توسط ماشینآالت استان و با همکاری
و مشارکت بخشداری و دهیاری روستاهای فوق در بخش زیرسازی به اتمام رسیده است .
در پایان فرماندار ،امامانجمعه شهرستان ،اعضای شورای اسالمی و دهیاری روستا از فعالیتها و تالشهای بنیاد مسکن شهرستان دهگالن
قدردانی نمودند.
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بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور دکت��ر نصرالهیزاده-
رئیس سازمان توس��عه و برنامهریزی اس��تانداری ،مهندس قادری -مدیرکل
بنیاد مسکن اس��تان ،توان -فرماندار شهرستان دیواندره ،گروهی از مسئولین
شهرستانی ،شورا و دهیار روستا ،افتتاح آسفالت سطح معابر روستای ظفرآباد از
توابع شهرستان دیواندره بخش کرفتو انجام گرفت.
در ابتدا مهندس قادری با بیان مطالبی گفت :پروژه آسفالت روستای ظفرآباد
در چند مرحله با اعتباری به مبلغ  9میلیارد و  795میلیونریال به بهرهبرداری
رسیده است.
سپس نصرالهیزاده از تالشهای بنیاد مسکن در روستاهای استان قدردانی
کرد.
در ادامه بخشدار کرفتو توضیحهایی در مورد فعالیتهای انجام شده در بخش کرفتو بیان نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

آسفالت سطح معابر روستای ظفرآباد

بهرهبرداری از سه هزار و نهصد و نود و پنجمین واحد مقاومسازی شده

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می بهمناسبت گرامیداشت هفته دولت با
حضور مهندس رضایی -معاون عمرانی فرمانداری شهرس��تان دهگالن ،بخشدار
بخش بلبانآباد ،مدیران ادارههای این شهرستان ،دهیار و اعضای شورای روستای
گردمیران علیا ،بهرهبرداری از سه هزار و نهصد و نود و پنجمین واحد مقاومسازی
طرح ویژه و بهسازی ،افتتاح شد.
در ابتدا سلیمانی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان دهگالن گفت :سه هزار و نهصد و
نود و پنجمین واحد مسکونی مقاومسازی شده با پرداخت مبلغ 180 میلیونریال در
زمینه طرح مقاومسازی و بهسازی روستایی و همچنین اولین واحد احداثی از محل اعتبارهای حوادث زلزله سال  96با پرداخت مبلغ 300 میلیونریال
تسهیالت کمبهره ،پرداخت  00 1میلیونریال تسهیالت معیشتی و مبلغ 70 میلیونریال تسهیالت بالعوض مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در پایان مهندس رضایی ،بخش��دار بخش بلبانآباد و اعضای ش��ورای اس�لامی و دهیاری روس��تا در مورد فعالیتها و تال شهای بنیاد مسکن
دهگالن قدردانی نمودند.

پیش از فرا رسیدن زمان مناسب ،در انجام هیچ کاری شتاب نکنید که پشیمان می شوید -امام علی (ع)
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كرمان
بازدید دکتر شریعتی از روند بازسازی روستای حمدان
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بنا به گزارش روابط عمومی ،دکتر ش��ریعتی -اس��تاندار خوزس��تان به همراه سردار
شاهوارپور -فرمانده س��پاه ولی عصر (عج) استان خوزستان ،دکتر هاشمی -فرماندار
شهرس��تان حمیدیه ،مهندس سلیمانی -رئیس ستاد معین بنیاد مسکن استان کرمان
و گروهی از مدیران اس��تان از روند بازس��ازی واحدهای مسکونی خسارتدیده سیل
روستای حمدان سلجه بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس س��لیمانی گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مس��کن اس��تان در
مناطق سیلزده شهرستان حمیدیه ارائه داد.

نشست شورای بانکهای استان با موضوع مسکن روستایی

بن��ا به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای بانکهای اس��تان کرمان با
موضوع تسهیل در پرداخت تسهیالت مسکن روستایی با حضور دکتر فدایی-
اس��تاندار کرمان ،مهندس سلطانینژاد -مدیرکل بنیاد مسکن استان و گروهی
از مدیران بانکها برگزار شد.
در ابتدا مهندس سلطانینژاد با ارائه گزارشی از بهسازی مسکن روستایی در
استان کرمان گفت :تاکنون بیش از  254000واحد مسکونی در استان کرمان
بازس��ازی و بهسازی شده است و سهمیه استان در سال  98نیز  15000واحد
میباشد که نیاز به همکاری مدیران بانکها میباشد تا بتوانیم این سهمیه را جذب نماییم.
در این نشست دکتر فدایی با سپاس از فعالیتهای بنیاد مسکن استان از مدیران بانکها خواست که با توجه به حادثه خیز بودن استان در جذب
سهمیه بهسازی مسکن روستایی تالش نمایند.

نشست هماندیشی بررسی طرح مسکن محرومین استان با حضور نمایندگان استان

بنا به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماندیش��ی بررسی طرح تأمین
مس��کن محرومین اس��تان با حضور دکتر بختی��اری -رئیس کمیته امداد
امام خمینی(ره) کشور ،دکتر فدایی -استاندار ،دکتر پورابراهیمی -نماینده
مردم شهرستانهای کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی ،حسنپور-
نماینده مردم شهرستانهای بردسیر و سیرجان در مجلس شورای اسالمی
و مهندس سلطانینژاد -مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس س��لطانینژاد گزارشی از س��اخت تعداد 5000
واحد مس��کونی طرح مسکن محرومین در شهرستانهای جنوبی و شرقی
استان ارائه داد.

آغاز عملیات اجرایی بهسازی محیط روستاهای آسیبدیده سیل استان خوزستان

بنا به گزارش روابط عمومی ،مهندس سلطانینژاد -مدیرکل بنیاد مسکن استان از آغاز عملیات اجرایی طرح هادی روستاهای مناطق سیلزده
استان خوزستان خبر داد و گفت :عملیات اجرایی شامل جدول گذاری ،زیرسازی و آسفالت روستاهای حمدان سلجه و روستای البومروح از توابع
بخش مرکزی کرخه شهرستان حمیدیه با اعتباری بیش از  23میلیاردریال آغاز شده است.

صفت حیا ،از کار زشت جلوگیری می کند -حضرت علی (ع)
68

بن��ا به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حض��ور مهندس انارکی محمدی-
نماینده مردم شهرس��تانهای انار و رفسنجان در مجلس شورای اسالمی ،فصیحی
هرندی -فرماندار ،مهندس حدادزاده -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان رفسنجان و
گروهی از مدیران و مس��ئولین محلی طرح هادی روس��تاهای حس��نآباد زندی و
شریفآباد بخش کشکوئیه افتتاح گردید.
مهندس حدادزاده در این مراس��م با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مس��کن
شهرس��تان گف��ت :طرح هادی این روس��تاها با اعتباری بی��ش از  6میلیارد و 600
میلیونریال شامل  19000مترمربع آسفالت اجرا شده است.

بنا به گزارش روابط عمومی ،مهندس س��لطانینژاد -مدیرکل بنیاد مسکن استان
با دکتر هاشمی -فرماندار شهرستان حمیدیه دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که با حضور س��رهنگ کاظمی -فرمانده نیروی انتظامی شهرستان
و الوانپور -بخش��دار مرکزی شهرستان برگزار شد مهندس سلطانینژاد گزارشی از
پیش��رفت فیزیکی واحدهای مس��کونی ارائه داد و همچنین از پرداخت مرحله دوم
تسهیالت بازسازی به تعداد  500واحد تعمیری و  100واحد احداثی خبر داد که کار
معرفی آنها به بانکها آغاز شده است.
سپس دکتر هاشمی از فعالیتهای ستاد معین بنیاد مسکن استان کرمان در شهرستان حمیدیه قدردانی کرد.
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دیدار با فرماندار

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح دو طرح هادی روستایی در شهرستان رفسنجان

بازدید نماینده ولیفقیه استان از روستاهای خسارتدیده سیل

بنا به گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالموالمس��لمین س��ید نبی موسوی فرد
موسوی -نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه شهر اهواز از واحدهای مسکونی
در حال بازسازی روستاهای شهرستان حمیدیه بازدید کرد.
در این بازدید مهندس سلیمانی -رییس ستاد معین بنیاد مسکن استان گزارشی
از روند بازس��ازی مناطق سیلزده شهرس��تان حمیدیه استان خوزستان ارائه داد و
گفت :تاکنون کار تعمیرات  2000واحد مس��کونی در شهر حمیدیه و  21روستای
این شهرس��تان اتمام یافته است و واحدهای مسکونی ساخته شده نیز با پیشرفت
فیزیکی خوبی در حال س��اخت میباشند .حجتاالسالموالمسلمین موسوی نیز با
قدردانی از تالشهای انجام شده از مردم خواست که در بازسازی واحدهای مسکونی خود مشارکت نمایند.

افتتاح طرح هادی روستای کهن در شهرستان کوهبنان

بنا به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور ساالری -فرماندار و مهندس جعفری-
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان کوهبنان ،مهندس رجبزاده -بخشدار مرکزی و گروهی از
مدیران و مسئولین محلی طرح هادی روستای کهن از توابع بخش مرکزی افتتاح گردید.
مهندس جعفری با ارائه گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن شهرستان گفت :طرح هادی
این روستا شامل عملیات زیرسازی و سنگ فرش معابر با اعتباری بیش از  900میلیونریال
اجرا شده است.

بردبار باش زیرا که حلم میوه دانش است -حضرت علی (ع)
69

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

.روایت  8سال دفاع مقدس

بنابه گزارش روابط عمومی ،همزمان با هفته دفاع مقدس در مراسمی با حضور
حجتاالسالموالمسلمین انجم شعاع -مدیر دفتر مشارکتهای مردمی حساب 100
امام(ره) و فرمانده پایگاه انصار الوالیه بنیاد مسکن استان ،مهندس سلطانینژاد-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان و گروهی از کارکنان روایت  8سال مقاومت ،ایثار و
جانفشانی رزمندگان اسالم با حضور احمد یوسف زاده ،یادگار  8سال دفاع مقدس
و نویسنده کتابهای آن بیست و سه نفر و اردوگاه اطفال برگزار شد.
در ادامه با اهدای لوحی از وی تجلیل بهعمل آمد.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كهگیلویه و بویراحمد
بازدید از روستاهای سیلزده

به گزارش روابط عمومی ،دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،زارعی-
نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسالمی ،محمدی
تبار -مدی��رکل مدیریت بحران اس��تانداری ،اصالتزاده -معاونت بازس��ازی و
مسکن روس��تایی بنیاد مسکن استان و رس��ولی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
بویراحمد از تعدادی روس��تاهای سیلزده و روند پیشرفت آواربرداری و بازسازی
روس��تای س��یلزده نس��ه کوه ویس��ی چین از توابع بخش لوداب در شهرستان
بویراحمد بازدید نمودند.
در این بازدید دکتر جنتی گزارش��ی از وضعیت روس��تای نس��ه کوه ویس��ی و
خسارت وارده به این روستا ارائه داد.
سپس زارعی ضمن گفتگو با مردم و ابراز رضایتمندی از فعالیتهای چشمگیر بنیاد مسکن در سطح روستاها و بازسازی واحدهای خسارتدیده
ناشی از حوادث ،خدمات ارزنده این نهاد در سطح روستاها را باعث بهبود وضعیت زیستی روستاها دانست و گفت :بنیاد مسکن یکی از کارآمدترین
نهادهای انقالبی در دگرگونی چهره روستاها و رفع محرومیت میباشد.
همچنین محمدی تبار با قدردانی از پیگیریهای اس��تاندار و مجموعه نمایندگان مردم اس��تان در مجلس ش��ورای اس�لامی برای اختصاص
اعتبارهای الزم به مناطق زلزلهزده و س��یلزده در اس��تان گفت :تاکنون با مشارکت مردم ،دهیار و تالشهای بنیاد مسکن اقدامهای خوبی برای
نوسازی و بازسازی این روستا انجام شده است .وی از همکاری سایر نهادهای مرتبط بهویژه مدیریت و مجموعه بنیاد مسکن قدردانی کرد.
در پایان دهیار و اهالی روس��تا از پیگیری همه مس��ئولین برای بازسازی این روستا بهویژه مدیرکل بنیاد مسکن و مجموعه همکارانش در ستاد
بازسازی و شهرستان بویراحمد قدردانی کردند.

نشست مشترک اداره ثبت اسناد و امالک و بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی بین مس��ئولین استانی و
شهرستانی بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و امالک استان برگزار شد.
در ابتدا دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با ارائه گزارشی گفت :از
ابتدا تاکنون حدود  40000جلد س��ند صادر شده که از این تعداد نزدیک به
 460جلد سند مربوط به نیمه اول سال  98میباشد که توسط بنیاد مسکن
و با مشارکت واحدهای ثبتی برای متقاضیان در استان صادر شده است.
وی با قدردانی از تعامل و همکاری واحدهای ثبتی با این نهاد خواس��تار
همکاری بیش از پیش جهت ارائه خدمات مطلوب به روستاییان و تحقق
برنامه تعیین شده سال  98تا پایان سال شد.

سه چیز مرد را از رسیدن به رتبه ها و مقامات عالی باز دارد :کوتاهی همت ،کم
چارهاندیشی و ناتوانی فکر و اندیشه -امام صادق (ع)
70

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گلستان
بازدید از مناطق سیلزده استان گلستان
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بن��ا به گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،اعضای کارگ��روه فرهنگ��ی کمیته
اطالعرس��انی ستاد بازس��ازی و نوسازی مناطق س��یلزده کشور ،معاون
هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری استان گلستان ،مدیرکل بنیاد مسکن
استان و ...از روند س��اخت و تعمیر واحدهای مسکونی سیلزدگان بازدید
کردند.
در ابت��دا دکتر علی آقامحم��دی -رئیس کارگروه اقتص��ادی دفتر مقام
معظم رهب��ری و رئی��س کارگروه فرهنگی کمیته اطالعرس��انی س��تاد
بازس��ازی کش��ور بعد از بازدید از تعدادی از واحدهای مس��کونی در حال
س��اخت روند بازس��ازی را مثبت ارزیابی کرد و از مجموعه دس��تگاههای
متولی بهویژه بنیاد مسکن قدردانی کرد.
دکتر علی آقامحمدی با بیان اینکه همکاری مردم ،مسئوالن و خیران در روند تعمیر و بازسازی در گلستان خوب است ،روند بازسازی این استان
را به نسبت دیگر استانهای سیلزده خوب ارزیابی و تأکید کرد اگر سرعت بیشتر شود کار بهتر هم خواهد بود.
رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری افزود :ایجاد ش��عبه بانک مس��کن در روس��تا از ابتکاراتی اس��ت که در تسریع روند بازسازی،
کمک بسیاری خواهد کرد.
گفتنی اس��ت اعضای منتخب کمیته فرهنگی ،تبلیغات و اطالعرس��انی ستاد بازسازی و نوس��ازی مناطق سیلزده کشور از وضعیت روستاهای
سیلزده در شهرستان آققال و روند بازسازی و بهسازی این مناطق بازدید کردند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه محوری -مدیرکل اداره ثبت اسناد و امالک استان با اعالم همکاری همهجانبه برای تحقق اهداف دو سازمان ابراز امیدواری کرد که
تا قبل از پایان سال نسبت به انجام تعهدات اقدام الزم صورت خواهد گرفت .

افتتاح دومین واحد مسکونی ساخته شده ستاد بازسازی بنیاد مسکن

بنا به گزارش روابط عمومی ،دومین واحد س��اخته ش��ده بنیاد مس��کن
اس��تان گلستان در مناطق سیلزده شهرس��تان گنبد به همت ستاد معین
بازس��ازی استان خراسان رضوی با حضور استاندار گلستان و هیئت همراه
افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در این مراس��م اس��تاندار از مجموعه بنیاد مسکن اس��تان و استانهای
معین خراس��ان و گیالن قدردانی کرد و بهرهبرداری از  ۲۲0۰میلیاردریال
پروژه در هفته دولت را نشان از تالش مجموعه بنیاد مسکن برای عمران
و آبادانی و خدمت به مردم بهویژه روستاییان دانست.
در ادامه این مراسم از تالشهای تیموری -رئیس بانک سپه شهرستان
گنبد برای همراهی با بنیاد مس��کن در ارائه تس��هیالت به مردم سیلزده
شهرستان قدردانی بهعمل آمد.
س��پس یک دس��ت لوازم زندگی به مالک این واحد مسکونی اهداء شد و مالک این واحد مسکونی از تالشهای همکاران ستاد معین بازسازی
استان خراسان رضوی در ساخت این واحد مسکونی قدردانی کرد.
گفتنی است در هفته دولت در سال جاری تعداد  200واحد مسکونی ساخته شده در مناطق سیلزده استان با اعتباری بیش از  100میلیاردریال
و همچنین تعداد  1221واحد مس��کونی روس��تایی در قالب طرح بهسازی و نوس��ازی مسکن روستایی در استان گلستان با اعتباری بیش از 270
میلیاردریال افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

هر که از بدی بیزار و پاک شد ،عزیز می شود -امام صادق (ع)
71

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح فاز دوم طرح هادی روستای چن سبیلی

بنا به گزارش روابط عمومی ،فاز دوم طرح هادی روس��تای چن س��بیلی شهرستان آققال با حضور معاون اقتصادی استاندار ،مدیرکل و معاونین
بنیاد مسکن استان ،فرماندار و مسئولین شهرستانی با اعتباری به مبلغ  ۵میلیارد و  500میلیونریال به بهرهبرداری رسید.

افتتاح طرحهای هادی روستاهای فتح باغ و سعدآباد
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بنا به گزارش روابط عمومی ،طرح هادی روس��تای فتح باغ شهرس��تان
گرگان با حضور مهندس زمانینژاد -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،مدیر
بنیاد مسکن شهرستان گرگان ،نماینده مردم شهرستان گرگان در مجلس
ش��ورای اس�لامی ،فرماندار و گروهی از مدیران شهرس��تانی با اعتباری
به مبل��غ  ۱میلیارد و  700میلیونریال و طرح هادی روس��تای س��عدآباد
شهرس��تان گرگان با اعتباری به مبلغ  9میلیارد و  160میلیونریال افتتاح
و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

افتتاح طرحهای هادی روستاهای گِلَند تاریکی و فخرآباد
بنا به گزارش روابط عمومی ،طرحهای هادی روس��تاهای گلند تاریکی
و فخرآباد شهرس��تان گرگان با حضور مهندس زمانینژاد -مدیرکل بنیاد
مسکن استان ،مدیر بنیاد مس��کن شهرستان ،نماینده مردم شهرستان در
مجلس شورای اسالمی ،فرماندار و تعدادی از مدیران شهرستانی مجموع ًا
با اعتباری به مبلغ  5میلیارد و  500میلیونریال افتتاح و مورد بهرهبرداری
قرار گرفتند.

بهرهبرداری از  10واحد مسکونی ساخته شده در شهرستان کالله
بنا به گزارش روابط عمومی ،با حضور معاون اقتصادی اس��تاندار ،فرماندار شهرستان کالله،
نماینده ش��رق استان در مجلس شورای اسالمی و مس��ئولین استانی و شهرستانی ،یک واحد
مس��کونی از  ۱۰واحد مسکونی روستایی بازسازی شده ناشی از خسارت سیل سال  ۹۸افتتاح
و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در این مراس��م مهندس سیدمجتبی حسینی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان کالله گفت :این
 ۱۰واحد مس��کونی در روس��تاهای گوگجه ،اوقچی بزرگ ،یل چش��مه سفلی ،کسر پیشکمر،
صوفیان ،گرکز و قودنه باال بر اثر سیل دچار خسارت شده بودند که با دریافت  ۵۵0میلیونریال
تسهیالت کمبهره و  ۲0۰میلیونریال کمک بالعوض در کمتر از چهار ماه بازسازی و تکمیل
شدند.

پاداش مجاهدی که در راه خدا به شهادت رسیده از پاداش کسی که بتواند گناه کند و
نکند بیشتر نیست -حضرت علی (ع)
72

بهرهبرداری از فاز دوم طرح هادی روستای سیدمیران

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح اولین واحد احداثی ناشی از سیل
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بنا به گزارش روابط عمومی ،فاز دوم طرح هادی روستای سیدمیران شهرستان
گرگان با حضور نمایندگان مردم شهرستان در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار،
مدیر بنیاد مسکن و گروهی از مدیران شهرستانی با اعتباری به مبلغ  1میلیارد و
 500میلیونریال افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
بنیاد مس��کن اس��تان تاکنون در روس��تای س��یدمیران با اعتب��اری بیش از 8
میلیاردریال زیرس��ازی ،آس��فالت ،محوطهس��ازی و جوی و جدول را اجرا نموده
است.

بنا به گزارش روابط عمومی ،اولین واحد مس��کونی س��اخته ش��ده در بنیاد مس��کن شهرستان مراوه تپه در
مناطق حادثهدیده شهرس��تان (روس��تای ش��ارلق گوکالن بخش گلیداغ) با حضور چراغعلی -معاون سیاسی
امنیتی اس��تانداری ،کوسه غراوی -نماینده مردم در مجلس شورای اس�لامی ،ضمیر -فرماندار شهرستان و
گروهی از مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح و تحویل مالک آن گردید.
در این مراسم مهندس صابری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان مراوه تپه گفت :این واحد مسکونی با استفاده
از کمکهای بالعوض و تس��هیالت مسکن روستایی بنیاد مسکن به متراژ  80مترمربع در مدت  3ماه ساخته
شده است.
گفتنی است مسئولین یاد شده از روند بازسازی واحدهای خسارتدیده در شهرستان مراوه تپه بازدید کردند.

طرح هادی روستای آقسین تپه مورد بهرهبرداری قرار گرفت
بنا به گزارش روابط عمومی ،بهمناسبت هفته دولت ،مراسم بهرهبرداری
از طرح هادی روس��تای آقسین تپه و بهرهبرداری از هزار و هشتصد و نود
و دومین واحد مسکونی طرح ویژه مسکن روستایی در روستای اسالم تپه
شهرستان بندر ترکمن با حضور دکتر روزبهان -رییس سازمان مدیریت و
برنامهریزی اس��تان ،دکتر نورقلیپور -نماینده مردم شهرستان در مجلس
شورای اسالمی و هیوه چی -فرماندار شهرستان بندر ترکمن برگزار شد.

افتتاح دومین واحد احداثی ستاد بازسازی بنیاد مسکن
بن��ا به گزارش روابط عمومی ،بهمناس��بت هفته دولت ،دومین واحد مس��کونی
س��اخته شده بنیاد مسکن شهرستانهای آزادشهر و رامیان و اولین واحد مسکونی
س��اخته شده در روستای کلوی شهر رامیان با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان،
نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی ،فرماندار ،بخشدار ،تعدادی از مدیران
شهرستان و اهالی روستا افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

مرد در سه چیز معذور نیست :مشورت با خیرخواه ،نرمش با حسود و دوستی با مردم -امام صادق (ع)
73
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بازدید نماینده مردم از روند اجرای طرح هادی روستای قلیآباد

بنا به گ��زارش روابط عمومی ،هزارجریبی -نماینده مردم شهرس��تانهای گرگان
و آققال در مجلس ش��ورای اس�لامی و مهندس خس��روی -مدیر بنیاد مسکن این
شهرس��تانها از روند اجرای طرح هادی روس��تای قلیآباد که توسط همکاران امور
اجرایی و ماشینآالت عمرانی بنیاد مسکن استان در حال اجرا میباشد ،بازدید کردند.
در این بازدید مهندس خس��روی با اعالم حجم عملیات در روس��تای قلیآباد ابراز
امیدواری کرد که با اجرای عملیات آس��فالت معابر ،اهالی این روس��تا نیز از خدمات
اجرای طرح هادی توسط بنیاد مسکن برخوردار شوند.
س��پس مهندس هزارجریبی نیز با قدردانی از تالش مجموعه بنیاد مسکن ،خدمات
عمرانی بنیاد مسکن به روستاییان را بسیار چشمگیر دانست و حفظ و نگهداری این پروژهها را خواستار شد.
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افتتاح طرح هادی روستای قره آغاچ

بنا به گزارش روابط عمومی ،بهمناس��بت هفته دولت ،طرح هادی روس��تای قره
آغاچ شهرس��تان کالله با حضور فرماندار و اهالی این روس��تا با اعتباری به مبلغ
 3میلیاردریال افتتاح و مورد بهرهبرداری  396خانوار این روس��تا با جمعیت 1445
نفر قرار گرفت.

فاز دوم طرح هادی روستای تقیآباد به بهرهبرداری رسید

بنا به گزارش روابط عمومی ،بهمناسبت هفته دولت فاز دوم طرح هادی روستای
تقیآباد شهرستان گرگان شامل زیرسازی ،آسفالت معابر ،جابجایی شبکه برق و
اج��رای جوی و جدول با اعتباری بیش از  ۲میلیارد و  700میلیونریال با حضور
فرماندار شهرستان گرگان ،مردم و مسئولین شهرستان افتتاح و مورد بهرهبرداری
قرار گرفت.

بازدید هیئت دیوان محاسبات استان از روند بازسازی واحدهای خسارتدیده از سیل

بنا به گزارش روابط عمومی ،هیئت  5نفرهای از دیوان محاس��بات اس��تان با
همراهی قربانی -ذیحس��اب ادارهکل بنیاد مسکن استان با حضور در ستادهای
بازس��ازی و مناطق س��یلزده شهرس��تانهای آققال ،گنبد و گمیشان از روند
بازسازی واحدهای مسکونی خسارتدیده از سیل بازدید کردند.

هیچ ثروتی چون عقل ،هیچ فقری چون جهل ،هیچ میراثی چون ادب و هیچ پشتیبانی
چون مشورت نخواهد بود -حضرت علی (ع)
74

بن��ا به گزارش روابط عمومی ،بهمناس��بت هفته دولت و ب��ا حضور فرماندار،
امامجمعه ،مردم و مسئوالن شهرستان علیآباد کتول 6 ،طرح هادی روستایی
با اعتباری به مبلغ  10میلیارد و  680میلیونریال مورد بهرهبرداری قرار گرفت
و  2810خانوار از مزایای این طرح بهرهمند شدند.

بنا به گزارش روابط عمومی ،نشست قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیلزده
اس��تان با حضور رئیس کمیته فرهنگی ،تبلیغات و اطالعرسانی قرارگاه بازسازی و
نوسازی کشور ،اعضای کارگروه فرهنگی و گروهی از مسئوالن استان برگزار شد.
در ابت��دا آقامحمدی -رئیس کارگروه اقتص��ادی دفتر مقام معظم رهبری گفت:
فعالیتهای انجام شده باید به اطالع رسانده شود تا امیدی که مدنظر مقام معظم
رهبری است در عمل ایجاد شود.
آقامحمدی با تأکید بر اینکه باید تالش خود را در فعالیتها مضاعف کنیم ،گفت:
باید با اندیشه بزرگتر تالشهای خود را دو برابر کنیم تا در سال رونق اقتصادی
شاهد رفع بسیاری از مشکالت باشیم.
س��پس مهندس زمانینژاد -مدیرکل بنیاد مس��کن استان نیز با بیان اینکه س��یل به تعداد  21000واحد مسکونی در استان خسارت وارد کرده
گفت :تعداد  10322واحد مسکونی خسارتدیده تعمیراتی بودند که بهسازی آنها پایان یافته و واحدهای احداثی نیز تا پایان سال پایان میپذیرند.
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نشست قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیلزده استان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح متمرکز  6طرح هادی روستایی در شهرستان علیآباد کتول

بازدید کارگردان سینما از مناطق سیلزده استان

بنا به گ��زارش روابط عمومی ،ب��ا همت مدیرکل رواب��ط عمومی بنیاد
مس��کن کشور ،افخمی -کارگردان س��ینما و تلویزیون ،برای ساخت یک
مستند  25قسمتی با موضوع سیل استان گلستان با عنوان رعد و برق ،از
مناطق سیلزده استان گلس��تان و ستاد بازسازی شهرستان آققال بازدید
کرد.

برگزاری دوره آموزشی نکات نظارتی در اجرای پروژههای ایمنسازی مناطق روستایی

بنا به گزارش روابط عمومی ،دوره آموزش��ی نکات نظارتی در اجرای پروژههای ایمنس��ازی مناطق روس��تایی با حضور خزاعی -مدیرکل امور
اداری و پشتیبانی و سرپرست دفتر آموزش و مهندس شنوایی -مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی بنیاد مسکن کشور ،مهندس زمانینژاد -مدیرکل
بنیاد مسکن استان ،معاونین عمران روستایی و کارشناسان حوزه معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن استانها به مدت دو روز برگزار شد.
در این دوره آموزش��ی مباحثی در مورد ش��ناخت آبراهه و رودخانهها ،روشهای کنترل فرس��ایش و س��یالب و انواع آنها ،انتخاب نوع طرح،
مشخصات آن و مرور جزئیات ایمنسازی توسط مهندس فرامرزی تدریس شد.

عبادت هفت بخش است که برترین آنها ،خواستن حالل می باشد -حضرت محمد (ص)
75
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مهندس ناصریان -مدرس دیگر این دوره ،مبحث انواع پل بر اساس کاربرد اجزاء سیستم سازه ای ،نوع مصالح و ضوابط هیدرولیکی را تشریح
کرد ،همچنین مباحث مکانیک خاک ،پی و شمع ،روشهای متداول پایدارسازی دیوارههای رودخانه و شیوههای حفاظت از لغزش در عرصههای
رانشی نیز توسط دکتر الهی تدریس شد.
س��پس مهن��دس رضوانیزاده -مدرس این دوره ،مبحث نکات فنی اجرایی طرحه��ا و انجام آزمایشهای مرتبط با طرح قبل ،حین اجرای کار،
ن��کات فن��ی و اجرایی طرحها و مهندس خداپناهی نیز روش اجرای کار و پیاده روس��ازی مس��یر ،تعیین نیم رخه��ای طولی و عرضی ،کارهای
پیشبینی نشده و دستور کار جدید را تشریح کردند.
در ادامه مدعوین با حضور در روستای ایمنسازی شده کشکک از توابع شهرستان آزادشهر از اقدامهای ایمنسازی بنیاد مسکن در این روستا
بازدید کردند و در کالس آموزشی این روز نیز مهندس شنوایی مبحث برنامهریزی و کنترل پروژه را تشریح نمود.

افتتاح و بهرهبرداری از  3طرح هادی روستایی در شهرستان کالله
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بنا به گزارش روابط عمومی ،مهندس حسینی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان کالله از افتتاح و بهرهبرداری از  3طرح هادی روستایی با اعتباری
به مبلغ  25میلیارد و  800میلیونریال در روستاهای کسر پیشکمر ،عزیزآباد و قره یسرپایین خبر داد و گفت :با بهرهبرداری از این طرحها بیش
از  1600خانوار ساکن در این  3روستا از مزایای این طرح بهرهمند شدهاند.

آغاز عملیات اجرایی فاز دوم طرح هادی روستای عطاآباد

بن��ا ب��ه گزارش روابط عمومی ،عملیات اجرایی فاز دوم طرح هادی روس��تای عطاآباد شهرس��تان آققال با اعتباری ب��ه مبلغ  8میلیارد و 400
میلیونریال آغاز شد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در بازدید از این پروژه گفت :برای تعداد  ۹۴۶روس��تای باالی  ۲۰خانوار اس��تان طرح هادی تهیه و اجرای طرح
هادی در بیش از  ۵۰۰روس��تا آغاز ش��ده که تاکنون در  ۲۴۰روس��تا به اتمام رسیده است وی ابراز امیدواری کرد که امسال با توجه به اعتبارهای
استانی و ملی فاز اول بقیه روستاها به اتمام برسد.
در ادامه مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان به همراه فرماندار شهرس��تان آققال و مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای گرگان و آققال ضمن بازدید از
روند اجرای این طرح گفت :اکنون فاز دوم طرح هادی روستای عطاآباد آغاز و در آینده نزدیک تحویل داده خواهد شد.

بازدید تور خبری روستا از پروژههای بنیاد مسکن

بنا به گزارش روابط عمومی ،تور خبری روس��تا متش��کل از نمایندگان خبرگزاریهای مختلف کش��ور و گروههای تلویزیونی از پروژههای بنیاد
مسکن استان در روستاها بازدید کردند.
این تور خبری با حضور در روستاهای فارسیان و نراب شهرستان آزادشهر ،از بهسازی بافت باارزش روستای فارسیان و فعالیتهای بنیاد مسکن
در بازسازی واحدهای مسکونی خسارتدیده ناشی از طوفان ،سیل و رانش بازدید کردند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گیالن
افتتاح همزمان  13پروژه عمران روستایی در محدوده منطقه آزاد شهرستان انزلی
به گزارش روابط عمومی ،افتتاح همزمان  13پروژه آس��فالت معابر روستایی در محدوده
منطقه آزاد شهرستان انزلی با حضور مرتضی بانک -دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور،
دکتر رضا مسرور -مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد شهرستان انزلی ،دکتر زارع -استاندار،
مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان و سایر مسئولین استانی در روستای تالش
محله برگزار گردید.
در ابتدا مهندس اکبرزاده با اشاره به فعالیتهای عمران روستایی بنیاد مسکن در محدوده
منطقه آزاد شهرس��تان انزلی گفت :ب��ا تأمین اعتبار  25میلیاردریال��ی از محل اعتبارهای

سه چیز دشمنی به بار می آورد :دورویی  ،غرور و خودپسندی -امام صادق (ع)
76

بازارچه روستای کمسار بزرگ ساماندهی شد
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ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ،مراس��م افتت��اح پ��روژه س��اماندهی بازارچه
روس��تای کمس��ار بزرگ شهرس��تان ش��فت با حض��ور محس��نی -فرماندار
شهرس��تان ش��فت ،حجتاالسالموالمس��لمین حاج محمد مهدی افتخاری-
نماینده مردم شهرس��تانهای ش��فت و فومن در مجلس ش��ورای اس�لامی،
حجتاالسالموالمسلمین هاشمی -امامجمعه شهرستان شفت ،معاون فرماندار
و بخشداران بخشهای مرکزی و احمد سرگوراب ،مسئولین و مدیران ادارههای
شهرس��تان ،سرپرست بنیاد مسکن شفت ،دهیار ،شورا و اهالی روستای کمسار
بزرگ در این روستا برگزار شد.
در ابتدا مهندس عبادی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان شفت با قدردانی
از هم��کاری اهالی در روند اجرای پروژه گفت :این پروژه با اعتباری بیش از 4
میلیارد و  500میلیونریال از اعتبارهای استانی و بهمنظور اجرای روکش با استفاده از قیر رایگان اجرا شده است.
سپس افتخاری با سپاس از تالشهای مجموعه بنیاد مسکن ،اقدامهای این مجموعه را شایسته تقدیر دانست.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

سازمان منطقه آزاد و مشارکتی بنیاد مسکن در تأمین قیر رایگان آسفالت شده است.
سپس مرتضی بانک با اشاره به حجم و تنوع پروژههای عمرانی ،زیرساختی و عمران و بهسازی روستایی در منطقه آزاد شهرستان انزلی ،نقش
بنیاد مسکن را در این میان بسیار حائز اهمیت عنوان کرد.

آسفالت معابر روستای اسطلخ کوه

به گزارش روابط عمومی ،پروژه آسفالت معابر روستای اسطلخ کوه با حضور
دکتر جمالی -نماینده مردم شهرس��تان رودبار در مجلس ش��ورای اسالمی،
حجتاالسالموالمسلمین سیدمحمدی -امامجمعه ،مهندس ضیایی -فرماندار
و مهندس قدرتی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان رودبار و گروهی از مدیران
شهرستانی افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در ابتدا دکتر جمالی و مهندس ضیایی در سخنانی با قدردانی از تالشهای
بنیاد مسکن مطالبی را در مورد اجرای طرح یاد شده بیان نمودند.
سپس قدرتی با ارایه گزارشی گفت :این طرح با اعتباری بیش از  85میلیارد
ریال اجرا شده است .وی از نماینده و فرماندار خواستار تخصیص اعتبار برای
اجرای ادامه پروژه شد.

بازدید دکتر نیکفر از بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،دکتر نیکفر -نماینده مردم شهرستانهای الهیجان و
سیاهکل در مجلس شورای اسالمی ،با حضور در بنیاد مسکن شهرستان الهیجان
با مدیر و کارکنان دیدار کرد.
در ابت��دا مهندس نبوی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان الهیجان گزارش��ی از
فعالیتهای عمرانی بنیاد مسکن ارائه داد.
س��پس دکتر نیکفر با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن ،اجرای طرح هادی در
روس��تاها را از مهمترین خواستههای روستاییان دانست و خواستار اجرای این طرح
در روستاهای شهرستان شد.

چه بسیارند دانشمندانی که جهلشان آنها را کشته در حالی که عملشان با آنهاست اما به
حالشان سودی نمی دهد -حضرت علی (ع)
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افتتاح آسفالت  4مسیر در روستای بداب
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ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،پروژه اج��رای آس��فالت معابر روس��تای بداب
شهرستان ش��فت با تأمین اعتبار از منابع استانی و قیر رایگان با هزینهای بیش
از  4میلیارد و  800میلیونریال با حضور محس��نی -فرماندار شهرس��تان شفت،
حجتاالسالموالمس��لمین محمدمهدی افتخاری -نماینده مردم شهرستانهای
ش��فت و فومن در مجلس شورای اسالمی ،حجتاالسالموالمسلمین سیدعبدا...
هاشمی -امامجمعه و مهندس عبادی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان شفت،
بخش��داران ،مس��ئولین و مدیران شهرس��تانی ،مقامهای انتظام��ی و گروهی از
اصحاب رسانه به بهرهبرداری رسید.
در ابتدای مراسم مهندس عبادی با قدردانی از همکاری و هم افزایی مسئولین شهرستانی و محلی ،گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن ارائه داد.
س��پس محس��نی در سخنانی گفت :آسفالت معابر روس��تای بداب با توجه به تعداد خانوار بهرهمند از آن از مطالبات قدیمی و بحق مردم منطقه
بوده که با تالش مجموعه بنیاد مسکن به بهرهبرداری رسیده است.

بهرهبرداری از پروژههای عمران روستایی

به گزارش روابط عمومی ،پروژههای آس��فالت معابر روس��تای لچه گوراب و
منگوده شهرس��تان رشت با حضور میرشمس مؤمنیزاده -فرماندار و قناعتگر-
سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرستان رشت ،معاونین فرماندار و گروهی از مدیران
دستگاههای اجرایی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا مهندس پیمان قناعتگر با بیان مطالبی گفت :آس��فالت معابر روستای
لچ��ه گوراب با اعتباری به مبلغ  8میلیارد و  500میلیونریال و آس��فالت معابر
روستای منگوده با اعتباری بیش از  ۴میلیارد ریال اجرا شده است.
در ادامه فرماندار با اشاره به فعالیتهای خوب بنیاد مسکن در توسعه روستاها
ابراز امیدواری کرد تا با تعامل و هماهنگی بین دس��تگاههای اجرایی و خدمت رس��ان و نیز با همفکری و مشارکت مردم ،بتوانیم مشکالت مردم
را حل کنیم.
همچنین با حضور مسئولین یاد شده ،دهیار و اهالی روستا از آسفالت راه روستایی سه روستا در بخش کوچصفهان بهرهبرداری شد.
مهندس قناعتگر با ارائه توضیحهایی در مورد پروژهها گفت :پروژه آسفالت روستاهای علیسرا و جیرسرا هر کدام جداگانه با اعتباری به مبلغ 8
میلیاردریال و آسفالت معابر روستای برکاده باال و الله دشت نیز با اعتباری به مبلغ  8میلیارد و  600میلیونریال اجرا شده است.

اعمال ماده  4قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت اعمال ماده  4قانون س��اماندهی و حمایت
از تولید و عرضه مس��کن با حضور مهندس عامر -فرماندار شهرس��تان ماسال،
شکری -نماینده شهرس��تانهای ماسال ،رضوانشهر و تالش در مجلس شورای
اس�لامی ،مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،دکتر یوسفپور-
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری و گروهی از مدیران استانی و شهرستانی در
فرمانداری شهرستان برگزار شد.
در ابت��دا مهندس محمدجواد عامر با بیان اینکه اکنون در اس��تان اولین مرحله
اعمال ماده چهار اراضی ملی داخل محدوده طرح هادی از منابع طبیعی تحویل
بنیاد مس��کن داده میش��ود ،گفت :تمام روس��تاهای این شهرستان دارای طرح
هادی است .وی با بیان اینکه اکثر روستاها وجود عرصه ملی را در طرح هادی دارند ،تصریح کرد :امروز برای آغاز اعمال ماده چهار ،سه روستا
در بخش شاندرمن و چهار روستا در بخش مرکزی و عرصه ملی در داخل طرح هادی ،از طریق منابع طبیعی تحویل بنیاد مسکن میشود.

در نزد من ،برتری دانش از مزیت و برتری عبادت محبوب تر است -حضرت محمد (ص)
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در ادامه دکتر یوس��فپور گفت :به روس��تاهای دارای عرصه ملی اجازه طرح هادی داده نمیش��د که با اجرای اعمال ماده  ،4این مس��ئله در
شهرستانهای ماسال ،گرهگشایی میشود.
وی افزود :با آغاز اعمال ماده چهار ،روند اجرای طرح هادی در روستاها باید با سرعت بیشتری انجام شود تا مردم به سهم خود برسند.
در پایان مهندس اکبرزاده با بیان اینکه تغییر و تحوالت اراضی ملی در طرح هادی سبب اجرای این طرح با شتاب بیشتر در روستاها میشود،
تصریح کرد :از آغاز اجرای این طرح ،کار ما با دهیاران اس��ت و نقش دهیاران در این میان بس��یار مهم اس��ت .وی با بیان اینکه بنیاد مسکن در
س��طح کش��ور در طرح مشارکتی با دهیاریها رتبه نخست را کس��ب کرده است ،خاطرنش��ان کرد :باید از پراکندهکاری خودداری شود تا کارها
بهصورت منظم پیش رود.

بهرهبرداری از پروژه آسفالت معابر روستای هلل وجه سر
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به گزارش روابط عمومی ،مراس��م افتتاح پروژه آسفالت معابر روستای هلل
وجه س��ر از توابع بخش کیاشهر شهرستان آستانه اشرفیه با حضور مهندس
حیدری -فرماندار شهرس��تان آس��تانه اش��رفیه ،حاجیپور -بخش��دار بندر
کیاشهر ،مهندس فالح علیپور -مدیر بنیاد مسکن شهرستان آستانه اشرفیه،
مسئولین و مدیران ادارههای شهرستان ،دهیار ،شورای اسالمی و اهالی این
روستا برگزار شد.
در ابتدا مهندس علیرضا فالح علیپور با قدردانی از حمایتهای مسئولین و
همیاری دهیاری و اهالی روستای هلل وجه سر در انجام این پروژه ،گزارشی
از عملکرد بنیاد مسکن ارائه داد و گفت :اجرای این پروژه با اعتباری بیش از
 2میلیارد و  500میلیونریال از اعتبارهای استانی انجام شده است.

راه روستایی دهمرده سرا بخش لشت نشا آسفالت شد

به گزارش روابط عمومی ،آس��فالت راه روستایی روستای دهمرده سرا بخش
لش��ت نشا شهرس��تان رش��ت با اعتباری بیش از  ۳۵0۰میلیون ریال از محل
اعتبارهای قیر یارانهای اس��تانی و با حضور مهندس انصاری -معاون سیاس��ی
فرمانداری ،مهندس ویش��کایی -معاون هماهنگی ام��ور عمرانی فرمانداری و
مهندس قناعتگر -سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرس��تان رشت ،امامجمعه لشت
نشاء ،دکتر قدیمی -بخشدار و گروهی از مدیران شهرستانی و محلی افتتاح شد.
در ادامه ویش��کایی به همکاری دس��تگاههای مرتبط در حوزه روستا تأکید
کرد و از فعالیتهای بنیاد مس��کن شهرس��تان رش��ت در عم��ران و آبادانی
روستاها قدردانی کرد.

پروژه آسفالت معابر روستای میردریاسر افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی ،پروژه اجرای آس��فالت معابر روس��تای میردریاسر
بخش رودبند شهرستان الهیجان از ردیف اعتبارهای استانی و قیر با اعتباری
بی��ش از  ۱۷۰۰میلیونریال و با حضور س��یدمحمد علوی -بخش��دار رودبنه،
مهندس نبوی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان الهیجان ،مسئولین و مدیران
شهرستانی ،مسئولین انتظامی و اصحاب رسانه به بهرهبرداری رسید.
در اینمراس��م مهندس سیدضیاء نبوی با قدردانی از همکاری و هم افزایی
مسئولین روستا و اهالی در زیرسازی معابر و اشاره به تالشهای بنیاد مسکن
بهعنوان یکی از بهترین برکتهای نظام مقدس اسالمی ،در زمینه برخورداری

عاجزترین مردم کسی است که از به دست آوردن دوست عاجز بماند و از او عاجز تر
کسی است که دوستان به دست آورده را از دست بدهد -حضرت علی (ع)
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روستاییان از مزایای اجرای طرح هادی گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن ارائه داد.
در ادامه بخش��دار رودبنه با س��پاس از اقدامهای بنیاد مس��کن در عمران روستاها خواستار تعامل و همکاری بیشتر دهیاریها با بنیاد مسکن در
اجرای پروژههای روستایی شد.

بازدید دادستان از اجرای طرح هادی روستای شنبه بازار
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به گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالموالمس��لمین ص��ادق ایران عقیده-
دادس��تان و دکتر قاس��منژاد -فرماندار شهرس��تان فومن ،فرماندهان نظامی و
انتظامی و سایر مسئولین شهرستانی از پروژه اجرای طرح هادی روستای شنبه
بازار این شهرستان بازدید نمودند.
در ابت��دا مهندس عفتی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان فومن به تش��ریح
مجموعه کارهای صورت گرفته در مورد اجرای طرح هادی و اجرای آس��فالت
معابر در روستای شنبه بازار پرداخت.
سپس دکتر قاسمنژاد با سپاس از تالشهای بنیاد مسکن بر لزوم

همکاری هر چه بیشتر مردم ،دهیاری و شورای اسالمی روستا با دستگاههای اجرایی تأکید کرد.

در پایان در نشس��تی دادس��تان با تأکید بر ضرورت اجرای طرح هادی طبق نقشههای مصوب دستورهای الزم مبنی بر آزادسازی معابراصلی را
صادر کرد.

افتتاح پروژه بهسازی معابر روستای تربه بر برگزار شد
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،پروژه اجرای آس��فالت معابر روس��تای تربه بر
شهرس��تان بندرانزل��ی ب��ا اعتباری بی��ش از  2میلی��ارد و  500میلیونریال با
بهرهمندی از  ۱۹تن قیر یارانهای و اعتبارهای اس��تانی با حضور دکتر حیدری
آزاد -فرماندار شهرس��تان بن��در انزلی ،مهندس پورحض��رت -معاون عمرانی
فرمانداری ،مهندس بلندپایه -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان ،مسئولین نظامی،
انتظامی و سایر مدیران شهرستانی به بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م مهندس بلندپایه با قدردانی از فرماندار و نماینده شهرس��تان
گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن شهرستان ارائه داد.
س��پس دکتر حیدری آزاد در س�خنانی با قدردانی از تالشهای

بنیاد مس�کن در زمینه بهینهس�ازی معابر روستایی فعالیتهای دس�تگاههای اجرایی دولت را بسیار خوب توصیف نمود و
خواستار ارایه خدمات توسط دستگاههای خدمات رسان به مردم شد.

اهدای  119جلد سند مالکیت روستای کالن کالیه

به گزارش روابط عمومی ،مراسم اهدای صدور اسناد مالکیت روستایی و افتتاح
آس��فالت معابر روس��تای کالن کالیه بخش کالچای شهرستان رودسر با حضور
معاونین فرماندار ،حبیبی -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرستان رودسر ،گروهی از
رؤسای ادارهها و سازمانها ،دهیار و شورای اسالمی این روستا برگزار شد.
در ابتدا مهندس امیرکبیر حبیبی با اشاره به اهمیت اجرای طرح هادی و صدور
اس��ناد مالکیت روستایی گفت :تاکنون تعداد  119جلد سند مالکیت در این روستا
صادر شده است .وی با اشاره به حجم عملیات پروژه آسفالت معابر روستای کالن
کالی��ه افزود :برای اجرای این پروژه اعتباری به مبل��غ  3میلیارد و  500میلیون
ریال هزینه شده است.

صدقه ،خشم پروردگار را فرو می نشاند -حضرت محمد (ص)
80

افتتاح پروژه آسفالت معابر روستای شالکه
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،پروژه آس��فالت روس��تای ش��الکه از بخش
شاندرمن شهرستان ماس��ال با حضور مهندس عامر -فرماندار و مهندس
محمدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان ماس��ال ،نیز گروهی از مدیران
شهرستانی افتتاح شد.
در ابتدا مهندس محمدی با ارائه گزارش��ی از حجم عملیات انجام شده
گفت :اعتبار این پروژه از محل قیر رایگان تأمین گردیده است.
در ادامه مهندس عامر با بیان مطالبی گفت :با آبادانی و توسعه روستاها،
از مراجعه و مهاجرت روستاییان به شهرها کاسته میشود .وی در ادامه از
تالشهای بنیاد مسکن شهرستان قدردانی نمود.
همچنین با حضور مس��ئولین یاد ش��ده پروژه آس��فالت معابر روس��تای
تاسکوه شهرستان ماسال با اعتباری به مبلغ  2میلیارد و  400میلیونریال اجرا شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه معاون عمرانی فرمانداری شهرس��تان رودس��ر با قدردانی از خدمات بنیاد مس��کن این شهرستان در زمینه محرومیتزدایی در روستاها
گفت :عمران و توسعه روستاها ،رضایتمندی و دلگرمی به مردم میبخشد.
گفتنی است طرح هادی روستای گواسرای سفلی از توابع بخش مرکزی شهرستان رودسر با حضور مسئولین یاد شده و حجتاالسالموالمسلمین
روحانی -امامجمعه شهرستان رودسر با اعتباری به مبلغ  2میلیارد و  200میلیونریال از محل اعتبارهای استانی و قیر اجرا شده است.
در این مراسم امامجمعه شهرستان با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن توجه بیشتر به اجرای طرح هادی در روستاها را امری ضروری دانست.

آسفالت  1485متر از معابر روستای وردم

ب��ه گزارش روابط عمومی ،پروژه آس��فالت معابر روس��تای وردم شهرس��تان
ماس��ال با حضور امدادی -بخش��دار مرکزی و سیدحسین محمدی -مدیر بنیاد
مس��کن شهرستان ماسال ،دهیار ،شورای اسالمی و اهالی روستا افتتاح و مورد
بهرهبرداری قرار گرفت.
در این مراسم سیدحسین محمدی با ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده،
گفت :این پروژه با اعتباری بیش از  4میلیارد و  400میلیونریال اجرا و در اختیار
روستاییان قرار گرفته است.
در ادام��ه امدادی با قدردانی از تالشهای بنیاد مس��کن ،خواس��تار همکاری
دهیاریها و دستگاههای ذیربط در اجرای برنامههای عمرانی شد .وی از اهالی
روستا خواست در حفظ و نگهداری پروژه و خدمات ارائه شده ،همکاری نمایند.

آسفالت  6000مترمربع از معابر روستاهای کیاباد و دشتویل

به گزارش روابط عمومی ،پروژه آسفالت معابر روستای کیاباد با حضور محمد
صالح ضیائی -فرماندار و مهندس قدرتی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان رودبار،
معاونین و فرمانداری ،بخش��دار رحمتآباد بلوکات ،دهیار ،ش��ورای اسالمی و
گروهی از اهالی روستا افتتاح شد.
در ابتدا مدیر بنیاد مس��کن شهرستان رودبار با ارائه گزارشی گفت :اعتبار این
پ��روژه از محل اعتبارهای قیر و به مبلغ  3میلی��ارد و  257میلیونریال تأمین
شده است.
در ادامه فرماندار در س��خنانی در مورد مراحل اجرای آسفالت معابر روستای

عبادت کمال نیابد مگر این که از روی یقین باشد -حضرت محمد (ص)
81
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کیاباد با قدردانی از مجموعه بنیاد مسکن گفت :یکی از عوامل ماندگاری روستاییان در روستاها ،اجرای طرحهای عمرانی میباشد.
همچنین با حضور مسئولین یاد شده ،مدیرکل صندوق کارآفرینی استان و بخشدار رحمتآباد بلوکات ،پروژه آسفالت معابر روستای دشتویل با
اعتباری به مبلغ  4میلیارد و  875میلیونریال اجرا شده است.

افتتاح اولین واحد مسکونی ساخته شده در مناطق سیلزده
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به گزارش روابط عمومی ،اولین واحد مسکونی ساخته شده در مناطق سیلزده
شهرستان گمیشان با همت ستاد معین بازسازی بنیاد مسکن استان و با حضور
مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،مهندس زمانینژاد -مدیرکل
بنیاد مس��کن استان گلستان ،مهندس دس��تمرد -فرماندار شهرستان گمیشان،
مهندس عابدینی -رئیس س��تاد معین بازس��ازی اس��تان گی�لان و گروهی از
مسئولین استانی و شهرستانی توسط استانداری گلستان افتتاح شد.
در ابت��دا مهندس اکب��رزاده با بیان مطالبی در موقع وقوع س��یل در فروردین
ماه س��الجاری در استان گلستان و تشکیل س��تاد بازسازی معین استان گیالن
در شهرستان گمیش��ان گفت :این واحد مسکونی پس از انجام مراحل اداری و
صدور پروانه ساختمان در روستای توماچلر چارقلی بخش مرکزی شهرستان گمیشان ساخته شده است.
در ادامه این مراسم اقالمی از قبیل یخچال ،اجاق گاز و فرش بهعنوان هدیه از طرف بنیاد مسکن به این خانواده اهدا شد.

افتتاح پروژه آسفالت معابر روستای حسینکوه

به گزارش روابط عمومی ،پروژه اجرای آسفالت معابر روستای حسینکوه
شهرستان فومن با اعتباری بیش از  ۷میلیارد و  500میلیونریال از ردیف
اعتبارهای اس��تانی و قیر یاران��های با حضور دکتر قاس��منژاد -فرماندار،
حجتاالسالموالمسلمین صفوی -امامجمعه و مهندس عفتی -مدیر بنیاد
مسکن شهرس��تان فومن ،گروهی از مسئولین نظامی و انتظامی ،مدیران
شهرستانی و اصحاب رسانه به بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م مهندس مهدی عفتی گزارش��ی از حجم عملیات انجام
شده برای اجرای آسفالت معابر این روستا ارائه داد.

اجرای طرح هادی در  2روستای بخش لوندویل

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مراس��م افتت��اح پروژههای اج��رای طرح هادی
دو روس��تای س��یرالیوه و باش محله از توابع بخش لوندویل شهرس��تان آستارا
ب��ا مجموع اعتب��اری بیش از  ۶میلی��ارد و  300میلیونریال و با حضور رس��تم
زاد -فرمان��دار ،معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری آس��تارا ،کرمزاده-
بخش��دار لوندویل ،بصیر -مدیر بنیاد مسکن شهرستان آستارا ،رؤسای ادارههای
شهرس��تانی ،دهیاران ،ش��وراهای اسالمی روس��تاهای بخش لوندویل و اهالی
روستاهای یاد شده بهصورت نمادین در روستای باش محله لوندویل برگزار شد.
در این مراسم فرماندار با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن در سطح روستاها،
فعالیتهای انجام شده را مثبت ارزیابی نمود و خواستار استمرار این خدمات شد.
در ادامه مهندس هومان بصیر -مدیر بنیاد مسکن شهرستان با ارائه گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن و قدردانی از مشارکت دهیار و اهالی روستا،
آمادگی بنیاد مسکن را در اجرای طرح هادی در روستاها اعالم کرد و گفت :برای اجرای پروژه آسفالت معابر روستای باش محله اعتباری به مبلغ 3
میلیارد و  599میلیون ریال و اعتبار اجرای طرح هادی روستای سیرالیوه به مبلغ  2میلیارد و  765میلیون ریال از منابع جزء  18و قیر هزینه شده است.

کسی که به تو گمان نیکی برد گمانش را (عم ً
ال) تصدیق کن -حضرت علی (ع)
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به گزارش روابط عمومی ،مراس��م معارفه سرپرست بنیاد مسکن شهرستان رودسر با
حضور مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن استان در فرمانداری شهرستان رودسر
برگزار شد و از تالشهای مهندس امیرکبیر حبیبی در دوران مدیریت بنیاد مسکن این
شهرستان قدردانی و سپس در حکمی از سوی مهندس اکبرزاده ،مهندس علیرضا بیگی
با حفظ سمت سازمانی بهعنوان سرپرست بنیاد مسکن شهرستان رودسر منصوب شد.
در این نشس��ت اس��ماعیلپور -فرماندار شهرس��تان با اش��اره به خدمات ارزنده بنیاد
مس��کن ،این نهاد را مایه خیر و برکت در نظام دانس��ت و گفت :بنیاد مس��کن استان از
وجود مدیران باتجربه و خدوم بهره میگیرد که نتیجه آن ،عملکرد مطلوب این نهاد در سطح استان میباشد.

به گزارش روابط عمومی ،مراسم افتتاح پروژه آسفالت معابر روستای گورابجوار
از توابع شهرستان آستانه اشرفیه با حضور مهندس حیدری -فرماندار شهرستان،
بخش��دار مرکزی ،مهندس فالح علیپور -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ،مسئولین
و مدیران ادارههای شهرس��تان ،دهیار و شورای روستای گورابجوار و اهالی این
روستا برگزار شد.
در ابتدا مهندس حیدری با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن گفت :با توجه به
ظرفیت و پتانسیل فراوان بنیاد مسکن بهویژه در اجرای پروژههای عمرانی ،خدمات
ارزشمندی از سوی این نهاد در سطح روستاهای شهرستان ارائه شده است.
در ادام��ه مهندس علیرضا فالح علیپور با قدردانی از حمایتهای مس��ئولین و
همیاری دهیاری و اهالی روستای گورابجوار گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن ارائه داد و گفت :اجرای این پروژه با اعتباری بیش از  6میلیاردریال
از اعتبارهای استانی و با استفاده از قیر اجرا شده است.
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آسفالت روستای گورابجوار
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مراسم معارفه سرپرست بنیاد مسکن شهرستان رودسر

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان لرستان
اتمام عملیات تعمیر واحدهای سیلزده در استان لرستان

به گزارش روابط عمومی ،رضا خواجهای -رئیس ستاد بازسازی مناطق سیلزده
اس��تان در نشس��ت قرارگاه بازسازی مناطق سیلزده اس��تان با حضور استاندار و
مدیران اس��تانی از پایان عملیات تعمیر واحدهای مس��کونی در مناطق س��یلزده
استان لرستان خبر داد.
رضا خواجهای خاطر نشان کرد :از تعداد  8500واحد مسکونی نیازمند بازسازی،
عملیات اجرایی تعداد  6500واحد در حال انجام است و تاکنون تعداد  3000واحد
موفق به عقد قراداد با بانکها شدهاند.
وی از پرداخت  1550میلیاردریال تسهیالت بالعوض به سیلزدگان خبر داد و
گفت :این روند روبه رشد پرداختها همچنان ادامه دارد.
رئیس ستاد بازسازی مناطق سیلزده استان با تأکید بر اینکه بازسازی دیواره ساحلی شهرستان پلدختر بر اساس برنامه زمانبندی شده در حال
انجام اس��ت ،افزود :طی چند روز گذش��ته برخی مشکالت اجتماعی موجب کندی کار بازسازی دیواره شده بود که خوشبختانه با کمک مسئوالن
استانی و شهرستانی مرتفع شدند.
خواجهای اظهار داش��ت :بر اس��اس مطالعات کارشناس��ی شده عملیات بازس��ازی دیواره از جمله شمعکوبیها انجام میش��ود و نباید براساس
مشاهدات ظاهری کار را قضاوت کرد.

برای حق فروتنی نما تا خردمندترین افراد باشی -امام موسی کاظم (ع)
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بیش از تعداد  ۱۴000واحد از واحدهای مسکونی سیلزده استان لرستان تعمیر شد
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان اینکه کار تعمیر تعداد  14854واحد مسکونی آسیبدیده از سیل
به اتمام رسیده گفت :تاکنون به تعداد  31824واحد مسکونی تسهیالت و  ۱۵۶0میلیاردریال بالعوض پرداخت شده است.
مهندس رضایی در نشست قرارگاه بازسازی استان که با حضور استاندار و مدیران اجرایی استان برگزار شد ،با اشاره به آخرین وضعیت مسکن
مناطق سیلزده استان گفت :براساس آخرین آمار ،تاکنون تقاضای  46669متقاضی جهت بهرهگیری از تسهیالت مسکن مناطق سیلزده توسط
بنیاد مسکن ثبت و بازدید شده است.
وی افزود :تعداد  38029متقاضی به بانک معرفی ش��ده که از این تعداد  32475پرونده منجر به عقد قرارداد ش��ده و همچنین تاکنون به تعداد
 31824واحد مسکونی تسهیالت و  1560میلیاردریال بالعوض پرداخت شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به واحدهای تعمیری مناطق سیلزده گفت :کار تعمیر تعداد  15828واحد آغاز شده که از این تعداد تاکنون
کار تعمیر تعداد  14854واحد به اتمام رسیده است .مهندس رضایی تصریح کرد :با توجه به برنامهریزی انجام شده مرحله دوم پرداخت تسهیالت
واحدهای احداثی و تعمیری با اعتباری به مبلغ  3250میلیاردریال ابالغ شده که با همکاری بانکها پرداختها آغاز شده است.

نرم مقاومسازی واحدهای روستایی به  ۸۰درصد میرسد

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان گفت :نرم مقاومسازی واحدهای روستایی استان از  ۶۷درصد موجود
به  ۸۰درصد مقاومسازی میرسد.
مهندس رضایی در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژههای زیرساختی تخریب شده در سیل استان که با حضور استاندار و گروهی از مدیران کل
ادارههای اس��تانی در محل پل کاکارضا که بر اثر س��یل اخیر تخریب ش��ده بود ،اظهار کرد :با مقاومسازی تعداد  ۱۸600واحد مسکونی روستایی
استان ،نرم مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی استان از  ۶۷درصد موجود به  ۸۰درصد مقاومسازی خواهد رسید .وی افزودلرستان بهعنوان
استان پیشتاز در کار بازسازی مطرح است.
مهندس رضایی ادامه داد ۱۰۲ :هکتار زمین روس��تایی تملک و به خس��ارتدیدگان واگذار ش��د و بیش از  ۳۵۰مورد تغییر کاربری و  ۸۷۰مورد
جابجایی متقاضیان داشتیم و  ۲سایت هم در پلدختر و معموالن جابجا شد.

نشست ستادهای بازسازی بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت س��تادهای بازس��ازی بنیاد مس��کن
اس��تان با حضور مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان لرستان و
مسئولین ستادهای بازسازی در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این نشس��ت آخرین اقدامها ،آمار و عملکرد ستادهای بازسازی بنیاد
مسکن استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه بهروز افخمی -نویس��نده و کارگردان سینما و تلویزیون ضمن
بازدید ازمناطق س��یلزده شهرس��تان پلدختر ،از نزدی��ک در جریان روند
بازسازی مناطق سیلزده استان قرار گرفت.
بهروز افخمی با ابراز رضایت از روند ساختوس��از در مناطق س��یلزده
استان لرستان ،تالشهای مجموعه بنیاد مسکن در بازسازی مناطق سیلزده استان را شایسته تقدیر دانست.
در پایان این نشست بهروز افخمی با حضور در بنیاد مسکن با مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار نمود.
گفتنی است هدف از سفر بهروز افخمی ،ساخت سریال رعد و برق با موضوع سیل میباشد.

مهندس رضایی بر اجرای دقیق طرح هادی با هدف توسعه و عمران روستایی تأکید کرد

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان در نشستی که با حضور گودرزی -نماینده مردم شهرستان بروجرد در
مجلس شورای اسالمی برگزار شد بر اجرای دقیق طرح هادی با هدف توسعه و عمران روستاها تأکید نمود .

کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد فردای قیامت به شفاعت من نخواهد رسید -حضرت محمد (ص)
84

بررسی وضعیت واحدهای تجاری سیلزده شهرستان پلدختر
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،کارگروه بررس��ی و ارزیابی وضعیت واحدهای تجاری
تخریبی در حریم رودخانه شهرس��تان پلدختر ب��ا حضور مهندس رضایی -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان ،مدیرکل راهوشهرس��ازی اس��تان ،مدیرکل مدیریت بحران
استانداری و گروهی از مدیران شهرستانی در اداره راهوشهرسازی استان برگزار شد.
گفتنی اس��ت در این کارگروه ،راهکاره��ای الزم جهت تأمین زمین معوض برای
مالکین واحدهای تجاری س��یلزده شهرس��تان پلدختر مورد بحث و بررس��ی قرار
گرفت .

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهندس رضایی با تأکید بر اجرای دقیق طرح هادی در روس��تاها ،هدف از اجرای این طرح را ایجاد زمینه توس��عه و عمران روس��تاها ،هدایت
وضعیت فیزیکی روس��تاها ،بهبود کیفیت بافت روس��تا ،کنترل و نظارت بر روند توسعه کالبدی روستا و ایجاد بستر الزم برای فراهم شدن زمینه
صدور سند مالکیت امالک واقع در بافت مسکونی روستا عنوان نمود.
وی با اشاره به ماهیت و اهداف اجرای طرح هادی در روستاها گفت :این طرحها نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری در زمینه توسعه زیرساختهای
روستایی از جمله تأمین ،بهسازی ،نوسازی تأسیسات ،تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی دارد.

کارگاه عملیاتی پروژهایمنسازی مناطق روستایی برگزار شد

به گ��زارش روابط عموم��ی ،کارگاه عملیاتی پروژهایمنس��ازی مناطق
روس��تایی ب��ا حضور مهن��دس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان،
مهندس شنوایی -مدیرکل دفتر نظارت و امور عمرانی بنیاد مسکن کشور
و معاونین عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تانها در مناطق سیلزده
شهرس��تان پلدختر برگزار ش��د .ش��رکت کنندگان در این کارگاه عملی از
روند اجرای دیوار ساحلی در شهرستان پلدختر بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس رضایی گفت :از محل اعتبارهای ملی اعتباری به
مبلغ  ۲۲۰0میلیاردریال برای اجرای طرح هادی و ایمنسازی روستاهای
استان اختصاص یافته است .

مهندس رضایی :عقد قرارداد تعداد  ۳۳200واحد مسکونی سیلزده با بانکهای عامل

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
زینلی -مدیرکل دیوان محاس��بات استان و باقری -رئیس حراست دیوان
محاس��بات کش��ور در بازدید از روستای س��یلزده حیاتالغیب شهرستان
چگنی از عقد قرارداد تعداد  ۳۳200واحد مس��کونی سیلزده با بانکهای
عامل خبرداد
در ادامه روند بازس��ازی واحدهای سیلزده در این روستا مورد بررسی و
ارزیابی قرار گرفت.
رضایی با اش��اره به س��اخت تعداد  ۸۱واحد مس��کونی س��اخته شده در
روس��تای حیات الغیب شهرس��تان چگنی افزود :تعداد  ۴۶واحد در سایت
جابجای��ی جدید و  ۳۵واحد بهصورت درجاس��ازی در این روس��تا در حال
ساخت میباشد.

برآورده نشدن خواسته ،بهتر از درخواست از نااهل می باشد -امام صادق (ع)
85

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

تملک و واگذاری  ۱۰۲هکتار زمین به سیل زدگان
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ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان ،زینلی -مدیرکل دیوان محاسبات استان و باقری -رئیس حراست
دیوان محاسبات کشور از روستای سیلزده دمرود شهرستان پلدختر بازدید
کردند.
در این بازدید مهندس رضایی از تملک و واگذاری  ۱۰۲هکتار زمین به
سیلزدگان استان لرستان خبر داد.
مهندس رضایی با بیان اینکه دولت بیش از  ۲000میلیاردریال تسهیالت
و اعتبارات در اختیار ما گذاش��ته گفت :لرستان ،استان پیشتاز در بازسازی
کشور است.
وی ب��ا بی��ان اینکه  ۱۰۲هکتار زمین تملک و به س��یلزدگان اس��تان
لرستان واگذار شده است افزود :بیش از  ۳۵۰مورد تغییر کاربری و  ۸۷۰مورد جابجایی متقاضیان را داشتهایم که پیشبینی میشود تا پایان سال
کار بازسازی در استان پایان یابد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان همچنین در بازدیدی که با مسئولین یاد ش��ده از روستای سیلزده چم کبود شهرستان پلدختر انجام شد از پایان
عملیات تعمیر تعداد  15300واحد مسکونی در استان و شروع عملیات تعمیر تعداد  17100واحد مسکونی سیلزده در استان خبر داد.
مهندس رضایی با ابراز رضایت از روند بازسازی در روستای چم کبود شهرستان پلدختر گفت :در سایت جابجایی جدید تعداد  23واحد در این
روستا در دست ساخت بود که با مشارکت و همکاری مردم بازسازی این روستا با شتاب در حال انجام میباشد.
در این بازدیدها زینلی از فعالیتهای بنیاد مس�کن در بازس�ازی مناطق س�یلزده اس�تان قدردانی و بر مش�ارکت مردم
بهمنظور تسریع در عملیات بازسازی مناطق سیلزده لرستان تأکید کرد.

برگزاری دوره آموزشی نکات نظارتی در اجرای پروژههای ایمنسازی مناطق روستایی

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،دوره آموزش��ی نکات نظارتی در اجرای پروژههای ایمنس��ازی با حضور مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان ،خزاعی -مدیرکل امور اداری و پشتیبانی و مهندس ش��نوایی -مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی امور عمرانی بنیاد مسکن کشور ،مهندس
خواجهای -رئیس س��تاد هماهنگی بازس��ازی استان لرستان ،معاونین عمران روستایی بنیاد مسکن استانها و همکاران حوزه عمران روستایی در
استان به مدت دو روز با محوریت پروژههای ایمنسازی مناطق روستایی در استان برگزار شد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان مازندران
بهرهبرداری سی و هشتمین واحد مسکونی احداثی

به گ��زارش روابط عمومی ،س��ی و هش��تمین واحد مس��کونی احداثی و
همچنی��ن اتمام عملیات اجرایی واحدهای تعمیراتی خس��ارتدیده از س��یل
با حضورحسین زادگان -اس��تاندار ،رضایی -فرماندار مرکز استان ،مهندس
خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،بخش��داران و سایر مسئوالن
اس��تانی و شهرستانی در روستای مرزرود شهرستان ساری افتتاح و به مالک
آن تحویل داده شد.
حسین زادگان با قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن استان در زمینه بازسازی
مناطق س��یلزده استان ،برای تسریع در روند بازس��ازی واحدهای تخریبی
خواستار مشارکت هرچه بیشتر مردمی شد.
وی اظهار داشت :اکنون با بهرهبرداری واحد مسکونی در روستای مرزرود شهرستان ساری پرونده تعمیر خانههای سیلزدگان استان مازندران
بسته شد و ساخت واحدهای تخریب شده هم پیشرفت فیزیکی  ۷۰درصدی دارد.

علم میراث گرانبهایی است ،ادب فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف – حضرت علی (ع)
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برگزاری نشست طرح ترویج بهسازی مسکن روستایی

به گزارش روابط عمومی ،نشست طرح ترویج بهسازی مسکن روستایی
با حضور معاون امور بازس��ازی ومس��کن روس��تایی بنیاد مسکن استان،
رئیس نظام فنی روس��تایی اس��تان ،نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی،
فرماندار ،بخش��دار ،دهیاران و ناظرین فنی بخشهای مرکزی و سرخرود
در فرمانداری شهرستان محمودآباد برگزار شد .
مش��ایخی -مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان محمودآباد هدف از برگزاری
این نشس��ت را در ترویج بهسازی مسکن روستایی برای ساخت واحدها با
رعایت قوانین و ضوابط فنی و مقاوم ماندن در برابر حوادث قهری با استفاده از تسهیالت مناسب در این بخش بیان کرد.
س��پس مهندس قلینژاد -معاون امور بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان در رابطه با لرزهخیزی کشور و زنگ خطر برای مردم در
جهت جلوگیری از زلزلهخیزی مواردی را عنوان نمود.
مهندس قلینژاد گفت :در استان مازندران دو گسل خزری و البرز عامل اصلی بروز خطرات زلزله میباشند.
وی ادامه داد :اجرای وال پست در دیوارچینی یکی از عوامل جلوگیری از لرزهخیزی است.
معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان با بیان اینکه هزینه پیشگیری خیلی کمتر از پیشگیریهای مقاومسازی است افزود:
بهترین راه مقابله با زلزله داشتن اطالعات از تمامی عواقب مربوط به زلزله است.
در ادامه مهندس سیفپور -رئیس نظام فنی روستایی استان طی سخنانی در رابطه با بهینهسازی ساخت ساختمان و تأثیر آن برمقاومت دربرابر
زلزله تأکید نمود.
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به گزارش روابط عمومی ،بهمناس��بت گرامیداش��ت هفت��ه دولت پروژه
اجرای طرح هادی روس��تای میانکلمرز از توابع بخش مرکزی شهرستان
محمودآباد با حضور فرماندار ،بخش��دار ،مدیران شهرستانی ،اعضا شورای
بخش ،شورای اسالمی و دهیار افتتاح و به بهرهبرداری رسید .
در این مراس��م محمدعلی مش��ایخی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
محمودآباد گف��ت :پروژه اجرای طرح هادی روس��تای میانکلمرز از توابع
بخش مرکزی شهرس��تان با اعتباری بیش از  6میلیاردریال به طول 620
متر و عرض اجرایی  9متر با مش��ارکت دهیاری روس��تای یاد ش��ده اجرا
گردید.
در این مراس��م دکتر اس��ماعیلی -نماینده مجلس ش��ورای اسالمی از
فعالیتها و عملکرد عمرانی بنیاد مسکن در ساماندهی روستاها قدردانی کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری پروژه اجرای طرح هادی روستای میانکلمرز

بهرهبرداری طرحهای عمرانی بنیادمسکن شهرستان گلوگاه
به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می پروژهه��ای اجرای طرح هادی
روستاهای قلعه پایان ،نظام محله ،تپه ،نیاال ،مهدیرجه ،لمراسک و تیرتاش
با حضور نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی ،فرماندار ،بخش��دار،
معاون فرماندارو دیگر مسئولین شهرستانی و محلی به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم سیدرضا هاشمی -مدیر بنیاد مسكن شهرستان گلوگاه با
اش��اره به حجم عملیات انجام شده گفت :اجرای عملیات جوی و جدول،
زیرس��ازی و آسفالت ،کانال دفع آب و دیوار سنگی در روستاهای یاد شده
با هزینه  28میلیارد و  326میلیونریال اجرا شده است.

هر سختی و گرفتاری در برابر دوزخ  ،عافیت است -حضرت علی (ع)
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هاش��می افزود :در ادامه با حضور مس��ئولین استانی و شهرس��تانی کلنگ اجرای پروژههای دیوارسنگی و کانال در روستاهای نیاال و آغوزدره با
اعتبار  8میلیارد و  500میلیونریال نیز به زمین زده شد.
در پایان مراسم تجلیل از مدیران و کارمندان نمونه شهرستان برگزار شده و به پاس زحمات بنیاد مسکن شهرستان گلوگاه از سیدرضا هاشمی
نیز تجلیل و وی بهعنوان مدیر نمونه معرفی گردید.

نشست دکتر رضیان با مدیرکل بنیاد مسکن
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،خانی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در
نشستی مشترک با رضیان -نماینده مردم شهرستانهای قائمشهر ،سیمرغ
و سوادکوه در مجلس شورای اسالمی روند فعالیتهای عمرانی در روستاها
را مورد بررسی و تبادلنظر قرار داد.
در این نشست رضیان با اشاره به فعالیتهای مثبت بنیاد مسکن در بخش
عمران و آبادانی روس��تاها و همچنی��ن مطالبههای مردمی در این بخش
بهوی��ژه تهیه طرح و اجرای طرح هادی روس��تایی ،به تعامل و همكاری
مردم و دس��تگاههای اجرایی ذیربط ،دهیاریها و شورای اسالمی روستاها
برای رفع نیازهای مردم تأکید کرد.
س��پس مهندس خانی نوذری نیز با اش��اره به فعالیتهای بنیاد مسکن در بخشهای مختلف ،حضور و مشارکت مردم ،دهیاریها و شورای اسالمی
روستاها در عمران روستاها را موجب تسریع در اجرای پروژهها دانست.

واگذاری اسناد مالکیت روستایی در بخش کجور

به گزارش روابط عمومی ،بیژنی -مدیر بنیاد مس��كن شهرستان نوشهر
گفت :مراس��م واگذاری اولین سری اس��ناد مالکیت روستای اویل بخش
کجور با حضور دکتر احمدی الش��کی -نماینده مجلس شورای اسالمی،
معاون فرماندار ،بخش��دار کجور و س��ایر مس��ئولین در مسجد امام حسن
مجتبی(ع) روستای اویل برگزار شد .
در این مراسم بیژنی با اش��اره به مزایای سنددار شدن امالک روستایی
گفت :تاکنون بیش از  7900فقره س��ند توس��ط بنیاد مس��کن شهرستان
نوش��هر ب��ا همکاری اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان ص��ادر و به
روستاییان تحویل داده شد .
همچنین در این مراس��م بهصورت نمادین تعداد  20برگ س��ند تحویل
روستاییان شد.
در ادامه با اهدا لوح س��پاس از س��وی دکتر احمدی -نماینده مجلس شورای اسالمی و صفرنژاد -فرماندار شهرستان نوشهر از تالشهای مدیر
بنیاد مسکن و رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قدردانی بهعمل آمد.
در پایان از پل ساخته شده و همچنین دیوار حفاظتی که توسط بنیاد مسکن شهرستان در این روستا ساخته شده بازدید بهعمل آمد.

بهرهبرداری پروژههای عمرانی بنیاد مسکن شهرستان نوشهر

به گزارش روابط عمومی ،بهمناس��بت هفته دولت پروژههای اجرای طرح هادی روس��تاهای پاش��ا کال ،ملکار وعلیآباد میر دربخش مرکزی
شهرستان نوشهر با حضور فرماندار ،بخشداران بخش مرکزی ،مدیران شهرستانی ،اصحاب رسانه و اهالی روستا به بهرهبرداری رسیدند.
مهدی بیژنی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان نوش��هر گفت :اجرای طرح هادی شامل اجرای زیرسازی آسفالت و کانیو در روستای پاشا کال در
فاز اول به طول  350مترو در روستای علیآباد میر با اعتبار  500میلیونریال برای اجرای ابنیه در فازاول به طول 300متر و درهردو پروژه با قیر
مشارکتی و با مشارکت دهیاری اجرا و به اتمام رسید .

همانا آرزو (دور و دراز) عقل را میبرد (تباه میسازد) -حضرت علی(ع)
88

مهران رخشنده بهعنوان کارمند نمونه معرفی و در بازسازی مناطق زلزلهزده کرمانشاه با اهدای لوح سپاس از وی تجلیل بهعمل آمد.

بهرهبرداری پروژههای عمرانی بنیاد مسکن شهرستان بابل

به گزارش روابط عمومی ،بهمناسبت گرامیداشت هفته دولت پروژههای
اجرای طرح هادی روس��تاهای حمزه کال ش��ش پ��ل ،باالدرویش خاک،
پایین گنج افروز ،س��یاهکال محله ش��رقی ،س��لطان محمد طاهر ،رمنت،
گردرودبار و ...بخش مرکزی شهرستان بابل با حضور امامجمعه ،فرماندار،
بخش��دار ،رئیس ش��ورای بخش ،مدیران شهرستانی ،ش��ورای اسالمی و
دهیاری روستاها به بهرهبرداری رسید.
حس��ن روحی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان بابل گفت :اجرای طرح
هادی روس��تاهای یاد ش��ده ش��امل زیرس��ازی و کانیو (جوی و جدول)
دوط��رف به طول  700متر ،با اعتباری به مبل��غ  30میلیاردریال از محل
کمیته برنامهریزی شهرس��تان ،اعتبارهای ملی نمایندگان مجلس شورای
اسالمی و معادلریالی قیر یارنهای بهصورت مشارکتی اجرا گردید.
در ادامه امامجمعه و فرماندارشهرس��تان بابل از تالشهای مدیرکل بنیاد مس��کن استان مازندران ،مدیر و کارکنان بنیاد مسکن شهرستان بابل
در عمران و آبادانی روستاها قدردانی کردند.

شماره  | 167مهــر 98

اج�رای پروژهه�ای زیرس�اختی در روس�تا قدردان�ی نمود و
اجرای پروژههای عمرانی را گامی برای توسعه پایدار روستاها
و مهاجرت معکوس دانست.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

همچنین اجرای دیوار حفاظتی روستای ملکار واقع در خیابان کشاورز با هدف تثبیت جاده وکنترل خسارتهای ناشی از سیالب افتتاح شد .
بیژنی افزود :این پروژه در  3فاز با اعتبار  2میلیارد و  800میلیونریال با
مشارکت دهیاری اجرا و به اتمام رسید .
وی با س��پاس از شوراها و دهیاران در جلب مشارکت مردمی در اجرای
پروژهها گفت :در س��ال جاری با مش��ارکت دهیاریها گامهای مثبتی برای
اجرای بهسازی معابر صورت گرفته و  15روستا در شهرستان از این نعمت
بهرهمند شدند.
در ادام��ه فرمان�دار شهرس�تان از عملک�رد بنیاد مس�کن در

بهرهبرداری اجرای طرح هادی روستاهای بخش چمستان

به گزارش روابط عمومی ،اجرای طرح هادی روستاهای ایرکا ،سنگتاب،
بریکال و جوربند در بخش چمستان شهرستان نور با مشارکت بنیاد مسکن
و دهیاری این روس��تاها و با حضور مس��ئولین شهرستانی به بهرهبرداری
رسید.
رضا کاظمی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تانهای نور و چمستان گفت:
اج��رای طرح هادی در روس��تای بریکال با اعتباری بی��ش از  4میلیارد و
 500میلیونری��ال در دو فاز که در فاز اول با اجرای جدول کانیو به طول
1000متر ،عملیات زیرس��ازی به حج��م  4000مترمکعب و در فاز دوم با
اجرای عملیات آس��فالت با تناژ بیش از  680تن در قالب قیر مش��ارکتی و
همچنین روستای سنگتاب با اعتبار  2میلیاردریال شامل اجرای زیرسازی و آسفالت ،جوی و جدول و در روستای ایرکا در دو فاز با اعتباری بیش
از  9میلیارد و  500میلیونریال به طول  1000متر ،در فاز اول اجرای ابنیه فنی و زیرسازی معبر و در فاز دوم اجرای آسفالت توسط بنیاد مسکن

در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کنندهای نترس -حضرت محمد(ص)
89

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

شهرستان در قالب قیر مشارکتی اجرا و به بهرهبرداری رسید.
کاظمی در ادامه با بیان اینکه ،اجرای طرح هادی روستای جوربند چمستان که با مشارکت بنیاد مسکن و دهیاری روستای یاد شده با اعتباری
بیش از  10میلیاردریال به طول  750متر که عملیات اجرایی آن در فاز اول ش��امل اجرای ابنیه فنی و زیرس��ازی معبر و در فاز دوم آن اجرای
آسفالت در قالب قیر مشارکتی انجام و بهرهبرداری شد.
در ادام��ه دکت�ر ش�ادمان -فرماندار شهرس�تان نور با تش�کر از همت و تالش بنیاد مس�کن بهعنوان طالی�ه دار نهضت

آسفالت در روستاها ،از این نهاد مقدس بهعنوان بازوی توانای دولت در عمران و آبادانی روستاها نام برد و از همکاری
و مشارکت روستاییان در امر آبادانی روستاها با دستگاههای متولی قدردانی نمود.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان مركزی
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بازدید فرماندار از روند بازسازی شهرستان

به گزارش روابط عمومی ،مهندس س��لیمی -نماینده مردم شهرس��تان
دلیجان در مجلس شورای اسالمی ،مهندس سلیمانی -فرماندار شهرستان
دلیجان و مهندس بهشتی -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان از روستاهای
آسیبدیده در بارندگیهای فروردین ماه سال جاری بازدید کردند.
در ابتدا مهندس بهشتی گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن در امر بازسازی
واحدهای مسکونی آس��یبدیده از بارندگیهای فروردین ماه سال جاری
ارائه داد.
س��پس مهندس س��لیمانی با قدردانی از فعالیته��ای صورت گرفته در
بازس��ازی واحدهای مسکونی آسیبدیده و ابراز همدردی با آسیبدیدگان
گفت :بنیاد مسکن استان از ابتدای حادثه سیل در سطح استان و شهرستان
حضور داش��ته و با اعزام تجهیزات و ماش��ینآالت سنگین اقدامهای به موقع و مؤثری را انجام داده است .وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری
مردم ،مسئولین و دستگاههای ذیربط بتوان هرچه سریعتر بازسازی این واحدها را به پایان برد.

ﺑﺮﺭﺳﻲ مسائل ﻭﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﻭﺳﺘﺎهای شهرستان اراک

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی مسائل و مشکالت
روس��تاهای شهرس��تان اراک با حضور دکتر کریم��ی -نماینده
شهرس��تانهای اراک ،کمیج��ان و خنداب در مجلس ش��ورای
اس�لامی ،مهندس رضاف��رح -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان
مرک��زی ،دکتر محمدی -مدیرکل مناب��ع طبیعی و آبخیزداری،
نصیری -معاون عمرانی فرمانداری شهرس��تان اراک ،یوسفی-
بخشدار مرکزی این شهرستان برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس رضافرح با اش��اره به فعالیتهای بنیاد مسکن در عمران و آبادانی روستاها گفت :بنیاد مسکن اولین نهاد عمرانی است
که توسط امام(ره) تأسیس و در زمینه محرومیتزدایی روستاها گام بر میدارد.
وی با اشاره به اینکه حوادث غیر قابل پیش بینی هستند گفت :با کمک تسهیالت بانکی باید از تمام ظرفیت و امکانات استان برای مقاومسازی
واحدهای روستایی استفاده کنیم و این آمادگی را برای حوادث طبیعی در آینده داشته باشیم.
در پایان دکتر کریمی با اش��اره به بارندگیهای ش��دید فروردین ماه س��ال جاری که سبب وقوع سیل در برخی از استانهای کشور شد ،به این
نکته اشاره کرد که ساختوساز در حریم روخانه و تجاوز به بستر رودخانه با وقوع سیل سبب خسارتهای بسیاری میشود و مدیران ،ناظرین و
مسئولین ذیربط باید به این مهم توجه داشته باشند.

کسی که در دنیا پارسایی نمود سختیها و مشکالت بر او آسان میشود -حضرت علی(ع)
90

ﺑرگزاری کارگاه آموزشی کنترل پروژه

به گزارش روابط عمومی ،کارگاه آموزشی کنترل پروژه با حضور کارشناسان فنی بنیاد مسکن استان مرکزی در بنیاد مسکن برگزار شد.
گفتنی اس��ت این دوره آموزش��ی با حضور  30نفر و به مدت  16س��اعت با س��رفصلهای اصول برنامهریزی و کنترل پروژه حرفهای بهصورت
کاربردی ارائه گردید.
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس عرب -فرماندار شهرس��تان شازند ،مهندس
اکبری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان و گروهی از مسئولین شهرستانی و محلی از
روند بازسازی منازل آسیبدیده شهرستان شازند بازدید کردند.
در ابتدا مهندس اکبری گزارشی از روند بازسازی واحدهای آسیبدیده در سیل
سال جاری را ارائه داد.
س��پس مهندس عرب با قدردانی از تالشهای بنیاد مس��کن در مورد بازسازی
واحدهای آسیبدیده شهرستان و نیز تبدیل واحدهای مسکونی کم دوام و بیدوام
به واحدهای مسکونی مقاوم گفت :رعایت اصول فنی در ساخت بناهای مسكونی،
عدم س��اخت بناها در مسیر آبراههها ،س��یالبها و رعایت حریم و بستر رودخانهها
درحوزه های ش��هری و روس��تایی برای كاهش خسارت ناشی از بالیای طبیعت و قهری بسیار كارآمد ،كارساز و اصولی است .وی ابراز امیدواری
کرد که با همت و همکاری مسئولین و مدیران ذیربط کار بازسازی واحدها تا قبل از شروع فصل سرما به پایان برسد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید فرماندار شازند از روند بازسازی شهرستان

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان همدان
افتتاح همزمان  130واحد بهسازی و  14واحد بازسازی شده شهرستان نهاوند

به گزارش روابط عمومی ،یك واحد نمونه بهصورت نمادین به نمایندگی
از  144واحد مقاوم س��ازی مس��كن روستایی شهرس��تان نهاوند با حضور
دكتر بهرامنیا -نماینده مردم شهرستان نهاوند در مجلس شورای اسالمی،
معاون سیاس��ی ،امنیتی و اجتماعی فرماندار و س��ایر مسئولین شهرستان
افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م نثاری -مدیر بنیاد مسكن شهرستان نهاوند در سخنانی
گفت :شهرس��تان نهاوند در بخش نوسازی و مقاومسازی سازه های بتنی
واحدهای مسکونی روستایی مقام نخست را در كشور دارد.
نثاری افزود :با توجه به بارندگی های ش��دید و س��یل فروردینماه ،شهرس��تان نهاوند در بحث ساختوساز و بهسازی واحدهای قدیمی در این
شهرس��تان فعالیتهای قابل توجهی را انجام داده اس��ت بهطوری كه از زمان ابالغ تسهیالت بازسازی تاكنون  14واحد خسارت دیده و تخریبی
موفق به اخذ پایان كار گردیدهاند.
وی ادامه داد :بعد از وقوع س��یل ،بنیاد مس��کن شهرس��تان نهاوند ،ارزیابی تعداد  10400هزار واحد مسکونی را انجام داده است كه از این تعداد
بعد از بررس��ی کارشناس��ی  4760واحد خسارت دیدهاند بهطوری که تعداد  2500واحد نیازمند ساخت و  2260هزار واحد نیازمند تعمیر بودند که
بازسازی و تعمیراین واحدها آغاز شده است.
مدیر بنیاد مسكن شهرستان نهاوند در ادامه گفت :در این زمینه مبلغ  1900میلیاردریال تسهیالت کمبهره و بیش از  490میلیاردریال نیز کمک
بالعوض به این شهرستان اختصاصیافته که مرحله اول آن ابالغ و مرحله دوم نیز در شرف ابالغ می باشد.
س��پس بهرامنیا با اش��اره به این که شهرستان نهاوند بر روی گسل خاور قرار گرفته است خواس��تار استفاده روستاییان از تسهیالت طرح ویژه
بهسازی برای مقاومسازی واحدهای مسکونی شد .وی از مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی كه توسط بنیاد مسكن از نظر كمی و كیفی
به شیوه مطلوب صورت گرفته است قدردانی کرد.

برترین عبادت ،خداشناسی و فروتنی برای اوست -امام جعفر صادق(ع)
91

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید دکترخجسته از کمپ گردشگری مسیر سد اکباتان

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،دکتر خجس��ته -نماینده مردم شهرس��تان
همدان در مجلس شورای اسالمی و مهندس ظفری -مدیرکل بنیاد مسکن
استان و هیئت همراه از کمپ گردشگری مسیر سد اکباتان بازدید کردند.
در این بازدید دکتر خجسته شرایط کمپ گردشگری را بسیار خوب ارزیابی
نمود و از روند و کیفیت اجرای پروژه ابراز خرس��ندی و امیدواری کرد که با
توجه به قرارگیری موقعیت کمپ در مجاورت س��د اکباتان و چشم اندازی
بسیار زیبا این فضا مورد توجه و استقبال مسافران و گردشگران قرار گیرد و
محل بسیار زیبایی شود برای استراحت و تفریح همشهریان.
سپس مهندس ظفری توضیحهایی در مورد روند اجرای کار و کنترلهای صورت گرفته در طی مراحل مختلف اجرای پروژه ارائه نمود .
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افتتاح آسفالت روستای لک

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م بهرهبرداری از آس��فالت معابر اصلی
روس��تای لک با حضور قنبری -فرماندار شهرس��تان بهار ،خانلر -بخشدار
بخش صالحآباد و مهندس س��ماواتی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان بهار
برگزار شد.
در ابتدا مهندس سماواتی آمار عملکرد اجرای طرح هادی در سال جاری
و مشخصات پروژه اجرا شده در این روستا را بیان کرد و گفت :با استفاده
از اعتبارهای عمرانی ملی ،استانی و قیر اعتباری در مجموع با اعتباری به
مبل��غ  1میلیارد و  550میلیونری��ال و  450میلیونریال قیر اعتباری بنیاد
مسکن نسبت به اجرای آسفالت این روستا اقدام نموده است.
وی افزود :در این روس��تا تعداد  67نفر موفق به اخذ تس��هیالت و بهسازی ساختمان فرسوده خود شده و تعداد  104فقره سند روستایی صادر و
به متقاضیان ذیربط واگذار شده است.
در ادامه قنبری -فرماندار شهرس��تان بهار از عملکرد بنیاد مس��کن در زمینه اجرای طرح هادی این روستا و آسفالت معابر آن قدردانی کرد و با
توجه به درخواس��ت دهیاری و ش��ورای اسالمی روستا برای ساخت پارک و تحویل یک قطعه زمین به بنیاد مسکن قول مساعد داد که نسبت به
تأمین منابع مالی برای احداث پارک اقدام نماید.

افتتاح فاز اول بهسازی و اجرای آسفالت روستای كرك سفلی

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور معاون هماهنگی امور
عمرانی اس��تاندار ،مهندس ظفری -مدیركل بنیاد مسكن استان ،فرماندار
شهرستان نهاوند و گروهی از مسئولین شهرستانی اجرای فاز اول بهسازی
و آسفالت روستای كرك علیا افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم مهندس ظفری با گرامیداشت هفته دولت گفت :در هفته
دولت تعداد  ۱۹۲پروژه آس��فالت از محل اعتبارهای قیر س��ال  ۹۵افتتاح
خواهد شد که سهم شهرستان نهاوند از این تعداد  ۵پروژه عمرانی شامل
جدولگذاری ،زیرسازی و بهسازی روستایی میباشد.
مدیرکل بنیاد مس��کن استان با اش��اره به آسفالت روستای کرک سفلی
افزود :این پروژه با اعتباری بیش از  5میلیارد و  900میلیونریال به بهرهبرداری رسید.
در ادامه مهندس عراقی -معاون امور عمرانی اس��تانداری همدان از تالشهای بنیاد مس��كن در جهت رفع محرومیتزدایی از چهره روس��تاها
قدردانی نمود.

کسی که به آنچه او را بس است قانع نشد ،هرگز به توانگری نمیرسد -امام موسی کاظم(ع)
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دکتر مهدوی نیز با س�پاس از مش�ارکت خوب دهیاران ،اعضای شورای اسلامی و اهالی روستا خدمترسانی را وظیفه
دولت دانست و خدمت هر چه بیشتر به اهالی روستا را از مطالبات روستاییان برشمرد .

همچنین با حضور مسئولین یاد شده طرح بهسازی روستای باشقورتران با اعتباری بیش از  2میلیارد و  800میلیونریال توسط بنیاد مسکن و
با استفاده از اعتبار سه درصد و قیر سال  97اجرا شده است.
مهندس فاضل با اشاره به حجم عملیات طرح بهسازی روستای باشقورتران گفت :از ابتدای سال جاری در بخش شیرین سو اجرای زیرسازی تعداد
12روستا و اجرای آسفالت در  3روستا انجام شده است که در صورت تأمین اعتبار قیر سال  98عملیات آسفالت تعداد  11روستا در دستور کار قرار دارد.
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به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حض��ور دکتر مهدوی -فرماندار و
پورمجاهد -معاون اس��تانداری و بخش��دار بخش مرکزی ،گروهی از رؤسای
ادارهها ،عضو شورای اسالمی شهرستان و بخش ،دهیاران بخش و گروهی از
اهالی روستای رامیشان بهسازی این روستا به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا مهندس وجدی فاضل -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان کبودرآهنگ
با ارائه توضیحهایی گفت :بهس��ازی روستای رامیشان با هزینهای بیش از 1
میلیارد و  810میلیونریال توس��ط بنیاد مس��کن با اعتبار ملی و قیر سال 97
اجرا شده است.
مهندس وجدی فاضل افزود :از ابتدای سال جاری در بخش مرکزی اجرای
زیرس��ازی  2روس��تا و اجرای آس��فالت در  8روستا انجام شده است که در صورت تأمین اعتبار قیر س��ال  98عملیات آسفالت تعداد  12روستا در
دستور کار قرار دارد.
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افتتاح بهسازی روستای رامیشان

مراسم کلنگ زنی پروژه جابجایی واحدهای مسکونی و ایجاد زیرساخت در محل جانمایی روستای برفیان

بنابر گزارش روابط عمومی ،مراسم کلنگ زنی پروژه جابجایی واحدهای
مس��کونی و ایجاد زیرس��اخت با حضور مهندس عراقی -معاون عمرانی
استانداری ،دکتر حسینی -فرماندار شهرستان ،مهندس ظفری -مدیرکل
بنیاد مسکن استان ،مدیران ،رؤس��ای ادارههای شهرستان و اهالی روستا
در محل جانمایی روستای برفیان انجام شد.
در ابتدا مهندس ظفری ب��ا تبریک هفته دولت گفت :در محل جانمایی
روستا در فاز اول  44قطعه با مساحت  420مترمربع برای هر یک از اهالی
در نظر گرفته شده که مجموع اعتبار تسهیالت و بالعوض پیشبینی شده
در فاز اول  34میلیارد و  320میلیونریال ،تسهیالت و بالعوض پیشبینی
ش��ده و در فاز دوم مبلغ  18میلیارد و  400میلیونریال برای آماده س��ازی ،بهس��ازی و ساماندهی معابر ،احداث شبکه گاز ،آب و برق و ...در نظر
گرفته شده است.
در ادامه مهندس عراقی از تالشهای مهندس ظفری قدردانی و ایشان را یکی از مدیران پر تالش و موفق استان دانست.
همچنین دکتر حس��ینی با س��پاس از تالشهای مهندس ظفری گفت :روستای جدید روس��تایی منحصر به فرد خواهد بود .وی تأکید کرد که
در اجرای پروژه به توصیههای مهندس ظفری توجه داش��ته باش��ند و دستگاههای خدمات رسان نیز اعتبارهای مورد نیاز را تأمین کنند تا هرچه
زودتر پروژه به بهرهبرداری برسد.

نشس��ت فیمابین بنیاد مس��کن ،بسیج مس��تضعفین ،کمیته امداد و بهزیس��تی در زمینه کمک به
آسیبدیدگان خسارتدیده

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،با توجه به تفاهمنامه فیمابین بنیاد مس��کن ،بس��یج مس��تضعفین ،کمیت��ه امداد و بهزیس��تی در زمینه کمک به
آس��یبدیدگان خس��ارتدیده در اثر بارندگی فروردین ماه سال جاری در سطح روستاهای شهرس��تان بهار و بهمنظور ایجاد هماهنگی الزم ،رفع

در انجام هیچ کار خوبی خودنمایی مکن و آن را به بهانه شرم رها مکن -حضرت محمد(ص)
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مشکالت و موانع کاری موجود نشستی با حضور قنبری -فرماندار شهرستان بهار ،شفیعی -بخشدار بخش مرکزی شهرستان ،پاکرقم -بخشدار
بخش اللجین ،خانلر -بخشدار بخش صالحآباد ،سرهنگ ورکانهای -فرماندهی سپاه شهرستان و رؤسای بهزیستی و کمیته امداد تشکیل شد.
در این نشست با توجه به اختصاص سهمیه بازسازی و تعمیر مسکن با همکاری سپاه و بسیج به تعداد  15فقره ساخت مسکن 35 ،فقره تعمیر
و مرمت واحدهای خسارتدیده و عدم مراجعه تعدادی از متقاضیان تحت پوشش
کمیته امداد و بهزیس��تی ،فرمانده سپاه از تالشهای جهادی بنیاد مسکن و ستاد
بازس��ازی قدردانی کرد و از رؤس��ای کمیته امداد و بهزیس��تی خواستار مساعدت
بیشتر و توجیه متقاضیان تحت پوشش خود شد.
در ادامه فرماندار با توجه به رضایت فرمانده س��پاه و بس��یج شهرس��تان بهار از
مهندس سماواتی -رئیس س��تاد بازسازی شهرستان قدردانی نموده و ضمن ابراز
رضایتمندی خود از تالشهای بنیاد مسکن و ستاد بازسازی از رؤسای کمیته امداد
و بهزیستی خواستار همکاری همهجانبه با بسیج و سپاه شد.
همچنین مهندس سماواتی قول همکاری و هرگونه مساعدت براساس ضوابط ،مقررات و دستورالعملهای ذیربط به بسیج و سپاه را داد و مقرر
گردید با توجه به اعالم س��همیه دوم تس��هیالت بازسازی کلیه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی در اولویت اول اخذ تسهیالت
بازسازی و کمکهای بالعوض قرار گیرند.

بهرهبرداری از اجرای طرحهای روستای دوبراله

به گ��زارش روابط عموم��ی ،بهرهبرداری از اجرای طرحهای روس��تای
دوبرال��ه با اعتباری به مبلغ  6میلیارد و  500میلیونریال برای زیرس��ازی
و آس��فالت و جدولگذاری با اعتباری ب��ه مبلغ  500میلیونریال با حضور
درویشی -فرماندار شهرس��تان اسدآباد ،امیدی -معاون عمرانی و رؤسای
ادارهها و ارگانهای دولتی انجام شد.
در ابتدای مراسم مهندس معصومی -مدیر شهرستان اسدآباد گزارشی از
روند بهسازی در روستاهای شهرستان ارائه داد.
در ادامه فرماندار از تالشهای بنیاد مسکن شهرستان و مهندس ظفری
برای تحقق برنامههای اجرایی شهرستان قدردانی و ابراز امیدواری کرد که این روند ادامه داشته باشد.

بازدید از ستاد بازسازی شهرستان بهار

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،بهمنظور بررس��ی ش��یوه ارائه خدمات و بازس��ازی
واحدهای خس��ارتدیده در اثر بارندگی فروردین ماه سال جاری در شهرستان بهار
مهن��دس خلج -مدیرکل ،عل��وی و آرش محمدی از کارکنان حوزه برنامه و بودجه
دفتر مرکزی بنیاد مس��کن کش��ور و دکتر یارقلی ،دکتر رضایی و دکتر س��لیمی از
کارشناسان برنامه و بودجه کشور ،مهندس رئوفی و سلطانی از کارشناسان برنامه و
بودجه اس��تان و معاونین بنیاد مسکن استان ،مهندس امین الرعایا کارشناس حوزه
بازسازی دفتر مرکزی ،مهندس خوش کردار -معاون بازسازی بنیاد مسکن استان،
مهندس س��ماواتی -مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان بهار و ...از تعدادی از واحدهای
خسارتدیده در روستاهای لتگاه ،راهموار ،کوشکآباد و دهنو بازدید نمودند.
مهندس سماواتی گزارشی از آمار و عملکرد ستاد بازسازی ارائه داد.
در ادامه مس��ئولین با توجه به خدمات ارائه ش��ده و پیشرفت فیزیکی مناسب صورت گرفته از عملکرد بنیاد مسکن ابراز رضایت نمودند و سپس
مشکالت موجود مطرح و مقرر گردید پیگیریهای الزم برای رفع مشکالت بهویژه مشکالت بانکی انجام شود.
در پایان مدیر بنیاد مسکن شهرستان بهار از مسئول برنامه و بودجه خواستار اخذ اعتبارهای عمرانی بهمنظور اجرای طرح هادی این روستا شد.

دشوارترین رنجها و تعبها ،پنهان داشتن تهیدستی میباشد -امام جعفر صادق(ع)
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می بهطور همزمان از اولین واحد بازسازی
ش��ده که در اثر بارندگیهای فروردین ماه س��ال جاری تخریب شده و نیز از صد و
هفتمین واحد مسکونی روستایی که با استفاده از تسهیالت طرح ویژه بهسازی و
نوسازی مس��کن روستایی ساخته شده با حضور قنبری -فرماندار شهرستان بهار،
پاکرقم -بخش��دار بخش اللجین ،گروهی از مسئولین ادارههای این شهرستان،
مهندس خوش کردار -معاون امور بازس��ازی و بهس��ازی مس��کن روستایی بنیاد
مس��کن اس��تان و مهندس سماواتی -مدیر بنیاد مس��کن این شهرستان و رئیس
ستاد بازسازی مناطق سیلزده شهرستان بهار در روستای گنبدان بهرهبرداری شد.
در ابتدا مهندس خوش کردار گزارشی از آمار واحدهای خسارتدیده ارائه داد.
در ادامه مهندس سماواتی گزارشی از عملکرد ستاد بازسازی شهرستان بهار ،میزان تسهیالت ارائه شده به شهرستان و اعالم پیشرفت فیزیکی
کار انجام شده توسط ستاد بازسازی ارائه نمود.
همچنین قنبری در س��خنانی گفت :س��تاد بازسازی شهرس��تان بهار با محوریت بنیاد مسکن از همان ابتدا بهصورت ضربتی ،بسیجی و جهادی
عمل نموده و در حال ارزیابی ،تشکیل پرونده ،پرداخت تسهیالت و کمکهای بالعوض ،سیمان هدیه رهبری و غیره میباشند .همچنین شاهد
توزیع بیش از 500/000/000ریال تس��هیالت و 200/000/000ریال کمک بالعوض به خس��ارتدیدگان هستیم که این مبالغ حدوداً دو الی سه
برابر کل اعتبارهای تخصیص یافته به شهرس��تان بهار برای تمامی ادارهها میباش��د .وی در ادامه از عملکرد مهندس سماواتی و مجموعه بنیاد
مسکن شهرستان بهار ،مهندس ظفری -مدیرکل و مهندس خوش کردار -معاون امور بازسازی و بهسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن استان
قدردانی کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری از اولین واحد بازسازی شده

بازدید از مناطق سیلزده شهرستان بهار

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی قنبری -فرماندار ،شفیعی -بخشدار
بخش مرکزی شهرس��تان ،پاکرقم -بخشدار بخش اللجین شهرستان و
خانلر -بخش��دار بخش صالحآباد ،مهندس سماواتی -مدیر بنیاد مسکن و
رئیس س��تاد بازسازی مناطق سیلزده شهرس��تان بهار ،کارشناسان بنیاد
مس��کن و ستاد بازسازی و گروهی از رؤسای بانکهای عامل توزیع کننده
تسهیالت بازسازی از روستای دهنو بازدید کردند.
در ابتدا مهندس س��ماواتی گزارشی از آمار و عملکرد تسهیالت در حال
پرداخت به روستاییان ارائه داد.
در ادامه قنبری از تالشهای بنیاد مسکن به آسیبدیدگان از مهندس سماواتی و مهندس ظفری -مدیرکل بنیاد مسکن استان قدردانی کرد.
وی در ادامه با قدردانی از بانکهای عامل خواستار مساعدت بیشتر به افراد حادثهدیده شد.
در ادامه مسئولین از تعدادی از واحدهای در حال بازسازی بازدید کردند.
در این بازدید دهیار و شورای اسالمی روستا و گروهی از اهالی با نصب بنر از تالشهای بنیاد مسکن ،فرماندار و بخشدار بخش قدردانی کردند.
س��پس ش��فیعی نیز از تالشهای ستاد بازسازی و بنیاد مسکن قدردانی و اظهار کرد :هر کسی دارای زمین با کاربری مسکونی در سطح روستا
باشد میتواند با مراجعه به بنیاد مسکن از تسهیالت طرح ویژه استفاده نماید.
در پایان مسئولین یاد شده از روستاهای آبرومند ،رسولآباد سفلی و فسیجان بازدید کردند.

بازدید بخشدار بخش اللجین از واحدهای خسارت

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس پاکرقم -بخش��دار بخش اللجین از واحدهای خس��ارتدیده در اثر بارندگی فروردین ماه س��ال جاری و
همچنین واحدهای در حال بازسازی روستای سلیمانآباد بازدید کرد.
در این بازدید مهندس سماواتی گزارشی از آمار واحدهای خسارتدیده ارائه کرد و گفت :در سطح شهرستان بهار به تعداد  1226واحد مسکونی

کسی که تهیدستی را به خود تلقین نماید بخل میورزد و هر که عمر طوالنی را به خود
تلقین نماید حریص میشود -امام موسی کاظم(ع)
95
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خسارت کلی و جزئی وارد شده که سهمیه تسهیالت بازسازی دریافتی مرحله اول ستاد بازسازی شهرستان بهار تعداد  352فقره روستایی و تعداد
 26فقره ش��هری اس��ت که تاکنون تمامی افراد موفق به عقد قرارداد با بانکهای
عامل شدند.
س��پس دهیار و اعضای شورای اس�لامی این روستا در حضور بخشدار بخش از
تالشهای س��تاد بازس��ازی و بنیاد مس��کن قدردانی کرده و گفتند :بنیاد مسکن
با اعزام ماش��ینآالت به محل روس��تا و آوارب��رداری واحد خس��ارتدیده ،توزیع
تس��هیالت بازسازی و ...موجب شده که ما شاهد رضایت مردم این روستا از بنیاد
مسکن هستیم.
در پایان دهیار و شورای اسالمی این روستا از تالشهای بنیاد مسکن قدردانی
کرد و بخشدار بخش اللجین نیز از عملکرد ستاد بازسازی و بنیاد مسکن ابراز رضایتمندی نمود.
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نشست شورای اداری شهرستان بهار

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای اداری شهرس��تان بهار با
حضور قنبری -فرماندار و مهندس سماواتی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
بهار و نیز سایر اعضا برگزار شد.
در ابتدا مهندس س��ماواتی با ارائه گزارش��ی از عملکرد س��تاد بازسازی
مناطق س��یلزده شهرس��تان گفت :برای افرادی که ساختمان آنها در اثر
بارندگی تخریب ش��ده تعداد  378فقره س��همیه تس��هیالت بازسازی به
شهرس��تان بهار اختصاص یافته که در ح��ال حاضر تعداد  343نفر موفق
به اجرای ش��ناژ و  186نفر موفق به اجرای س��اختمان تا زیر س��قف شده
همچنین  4نفر نسبت به پایان ساخت ساختمان و اخذ پایانکار خود اقدام
نمودهاند.
در ادامه قنبری از تالشهای بنیاد مسکن بهویژه مدیرکل بنیاد مسکن استان و رئیس ستاد بازسازی شهرستان قدردانی کرد و مقرر گردید یکی
از واحدهایی که موفق به بازسازی کامل واحد خود در روستای گنبدان شده بهعنوان نمونه در این ایام به بهرهبرداری برسد.

نشست هماندیشی با دهیاران و منتخبین شورای اسالمی روستاها

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماندیشی با دهیاران و منتخبین
ش��ورای اسالمی روس��تاها در زمینه توانمندس��ازی ،شناسایی ظرفیتها،
قابلیتها و اس��تعدادهای نهفته در روس��تاها با حض��ور قنبری -فرماندار
شهرس��تان بهار ،مهندس ظفری -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس
فرزانه -مدیرکل دفتر امور روس��تایی و شوراها ،کارشناسان و متخصصین
امر ،بخشداران و دهیاران برگزار شد.
در ابتدا قنبری هدف از تشکیل این نشست را بررسی مزیتهای خاص
در روستاها و تأکید بر بعضی از وظایف دهیاریها بیان کرد.
در ادامه مهندس فرزانه در س��خنانی ابراز امیدواری کرد که با تش��کیل
نشست در مورد بررسی و شناسایی مزیتهای خاص روستاها ،گامهای مثبتی در جهت توسعه روستاهای شهرستان بهار برداشته شود.
وی هدف از تش��کیل این نشس��ت را دیدار چهره به چهره مس��ئولین ،جمعآوری آمار و اطالعات توسط کارشناسان و ارائه راهکارهای مناسب
برای ارتقاء روستا بیان کرد.
در ادام��ه مهن��دس ظفری با قدردانی از مهندس فرزانه و همکارانش��ان در مورد پیگیری موارد مربوط به نیازس��نجی و مزیتهای روس��تاها و
اقدامهای الزم گفت :استفاده دهیاران از تجربه ،علم و آگاهی پدران و گذشتگان برای توسعه و آبادانی همهجانبه روستاها میتواند بسیار راهگشا

خوشروئی ،کینه و خشم را میبرد -حضرت محمد(ص)
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،در مراس��می ب��ا حضور دکتر مه��دوی -فرماندار
شهرستان و بخشدار بخش گل تپه ،گروهی از رؤسای ادارهها ،شورای اسالمی
شهرس��تان و بخش ،دهی��اران بخش و گروهی از اهالی روس��تای خالق وردی
بهسازی این روستا به بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م مهندس فاضل -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان کبودرآهنگ با
بیان مطالبی گفت :بهس��ازی روستای رامیشان با هزینهای بیش از  4میلیارد و
 960میلیونریال توسط بنیاد مسکن به اتمام رسیده است .
مهندس فاضل افزود :از ابتدای س��ال جاری در بخش گل تپه اجرای زیرسازی 5
روستا و اجرای آسفالت در  9روستا انجام شده است که در صورت تأمین اعتبار قیر
سال  98عملیات آسفالت تعداد  9روستا در دستور کار قرار داد .
س��پس دکتر مهدوی یکی از برکتهای انقالب را تأس��یس بنیادها از جمله بنیاد مسکن و حس��اب  100امام(ره) دانست که توسط بنیان گذار
جمهوری اسالمی برای خانهدار نمودن و کمک به اقشار ضعیف جامعه از جمله روستاییان بنا شده است .وی از تالشهای مجموعه بنیاد مسکن
در سطح شهرستان قدردانی کرد.
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باش��د ،همچنین توجه ویژه دهیاران و دس��تگاههای خدمت رس��ان به س��رمایههای اصلی انقالب یعنی مردم و ایجاد زمینه و بستر مناسب برای
حضور هر چه بیشتر مردم در فعالیتهای سیاسی و اقتصادی روستاها و حل مشکالت روستا توسط خود این مردم را یکی از راهکارها دانست .

مراسم کلنگ زنی ساخت دو واحد مسکونی خسارت دیده در اثر بارندگی

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،با توجه به تفاهمنامهه��ای فی مابین بنیاد
مسکن و کمیته امداد مراسم کلنگ زنی ساخت دو واحد مسکونی خسارت
دیده در اثر بارندگی با اس��تفاده از تس��هیالت بازس��ازی س��تاد بازسازی
شهرس��تان و با کم��ک کمیته امداد بخش اللجین ب��ا حضور پاک رقم-
بخش��دار بخش اللجین ،حجت االسالم والمس��لمین حبیبی -امامجمعه
روستای دس��تجرد و مهندس س��ماواتی -رئیس س��تاد بازسازی مناطق
سیلزده شهرستان بهار در روستای دستجرد برگزار شد.
در این مراس��م مهندس سماواتی با ارائه گزارشی گفت :ساخت دو واحد
مس��کونی برای وجیهه پاکزاد و غفاری توسط کمیته امداد و با استفاده از
تس��هیالت بازس��ازی و کمکهای بالعوض و سیمان هدیه رهبری اجرا شده است که بنیاد مسکن و کمیته امداد برای ساخت این دو ساختمان
با هم همکاری دارند.
در ادامه کرمی -رئیس کمیته امداد با س��پاس از تالشهای بنیاد مس��کن ابراز امیدواری کرد که با همکاری س��تاد بازس��ازی در آینده نزدیک
واحدهای یاد شده احداث خواهد شد.
سپس پاکرقم از کمیته امداد و بنیاد مسکن قدردانی کرد.
در پایان حجت االسالم والمسلمین حبیبی با اظهار رضایتمندی از عملکرد هر دو دستگاه اجرایی خواستار ساخت فوری ساختمانهای یاد شده
در حداقل زمان ممکن شدند.

نشست شورای اداری

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای اداری شهرس��تان مالیر با حضور مهندس ظفری -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،مهندس شریفی
مفید -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،مهندس سوری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان مالیر ،مهندس ولدی -معاون استاندار و فرماندار
ویژه شهرستان مالیر برگزار شد.

هر که در دلش دین پاک و الهی وارد شود او را از غیر خدا باز میدارد -امام جعفر صادق(ع)
97

ماهنامه پیام بنیاد مسکن
شماره  | 167مهــر 98

در این نشست مهندس ظفری مطالبی را در مورد اهداف و برنامههای بنیاد مسکن ارائه داد .
وی در قس��مت اول س��خنان خود با اشاره به بارندگیهای سال  98گفت :به واحدهای فرسودهای که تاب مقاومت در برابر این مداومت بارش
را نداشتند آسیب وارد شد که توسط مجموعه مدیریت ارشد استان ،بحران
به خوبی مدیریت ش��د و نتیجه انعکاس خرابیهای اتفاق افتاده منجر به
اختصاص  7150میلیاردریال تسهیالت و کمک بالعوض به استان بود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان افزود :با همدلی ،همراهی و کمک مسئولین
در اس��تان که منجر به اختصاص  1150میلیاردریال تس��هیالت و کمک
بالعوض به شهرستان مالیر شد اختصاص این اعتبار فرصت مناسبی بود
تا ش��اخص بهسازی مسکن روستایی را نس��بت به گذشته متحول کنیم.
همچنین با ورود  1150میلیاردریال اعتبار بازسازی 500 ،میلیاردریال اعتبار مقاومسازی و  780میلیاردریال آورده مردمی ،حدود  2500میلیاردریال
به اقتصاد شهرستان تزریق میشود که میتواند تحول خوبی در اوضاع اقتصادی شهرستان ایجاد کند.
مهندس ظفری در ادامه صحبتهای خود به اعتبارهای مصوب بهسازی و اجرای طرح هادی شهرستان در سال  ،98به مبلغ  210میلیاردریال
اشاره کرد و نقش نمایندگان را در تأمین قسمتی از اعتبارها مهم دانست .
وی در ادامه اعالم آمادگی کرد که مجموعه بنیاد مسکن تمام تالش خود را برای خدمت به جامعه و نظام اسالمی به کار خواهد گرفت.
در پایان مهندس ولدی -معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مالیر با قدردانی از تالشها و دیدگاههای مثبت بنیاد مسکن این نهاد را در
عمل به تکالیف خود موفق ارزیابی کرد و بنیاد مسکن و عوامل اجرایی آن را پرچمدار خدمت رسانی در روستاها دانست .

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان یزد
بررسی مسائل و مشکالت روستای حاجیآباد زرین

بنابر گزارش روابط عمومی ،با حضور دکتر تابش -نماینده مردم شهرس��تان
اردکان در مجلس ش��ورای اس�لامی ،دکتر قربانیان -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان ،فرماندار شهرستان اردکان ،بخشدار خرانق و دیگر مسئولین ،مسائل و
مشکالت مردم روستای حاجیآباد زرین این شهرستان بررسی شد.
در ابتدا دکتر تابش با اش��اره به وجود مش��کالت اقتصادی در کش��ور ابراز
امی��دواری کرد که علیرغ��م همه تنگناهای موجود ،ش��اهد افتتاح پروژههای
مختلف در سطح شهرستان بهویژه در روستاها هستیم.
سپس دکتر قربانیان به تشریح وظایف بنیاد مسکن در حوزه واگذاری زمین
و تس��هیالت مسکن روستایی پرداخت و از روستاییان خواست تا از تسهیالت
مقاومسازی برای مقاومسازی واحدهای مسکونی خود استفاده نمایند.

نشست ستاد اقامه نماز

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان با حضور
کلیه اعضا در دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد استان تشکیل شد.
در ابتدا حجتاالس�لام دهقان نیری -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد
مس��کن استان در اهمیت نماز جماعت ،حضور مدیران و کارکنان در نماز جماعت
و استفاده از روشهای مؤثر بهویژه عنصر تشویق مواردی را مطرح نمود.
در ادامه در مورد مراسم جشن تکلیف ،مسابقههای فرهنگی ،تجهیز نمازخانههای
شهرستانها و تعیین بودجه برای اجرای برنامههای ستاد بحث و تبادلنظر شد.

حلم پردهای است در مقابل آفتها -حضرت علی(ع)
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بنابر گزارش روابط عمومی ،مراسم جشن تکلیف و تجلیل از دانشآموزان ممتاز
بنیاد مسکن استان با هدف ایجاد انگیزه و تشویق فرزندان همکار برگزار شد.
در ابتدا حجتاالس�لام دهقان نیری -مس��ئول دفتر نماینده ولیفقیه در بنیاد
مس��کن اس��تان ضمن تبریک به فرزندان هم��کار در جهت موفقی��ت در امور
تحصیلی و همچنین فرزندانی که پا به س��ن تکلیف گذاش��تهاند ،مطالبی را در
مورد خانواده بیان نمود.
حجتاالس�لام دهق��ان نیری با بی��ان اهمیت نقش خانواده در پیش��گیری از
آس��یبهای اجتماع��ی گف��ت :اصلیترین نه��ادی که میتواند در آس��یبهای
اجتماعی مؤثر باشد نهاد خانواده است و اگر بهدنبال آرامش و امنیت هستیم باید
این امر مهم از خانواده آغاز شود .وی افزود :در صورتی که زندگی خانوادهها براساس خرد ،منطق و برهان باشد آمار طالق در جامعه پایین میآید.
در ادامه خزاعی -مدیرکل امور اداری و پش��تیبانی دفتر مرکزی با بیان مطالبی بر ادامه برنامههای رفاهی و ورزش��ی برای ش��ادابی خانوادهها
تأکید نمود.
در پایان از دانشآموزان ممتاز و مکلفین تجلیل بهعمل آمد.
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برگزاری مراسم جشن تکلیف و تجلیل از دانشآموزان ممتاز

بنابر گزارش روابط عمومی ،کاظمی نس��ب -فرماندار شهرستان ابرکوه
از اداره بنیاد مسکن شهرستان ابرکوه بازدید نمود .کاظمی نسب در دیدار
با کارکنان بنیاد مسکن شهرستان ضمن تبریک هفته دولت و روز کارمند
از نزدیک به بررس��ی مس��ائل و مش��کالت مراجعین و شیوه پاسخگویی
مس��ئولین به م��ردم پرداخت .وی هدف از این بازدیدها و سرکش��یهای
س��رزده را ارزیابی نقاط قوت و ضعف بخشهای مختلف خدمت رس��انی
ادارههای دولتی به مردم در شهرس��تان و آگاهی از مش��کالت و دریافت
پیشنهادها برای پیشرفت امور عنوان کرد.
سپس مهندس چاکرالحسینی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ابرکوه به گزارشی از اقدامهای صورت گرفته توسط بنیاد مسکن ارائه داد و خواستار
همکاری و تعامل بیشتر ادارهها در خدمترسانی بهتر به روستاییان شد .

افتتاح طرح هادی روستای صادقآباد

بنابر گزارش روابط عمومی ،بهمناس��بت هفته دولت در مراسمی با حضور اکرم
فداکار -معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ،دکتر قربانیان -مدیرکل بنیاد
مس��کن استان و مسئولین شهرستان ،طرح هادی روستای صادقآباد شهرستان
ابرکوه افتتاح شد.
در ابتدا دکتر قربانیان در سخنانی فعالیتهای بنیاد مسکن را نماد خدمترسانی
به روستاها و مناطق محروم برشمرد.
سپس مهندس چاکرالحسینی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ابرکوه نیز با اشاره
به فعالیتهای بنیاد مس��کن در این شهرس��تان گفت :اجرای خیابان اصلی این
روستا شامل سنگ جدول ،زیرسازی و آسفالت میباشد که با مشارکت دهیاری با هزینهای بیش از  4میلیاردریال انجام شده است.
در ادامه اکرم فداکار با قدردانی از اقدامهای صورت گرفته با اشاره به این که فضا برای خدمت کردن آماده است ،تصریح کرد :نشانههای خوبی
برای آینده این شهرستان شاهد هستیم و امیدواریم با همکاری و تعامل شایسته بین تمامی دستگاهها شاهد پیشرفت پروژههای عمرانی باشیم.

از فروتنی و خشوع منافقانه بپرهیز -حضرت محمد(ص)
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قدردانی و سپاسگزاری

استان آذربایجان شرقی

• علیپور -بخشدار بخش مرکزی شهرستان تبریز با اهدای لوحهای تقدیر
جداگان��های به مهندس اصغ��ر عبادی -مدیرکل ،مهندس حبیب س��دی-
رئیس گروه فنی و اجرایی و س��یاوش پورحس��ین -معاون ذیحس��ابی بنیاد
مس��کن شهرس��تان از تالشهای بیش��ائبه وی و همکارانش در این نهاد
که با وظیفه شناس��ی ،بهرهگیری از تعهد و تخصص در راس��تای توس��عه و
آبادانی روس��تاهای بخش مرکزی شهرس��تان تبریز گام برداشته و با نظارت
دقی��ق بر اجرای طرحهای هادی روس��تایی ،رعایت ضواب��ط و اصول فنی
در ساختوس��ازها و صدور اس��ناد مالکیت خدمتی ماندگار به جا گذاشتهاند
قدردانی نمود.

استان اردبیل

• علی بهش��تی -فرماندار و س��یاووش کوهی -رئیس ش��ورای اس�لامی
شهرس��تان مغان (گرم��ی) با اهدای لوحهای تقدی��ر جداگانهای به مهندس
محمدعل��ی رحیم��ی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان ،از وی و همکارانش
در زمینه تحقق عمران و توس��عه روس��تایی بهعنوان دستگاه نمونه اجرایی
قدردانی کردند.
• فریدون بابایی اواش��انق -فرماندار شهرستان خلخال با اهدای لوحهای
تقدیر جداگانه به محمد حاتمی -مدیر ،محمدجعفر یونسی ،مهدی مسروری،
داود ش��بانی و حیدر احمدی -کارمندان بنیاد مس��کن شهرستان خلخال به
پاس قدردانی از زحمات یک ساله شان در جهت کسب رضایتمندی مردم و
اربابرجوع که با اله��ام از تخصص ،تعهد و کاربرد مهارتهای الزم کاری،
تقویت حضور و انجام امورهای مربوطه ،به نحو احس��ن در پیش��برد اهداف
س��ازمانی و اجرای منویات مقام معظم رهبری در دولت تدبیر و امید اهتمام
ویژه میورزیدند محمد حاتمی را بهعنوان مدیر نمونه و مابقی افراد یاد شده
را بهعنوان کارمند نمونه سال  1398انتخاب و از آنان قدردانی نمود.
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استان البرز

• عزی��زا ...ش��هبازی -اس��تاندار البرز با اه��دای لوح تقدی��ر به مهندس
رحیم��یزاده -مدی��رکل بنیاد مس��کن اس��تان البرز ،از تالشه��ای وی و
همکارانش در زمینه اقدامهای ارزنده ش��ان در توس��عه و آبادانی روستاهای
اس��تان ،کنترل س��یل در مناطق روس��تایی و ح��س تعامل و هم��کاری با
فرمانداریها و مجموعه دس��تگاههای اجرایی اس��تان در سال  97قدردانی
کرد.

استان ایالم

• جواد رحیمی مقدم -فرماندار شهرس��تان سیروان با اهدای لوح تقدیر به
مهندس مهدی جایدری -مدیر بنیاد مس��کن این شهرستان ،از تالشهای
مس��تمر وی و همکارانش جهت همکاری با مدیریت بحران شهرس��تان در
راستای کارگروهی و انجام اقدامات اضطراری در مدیریت سیالب بهار سال
جاری قدردانی نمود.
• یگانه -فرماندار شهرس��تان چ��رداول با اهدای ل��وح تقدیر به مهندس
محبی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ایالم از تالشهای وی و همکارانش
در جهت توسعه و عمران و آبادانی روستاهای این شهرستان قدردانی نمود.

استان تهران

• ه��ادی تمهیدی -فرماندار شهرس��تان پاکدش��ت و دکتر قمی -نماینده
مردم شهرس��تان پاکدش��ت در مجلس شورای اس�لامی با اهدای لوحهای
جداگانه به برزگر -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان از تالشهای وی در زمینه
توس��عه عدالت اجتماعی و بسترسازی برای س��ازندگی در سطح شهرستان
قدردانی نمودند.
• مهندس یوس��فی جمارانی -فرماندار شهرستان فیروزکوه با اهدای لوح

استان چهارمحال و بختیاری

استان خراسان جنوبی

• محم��د کریمی -فرمان��دار و ابراهی��م زنگنه -رئیس اداره بهزیس��تی
شهرس��تان قائنات با اهدای لوح تقدیری به مهندس ابراهیم ش��یری -مدیر
بنیاد مس��کن این شهرس��تان ،از تالشه��ای صادقانه و بیش��ائبه وی در
خدمترس��انی به جامعه هدف بهزیس��تی در موضوع طرح ساخت پنج هزار
مسکن محرومین قدردانی نمودند.
• مجید بیکی -فرماندار و رئیس کمیته اش��تغال و مهدی فاضلی -رئیس
اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دبیر کمیته اش��تغال شهرستان نهبندان با
اهدای لوح تقدیر به کالنتری -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان ،از تالشهای
بیشائبه و همکاری خالصانه وی در راهبری اجرای سیاستها و برنامههای
اشتغال دولت در سال  97قدردانی کردند.

استان خراسان رضوی

• حس��ین جمش��یدی -فرماندار شهرس��تان جوین با اهدای لوح تقدیر به
اسماعیل اردالنپور -کارشناس بنیاد مسکن این شهرستان ،از وظیفهشناسی،
اله��ام از تخصص و تعه��د ،احترام و اکرام به اربابرج��وع برای حصول به
اهداف سازمانی بهعنوان کارمند نمونه این سازمان ،قدردانی نمود.
• حس��ن قربانی -بخش��دار مرکزی شهرس��تان تربت حیدریه و علیرضا
نوجوان -دهیار روس��تای حوض س��رخ با اهدای لوح تقدیر به کوهس��رخی
و آذرنیا -مدیر و کارش��ناس بنیاد مسکن این شهرستان ،از تالشهای آنان
در جهت آسفالت ،بهسازی و تایل فرش روستای یاد شده قدردانی کردند.

استان فارس

• عبدا ...محمدی -سرپرست اداره بهزیستی شهرستان ُمهر با اهدای لوح
تقدیر به محمد حاجیپور -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان از وظیفه شناسی
و بهکارگی��ری تخصص ،تعه��د و مهارتهای الزم کاری ،احترام و اکرام به
اربابرجوع ،تقویت حضور و انجام امور محوله به نحو احس��ن توس��ط وی
قدردانی نمود.
• س��یدمحمد موس��وی -فرماندار شهرس��تان ُمهر با اهدای لوح تقدیر به
محمد حاجیپور -مدیر بنیاد مسکن شهرستان از تالشهای مجدانه وی در
انجام وظایف محوله قدردانی نمود.
• حمید دمیری -رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان نیریز
ب��ا اهدای ل��وح تقدیر به علی اکبر مبین -رئیس بنیاد مس��کن شهرس��تان
نیریز از تالش وی در تکریم از خانوادههای ش��هدا و ایثارگران و نیز سعی

استان کردستان

• محمدرضا مترقب -رییس شورای قضایی و ریس کل دادگستری استان
کردس��تان با اه��دای لوح تقدیر به مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان ،از تالشهای بیشائبه و زحمات صادقانه وی برای همکاری در هر
چه باشکوهتر برگزار شدن مراسم و برنامههای سفر آیتا ...رییسی -ریاست
قوه قضائیه به استان کردستان قدردانی نمود.

استان لرستان
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• معصومه محمدی -سرپرس��ت ادارهکل بهزیس��تی استان چهارمحال و
بختیاری با اهدای لوحهای تقدیر جداگانه به مهندس مهدی مرادی -معاون
بازسازی و مسکن روس��تایی و مهندس مهدی قاسمی -کارشناس مسئول
حوزه بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان ،از تالشهای ارزشمند
آنان در جهت نیل به اهداف بهزیس��تی در زمینه تأمین مسکن جامعه هدف
بهزیستی استان قدردانی نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

تقدیر به مهندس حس��ین کیانی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان فیروزکوه
بهعنوان مدیر نمونه و تالش��گر س��الهای  97و  98شهرستان فیروزکوه از
خدمات ارزنده وی قدردانی نمود.

و کوشش در بزرگداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسالمی قدردانی
نمود.
• داریوش دهقان -فرماندار و قاس��م داوودی -سرپرس��ت بنیاد مس��کن
شهرس��تان کازرون ب��ا اهدای لوحه��ای تقدیر جداگانهای به س��یدروح ا...
طبیب لقمانی و عباس اس��کندری -کارمندان بنیاد مس��کن این شهرستان،
از بهکارگیری تخص��ص ،تعهد و مهارتهای الزم کاری ،احترام و اکرام به
اربابرجوع و انجام امور محوله به نحو احس��ن برای پیشرفت اداره قدردانی
کردند.

• سیدموسی خادمی -استاندار و رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران
اس��تان لرستان با اهدای لوح تقدیر به رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
از تالشهای ش��بانه روزی و ارزش��مند وی که موج��ب کاهش آالم و رفع
مشکالت مردم حادثهدیده از سیل اخیر لرستان شد قدردانی کرد.

استان مازندران

• دکتر عبدالصمد صفرنژاد -فرماندار شهرس��تان نوش��هر و دکتر قاس��م
احمدی الشکی -نماینده مردم شهرستانهای نوشهر ،چالوس و کالردشت
در مجلس شورای اس�لامی با اهدای لوح تقدیر به مهندس مهدی بیژنی-
مدیر بنیاد مس��کن شهرستان نوشهر از تالشهای وی و همکارانش جهت
صدور اسناد مالکیت روس��تایی که موجبات رضایتمندی روستاییان ،تحقق
فرایند توس��عه روس��تایی و قانونمند ش��دن نظام مالکی��ت اراضی را فراهم
آوردهاند قدردانی کردند.
• مجتب��ی حبیبن��ژاد روش��ن -فرمان��دار شهرس��تان س��یمرغ و یحیی
یوسفپور -فرماندار و رئیس ستاد بزرگداشت هفته دولت شهرستان قائمشهر
ب��ا اهدای لوحهای تقدیر جداگانه به امید حق پناه -مدیرکل بنیاد مس��کن
شهرس��تانهای قائمش��هر و س��یمرغ از تالشهای وی در جهت دستیابی
به اهداف مأموریتهای محوله و همچنین اجرای برنامهها و سیاس��تهای
دولت در ایجاد رضایتمندی عمومی قدردانی کردند.
• مه��دی بیژنی -مدی��ر بنیاد مس��کن و عبدالصمد صفرن��ژاد -فرماندار
شهرس��تان نوش��هر با اهدای ل��وح تقدیر ب��ه مهندس مهران رخش��نده از
تخص��ص ،تعهد و کارب��رد مهارتهای الزم کاری وی ،احت��رام و اکرام به
اربابرج��وع ،تقوی��ت حضور و انج��ام امور محول��ه و همچنین حضور وی
در س��تاد بازسازی مناطق زلزلهزده اس��تان کرمانشاه برای خدمترسانی به
زلزلهزدگان آن استان قدردانی نمودند.
• فریدون کلبادینژاد -سرپرس��ت فرمانداری شهرستان گلوگاه با اهدای
ل��وح تقدیر به هاش��می -مدیرکل بنیاد مس��کن شهرس��تان از تالشهای
وی در زمینه خدمترس��انی به مردم شهرس��تان ،خانوادههای شهدا ،تکریم
اربابرجوع ،پیگیری امورات محوله ،وجدان کاری ،انضباط اداری و اجتماعی
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ب��ا رعایت حفظ ارزشه��ای دینی و نیز بهعنوان مدیر نمونه دس��تگاههای
اجرایی در شهرستان گلوگاه قدردانی نمود.
• علیرضا ش��ریعت -سرپرس��ت فرمانداری و رئیس س��تاد گرامیداش��ت
هفته دولت شهرس��تان محمودآب��اد با اهدای لوح تقدیر به مش��ایخ -مدیر
بنیاد مس��کن شهرس��تان ضمن تبریک از انتخاب وی بهعنوان مدیر نمونه
شهرس��تان در س��ال  98از تالشهای وی در زمینه خدمترسانی به عموم
ش��هروندان و احترام و تکریم مراجعان که با رعایت حفظ ارزشهای دینی،
وجدان کاری ،انضباط اداری و اجتماعی ،مهارت ،تخصص و حس ش��هرت
همراه بوده است قدردانی نمود.
• عبدالج��واد توحی��دی مقدم -فرمان��دار و رئیس س��تاد مدیریت بحران
شهرس��تان نکا با اه��دای لوح تقدیر به مهدی عبدی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان از تالشه��ای وی در ارائ��ه خدمت به مردم شهرس��تان نکا و
همکاری با مدیریت بحران که موجب تس��هیل کمکرسانی به سیلزدگان
گردید قدردانی نمود.
• احمد حس��ین زادگان -اس��تاندار و رئیس ستاد جش��نواره شهید رجایی
استان مازندران با اهدای لوح تقدیر به مهندس خانی نوذری -مدیرکل بنیاد
مس��کن اس��تان از تالشهای صادقانه و موفقیتهای وی و کارکنانش در
زمینه انجام وظیفه و ارائه خدمت مطلوب به مردم اس��تان که موجب شد تا
بهعنوان دستگاه اجرایی قابل تقدیر در جشنواره شهید رجایی استان شناخته
شوند قدردانی کرد.

استان مرکزی

• مهن��دس مق ّدس��ی -نماینده م��ردم شهرس��تانهای اراک ،کمیجان و
خنداب در مجلس شورای اسالمی با اهدای لوحهای جداگانهای به مهندس
بیات -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان اراک و مهندس لشگری -مدیر بنیاد
مس��کن شهرستان خنداب ،از تالشهای آنان در امر خدمترسانی به مردم
استان و بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده ناشی از بارندگیهای سال
جاری قدردانی کرد.

استان همدان

• امیر خجس��ته -نماینده مردم شهرس��تانهای همدان ،فامنین و قهاوند
و نایب رئیس کمیس��یون اصل نود در مجلس ش��ورای اس�لامی با اهدای
لوح تقدی��ر به مهندس ظفری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان همدان ،از
تالشهای خالصانه و همت مؤثر وی در توس��عه و آبادانی اس��تان قدردانی
کرد.
• عراق��ی -معاون هماهنگ��ی امور عمرانی اس��تانداری همدان با اهدای
لوحه��ای تقدی��ر جداگانه به مهندس حس��ن ظفری -مدی��رکل و علیرضا
عین القضاتی -کارش��ناس بنیاد مس��کن اس��تان ،از ت�لاش ارزنده و نقش
برجس��ته آنان در حضور مؤثر و هدفمند اس��تان که در چهارمین نمایشگاه
توانمندیهای روستاییان و عشایر کشور داشتند قدردانی کرد.
• محس��ن عزیزی -بخشدار و رئیس ستاد گرامیداشت هفته دولت بخش
پیرس��لمان با اهدای لوح تقدیر به مهندس معصومی -مدیرکل بنیاد مسکن
شهرستان اسدآباد ،از ُحسن تعامل و همکاری مطلوب وی در تهیه مقدمات
و ش��رکت در برنامههای افتتاح پروژههای عمرانی سطح بخش پیرسلمان و
نیز حضور در برنامه میز خدمت در مسجد جامع آجین قدردانی نمود.
• مجید درویش��ی -فرماندار شهرس��تان اس��دآباد با اهدای لوح تقدیر به
مهندس محمدکرم معصومی -مدیر نمونه دستگاه اجرایی شهرستان از وی
به خاطر تخصص ،تعهد و کاربرد مهارتهای الزم کاری ،احترام و اکرام به
اربابرجوع و انجام امور محوله به نحو احس��ن که برای پیش��رفت آن اداره
اهتمام ویژه ورزیده است قدردانی کرد.

استان یزد

• بهروز ش��هابیزاد -فرماندار شهرس��تان اردکان با اهدای لوح تقدیر به
مهندس مس��عود جدیدی -مدیر بنیاد مس��کن این شهرستان از تالشهای
وی در زمینه برابرس��ازی فرصتها ،فراهم س��اختن بسترهای مشارکت و
ایمنی افراد دارای معلولیت و تحقق اهداف مناسبس��ازی در این شهرستان
قدردانی نمود.

اخبار ازدواج
تبریك ازدواج
  اند که
خبردار ش��دیم شماری از همكاران سنت نیک ازدواج را به جای آورده 
اوند بلندمرتبه
بنیاد مسكن با عرض تبریك ،از خد 
به این منظور ،ماهنامه پیام 
برای آنان خوشبختی و بهروزی را خواهان است.
علی عرشی (گیالن)
محمدرضا امیدی (گیالن)
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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.
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• سیدتقی سجادی راد -درگذشت پدر (خراسان رضوی)
• جواد حسینزاده -درگذشت مادر (خراسان شمالی)
• پرویز افضلنژاد -درگذشت پدر (خراسان جنوبی)
• ولی ا ...غنمی -درگذشت مادر (مازندران)
• محمد آقامحمدی -درگذشت پدر (همدان)
• حامی امیری -درگذشت مادر (همدان)

پاسخنامه شماره ()155

برندگان مسابقه شماره 155
علی دهنوی (دفتر مرکزی)
امیرهمتی(دفترمرکزی)
رامین میرزایی (دفتر مرکزی)

اسامی همکارانی که پاسخ درست مسابقه
شماره  155را برای ما ارسال نمودند:

در ای��ن مس��ابقه ،تعداد  64نفر از همکاران ش��رکت کرده
بودن��د که از این تعداد 14 ،نفر پاس��خ درس��ت را برای ما
ارسال نمودند.

مس��یب مجدآبادی  ،ناصر مهدوی  ،علی دیوساالر  ،نعمت ا ...پهلوانیان  ،سیدحامد
ّ

کمالی نس��ب  ،س��یدحامد مهدوی س��عیدی  ،صولت طاهری کندر  ،رامین میرزایی ،

محسن خان بیگی  ،امیر همتی  ،هادی عباس زاده  ،سیدجواد کوچکی  ،داود حقیقت

 ،علی دهنوی

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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ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مسابقه ()157

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.

شماره  | 167مهــر 98

		
 -1در بین شهرستانهای استان اردبیل کدام شهرستان ج) کرمانشاه

پاسخنامه شماره ()157

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:

ج

د

باالترین حجم عملیاتی– عمرانی را داشته است؟

کدام یک از بخشهای زیر میباشند؟

 -13در روس�تای حی�ات الغیب چند واحد مس�کونی
س�اخته ش�ده و از ای�ن تعداد چن�د واحد در س�ایت
جابجایی ساخته شده است؟

		
الف) کوثر
ج) مشکین شهر

ب) گرمی
د) خلخال

		
الف) فارسان
		
 -2روس�تاهای عل�ی آب�اد فخره و کاغ�ذی مربوط به ج) نیشابور

الف) رودبار قصران
		
ج) ارجمند

ب) جنت
د) کویرات

ب) گناباد
د) فیروزکوه

 -3حج�ت االسلام رکن�ی مهمترین عام�ل پیروزی الف) 81 -20
رزمندگان در جنگ را در چه عواملی دانست؟
		
ج) 46 -10
الف) توکل ،ایمان و اعتقاد به خدا
 -14ک�دام یک از عوامل زیر موجب خش�نودی اهالی
روس�تای سلیمان آباد بعد از س�یل فروردین ماه سال
ب) توکل و اخالص در نماز
جاری از بنیاد مسکن شد؟
ج) اعتقاد و ایمان به خداوند و اخالص در نماز
ب) اعزام ماشین آالت
الف) آواربرداری	
د) همه موارد
د) همه موارد
 -4مراس�م اهدای ش�ش هزار و چهارصد و چهلمین ج) توزیع تسهیالت بازسازی

ب) 20 -85
د) 81 -46

س�ند مالکیت شهری و روس�تایی در کدام شهرستان  -15حجت االسالم دهقان نیری ، ----- :اصلیترین
نهادی است که میتواند در آسیبهای اجتماعی مؤثر
برگزار شد؟
باشد.
ب) بن
الف) فیروزکوه

		
الف) خانواده
د) بهار
		
ج) اللی
		
 -5خدمت رس�انی و زیرسازی معابر روستاهای کفت ج) اجتماع

ب) آموزش و پرورش
د) همه موارد

چهوار و آبراک توس�ط -----و آسفالت آن بر عهده -16 -عملیات آس�فالت معابر روس�تای کرسیا از توابع
بخ�ش مرک�زی ب�ا چ�ه اعتب�اری و از چ�ه محلی به
 ---است.ب) بنیاد مسکن -راهداری بهرهبرداری رسید؟
الف) راهداری -دهیاری

د) دهیاری -بخشداری الف)  2میلیارد و  200میلیون ریال -قیر مشارکتی
ج) دهیاری -بنیاد مسکن
 -6در اثر سیل سال جاری کدام یک از شهرستانهای ب)  1میلیارد و  500میلیون ریال -توسط دهیاری
زی�ر بیش�ترین و ک�دام کمترین واحدهای مس�کونی ج)  1میلیارد و  540میلیون ریال -اعتبارهای نفت و گاز
تخریب شده را داشتهاند؟
د)  2000میلیارد ریال -حمایت نمایندگان مجلس
ب) دلفان -دلیجان
الف) شازند -دلیجان
 -17ک�دام یک از پروژههای زیر ب�ا اعتباری بیش از
 4میلی�ارد و  500میلی�ون ریال از اعتبارهای اس�تانی
د) دلیجان -شازند
ج) بهاران -شازند
 -7روس�تای قانقرم�ه مرب�وط ب�ه کدام شهرس�تان به منظور اجرای روکش با اس�تفاده از قیر رایگان اجرا
شده است؟
میباشد؟

الف) بازارچه روستای کمسار بزرگ
ب) گنبد
		
الف) آق قال
ب) آسفالت معابر روستای اسطلخ کوه
د) دلفان
		
ج) بهار
 -8از مزایای طرح هادی روس�تای دی�زج لیلی خانی ج) پروژه آسفالت معابر روستای هلل وجهسر
د) احداث  3000واحد مسکونی
چند خانوار بهره مند شدند؟
 ------18اولی�ن کس�ی بود که خط نوش�ت ،جامه
ب) 567
		
الف) 787
بدوخت و علم خیاطی را تعلیم داد.
د) 878
		
ج) 657
ب) قینان
		
 -9پیغمب�ر در زمان�ی رس�التش را اعلام ک�رد ک�ه الف) انوش
د) شیث
		
دو ق�درت تش�ریفاتی در جه�ان آن روز خودنمای�ی ج) ادریس
میکردند؟

الف) روم -عراق
ج) یمن -مکه

ب) مکه -مدینه
د) روم -ایران

 -19مجم�وع اعتبار ب�ه کار رفته برای عملیات اجرای
آسفالت در کدام یک از روستاهای زیر  4710میلیون
ریال شده است؟

 -10یک�ی از نش�انههای ک�م خون�ی ناش�ی از فق�ر الف) دشمن زیاری و ایای جان
اس�یدفولیک ،بیماری -----اس�ت که سبب میشود ب) فالیزان و کوندج
زبان شخص ملتهب ،قرمز رنگ و دردناک گردد.
ج) شیخ عبود و جاری آباد
ب) تیروئید
الف) گلوسیت
د) ولی آباد و گردمیران علیا
د) لوزه
		
ج) پاراتیروئید
 -20ک�دام یک از افراد زیر بنیاد مس�کن را به عنوان
 -11در ک�دام یک از اس�تانهای زیر ب�ه ُیمن وجود طالیه دار نهضت آسفالت در روستاها و بازوی توانای
 2440ش�هید کلن�گ  2440واحد مس�کونی به زمین دولت در عمران و آبادانی آنها نام برد؟
زده شد؟
ب) دکتر شادمان
الف) دکتر احمدی

		
الف) فارس
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د) چهارمحال و بختیاری

 -12روس�تاهای بیلن�د و روچی از تواب�ع کدام یک از
شهرستانهای زیر میباشند؟

ب) گیالن

ج) مهندس سیف پور

د) دکتر اسماعیلی

