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بازدید از پروژه مسجد قاضی محله
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بنی��اد مس��کن اس��تان گی�لان،
حجتاالسالموالمس��لمین رضایی -قائممق��ام نماینده ولیفقی��ه در بنیاد
مس��کن کش��ور ،مهندس اکبرزاده -مدیرکل و حجتاالسالم صدرا -دبیر
س��تاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان ،از پروژه ساخت مسجد امام سجاد(ع)
روستای پائین قاضی محله شهرستان لنگرود بازدید کردند.
در این بازدید مهندس اکبرزاده گزارشی از روند اجرای پروژه ارائه نمود.
سپس حجتاالسالموالمسلمین رضایی با قدردانی از بنیاد مسکن استان
گیالن و هیئتامناء مس��جد گفت :مس��اجد عالوه بر اینکه مکانی برای
عبادت و بندگی خدا هستند ،میتوانند پایگاه مهمی برای کارهای فرهنگی
اجتماع��ی نیز باش��ند و در آین��ده نهچندان دور این مس��اجد به یکقطب
فرهنگی اجتماعی قوی در شهرستان لنگرود تبدیل خواهند شد.

بازدید از مسجد صفی
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان گیالن ،مهندس تابش-
رئیس بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت همراه با مهندس اکبرزاده -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان از جریان بازسازی و مرمت مس��جد تاریخی صفی
شهرستان رشت بازدید کردند.
در این بازدید مهندس تابش خواستار تسریع در روند بازسازی این بنای
تاریخی ش��د و آن را هویت دینی و فرهنگی مردم این شهرس��تان بیان
ک��رد.وی روند مرمت این پروژه را مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که
برنامهریزی برای تسریع در مرمت این بنای تاریخی انجام شود و هر چه
زودتر شاهد بهرهبرداری از آن باشیم.
همچنین مهندس پارسی -مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور عمارت
خورش��ید و مهندس اکب��رزاده توضیحهایی در مورد اج��رای پروژه ارائه
نمودند.
2

بهرهبرداری از پروژههای عمرانی
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان مازندران ،در مراسمی
با حضور مهندس محمد خانی نوذری -مدیركل بنیاد مس��كن استان،
مهندس ش��املو -معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن کشور و هیئت
هم��راه ،مهندس احمدی -مدی��رکل مدیریت بحران اس��تان ،امامان
جمعه ،نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی ،فرمانداران ،بخش��داران،
مسئولین شهرستانی ،دهیاران ،شورای اسالمی و...از پروژههای اجرای
طرح هادی در شهرس��تانهای س��اری ،نکا ،بهشهر ،نور ،محمودآباد و
شیرگاه بهرهبرداری شد.
مهندس خانی ن��وذری در این مورد گفت :پروژهه��ای عمرانی بنیاد
مسکن در بخش اجرای طرح هادی روستایی شامل زیرسازی ،آسفالت،
جدول و کانیوو و..در روستاهای کردخیل و پرکوه و بوستان روستایی سمسکنده شهرستان ساری و بایع کال شهرستان نکاء ،اجرای پل روستای کلیک بلده
شهرستان نور ،اجرای طرحهای هادی روستاهای قصابکتی شهرستان محمودآباد ،آبدنگسر شهرستان شیرگاه و ذینوند شهرستان بهشهر و همچنین واحد
مسکونی احداثی خسارتدیده ناشی از سیل در روستای کردخیل شهرستان ساری به بهرهبرداری رسیدند.
در این مراسم مهندس شاملو با بیان همكاری دهیاریها ،شوراهای اسالمی و مشاركت مردم در اجرای عملیات عمرانی در روستاها ،گفت :عمران و آبادانی
روس��تاها بهعنوان پایه و اس��اس توسعه کشور میباشد و توسعه کشور بدون توسعه روستایی هرگز محقق نخواهد شد چرا که پایه و اساس توسعه کشور در
گرو عمران و آبادانی روستاها میباشد.
وی افزود :با توجه به اینکه امنیت غذایی کشور توسط روستاها تأمین میشود باید در حفظ و رونق این مقوله مهم گامهای ممکن برداشته شود.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور با اشاره به فعالیتهای انجام شده در زمینه اجرای طرح هادی در روستاهای کشور و اسناد صادر شده افزود :در
حوزه احیای بافتهای با ارزش در سطح استان گامهای خوبی برداشته شد بهطوری که در سال  ،۹۷در حوزه بهسازی تعداد  ۵۰۰پروژه اجرایی با اعتباری
به مبلغ  ۱۵0۰میلیارد ریال انجام شد.
همچنین در این مراس��م از س��وی نمایندگان مجلس شورای اس�لامی ،فرمانداران و...از تالشهای کارکنان بنیاد مسکن در ارائه خدمات مناسب قدردانی
به عمل آمد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بنای تاریخی ترین مس��جد شهرس��تان رش��ت مربوط به دوره صفویه است و بر اساس یک کاش��ی که در ورودی این بنا نصب شده است ،این بنا در سال
 1295توسط حاجی یوسف کاشی ساز مرمت و بازسازی و اکنون این بنا با شماره  197در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.
در پایان رئیس بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه از مسجد اردبیلیان و بقعه متبرکه آقا سید ابراهیم(ع) نیز بازدید نمودند.

تأکید بر تسریع روند بازسازی مناطق زلزلهزده
به گ��زارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خوزس��تان ،مهندس
مهدیان -معاون بازس��ازی و مس��کن روس��تایی بنیاد مس��کن کشور در
نشس��ت ستاد بازسازی مسجد سلیمان در استانداری گفت :بنیاد مسکن از
زمان تش��کیل و در حوادث مختلف همواره کار بازسازی را انجام داده و با
فرهنگ بازسازی بیگانه نیست.
مهندس مهدیان با اش��اره به تسهیالت ارائه شده از سوی بنیاد مسکن
افزود :هزینه صدور پروانه برای واحدهای مسکونی زلزلهزده مسجدسلیمان
رایگان اس��ت و پس از محاسبه از طریق اعتبارهای دولتی آن را دریافت
میکنیم.
وی تأکید کرد :نظام مهندسی و شهرداری سرعت بیشتری از خود نشان دهند تا در کارهای مردم تسریع شود.

3
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بررسی روند اجرایی ،نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر قم
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قم ،نشس��ت مشترکی با حضور
مهندس حقش��ناس -معاون امور مس��کن شهری بنیاد مس��کن کشور و هیئت
همراه ،مهندس بلدی -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن استان ،صمدی -رئیس
اداره حراس��ت و سایر کارشناسان در مورد بافت فرسوده شهر قم در بنیاد مسکن
برگزار شد.
در ابتدا مهندس بلدی گزارش��ی از فعالیتهای انجام شده توسط بنیاد مسکن در
بافت فرسوده شهر قم را ارائه نمود و با اشاره به تعامل مثبت مسئولین استان ابراز
امیدواری کرد تا با پیگیریهای مس��تمر ش��اهد اقدامهای خوبی در سطح استان
باشیم.
س��پس مهندس حقش�ناس با اش�اره به ت�وان فنی و اجرای�ی بنیاد

مس�کن اس�تان گف�ت :ورود بنی�اد مس�کن در روند اجرای�ی بافت
فرسوده ،فرصت مناسبی برای همکاریهای بیشتر در پروژههای شاخص استان میباشد.

وی در ادامه با قدردانی از فعالیتهای انجام شده ابراز امیدواری نمود که این پروژه مهم با برنامهریزی دقیق ،مدون و حمایتهای همه جانبه دستگاههای
اجرایی مرتبط به نحو مطلوبی انجام شود.
در پایان جهت تشکیل و شروع به کار ستاد بافت فرسوده شهر قم هماهنگیها الزم صورت گرفت.

انعقاد تفاهم نامه ساخت  2000واحد مسکن محرومین
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان کردستان ،در مراسمی با حضور
دکتر نوبخت -معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و هیئت
همراه ،مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور ،آیتا...حسینی شاهرودی-
نماینده ولیفقیه در اس��تان و نماینده مردم اس��تان کردستان در مجلس خبرگان
رهب��ری ،مهن��دس مرادنیا -اس��تاندار و معاونین وی ،مهن��دس ثابتی -مدیرکل
راهوشهرس��ازی اس��تان و مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مراسم
امضای تفاهم نامه س��اخت تعداد  2000واحد مسکن محرومین استان فی مابین
بنیاد مسکن و سازمان برنامه و بوجه در استانداری برگزار شد.
در این مراسم دکتر نوبخت در سخنانی با ابراز رضایت از تفاهم نامه یاد شده با
بنیاد مسکن گفت :انعقاد این تفاهم نامه گام مهمی برای رفاه محرومین میباشد.

دیدار حجتاالسالموالمسلمین رضایی با آیتا...فالحتی
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان گیالن ،حجتاالسالموالمسلمین
رضایی -قائممقام نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور ،مهندس اکبرزاده-
مدیرکل و حجتاالسالم صدرا -دبیر ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان با آیتا...
فالحتی -نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه شهر رشت دیدار نمودند.
در ابت��دا حجتاالسالموالمس��لمین رضایی گف��ت :فعالیتهای دفت��ر نماینده
ولیفقیه در بنیاد مسکن در  ۳حوزه نظارت بر انجام امور ،فعالیتهای فرهنگی در
تمام سطوح و انجام برنامههای فرهنگی برای خانواده کارکنان بنیاد مسکن است.
وی س��اخت مسکن برای محرومان و اجرای طرح هادی را از فعالیتهای بنیاد
4

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان مازندران ،نشس��ت تبیین
و بررس��ی عملكرد بنیاد مسكن اس��تان در حوزه عمران روستایی با حضور
مهندس ش��املو -معاون عمران روستایی بنیاد مس��کن کشور ،مدیرانكل
حوزه معاونت عمران روس��تایی ،مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن اس��تان،
مدیران شهرستانها و س��ایر كارشناسان حوزه عمران روستایی بنیاد مسکن
اس��تان با موضوع تبیین فعالیتها و عملكرد بنیاد مسکن استان در حوزههای
تهی��ه طرحهای هادی ،اج��رای طرح هادی ،گردش��گری و بوم گردی و...
برگزار شد.
در این نشس��ت ضمن بررسی روند اجرای پروژهها و سایر فعالیتهای این
حوزه پیش��نهاد و راهکارهایی برای رفع موانع و ارتقا س��طح کیفی عملیات
ارائه گردید.
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بررسی وضعیت اجرای پروژههای عمرانی بنیاد مسکن
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مسکن عنوان کرد و افزود :یکی از ویژگیهای بنیاد مسکن انجام فعالیتها توسط مردم است.
س��پس آیتا...رس��ول فالحتی با اش��اره به فعالیتهای بنیاد مسکن از آغازین روزهای تشکیل آن اظهار کرد :اوج و نماد فعالیت بنیاد مسکن در زلزله بم و
زلزله رودبار مشهود شد.
وی بر استحکام زیربنا در ساخت واحدهای مسکونی تأکید کرد و گفت :با توجه به اینکه کشور ایران در مسیر گسل زلزله قرار دارد ،مقاومسازی واحدهای
مسکونی حایز اهمیت است.
امامجمعه ش��هر رش��ت ،خواستار توجه ویژه مردم به مقاومسازی بناها شد و افزود :بیشترین کشتهها در زلزله رودبار و بم ناشی از بیتوجهی به زیربناها در
ساختوسازها بود.
آیتا...فالحتی در ادامه به مهاجرت طلبهها از قم به دیگر مناطق کشور برای ترویج مبانی دینی اشاره کرد و یادآور شد :میطلبد بنیاد مسکن جهت ساخت
واحدهای مسکونی برای طالب در مناطق مختلف توجه ویژه داشته باشد.

بررسی پروژه مسکن طرح اقدام ملی
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان قم ،نشستی با حضور مهندس
حقش��ناس -معاون امورمسکن شهری بنیاد مس��کن کشور ،مهندس بلدی-
مدی��رکل ،رضوانپور -معاون مس��کن ش��هری ،یزدانپناه -معاون پش��تیبانی
و صم��دی -رئی��س اداره حراس��ت بنیاد مس��کن اس��تان ،طلوع��ی -معاون
راهوشهرس��ازی ،شکروی -مش��اور طرح و سایر کارشناس��ان در مورد بررسی
پروژه مسکن طرح اقدام ملی در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس بلدی گزارش��ی در مورد وضعیت ثبت نام ش��دگان در طرح
اقدام ملی ارائه داد و گفت :ظرفیت اس��تان قم در س��امانه آباد بهطور کامل در
ش��هر قم و شهرهای تابع تکمیل شده اس��ت و مراحل بعدی نیز اطالعرسانی
خواهد شد.
وی ادامه داد :برای شروع پروژه طرح اقدام ملی دراستان در مرحله اول یک
قطعه زمین مس��کونی توسط راهوشهرس��ازی برای ساخت تعداد  200واحد مسکونی پیشبینی شده و به صورتی برنامهریزی شده که افراد واجد شرایط که
بیشتر از قشر متوسط وضعیف جامعه هستند بتوانند صاحب خانه شوند.
در ادامه مهندس حقش��ناس طرح اقدام ملی تولید مس��کن را تدبیری مناسب برای ایجاد تعادل نسبی در اقتصاد دانست و گفت :باید تالش شود عملیات
مربوط به مس��کن و طرحهای ملی آن به س��متی برود که بخش تش��ریفاتی مسکن از بین برود و ش��اهد نقطه تعادل در اقتصاد کالن باشیم تا مسکن نیز
جایگاه خود را پیدا کند.
5
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نشست شورای مدیران
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان کردستان ،با حضور مهندس
تابش -رئیس بنیاد مس��کن کشور ،مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان ،معاونین و مدیران شعب ،نشست ش��ورای مدیران در بنیاد مسکن
برگزار شد.
در ابت��دا مهندس تابش با تبریک هفته وحدت گفت :باید اطالعات خوب
و روشنی درباره تسهیالت مسکن روستایی و ساخت مسکن مقاوم در برابر
بالیای طبیعی در اختیار روس��تاییان قرار دهید تا با آرامش بیش��تری از این
تسهیالت استفاده کنند.
وی در ادامه با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن اس��تان افزود :با توجه به این که عملکرد این اس��تان بسیار خوب و تخصصی بوده است ما هم در میان
سایر ارگانهای کشور ،سربلند هستیم.
سپس مهندس قادری با تبریک میالد پیامبر اکرم(ص) ،امام جعفر صادق(ع) و هفته وحدت گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن استان را ارائه داد.
وی در ادامه گفت :فعالیتهای بنیاد مس��کن اس��تان در روستاها اعم از اعطای تسهیالت مسکن روستایی و کمکهای بالعوض باعث شده که مهاجرت
روستاییان از شهر به روستا صورت گیرد و به محیط روستا دلگرم شوند.
در پایان مدیران شعب و معاونین گزارش ،نقطه نظرها و راهکارهای مربوط به حوزه کاری خود را ارائه دادند.

نشست مشترک مدیران بنیاد مسکن با مجمع نمایندگان استان
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان تهران ،نشس��تی با
حضور مهندس ش��املو -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن کشور
و هیئت همراه با نمایندگان اس��تان تهران ،مهن��دس تقیزاده -معاون
عمرانی اس��تانداری ،دکتر فرهادی -فرماندار ،دکتر ش��هریور -فرماندار
شمیرانات ،دکتر اسماعیلی راد -فرماندار شهرستان ری ،دکتر مرسلپور-
فرماندار شهرس��تان اسالمش��هر و رضایی -فرماندار شهرستان پردیس،
مسئوالن سازمان امور اراضی و مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست
برگزار شد.
در این نشست موضوع طرح هادی و حریم روستاها و تبعات تأخیر در
اجرای آن بررسی شد.
در ابتدا مهندس شاملو و صالحی با تشریح وضعیت طرح هادی استان
تهران و مش��کالت اساس��ی که بنیاد مسکن برای اجرای طرح هادی و
حریمهای روس��تاها با آن مواجه اس��ت اشاره نمودند و مشکالت اصلی بنیاد مسکن برای اجرای طرح هادی از جمله حریم کمی و کیفی رودخانهها ،تبصره
یک ماده یک ،مناطق حفاظت شده محیط زیست و ساختوسازهای غیرمجاز را ذکر نمودند.
س��پس دکتر محس��ن علیجانی -نماینده مردم شهرستان تهران در مجلس شورای اس�لامی گفت :تأخیر در اجرای این طرح باعث شده روستاها در بحث
کشاورزی ،اشتغال ،مسکن ،فضاهای آموزشی ،درمانی و اتباع که در این فضاها گاهی در قالب نصف یا دوسوم جمعیت در این مناطق ساکن هستند ،اما در
سرانه روستاها لحاظ نمیشوند ،با مشکل مواجه شوند.
دکتر علیجانی در بیان تبعات تأخیر در اجرای طرح هادی و حریمهای روس��تاها ،گفت :تخریب اراضی باغ ها ،آلودگی زیس��ت محیطی و ترک روستاها از
تبعات تأخیر در اجرای این طرح اس��ت ،بنابراین مجلس تس��ریع روند اجرا و رفع موانع موجود در مس��یر آن را از طریق تعامل با دستگاههای اجرایی مربوطه
پیگیری میکند.
در پایان مقرر ش��د که در نشس��تهای بعدی مواد  26و  27و بهویژه طرح هادی و حریم روس��تاها مورد بررس��ی قرار گیرد و راهکارها مکتوب شود و این
بحث ملی در س��طح ملی و اس��تانی توسط مجمع نمایندگان استان تهران و س��ایر نمایندگان مجلس پیگیری شود و در سطح باالتر و سطح وزرا یا رؤسای
سازمانها یا بنیاد مسکن بررسی شده تا تصمیمی راهگشا برای روستاهای سراسر کشور و استان تهران اتخاذ شود.
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بناب��ر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان زنجان ،نشس��ت بررس��ی
پروژههای مسکن شهری استان زنجان ،برنامهریزی برای اجرای پروژههای اقدام
ملی در حوزه مس��کن شهری و بررس��ی بافت ناکارآمد شهری با حضور مهندس
حقش��ناس -معاون مس��کن ش��هری بنیاد مسکن کش��ور و هیئت همراه ،دکتر
سلطانی -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ،مهندس عسگری -فرماندار،
مهن��دس صنعتیمنفرد -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهن��دس بیات منش-
مدیرکل راهوشهرس��ازی اس��تان ،مهندس نیازی -مدیرکل دفتر فنی استانداری
و مهندس هادوی -مدیرکل دفتر امور روس��تایی و ش��وراهای استانداری زنجان
برگزار شد.
در ابتدا مهندس حقش��ناس با بیان اینکه ،بنیاد مس��کن در زمینه وظایف خود
تأمین مس��کن ش��هری را برای شهرهای زیر  ۲۵000نفر بر عهده دارد ،گفت :در
همین رابطه اهم وظایف حوزه مسکن شهری بنیاد مسکن تأمین مسکن بهویژه کاهش دغدغههای مسکن اقشار کمدرآمد است و در این امر بنیاد مسکن
ساماندهی مسکن محرومان را بر عهده داشته و دارد.
وی بر بهبود وضعیت بافتهای ناکارآمد ش��هری زنجان تأکید کرد و افزود :توجه و بررس��ی وضعیت بافتهای ناکارآمد ش��هری در بهبود كیفیت زندگی،
بازیابی هویت شهری و جلوگیری از محرومیتها نقش مهمی دارد که در این میان همه دستگاههای مرتبط باید به این امر مهم توجه ویژهای داشته باشند.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور با بررسی روند فعالیتهای بنیاد مسکن استان در حوزه مسکن شهری ،رهنمودها و توصیههای فنی برای بهبود
کیفی و روند اجرایی پروژههای در دست اقدام در این نهاد را ارائه نمود.
در ادامه دکتر س��لطانی با بیان اینکه بنیاد مس��کن اس��تان با توجه به وجود نیروهای متخصص گامهای مطلوبی در زمینه تأمین مس��کن اقشار کمدرآمد
برداش��ته اس��ت ،گفت :با توجه به نامگذاری و ش��عار سال بهعنوان سال “رونق تولید” از س��وی مقام معظم رهبری باید توجه ویژهای به مسأله تولید ،رونق
مسکن و ساختوساز و ایجاد اشتغالزایی شود.
وی در ادامه بر تسریع روند اجرای پروژههای عمرانی در دست اجرا و ساخت مسکن تأکید کرد.
س��پس مهندس صنعتیمنفرد به اجرای پروژههای عمرانی در قالب تأمین مس��کن برای اقشار کمدرآمد و پروژههای سرمایهگذاری در سطح استان اشاره
کرد و گفت :بنیاد مسکن استان با وجود نیروهای متخصص و فنی در اجرای پروژههای عمرانی در سطح استان و تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد موفق
عمل نموده است.
وی افزود :همافزایی و تعامل بین دس��تگاههای اجرایی بهویژه راهوشهرس��ازی در اجرای پروژههای عمرانی بنیاد مس��کن مهم است بهطوری که میتواند
نقش مهمی در تحقق اهداف و تأمین مسکن داشته باشد.
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نشست بررسی پروژههای حوزه مسکن شهری

برگزاری مراسم کلنگزنی  2000واحد مسکن محرومین
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان کردستان ،با حضور دکتر نوبخت-
مع��اون رئیسجمهور و رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه کش��ور و هیئت همراه،
مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کشور ،مهندس مرادنیا -استاندار و معاونین
وی ،مهندس ثابتی -مدیرکل راهوشهرس��ازی استان ،مهندس قادری -مدیرکل
بنیاد مس��کن استان ،امامجمعه ،فرماندار شهرس��تان قروه ،شورا و دهیار روستای
ش��انوره و مردم محلی ،مراس��م کلنگزنی تعداد  2000واحد مس��کن محرومین
استان و افتتاح سی و هشت هزار و ششصد و ششمین واحد مقاومسازی طرح ویژه
بهسازی مسکن روستایی در روستای شانوره از توابع شهرستان قروه انجام شد.
در این مراسم دکتر نوبخت از فعالیتها و خدمات بنیاد مسکن بهویژه در استان
ابراز رضایت کرد.
در ادامه مهندس تابش مردم کردس��تان بهویژه روس��تاییان را مردمانی صبور ،آگاه ،خونگرم و پایبند به ارزشهای انقالب اس�لامی و آرمانهای امام(ره)
خطاب نمود.وی گفت :همه سعی و تالش خود را میکنیم که بیش از پیش به این مردم خدمت نماییم.
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سپس مهندس قادری گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته در مورد کلنگزنی و افتتاح را ارائه نمود.
در ادامه مراسم کلنگزنی توسط دکتر نوبخت و مهندس تابش انجام شد.
در پایان دکتر نوبخت سیوهشت هزار و ششصد و ششمین واحد مقاومسازی طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی را با همراهی حاضرین ،افتتاح نمود.

ارائه رهنمودهای الزم برای بهبود کیفی و روند اجرایی پروژههای مسکن شهری
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان زنجان ،مهندس حقشناس-
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،مهندس صنعتیمنفرد-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و مهندس هادوی -مدیرکل دفتر امور روستایی و
شوراهای اس��تانداری با دکتر سلطانی -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری
در مورد بررس��ی پروژههای مسکن شهری در شهرس��تان زنجان دیدار و گفتگو
کردند.
همچنین در این دیدار در مورد روند فعالیتهای بنیاد مس��کن اس��تان در حوزه
مسکن ش��هری مباحثی مطرح گردید و رهنمودها و توصیههای فنی برای بهبود
کیفی و روند اجرایی پروژههای در دست اقدام بنیاد مسکن ارائه شد.

زلزلهزدگان نگران پرداخت نشدن تسهیالت نباشند
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان آذربایجان ش��رقی ،مهندس
تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور و یوس��ف داوودی -نماینده مردم شهرستان
سراب در مجلس شورای اسالمی از واحدهای مسکونی آسیبدیده ناشی از زلزله
شهرستانهای میانه و سراب بازدید کردند.
در این بازدید مهندس تابش گفت :زلزلهزدگان شهرس��تانهای میانه و س��راب
نگران پرداخت نشدن تسهیالت برای ساخت و بازسازی واحدهای مسکونی خود
نباشند.
وی با اشاره به این که به تمام زلزلهزدگان تسهیالت مورد نظر پرداخت خواهد
ش��د گفت :حجم بازسازی مناطق زلزلهزده در استان زیاد است و در زمان کنونی،
اس��کان موقت ،اولویت اول بنیاد مس��کن بوده و این نهاد در مرحله بعدی با ارایه تس��هیالت به بازس��ازی و تعمیر مسکن زلزلهزدگان کمک میکند چرا که
وظیفه اصلی ما مدیریت هزینه و فراهمسازی بستر برای ارایه تسهیالت است.
رئیس بنیاد مس��کن کش��ور بکارگیری کانکس برای اس��کان موقت زلزلهزدگان را شیوهای منسوخ ،گران ،زمانبر و استقرار آن را سخت دانست و گفت :در
زمان کنونی امکان تأمین کانکس برای زلزلهزدگان وجود ندارد.
مهندس تابش برای حل این مشکل ،اسکان استیجاری زلزلهزدگان در واحدهای مسکونی سالم و مستحکم را پیشنهاد کرد و افزود :با این روش میتوان
با استفاده از واحدهای مسکونی روستایی و انعقاد قرارداد با بنیاد مسکن مشکل اسکان زلزلهزدگان را حل کرد.
وی با تأکید بر اینکه آواربرداری در مناطق زلزلهزده باید آهسته ،حساب شده و با دقت کافی انجام شود ،گفت :با توجه به اینکه وسایل و مصالح مورد نیاز
مردم در زیر آوار مانده است ،آواربرداری باید توأم با جداسازی آنها انجام شود چراکه در مرحله بازسازی این مصالح کاربرد فراوانی خواهند داشت.
س��پس یوس��ف داوودی نیز با بیان اینکه وضعیت تخریب در روستاهای شهرستان سراب بس��یار فراتر از شهرستان میانه است ،گفت :با توجه به اینکه در
این شهرس��تان زلزله تلفات جانی نداش��ته است ،رسیدگی به آن مورد غفلت قرار میگیرد در حالی که تعداد  ۳۰روستای شهرستان سراب که همه آنها جزو
روستاهای بزرگ به شمار میروند ،به شدت تخریب شده اند.
وی افزود :آواربرداری در روستاهای یادشده بسیار کند پیش میرود و دستاندرکاران این امر باید در این زمینه تجدیدنظر و آن را تقویت کنند.
نماینده مردم شهرس��تان س��راب در مجلس شورای اس�لامی یادآوری کرد :در  ۹۰درصد روستاهای آسیبدیده شهرس��تان سراب هنوز آواربرداری شروع
نشده است.
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گیالن ،مراس��م آغاز عملیات
اجرایی نخستین زورخانه استاندارد استان در سالن  6000نفری شهرستان رشت
ب��ا حضور دکتر نوبخت -معاون رئیسجمهور و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه
کش��ور ،مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور ،دکتر زارع -استاندار ،مریم
بخش��ی -مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان و گروهی از مدیران استانی برگزار
شد.
در ابتدا دکتر نوبخت در س��خنانی با اش��اره به اینکه ورزش باس��تانی مقدس
است ،اظهار کرد :ورزش زورخانهای مبتنی بر روح جوانمردی و پهلوانی است.
وی با بیان اینکه استان گیالن دارای پهلوانان به نامی در عرصههای ملی و
بینالمللی اس��ت ،افزود :مرحوم رضازاده یکی از پهلوانان به نام استان است که
همواره منشأ خیر بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر اینکه ایران خاستگاه ورزش باستانی است ،خاطر نشان کرد :هرگاه به زورخانه ورود میکنم احساسی مشابه
ورود به مسجد را دارم و این ورزش جایگاه رفیعی نزد ایرانیان دارد.
سپس مهندس تابش با اشاره به اینکه سالن زورخانه استان گیالن ،پایگاهی برای جوانمردان است ،گفت :ورزش باستانی از دیرباز به ورزش پهلوانی شهره
بوده و توجه به مسائل معنوی مهم ترین اصل این ورزش است.
در پایان مریم بخش��ی با بیان توضیحهایی در مورد عملیات اجرایی پروژه گفت :این زورخانه در زمینی به مس��احت  ۱۲۰۰مترمربع با برآورد اولیه هزینه
 60میلیارد ریال ساخته میشود.
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آغاز عملیات اجرایی نخستین زورخانه استاندارد استان گیالن

 48درصد از  5/4میلیون واحد مسکونی روستایی کشور سازه دارند
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان آذربایجان ش��رقی ،مهندس
تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت همراه از مناطق زلزلهزده اس��تان
بازدید کردند.
در این بازدید مهندس تابش گفت :بیش از  ۴۸درصد واحدهای روستایی سازه
دارند و مهندس��ی ساز هس��تند که البته در زلزله اخیر واحدهای مسکونی که از
تسهیالت طرح ویژه اس��تفاده کرده و اقدام به مقاومسازی واحدهای مسکونی
خود نموده اند ،هیچ آسیبی ندیده اند.
وی اظهار کرد :از نظر اجتماعی س��اخت یک اس��کان چ��ه موقت و چه دائم
توسط خود مردم به معنای شروع یک زندگی جدید است.
رئیس بنیاد مسکن کشور افزود :باید تنوع روشها در بحران را مدیریت کنیم
زیرا آوردن کانکس و نصب کردن آن خیلی راحت است و جای مانور دادن دارد
ولی باور کنید این برای مردم زندگی نمیشود.
مهندس تابش توضیح داد :ما پول را به خود مردم میدهیم تا خودشان خرج کنند و با مدیریت هزینه تهیه خانه توسط خود آنها انجام گیرد.
وی با اش��اره به اینکه  ۹0هزار میلیارد ریال فقط اعتبارهای س��یل اس��ت ،گفت :هر کاری که انجام میدهیم جزو مسئولیت ما بوده و نیازی به تبلیغات و
مانور نیست.
رئیس بنیاد مسکن کشور با اشاره به وجود  ۵میلیون و  ۴۰۰هزار واحد مسکونی روستایی در کشور ،یادآور شد :دو میلیون و  ۴۰۰هزار واحد مسکونی زیر
پوشش بنیاد مسکن وام گرفته و نوسازی شده است.
مهندس تابش اضافه کرد :معضل اصلی این اس��ت که افراد س��اکن در خانههای نامناسب اغلب افراد پیر بوده و فرزندانشان مهاجرت کرده و االن کمکی
برای ساخت نمیکنند و این افراد نیز حوصله بازسازی ،مقاومسازی و از نو ساختن را ندارند.
9
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بنیاد مسکن تا آخر بازسازی در کنار آسیبدیدگان میباشد
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بناب��ر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان آذربایجان غربی،
مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه و مدیران کل
بنیاد مس��کن استانهای آذربایجان ش��رقی و غربی با حضور در روستای
ورنک��ش از تواب��ع شهرس��تان میانه با اهال��ی این روس��تا و واحدهای
خسارتدیده نیز بازدید نمودند.
مهندس تابش با بیان این مطلب که بنیاد مس��کن تا اتمام بازس��ازی
آخرین واحد خس��ارتدیده در کنار خسارتدیدگان خواهد بود ،از اهالی
خواست که با کارشناسان بنیاد مسکن همکاری الزم را داشته باشند.
همچنین مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان آمادگی بنیاد
مسکن اس��تان را در مورد اعزام ماشینآالت سنگین و کارشناسان فنی
این نهاد برای همکاری با بنیاد مسکن آذربایجان شرقی اعالم نمود.

با خبر شدیم تعدادی از همکارانمان در استانهای کشور 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 ،برای آنان آرزوی سالمتی

روابط عمومی
و توفیق مینماید.

اسامی همکارانی که به افتخار بازنشستگی نایل آمدند:
کیومرث سلگی (دفتر مرکزی)

محسن شجاعی نیا (فارس)

حمیدرضا احمدی خانه ساز (کرمانشاه)

فرشید مهرپویا (فارس)

سیدناصر موسوی (زنجان)

حسن بهمنپور (تهران)

علی هاتفی اردکانی (یزد)

حسن عدالتی (خراسان رضوی)

کورش هدایتی نیکنژاد (گیالن)

عباس محمدزاده (ماشینآالت)

سیدحسین حسینی (گیالن)

سیدحسن حسینی (ماشینآالت)

محمدرضا غنوی (گیالن)

محمود حبیبزاده (ماشینآالت)

سیدمحسن فتاحی (گیالن)

محمدتقی اشرف عظیمی (ماشینآالت)

قلندر حسین زهی شستان (سیستان و بلوچستان)

سیدحسین سادات حقیقی (ماشینآالت)

درویش جمشیرزایی (سیستان و بلوچستان)

محمدرضا خدادادی (ماشینآالت)

هاشم خرمی (فارس)

10
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان آذربایجان غربی ،س��وین
مقیمی فرزند بهروز مقیمی از کارکنان بنیاد مس��کن اس��تان با ش��رکت در
مسابقات زیمناستیک استان ،موفق به کسب مقام اول شد.
روابط عمومی بنیاد مس��کن انقالب اسالمی ،کسب این موفقیت را به وی
و خانواده اش تبریک میگوید.
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کس�ب مقام نائ�ب قهرمانی مس�ابقات دس�تگاههای
اجرایی

کسب مقام نخست در مسابقات ژیمناستیک

کسب رتبه برتر مسابقات کاراته استان

آرش صفری از کارمندان بنیاد مس��کن اس��تان خراسان رضوی موفق به
کس��ب مقام نائب قهرمانی در مسابقات تنیس روی میز دستگاههای اجرایی
استان در بخش انفرادی گردید.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراس��ان رضوی ،این
مس��ابقات که در دو بخش تیمی و انفرادی در ش��هر مش��هد برگزار شد ،در
بخش انفرادی آرش صفری با شکس��ت تمامی رقبا به مرحله فینال رس��ید
ول��ی با توجه به اینکه رقیب وی از ناحیه زانو دچار مصدومیت ش��ده بود و
امکان برگزاری مس��ابقه را نداشت ،وی در حرکتی جوانمردانه و با توجه به
رعایت اخالق و انصاف حرفهای از ش��رکت در مسابقه فینال امتناع ورزید تا
دست رقیب او بهعنوان قهرمان این مسابقات باال رود.
گفتنی اس��ت مدیران و کارکنان بنیاد مس��کن طی پیامی به دلیل حرکت
جوانمردانه آرش صفری در مسابقه فینال ،از وی قدردانی کردند.

موفقیت فرزند همکار

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان هم��دان ،مبینا تاریمرادی
فرزند محس��ن تاریمرادی از همکاران بنیاد مس��کن اس��تان ،با ش��رکت در
مسابقات آسیایی در رشته کیوکوشین مقام سوم را کسب نمود.
روابط عمومی بنیاد مس��کن انقالب اسالمی ،کسب این موفقیت را به وی
و خانواده اش تبریک میگوید.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان فارس ،علیرضا احمدی و
فاطمه احدی حجت فرزندان همکاران بنیاد مس��کن اس��تان با ش��رکت در
مس��ابقات کاراته قهرمانی س��ال  98یادواره زنده یاد نوید محمدی قهرمان
جوانان کاراته جهان عناوین برتر را به دست آوردند.
علیرضا احمدی در این دوره از مس��ابقات در رده وزنی منفی  30کیلوگرم
پس��ران به مقام دوم رسید و فاطمه احدی حجت نیز در رده وزنی منفی 35
کیلوگرم دختران جایگاه دوم را از آن خود ساخت.
روابط عمومی بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی ،کسب این موفقیتها را به
آنان و خانواده شان تبریک میگوید.
11
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اخبار امور هماهنگی ماشینآالت
در  17آبان سال  1398زلزلهای به بزرگی  ۵.۹دهم ریشتر حوالی
روس��تای ترک در استان آذربایجان ش��رقی را لرزاند و موجب وارد
آمدن خسارت به حدود  5000واحد مسکونی ( 3000واحد تخریبی
و  2000واحد تعمیری) گردید.
دفتر امور هماهنگی ماش��ینآالت با همکاری مدیریت اس��تان و
امور اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی بنیاد مسکن استان آذربایجان
ش��رقی از همان س��اعات اولیه پس از وق��وع زلزله هماهنگیهای
الزم به منظور اعزام ماشینآالت و کمک و امدادرسانی را به عمل
آورد و با اعزام اکیپهای ماش��ینآالت سنگین مانند کامیون ،بیل
مکانیکی ،لودر ،بابکت ،بیل بکهو و...به منطقه ،کار امدادرس��انی را
آغاز نمود و ماش��ینآالت الزم جهت آواربرداری و پاکسازی معابر
به مناطق زلزلهزده اعزام ش��د.این دس��تگاهها ش��امل  29دستگاه
اس��تان آذربایجان ش��رقی 5 ،دس��تگاه آذربایجان غربی 4،دستگاه
اردبیل 2 ،دس��تگاه اصفهان 4 ،دستگاه زنجان 1 ،دستگاه مازندران
و  132دس��تگاه از س��ایر س��ازمانها و کمکهای مردمی بوده که
تحت مدیریت امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی استان آذربایجان
ش��رقی فعالیت میکنند (این آمار مربوط به دس��تگاههای فعال در
شهرستانهای سراب و میانه تا تاریخ  98/09/02میباشد).
ماش��ینآالت بنیاد مسکن در دو شهرس��تان آسیبدیده سراب و
میانه مش��غول به فعالیت میباشد.در شهرس��تان میانه در مجموع
 65روس��تا دچار آسیب شده است که با 117دستگاه از ماشینآالت
بنیاد مس��کن و س��ایر دس��تگاههای تحت مدیریت بنیاد ،تا تاریخ
 98/09/02تعداد  550واحد آواربرداری شده است.
در شهرس��تان س��راب در  46روستای آس��یبدیده تعداد 1400
واحد نیاز به آواربرداری دارد.در این شهرس��تان نیز با  60دس��تگاه
ماش��ینآالت تا تاریخ  98/09/02تعداد  316واحد آواربرداری شده
اس��ت.همراه با آواربرداری فضاهای مسکونی ،آواربرداری فضاهای
دامی نیز انجام میگیرد.
پیشبینی میش��ود آواربرداری عمومی (شامل واحدهای احداثی
نوع  )1تا پایان آذرماه انجام پذیرد.

اخبار استان ها
 )1ایالم

 .1پروژه اجرای زیراس��اس و اس��اس روستاهای سر کمر ،گلوزه،
هفتکده و احمدآباد بخش زرین آباد شهرستان دهلران
 .2پ��روژه اج��رای زیراس��اس و اس��اس و ایجاد دای��ک خاکی
روستاهای وحدتآباد ،شهید باهنر و شوره بخش ماژین
 )2چهارمحال و بختیاری

 .1اتمام پروژه روستاهای فاقد دهیاری شهرستان کوهرنگ

 )3خراسان رضوی

 .1اتمام عملیات گودبرداری مجتمع صبا ()2
 .2اتمام پروژههای ماده ( )6سال  96شهرستان مشهد
 .3ش��روع عملیات اجرایی ابنیه و زیرسازی روستاهای سیف آباد
بردسکن و چاه تلخ سبزوار
 .4س��اخت دیوار س��احلی در روس��تای چم مهر شهرستان پلدختر
استان لرستان
 .5ابالغ  12روستا در قالب پروژههای ملی و اعتبارات نمایندگان
در سطح استان خراسان رضوی
 .6اتمام پروژههای ملی ابالغی سال 97
 )4زنجان

 .1انعق��اد ق��رارداد و اجرای پروژههای زیرس��ازی و آس��فالت از
اعتبارهای دهیاریهای استان زنجان در  23روستا با مبلغی در حدود
 28میلیارد ریال
 .2اتمام آواربرداری واحدهای مس��کونی آس��یبدیده در سیل در
روستاهای قوزیجاق علیا و سفلی شهرستان ماهنشان
 )5یزد

 .1اتمام پروژههای عمران روس��تایی شهرس��تان ابرکوه به مبلغ
 1.000.000.000ری��ال و شهرس��تان تفت محور دهش��یر -تنگ
حوضکی به مبلغ  1.500.000.000ریال

مقدمه:

واحدهای فناور در توسعه فناوری و نوآوری و به تبع آن در ایجاد
رونق اقتصادی و کارآفرینی نقش بس��یار مؤثری دارند.توس��عه این
واحدها در گرو ایجاد زیرساختهای الزم برای کاهش خطرپذیری
آنها در دوران ش��روع فعالیت خود میباش��ند.یکی از مهمترین این
زیرساختها ،مرکز رشد واحدهای فناور 1است.مرکز رشد واحدهای
فناور ب��رای کارآفرین��ان و واحدهای فناوری که ب��ا تکیه بر علم،
فناوری و نوآوری دارای ایدههای قابل تجاریش��دن هستند ،برای
مدت زمان مشخصی اطالعات و مشاورههای ضروری و نیز خدمات
و تجهیزات مناسب برای رشد و ارتقای آنها ارائه داده و آنها را برای
حضور مس��تقل و مؤثر در عرصه کسبوکار و صحنه فناوری کشور
آماده میکند.
اهداف ،ضرورت و منافع تأسیس مركز رشد:

ضرورت ایجاد این مراکز با اس��تناد به تأکید قانون برنامه شش��م
توسعه کشور که شامل تحقق اقتصاد دانشبنیان ،افزایش بهرهوری
علمی و فناوری ،توس��عه و انتش��ار فناوری و حمایت از شرکتهای
دانشبنیان و همچنین اس��تفاده از ظرفیت نهادهای مرتبط با حوزه
فناوری میباشد به شرح زیر است:
• ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی مبتنی بر اقتصاد دانش
بنیان؛
• ایجاد بستری جهت جذب دانشآموختگان دانشگاهی نخبه در
زمینههای مرتبط با فناوری؛
• ایجاد زمینه کارآفرینی و امکان برخورداری از خالقیت نیروهای
محقق جوان؛
• فعالیت میانرش��تهای و پیادهسازی سیستمهای نوین اقتصادی
و مدیریتی و تسریع در تحقق آنها بهدلیل برخورداری از دانش روز
دنیا در این مراکز؛
• ارتقای س��طح مبادالت علمی -فناوری مابین واحدهای مرتبط
با حوزه فناوری؛
1. Incubator.

• متمرکز س��اختن ظرفیت نهادهای مختلف کشور در زمینههای
فناوریهای نوین در اینگونه مراکز؛
• فراهمس��ازی بستری برای پشتیبانی ش��رکتهای نوپای فناور
جهت تجاریسازی محصوالت و خدمات نوین؛
• کاهش ریس��ک در رشد ش��رکتهای نوآور با ایجاد فضایی با
رویکرد برنامهمحور؛
• تبدیل دس��تاوردهای پژوهش��ی به طرحهای کارآفرین و ایجاد
زمینه کارآفرینی در پی آن؛
• کمک به تولید و توسعه محصوالت فناورانه قابلعرضه به بازار
برای رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری.
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راهاندازی مرکز رشد واحدهای فناور سوانح طبیعی پژوهشکده
سوانح طبیعی /بنیاد مسکن
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اخبار پژوهشکده و مرکز آموزش عالی
علمی -کاربردی سوانح طبیعی

الزم به ذکر است اهداف و ضرورت ایجاد مرکز رشد این مجموعه
بهطور خاص برای پژوهش��کده سوانح طبیعی و بنیاد مسکن شامل
موارد زیر میباشد:
• پاس��خ به نیازهای فناورانه پژوهشکده سوانح طبیعی بر اساس
اهداف پیشبینیشده در قالب مرکز رشد؛
• ارتباط هرچه بیش��تر بنیاد مس��کن و پژوهشکده سوانح طبیعی
جهت کاربردیکردن زمینههای پژوهش مربوطه؛
• کمک به رونق اقتصادی ملی مبتنی بر فناوری با بومیس��ازی
تجهی��زات و محصوالت دارای مش��ابه خارجی در کش��ور در حوزه
سیستمهای هشداردهنده حوادث طبیعی؛
• بسترس��ازی جهت جذب دانشآموختگان دانش��گاهی نخبه در
زمینههای فناوری بهمنظور ایجاد فرصتهای شغلی؛
• بسترس��ازی جهت تج��اری ک��ردن دس��تاوردهای تحقیقاتی
پژوهشکده سوانح طبیعی؛
• ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خالقیت نیروهای
محقق جوان دخیل در مدیریت بحران؛
• تولید و توس��عه محص��والت و فرآیندهای فناوری در خصوص
مدیریت بحران و استفاده بهینه از محصوالت قابلعرضه به بازار؛
• ارائ��ه خدم��ات آموزش��ی و مش��اورهای موردنیاز در راس��تای
تجاریسازی ایدههای نو؛
13
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• تبدیلش��دن به هس��ته مرکزی برای ن��وآوری و کارآفرینی در
حیطههای ش��غلی بازس��ازی و مقاومس��ازی ،مخاطرات محیطی و
مدیریت بحران؛
• حمای��ت از کارآفرینان و پژوهش��گران دخی��ل در امر مدیریت
بحران در جهت تشکیل هستهها و شرکتهای خصوصی فناور.
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در این راس��تا ،مرکز رشد واحدهای فناور سوانح طبیعی با دریافت
مجوز از وزارت علوم ،تحیقات و فناوری فعالیت خود را شروع نموده
است:
امتیازهای مراکز رشد

بهدلی��ل بهرهمن��دی مراکز رش��د از امتیازهای ذی��ل ،میتوان از
ظرفیت این مرکز جهت دس��تیابی به اهداف مذکور در فعالیتهای
بنیاد مسکن و شرکتهای تابعه استفاده نمود:
• معافیت مالیاتی برای واحدهای پژوهش��ی ،فناوری و مهندسی
مستقر در مرکز رشد؛
• سهیمش��دن بنیاد مسکن و شرکتهای تابعه در واحدهای فناور
تحت پوشش مرکز رشد؛
• بهرهمندی از مزایای قانونی س��رمایهگذاری خارجی و تبادالت
مالی همانند مناطق آزاد؛
• بهرهمن��دی از خدمات راهبری که توس��ط ش��بکه کارآفرینان
متخصص و با تجربه ایجاد شده است؛
• بهرهمندی از بس��تههای حمایتی صندوق نوآوری و ش��کوفایی
برای واحدهای فناور و شرکتهای مراکز رشد؛
• بهرهمندی از گرنت فناوری و حمایتهای مالی و...
زمینهه�ای فعالی�ت مرکز رش�د واحدهای فناور س�وانح
طبیعی

زمین��ه فعالیت این مرکز در حوزههای مدیریت س��وانح ،معماری،
عم��ران ،انرژیهای تجدیدپذیر و س��اخت دیجیتال بهخصوص در
زمینهه��ای موردنیاز پژوهش��کده س��وانح طبیعی ،بنیاد مس��کن و
شرکتهای تابعه آن خواهد بود.
بهصورت تفصیلی زمینههای فعالیت این مرکز در دس��تههای زیر
میباشد:
• استارتآپهای ارائه سامانههای هشداردهی هوشمند ،مدیریت
بحران و کمکرسانی امدادی؛
• پلتفرمهای مبتن��ی بر هوش مصنوعی برای تعیین دقیق مکان
حادثه ،مسیرهای تخلیه و راههای فرار ،امکان تصمیمگیری و انجام
اقدامات فوری برای نیروهای امدادی؛
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• پلتفرمهای مکانیاب در مواقع بروز مخاطرات طبیعی؛
• روباتهای پرنده نجاتگر؛
• اپلیکیشنهای رادار وضعیت هوا و هشدار بالیای جوی؛
• اس��تارتآپهای بازس��ازی پ��س از س��وانح ش��امل طراح��ی
پناهگاههای اضطراری و موقت نوآورانه با رویکرد تجاریسازی؛
• تکنولوژی مصالح نوین ساختمانی؛
• پیشس��اختگی به روش ساخت دیجیتال در ساخت سرپناههای
موقت و...
برنامهه�ای مرك�ز رش�د در ارائ�ه خدم�ات ،حمایتها و
تسهیالت

• اختصاص فضای اداری؛
• حمایتهای مالی؛
• خدمات و مشاورههای فنی و تخصصی و آزمایشگاهی؛
• آموزش و مدیریتی.
مخاطبان اصلی مرکز رشد

• اف��راد حقیقی و یا حقوقی ک��ه دارای ایده خالقانه و نوآورانه در
زمینه بومیسازی اهداف موردنظر مرکز میباشند؛
• ش��رکتهای نوپ��ا در زمینه مدیریت س��وانح ،ح��وزه مصالح و
تکنولوژی ساخت ،معماری و عمران؛
• اعضای هیأت علمی پژوهشکده سوانح طبیعی؛
• گروههای فعال دانشجویی؛
• هستههای پژوهشی؛
• اعضای هیأت علمی دانش��گاهها بهعنوان سرپرس��ت گروههای
دانشجویی.
معیارها و اولویتهای پذیرش واحدهای فناور

• وج��ود طرح کاری مبتن��ی بر دانش و فن��اوری و دارای توجیه
اقتصادی؛
• معرفی همکاران کاری متناسب با طرح؛
• ارتباط زمینه کاری واحد فناور با اهداف تعریفش��ده مرکز رشد
و فعالیتهای موردنیاز پژوهشکده سوانح طبیعی و بنیاد مسکن؛
• ام��کان تحقق اه��داف واحدهای فناور بر اس��اس ظرفیتهای
موجود؛
• ن��وآوری و خالقیت و داش��تن برنامه کاری دقیق و مش��خص
جهت تحقق اهداف؛
• امکان تجاریسازی محصول یا ایده در صنعت روز؛
• داشتن برنامه زمانبندی دقیق تجاریسازی محصوالت.

قصص قرآن یا

تاریخ انبیاء

قسمت هفتم
برگرفته از کتاب

چنان که قب ً
ال متذکر ش��دیم ،مسئله بت پرس��تی میان قوم نوح به شدت
رس��وخ کرده بود و بتها طرفداران ج��دی و پر و پا قرصی پیدا کرده بودند
و همان طور که قب ً
ال گفتیم ش��اید یک��ی از دالیل آن هم این بود که مرام
بت پرس��تی ،مرام و مسلک نوظهور و تازهای بود که مردم با آن روبرو شده
بودند و دام تازهای بود که شیطان سر راه سعادت و کمال مردم گسترده بود
و از آن س��و هم رش��د کافی میان مردم وجود نداشت تا به سود و زیان خود
پی ببرند و به زشتی عمل خود واقف گردند و به هر حال مشکالت بسیاری
ب��رای نوح(ع) ایجاد کرده و آن بزرگوار را در پیش��برد مرام مق ّدس توحید و
خداپرس��تی دچار زحمت بس��یاری نموده و به سختی سخنان جانبخش وی
در دلشان اثر میکرد.
از ط��رز تکلم و احتج��اج آن مرد بزرگ��وار با مردم و پاس��خهایی که آن
بیخردان به او میدادند ،تا جایی که کار به تمسخر و استهزای شیخ االنبیا
کش��ید ،سبک مغزی و لجاجت و سرسختی آنها به خوبی معلوم میشود که
ب��رای نمونه مقداری از آن را از آیات قرآن کریم انتخاب کرده و ترجمه آن
را برای ش��ما نقل میکنیم«.ما نوح را به س��وی قومش فرستادیم تا به آنها
بگوید« :من بیمرسانی آشکار هستم که شما را از عذاب خدا بیم دهم ،تا جز
1
وی را پرستش نکنید که من از عذاب دردناک آن روز بر شما بیمناکم».
در اینجا س��ران و اعیان کافر قوم وی که خود را برتر و واالتر از دیگران
میپنداش��تند و به خاطر پول و ثروت و قدرتی که داش��تند خود را شریفتر
میدانس��تند ،به نوح گفتند« :ما تو را جز بشری مانند خود نمی بینیم .2»...و
در آیه دیگری است که به یکدیگر گفتند« :او جز بشری همانند شما نیست
که بدین وس��یله میخواهد بر شما برتری جوید و اگر خدا میخواست (برای
هدایت افراد بش��ر رسولی بفرستد) فرشتگانی را میفرستاد» و بلکه پا فراتر
گذاشته نسبت جنون و گمراهی و دروغ به نوح(ع) و پیروانش دادند و گفتند:
«او جز مردی دیوانه نیست» ،3که به جنون دچار شده یا گفتند« :ما تو را در
گمراهی آش��کاری میبینیم» .4و در آیه دیگری است که اظهار داشتند« :ما

شما را افرادی دروغگو میپنداریم».5
باید گفت که این س��بک مغزان نابخرد و خیره س��ران لجوجی که ش��اید
تبلیغ��ات نوح(ع) را مخالف با منافع مادی و ریاس��ت خود تش��خیص دادند،
منطقی نداش��تند تا به مبارزه با گفتار منطقی و مس��تدل ن��وح برخیزند جز
همین بهانه جوییها و سفس��طه بازی ها.وگرنه هر عاقل با انصافی میداند
که سنت الهی در مورد بعثت انبیا به همین نحو بوده که پیغمبر هر قومی را
از جنس همان قوم و بلکه از میان همانها برانگیزاند تا با معرفتی که مردم
درباره اصل و نس��ب و خصوصیات زندگی او دارند بهتر از او پیروی کنند و
دعوتش را بپذیرند و شبهه و تردید کمتری درباره اش باشد.
متأس��فانه قوم نوح با این حرف نابجایی که زدند ،برای س��ایر مخالفان و
دشمنان پیمبران دیگر الهی نیز بهانه خوبی به یادگار گذارده اند.
از جمل��ه ایرادهای دیگری که به نوح گرفتند این بود که بدو گفتند« :این
چند تنی هم که پیرویت میکنند جز فرومایگانی نیس��تند که بدون تأمل به
سخنانت گوش داده و دعوت را پذیرفته اند».6و چون برتری و فضیلت را به
پول و ثروت میدانس��تند ،دنبال این حرفشان گفتند« :و ما برتری و مزیتی
نس��بت به شما بر خود نمی بینیم بلکه شما را دروغگو میپنداریم».و در آیه
دیگر اس��ت که از روی کمال تعجب یا تمس��خر و استهزا به نوح میگفتند:
7
«ما چگونه به تو ایمان آوریم که پیروانت افرادی فرومایه و فقیر هستند!»
و این نظیر همان ایرادی بود که مشرکان مکه به پیغمبر اسالم میگرفتند.
نوح(ع) پاس��خ گفتار آنها را ضمن چند جمله چنین بیان فرمود« :ای مردم
من گمراه نیس��تم و تنها (جرم من این است که) فرستاده و رسولی از جانب
پروردگار جهانیانم».8
«ای مردم اگر من با دلیل روشن و برهانی از جانب پرودرگار آمده باشم و
رحمتی به من داده باش��د که از شما پنهان مانده دیگر من چگونه میتوانم
شما را با تنفّری که از آن دارید به پذیرش آن وادار کنم».9
«مأموریت من آن است که رسالتها (و پیام ها)ی پروردگار خود را به شما
ابالغ کنم و شما را نصیحت کنم».

 .1سوره هود ،آیه .25
 .2سوره هود ،آیه .26
 .3سوره مؤمنون ،آیه  23به بعد.
 .4سوره اعراف ،آیه .60

 .5سوره هود ،آیه  27به بعد.
 .6سوره هود ،آیه  27به بعد.
 .7سوره شعرا ،آیه .111
 .8سوره اعراف ،آیه .60
 .9سوره هود ،آیه .28
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آیتاهلل سید هاشم
رســولی محالتـی

از آدم تا خاتمالنبیین ص ّلی اهلل علیه و آله

دعوت نوح(ع) و احتجاج او با مردم
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«آیا تعجب میکنید که تذکری از پروردگارتان به وس��یله مردی از جنس
خودتان برای شما آمده است که شما را بیم دهد تا پرهیزگاری کنید و شاید
مورد رحمت قرار گیرید».1و گاهی به دلیلهای بزرگ و نشانههای الهی در
وجود خود یا س��ایر موجودات اش��اره میکرد و میفرمود« :از پروردگار خود
آمرزش بخواهید که وی آمرزنده است ،تا آسمان را فراوان بر شما ببارد و به
وسیله مالها و فرزندانتان کمکتان کند و برایتان باغها برقرار سازد و نهرها
برای ش��ما پدید آرد ،چرا ش��ما خدا را به بزرگی باور ندارید یا این که او شما
را گوناگون آفریده است ،مگر نمی بینید که خدا چگونه آسمانهای هفتگانه
را ب��االی هم آفریده و ماه را در آنها روش��ن گردانده و خورش��ید را چراغی
قرار داده و ش��ما را مانند گیاهان از زمین برویانید آنگاه دوباره شما را در آن
بازگرداند و س��پس از آن بیرون آورد و خداست که زمین را برای شما فرش
کرده (و گسترش داد) تا در راههای مختلف آن رهسپار گردید».2
و این جمله را که پیمبران دیگر نیز غالب ًا میفرمودند ،گاهی به گفتار خود
اضافه میکرد و میفرمود« :ای مردم من از شما مالی نمی خواهم (و مزدی
برای تبلیغ توقع ندارم) که مزد من تنها با خداس��ت».3اما این که میگویید
پیروان تو جز افرادی فرومایه و تنگدس��ت نیستند توقع دارید که من آنها را
از پی��ش خود برانم که احتما ًال به من ایمان آوری��د« ،من هرگز نمی توانم
مردم��ی را که به خدا ایمان آورده و خدا را دیدار میکنند از خود برانم و اگر
آنها را از خود برانم کیس��ت که در پیش��گاه وی در روز قیامت مرا یاری کند
(و در این عمل از من دفاع کند) ،چرا اندیشه نمی کنید».4
گذش��ته از ای��ن که «م��ن (از درون کار آنها اطالع ن��دارم) نمی دانم چه
میکردهاند و حساب آنها تنها با خدای من است...و من چنان نیستم که آنها
را از خود برانم».5
به هر صورت گفتگوی میان آن بزرگوار با آن قوم سبکس��ر بس��یار شد و
چون س��خن مس��تدل و دلیلی در برابر گفتار خیرخواهانه نوح نداشتند ،بنای
لجاجت و عناد را گزاردند و تدریج ًا ش��روع به تهدید کردند ،یک بار گفتند:
«ای نوح جدال را با ما از ح ّد گذراندی اکنون اگر راست میگویی ان غذایی
که ما را از آن بیم میدهی بیاور».6
بار دیگر گفتند« :ای نوح اگر (دست از این گفتارت بر نداری) و بس نکنی
سنگسار خواهی شد».7
آنها از پیش نوح برخاس��تند و با تأکید و عناد بیش��تری به مردم میگفتند:
«مردم (به خاطر حرفهای نوح) دس��ت از معبودان خویش (بتهای خود):
َو ّدُ ،سواعَ ،یغوثَ ،یعوق و نَسر بر ندارید».8
آزار و صدمهای که نوح از مردم دید

گذش��ته از ناس��زاهای زیادی که به او گفتند و دیوانه و گمراه و جنزده اش
خواندند ،انواع شکنجه بدنی و آزار جسمی را هم به او رساندند.
در حدیث��ی ک��ه صدوق از امام ص��ادق(ع) روایت ک��رده ،گاهی مردم آن
حضرت را به قدری کتک میزدند که س��ه روز تمام به حال بیهوشی و اغما
میافتاد و از گوش وی خون میآمد.9
مرحوم طبرسی(ره) گفته است که حضرت نوح  950سال شب و روز مردم
را به س��وی خدا دعوت میکرد ،ولی سخنان وی در آن مردم اثری نداشت
و گاهی آن قوم به قدری او را میزدند که بیهوش میش��د ،وقتی به هوش
میآم��د میگفت« :اللهم اهد قومی فانهم الیعلم��ون» [خدایا قوم مرا هدایت
کن که نمیدانند].10
از وهب نقل شده است« :نوح(ع) سه قرن تمام مردم را به خدا دعوت کرد
که هر قرنی  300س��ال بود و در این مدت که  900س��ال میشد ،پنهانی و
آش��کارا دعوت خود را ابالغ میکرد ولی آن مردم جز بر طغیان و سرکش��ی
نیفزودند و هر قرنی که میآمد ،مردم آن قرن سرکشتر از قرن پیش بودند
تا به جایی که مردم دست کودکان خود را میگرفتند و آنها را باالی سر نوح
میآوردند و به آنها سفارش میکردند و میگفتند« :لنئ بقیت بعدی فال تطیع ّن
هذا املجنون» [اگر پس از من زنده ماندی ،مبادا از این دیوانه پیروی کنی].
و سپس ادامه داده میگوید« :آن مردم به نوح حمله میکردند و او را چنان
میزدند که از گوشهای آن حضرت خون میآمد و بیهوش میش��د.در این
وقت او را برداش��ته در خانهای میانداختند یا به همان حال بیهوش��ی بر در
خانه اش گذارده و میرفتند».11
از کالم قرآن کریم هم به خوبی مشخص است که آزار آنها نسبت به آن
حضرت شدید و سخت بوده زیرا در سوره انبیاء و صا ّفات میفرماید:
12
«...م��ا ن��وح و خاندانش را از ان��دوه و محنت بزرگ نج��ات دادیم»  .و
مفس��ران گویند ک��ه منظور از اندوه بزرگ همان آزارهای زیادی اس��ت که
مردم به وی میکردند.
در س��وره قمر حکایت فرموده اس��ت که نوح دعا کرد و گفت« :پروردگارا
من مغلوب (و از پا افتاده) هستم ،تو یاریم ده».13
در س��وره شعراء هم این گونه به درگاه خدای رحمان استغاثه کرد و گفت:
«پروردگارا به راستی که این قوم مرا تکذیب کردند ،پس میان من و ایشان
گشایش��ی ده و مرا با مردمانی با ایمانی که با من هس��تند (از دس��ت اینان)
نجات ده».14
خدای تعالی نیز دعای پیغمبر خود را مستجاب فرمود و نوح و پیروانش را
از اذیت و آزار آن مردم ستمکار نجات بخشید.

با توجه به عمر طوالنی و توقف بسیار نوح میان مردم و افراد اندکی که به
وی ایمان آوردند و عالقه زیادی که قوم او به بت پرس��تی داشتند ،میتوان
حدس زد که این پیغمبر بزرگوار چه مقدار سختی کشید و خون جگر خورد.
 .1سوره اعراف ،آیات  60و .61
 .2سوره نوح ،آیات  10و .21
 .3سوره هود ،آیه .29
 .4سوره هود ،آیه .29
 .5سوره هود ،آیه .29
 .6سوره هود ،آیه .29
 .7سوره شعرا ،آیه .115
 .8سوره نوح ،ایه .23
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کودک یک انس��ان است و کارهایش را از روی علم و اراده انجام میدهد.
تربیت او و پرورش رش��د اس��تعدادش مانند پرورش گیاه نیس��ت که بدون
اراده صورت بگیرد.مربی ش��رایط مناس��ب و زمینه انتخاب را برای فرد مورد
تربیت فراهم میس��ازد.بعد از آن کودک اس��ت که بر طبق میل و اختیار راه
خود را برمیگزیند و خویش��تن را میس��ازد.بنابراین مربی در صورتی در کار
خود موفق میش��ود که با فرد مورد تربیت تفاهم نماید و عالقه و اعتماد او
را جلب کند تا برنامههای او را از صمیم قلب بپذیرد و از روی میل و اختیار
انجام دهد چون اگر ناخواس��ته چیزی بر او تحمیل شد یا مقاومت میکند یا
ای��ن که آن را با کراهت انجام میدهد و در چنی��ن صورتی عواقب و نتایج
سوئی را بهدنبال خواهد داشت.
کوتاه س��خن این که تزکیه و اصالح افراد باید از داخل نفوس آنها ش��روع
شود تا مطمئنتر و بادوامتر باشد.در احادیث هم به همین مطلب اشاره شده
است.
امام صادق(ع) فرمود :هر کس که در نفس او پند دهندهای نباشد پندهای
مردم برایش سودی ندارد.

امام س��جاد(ع) فرمود« :ای آدم��ی زاد تا وقتی که بر نفس خودت واعظی
داشته باشی در خیر و خوبی خواهی بود».
امیرالمؤمنی��ن(ع) فرمود« :کس��ی که زیاد چیزی را نشناس��د و بر آن آگاه
نباشد قدرت انجام دادن آن را ندارد».
بنابراین مرب��ی باید قبل از هر چیز درصدد جلب اعتماد کودک و تحریک
عواطف و عالیق او نس��بت به انجام برنامه مطلوب و ایجاد زمینه مناس��ب
برای همکاری وی باشد.یک مربی در صورتی میتواند به چنین هدفی برسد
که در مرحله اول کودک را خوب بشناس��د.دوم این که خود را تا س��ر حد او
تنزل دهد و با زبان او سخن بگوید.سوم این که با وی کام ً
ال مأنوس شود و
طرح دوس��تی بریزد.چهارم این که عم ً
ال مراتب دلسوزی و خیرخواهی خود
را برایش به اثبات برس��اند.در مرحله پنجم احترام او را نگه دارد.نکته ششم
این که رازدار باش��د و اس��رار او را برای هیچ کس فاش نکند.هفتم این که
اش��تباهات و لغزشهای احتمالی او را نادیده بگیرد و مرحله آخر هم این که
با نرمی و مدارا با وی رفتار کند و سخت گیر نباشد.
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ضرورت تفاهم مربی با کودک

نگارش :ابراهیم امینی

غالمرضا صالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران ،طی حکمی ،نصرا...امینی را بهعنوان سرپرست
بنیاد مسکن شهرستانهای شهریار ،رباط کریم و بهارستان منصوب نمود.

مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان گیالن ،طی حکمی ،مهندس سیدمحمود بشیری را
بهعنوان سرپرست معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن استان منصوب نمود.

مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی ،طی حکمی ،مهندس محمد مقتومی
را بهعنوان سرپرست معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن استان منصوب نمود.
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پشههایی که ناقل بیماری در حال شیوع سالک هستند
بیماری س��الک هر سال در بس��یاری از شهرهای کش��ور شیوع پیدا
میکند و عامل آن پش��ههای خاکی هس��تند و یا پشههایی که بر سطح
آبهای کثیف و راکد زندگی میکنند.بخش قابل توجهی از مبتالیان به
سالک را کودکان تشکیل میدهند ،چون آنها اغلب به خاکبازی مشغول
میش��وند و در معرض نیش پش��ههای خاکی قرار میگیرند.این پشهها
بیش��تر در فصل تابستان و در مناطق خشک و کویری دیده میشوند اما
فعالیت آنها تا اوایل زمس��تان نیز ادامه دارد.س��الک یک بیماری پوستی
انگلی اس��ت که اگر به موقع درمان نش��ود ،جای آن پس از بهبودی به
صورت سوختگی و آبله مانند بر روی پوست باقی خواهد ماند.
در زیر به نشانههای بیماری و راه درمان آن اشاره کرده ایم.
نشانه بیماری سالک چیست؟

اگر در مناطقی که احتمال دچار ش��دن به سالک جود دارد شخصی بر
روی پوس��ت خود متوجه ضایعهای جوش مانند ش��د و این جوش بعد از
گذشت دو هفته بهبودی پیدا نکرد باید به مراکز بهداشتی مراجعه نماید.
چنانچه پس از آزمایش معلوم ش��د که این جوش محل گزیده ش��دن به
وسیله پشه خاکی و سالک است ،با منجمد کردن محل زخم میتوان آن
را درمان کرد و نیازی به دارو یا تزریق آمپول نیس��ت.برای این بیماری
در حال حاضر واکس��نی وجود ندارد فقط الزم است که افراد مبتال زودتر
به مراکز درمانی مراجعه کنند ولی اگر خیلی دیر به فکر اقدام بیفتند باید
 14روز متوالی آمپولی را که پزش��ک تجویز میکند تزریق نمایند.با این
تزریقها جای زخم هم باقی نمی ماند.
عوامل تشدیدکننده سالک کدامند؟

یک��ی از این عوامل مربوط ب��ه نخالههای س��اختمانی ،تجمع زبالهها
و وجود خانههای مخروبه و س��اخته نش��ده اس��ت که موج��ب ایجاد و
تولید پش��ههای خاکی میش��وند.البته گاهی موشها نی��ز در این میان
پیدا میش��وند که به نوبه خود در بیماری س��الک نقش دارند.از س��ویی
فاضالبها و پس��ابهای جاری نیز عامل مهمی در ش��یوع این بیماری
به حساب میآیند.
به هر حال مراعات بهداشت و نظافت از هر لحاظ میتواند در پیشگیری
18

از تکثیر و تولید پشههای خاکی یا آبی (فاضالب و پسماندها) بسیار مؤثر
باشد و مانع شیوع بیشتر بیماری سالک گردد.
چگونه میتوانیم از مبتال شدن پیشگیری کنیم؟

با محافظت بدن از نیش زدن پش��ه خاکی ،نصب توری فلزی با منافذ
ریز به پنجره ها ،استفاده از پمادها و مواد یا کپسول دورکننده حشرات در
هنگام خواب ،رعایت بهداشت محیط خانه و اطراف آن و دفع روزانه زباله
به وسیله سطل دردار ،بهسازی کانالهای روباز و دفع صحیح فاضالب،
دور ک��ردن نخالهه��ای س��اختمانی در اطراف محل زندگ��ی ،تخریب و
تس��طیح اماکن مخروبه و متروکه ،اینها همه از جمله اقدامهایی هستند
که مانع ورود حشرات و نیش زدن آنها هنگام کار یا استراحت میشوند.
مناطق و شهرهای سالک خیز در کشور

همانطور که در مقدمه اش��اره ش��د ش��هرهای کویری و خشک کشور
مانند یزد ،اصفهان ،کاش��ان و توابع و روستاهای این شهرها و اطراف از
جمله نقاط به اصطالح «سالک خیز» به حساب میآیند و مردم در آنجا
باید بیشتر مراقب جلوگیری از نیش زدن پشهها باشند و بهویژه کودکان
و خردس��االن خود را از گزند آنها حفظ نمایند چون جای زخم سالک در
صورتی که درمان نشود تا بزرگسالی هم باقی میماند.
درمان سالک با آمپول گلوکانتیم

تنه��ا داروی درم��ان س��الک نه فق��ط در ای��ران بلکه در دنی��ا آمپول
«گلوکانتیم» است که توسط یک کارخانه اروپایی تولید میشود.در حال
حاضر حدود  20دانش��گاه علوم پزشکی کشور متقاضی این دارو هستند
و دانشکده داروسازی علوم پزشکی اصفهان در تالش است که این دارو
را تولید کند.
مطالعات آزمایشگاهی بر روی این دارو انجام شده و در حال طی کردن
فرآیند آزمایش بر روی حیوانات اس��ت که در صورت موفقیت آمیز بودن
وارد مرحله تولید خواهد شد.
نگارش و تنظیم :الف -صامتی
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان آذربایجان شرقی
مراسم تودیع و معارفه مدیران بنیاد مسکن شهرستان کلیبر

به گزارش روابط عمومی ،طی حکمی از س��وی مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد
مسکن اس��تان ،احمد محرمزاده بهعنوان سرپرست بنیاد مسکن شهرستان کلیبر
منصوب و از تالشهای مهندس متعلقی -مدیر سابق بنیاد مسکن این شهرستان
قدردانی شد.
مراس��م تودیع و معارفه مدیر بنیاد مسکن شهرستان کلیبر با حضور خدابخش-
فرماندار شهرس��تان ،مهندس باباپور -مدیرکل و دکتر برزگر -معاون پش��تیبانی
بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابت��دا خدابخش در س��خنانی ب��ا قدردانی از تالشه��ای مهندس متعلقی و
آرزوی توفیق برای سرپرست جدید بنیاد مسکن شهرستان کلیبر ،توسعه روستایی
را یکی از خدمات و برکتهای نظام اسالمی دانست.
در ادامه مهندس باباپور با بیان اینکه توسعه روستایی و خدمت به روستاییان و نیازمندان از آرمانهای اصلی انقالب و از هدفهای اصلی بنیاد
مس��کن اس��ت ،گفت :بنیاد مسکن استان در این عرصه فعالیتهای چشمگیری داشته اس��ت و موجب شده تا چهره بسیاری از مناطق روستایی
استان از جمله مناطق شهرستان کلیبر متحول شود.
در پایان مهندس باباپور با اهدای لوح تقدیری از تالشهای مهندس متعلقی قدردانی و برای محرمزاده در پست جدید آرزوی توفیق نمود.

بهترین یاران کسی است که ناسازگاریش اندک باشد و سازگاریش بسیار -پیامبر اکرم(ص)
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دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با فرماندار

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،مهندس باباپور -مدیرکل و دکت��ر برزگر -معاون
پشتیبانی بنیاد مسکن استان با خدابخش -فرماندار شهرستان کلیبر دیدار نمودند
و در مورد طرحهای عمرانی و مس��ائل و مشکالت طرحهای شهرستان به بحث
و گفتگو پرداخته و تصمیمهای الزم را در این مورد اتخاذ کردند.
در این دیدار خدابخش در سخنانی با اشاره به داشتن آب و هوای بهتر ،طبیعت
بک��ر و جنگلهای فوق العاده زیبا در کنار روس��تاها ،خواس��تار اختصاص اعتبار
بیشتر برای روستاهای شهرستان بهعنوان روستاهای مقصد گردشگری در بخش
مرکزی شد.
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وی در ادام�ه خواس�تار بازنگ�ری ط�رح ه�ادی روس�تاهای ای�ن
شهرس�تان شد و نقش بنیاد مس�کن را در عمران و آبادی روستاها و جلوگیری از مهاجرت مردم روستاها به شهرها مهم
خواند و گفت :بنیاد مسکن توانسته است در توسعه و پیشرفت روستاها از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی گامهای مؤثری
بردارد.

در پایان مهندس باباپور با قدردانی از فرماندار شهرستان قول مساعد داد تا با تأمین اعتبار الزم در سالهای آتی بیشتر روستاهای شهرستان از
نعمت اجرای طرح هادی بهرمند شده و انشاءا...با استفاده از قیر رایگان برای آسفالت و عمران و آبادانی روستاهایی که معابر اصلی آنها زیرسازی
و جدولگذاری شده اند ،بهویژه روستاهای دارای هدف گردشگری ،اقدامهای الزم به عمل خواهد آمد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان آذربایجان غربی
بازدید استاندار از مناطق زلزلهزده

بنابر گزارش روابط عمومی ،دکتر محمدمهدی ش��هریاری -استاندار ،مهندس
بدلی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از مدیران اس��تانی از روستاهای
زلزلهزده نی شاب ،محسن آباد و دونیق شهرستان سراب بازدید کردند.
در ای��ن بازدید دکتر ش��هریاری با بیان مطالبی گفت :این اس��تان در کمک به
زلزلهزدگان از هیچ کمکی دریغ نکرده و هم اکنون نیز  48دس��تگاه ماشینآالت
س��نگین بنیاد مسکن و سایر دس��تگاههای اجرایی در مناطق آسیبدیده مشغول
آواربرداری واحدها میباشند.
وی با قدردانی از اقدامهای بنیاد مسکن استان افزود :آواربرداری با سرعت قابل
قبولی در حال انجام است و شواهد گواه اتمام این عملیات در مدت زمان کوتاه میباشند.
در ادامه مهندس بدلی گزارشی از فعالیتهای انجام شده توسط بنیاد مسکن و ماشینآالت سنگین دستگاههای اجرایی استان را ارائه داد.

بازدید از روند ایمنسازی روستای پسوه

بناب��ر گزارش روابط عموم��ی ،دکتر خضریپور -نماینده مردم شهرس��تانهای
پیرانش��هر و سردشت در مجلس ش��ورای اس�لامی ،ترابی -فرماندار شهرستان
پیرانش��هر و مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان از روند ایمنس��ازی
روستای پسوه شهرستان پیرانشهر بازدید کردند.
در ابت��دا مهن��دس بدلی بعد از وقوع حادثه س��یل و حضور دکتر ش��هریاری-
استاندار در محل روستا و دستور وی نسبت به ایمنسازی روستا برای جلوگیری
از تکرار حوادث مش��ابه بنیاد مس��کن استان اقدامهایی شامل بررسی و شناسایی
واحدهای مس��کونی آس��یبدیده و در معرض خطر ،س��اخت دیوار ساحلی و پل

صیانت زن او را شادابتر و زیبایی اش را پایدارتر میکند -امام علی(ع)
20

کیفیت باالی اقدامهای انجام ش�ده برای این روس�تا را نشان از حساس�یت موضوع برای بنیاد مسکن دانست و خواستار
افزایش سهمیه قیر اختصاص یافته به روستا شد.

در پایان ترابی از عملکرد این نهاد پس از س��یل روس��تای پس��وه شامل جابجایی واحدهای مس��کونی در معرض خطر و اسکان دادن در محل
جدید ،ساخت دیوار ساحلی و پل ارتباطی روستا ،قدردانی کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ارتباطی به طول  14متر که دو طرف روستا را به هم متصل مینماید و نیز اختصاص قیر یارانهای برای آسفالت معابر روستا را انجام داده است.
وی افزود :فاز نخس��ت اجرای دیوار س��احلی به طول  400متر به اتمام رس��یده است و کار ساخت پل با پیش��رفت  30درصدی در حال انجام
میباشد.
سپس دکتر خضریپور با قدردانی از اقدامهای انجام یافته توسط بنیاد مسکن در روستای پسوه ،سرعت عمل به همراه

دیدار با نماینده مجلس شورای اسالمی
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بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس حس��ینزاده -نماینده مردم شهرستانهای
اش��نویه و نقده در مجلس ش��ورای اس�لامی ،بخش��داران و تعدادی از دهیاران
شهرستان با مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار کردند.
در ابتدا مهندس محمود بدلی روستاهای شهرشتان اشنویه را یکی از شهرهای
فعال در همکاری با بنیاد مسکن عنوان کرد که نمونه بارز آن باال بودن ترازهای
آم��اری این شهرس��تان در زمینه تهیه و اجرای طرح هادی میباش��د.وی افزود:
تاکنون معابر  19روس��تای شهرس��تان با مس��احت بیش از  234هزار مترمربع از
محل قیر یارانهای آس��فالتریزی گردیده اس��ت و این نش��انه خوبی از همکاری
تنگاتنگ مابین دهیاران و بخشداران با بنیاد مسکن شهرستان میباشد.
سپس مهندس حسینزاده اظهار داشت :امسال عملکرد بنیاد مسکن بهویژه در زمینه آسفالتریزی معابر روستایی که انقالبی در این حوزه بود
سبب گردید چهره روستاها بهطور کل متحول گردد.
وی با قدردانی از مهندس بدلی و مجموعه بنیاد مس��کن اس��تان ،خواس��تار اختصاص قیر یارانهای برای روس��تاهای ده ش��مس ،گردکاشان و
دهگرجی شد.

نشست بررسی مسائل و مشکالت روستاهای شهرستان پیرانشهر

بنابر گزارش روابط عمومی ،در نشس��تی که با حض��ور دکتر خضری -نماینده
مردم شهرس��تانهای پیرانشهر و سردشت در مجلس ش��ورای اسالمی ،ترابی-
فرماندار شهرستان پیرانشهر و مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار
ش��د در مورد مس��ائلی از قبیل بررس��ی روند ایمنسازی روس��تای پسوه ،اجرای
طرحهای مش��ارکتی مانند آس��فالت معابر از محل قی��ر و همچنین اجرای طرح
هادی و طرح بهس��ازی و مقاومس��ازی خانههای مس��کونی روستایی به بحث و
گفتگو پرداختند.
در ابت��دا ترابی بنیاد مس�کن را یکی از ادارههای همیش�ه حاضر در

صحنه خدمت به روس�تاییان دانسته که از نمونههای بارز آن سیل
پسوه و خدمات بنیاد مسکن به حادثهدیدگان از سیل و نیز اقدامهای انجام شده در مورد ایمنسازی این روستا میباشد.

س��پس مهندس بدلی با بیان مطالبی یکی از مش��کالت رو در روی روستاهای پیرانش��هر در مورد اجرای طرح هادی را نبود لوله کشی گاز در
گذش��ته عنوان نمود که با پیگیریهای انجام ش��ده توس��ط فرماندار و نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی مشکل تعدادی از روستاها مرتفع
گردیده و با تأمین اعتبارهای الزم بنیاد مسکن میتواند نسبت به اجرای پروژههای عمرانی در این روستاها نیز اقدام نماید.
در ادامه دکتر خضری گفت :روس��تای پس��وه یکی از روس��تاهای پرجمعیت شهرستان بوده که با جاری شدن س��یل در سال  1397تعدادی از
واحدهای مسکونی آن دچار خسارت شده بودند و بنیاد مسکن با اقدامهای سنجیده از جمله تخلیه اهالی از منطقه پر خطر مسیل روستا و سکنی

بهترین مال و ثروت آن است که وسیله حفظ آبروی انسان شود -امام رضا(ع)
21

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دادن آنها در مکانی دور از خطر سیل ،همچنین ساخت دیوار ساحلی و اجرای پل سبب گردیده که دیگر نگران تکرار حوادثی مشابه نباشیم.
وی در پای��ان ب��ا قدردانی از اقدامهای شایس��ته بنیاد مس��کن در زمینههای مختلف عمران��ی ابراز امیدواری کرد که با فراهم ش��دن امکانات
زیرساختی مانند لوله کشی گاز روستایی روند اجرای طرح هادی در این شهرستان سرعتی مضاعف یابد.

بازدید فرماندار از پروژه آسفالت روستای حسنلو
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بنابر گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالموالمس��لمین منیری -امامجمعه شهر
محمدیار ،فرامرزی -فرماندار و حجتاالس�لام آقاجانی -رئیس شورای اسالمی
شهرس��تان نقده ،حبیب��ی و مالزاده -بخش��داران مرک��زی و محمدیار ،ثروت-
ش��هردار نقده و دکتر دیلمقانی -نماینده استان در شورای عالی کشور و مهندس
بدلی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان از پروژه آس��فالتریزی روستای تپه حسنلو
بازدید کردند.
مهن��دس بدل��ی در این بازدید با بیان مطالبی گفت :روس��تای حس��نلو یکی از
روس��تاهای مهم اس��تان در زمینه گردشگری و جذب گردشگران خارجی و داخلی بوده ،لذا اهالی این روستا باید در حفظ و نگهداری فعالیتهای
عمرانی انجام شده در آن کوشش مضاعف نمایند و با پاکیزه نگهداشتن محیط و ایجاد فضای سبز و درختکاری بر جلوه بصری روستا بیفزایند.
سپس فرامرزی از تالشهای بنیاد مسکن استان در تخصیص قیر یارانهای و آسفالتریزی معابر  18روستای شهرستان و توجه ویژه به روستای
حسنلو ،ساماندهی معابر و ایجاد محیطی پاکیزه و بهداشتی برای اهالی و گردشگران قدردانی کرد.
در ادامه حجتاالسالموالمسلمین منیری بنیاد مسکن را یکی از نهادهای انقالبی و فعال در زمینه عمران وآبادانی روستاها

عنوان نمود که نفس امام(ره) همیشه در آن ساری و جاری بوده است.وی در ادامه گفت :شهرستان نقده از همان اوایل
انقالب ،جنگ تحمیلی و بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ و...بنیاد مسکن را یاریگر خود دیده است.

بازدید از پروژه آسفالت معابر روستای آغالن

بنابر گ��زارش روابط عموم��ی ،مهندس محمود بدلی -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان و میر اشکان مهدوی نیا -بخشدار بخش وزینه از پروژه مشارکتی روستای
آغالن از توابع بخش وزینه شهرستان سردشت بازدید کردند.
در ابتدا مهندس بدلی گفت :امس��ال معابر  10روس��تای شهرستان از محل قیر
یارانه ای ،مشارکت دهیاران و بخشداران آسفالتریزی شده است.
وی از اهالی روس��تای آغالن خواس��ت که در حفظ و نگهداری طرحهای اجرا
شده کوشا بوده و با ایجاد فضای سبز و کاشت نهال بر جذابیت پروژهها بیفزایند.
س��پس میراش��کان مهدوی نیا نیز با قدردانی از تالشهای این نهاد مردمی در
زمینه عمران و آبادانی روستاها ،خواستار ادامه اجرای طرح آسفالتریزی در دیگر معابر روستای آغالن و سایر روستاهای آماده این بخش شد.
مهندس بدلی در پایان در مورد اختصاص قیر به روستاهای آماده و نیز ادامه اجرای پروژه در روستای آغالن قول مساعد داد.

بازدید از طرح هادی روستای مرزی بیطوش

بنابر گ��زارش روابط عموم��ی ،مهندس محمود بدلی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان و مهندس ناصر یوسفی -بخش��دار مرکزی شهرستان سردشت از پروژه
طرح هادی روستای مرزی بیطوش از توابع این شهرستان بازدید کردند.
در این بازدید مهندس بدلی رشد و توسعه بافتهای شهری را در دو بعد مسکن
و محیط عنوان نمود و توضیح داد بیشتر واحدهای مسکونی در روستای بیطوش
دارای بافت کم دوام بوده که در برابر حوادث مقاوم نیستند.
وی با اش��اره به اینکه محیط روستا با اجرای طرح هادی مناسبسازی گردیده

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و
به هم خشم نگیرید -امام رضا(ع)
22

بنابر گ��زارش روابط عموم��ی ،مهندس محمود بدلی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان در بازدید دکتر خدرلویی -مدیرکل امور روس��تایی و شوراهای استانداری
از پروژه آس��فالت و نیز بهسازی و مقاومس��ازی واحدهای روستای ریحان آباد از
توابع شهرس��تان ارومیه گفت :با همکاری خوب دهیاران و بخش��داران در استان
و مس��اعدتهای دفتر مرکزی بنیاد مس��کن ،این نهاد توانس��ته است در بیش از
 211روستای س��طح استان بیش از  1/4میلیون مترمربع از معابر داخل محدوده
روستایی را آسفالتریزی نماید.
مهندس بدلی افزود :در هر روستایی که مسئولین روستا و اهالی با بنیاد مسکن
همکاری مینمایند جلوه و نمای روس��تا تغییرهای قابل مالحظهای پیدا میکند.
وی از دهیاران ،ش��وراها و اهالی س��ایر روس��تاها نیز درخواست نمود که برای بهبود وضعیت مس��کن و محیط زندگی خود با بنیاد مسکن نهایت
همکاری را داشته باشند.
همچنین دکتر خدرلویی با قدردانی از تالشهای صورت گرفته در س�طح روس�تاهای اس�تان گفت :بنیاد مسکن استان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اقدامهای بنیاد مسکن در روستاهای استان سبب توزیع عادالنه امکانات و رفاه شده است
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است از روستاییان خواست که با ساخت واحدهای مناسب عالوه بر تأمین سرپناه مناسب برای خود ،جلوهای زیبا و نو به روستا دهند.
همچنین ناصر یوس��فی گفت :مهاجرت به شهرس��تان سردش��ت و سایر شهرهای بزرگ از جمله معضالت روس��تاهای مرزی بوده و روستای
بیطوش نیز ازاین قاعده مس��تثنی نمی باش��د ولی با اجرای طرح هادی عالوه بر قطع مهاجرت به شهرها ،اکنون شاهد مهاجرت معکوس نیز به
این روستا میباشیم.
وی با قدردانی از این اقدام خواستار افزایش این اقدامها در سایر روستاهای این بخش شد.
در ادامه ماموستا صابر عمری -روحانی روستای بیطوش گفت :اقدامهای انجام گرفته در روستای بیطوش عالوه بر ایجاد محیط زیبا و بهداشتی
سبب افزایش حس نشاط و شادابی در بین اهالی شده است و مردم این روستا قدردان این تالشها هستند.
ماموس��تا عمری در مورد نوس��ازی واحدهای مسکونی افزود :اسالم دینی است که همیشه به بنیان خانواده تأکید داشته و یکی از ملزومات آن
تأمین سرپناه مناسب برای خانواده میباشد.
وی در مورد ترویج طرح بهس��ازی مس��کن روس��تایی ،تشویق اهالی به استفاده از این تس��هیالت و نیز همکاری با بنیاد مسکن در اجرای این
طرح ،اعالم آمادگی نمود.

توانس�ته اس�ت با کمترین اعتبارها ،اقدامهای عمرانی خوبی را در س�طح روستاهای اس�تان به انجام برساند که این امر
علاوه بر بهبود ش�اخصههای اس�تان در زمینه اجرای طرح هادی ،س�بب توزیع عادالنه امکانات ،رف�اه و نیز جلوگیری از
مهاجرتهای بی رویه اهالی به شهرهای بزرگ و کاهش پدیده حاشیه نشینی و بیغوله نشینی گردیده است.

وی تأکید کرد یکی از ش��اخصههای توس��عه در زمینه عمرانی هر جامعه پرداختن به مس��ئله مس��کن میباش��د بهویژه با توجه به اینکه بیشتر
واحدهای مس��کونی روس��تایی استان فرسوده میباش��ند و خطر ،هر لحظه اهالی س��اکن در این واحدها را تهدید مینماید ،قول مساعد داد تا با
همکاری فرمانداران ،بخشداران ،دهیاران و شوراهای اسالمی روستاییان را برای مقاومسازی واحدهای مسکونی تشویق نمایند.

نشست شورای اقامه نماز برگزار شد

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس محمود بدلی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در
مورد برپایی نماز جماعت در اداره کل و ش��عبههای س��طح اس��تان گفت :سیاست بنیاد
مسکن استان بر این بوده که تمام ملزومات برای برپایی نماز فراهم گردد و با احساس
وظیفه همکاران ،س��تاد اقامه نماز بنیاد مس��کن استان توانسته است به این مهم دست
یابد و همکاران با ش��ور و نش��اط خاص به انجام فرایض دینی خود اقدام نمایند.اکنون
نوبت آن اس��ت که با تش��کیل کالسها و اردوهای آموزشی و نیز برگزاری مسابقات و
برنامههای متنوع با مضم��ون نماز بتوانیم در ترویج این فریضه مهم میان خانوادههای

منفورترین چیزهای حالل در پیش خدا طالق است -پیامبر اکرم(ص)
23

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

کارکنان نیز گامهای مؤثر برداریم.
س��پس حجتاالسالم بهادری -قائممقام مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه و دبیر ستاد اقامه نماز در بنیاد مسکن با ارائه گزارشی از گردهمایی
دبیران س��تاد اقامه نماز بنیاد مس��کن اس��تانها گفت :با توجه به ارزیابیهای انجام یافته ،این نهاد توانسته است جزء استانهای برتر در امر فریضه
نماز باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که با حمایتها و توجه مهندس بدلی به این ستاد ما باید بیش از پیش شاهد موفقیت ستاد اقامه نماز در رشد اخالقی
و معنوی همکاران و بهویژه خانوادههای کارکنان باشیم.
در پایان با اهدای لوح تقدیر ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن کشور توسط مهندس بدلی به حجتاالسالم محمدی از تالشهای وی در مسئولیت
دبیری ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان تجلیل به عمل آمد.

دیدار مشترک در فرمانداری شهرستان سردشت
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان در نشست با نقش��ینپور -فرماندار شهرستان سردشت و دکتر
فریور -مدیرکل بهزیستی استان گفت :شهرستان سردشت نزدیک به
 11000واحد مس��کونی روس��تایی دارد که طبق آمار تنها یک سوم از
این واحدها بهس��ازی و مقاومس��ازی شده است.لذا با توجه به موقعیت
قرارگیری این شهرس��تان و ارتباط مس��تقیم روس��تاهای شهرستان با
اقلیم کردس��تان عراق و نیز هدف گردش��گری بودن اکثر روس��تاهای
این منطقه به دلیل اکوسیس��تم و طبیعت زیبای منطقه باید اهالی این
روس��تاها از تسهیالت طرح ویژه برای مقاومسازی واحدهای مسکونی
اقدام نمایند.
در ادامه نقش�ینپور با بیان مطالبی گفت :کارکنان بنیاد مس�کن ،س�فیران آبادانی در روس�تاها بوده و هر جایی که بنیاد

مسکن به آن ورود پیدا میکند بهدنبال آن رشد و توسعه در آن روستا نمودار میگردد.

وی تأکید کرد که الزم است با همکاری این نهاد نسبت به نوسازی روستاهای خود اقدام نماییم.
س��پس دکتر فریور از نقش بنیاد مس��کن در مورد همکاری با بهزیستی استان و شهرس��تان قدردانی و ابراز امیدواری کرد که با همکاری بنیاد
مسکن بتوانیم تعداد زیادی از مددجویان و خانوارهایشان را خانه دار نماییم.

نشست با رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور حضرتی -رئیس سازمان مدیریت
و برنامهریزی اس��تان ،مهندس بدلی -مدیرکل و مهندس محبی -معاون عمران
روستایی بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابت��دا مهندس بدلی به ارائه گزارش��ی از می��زان اعتبارهای اختصاصی و نیز
عملکرد بنیاد مسکن پرداخت.
سپس حضرتی در س�خنانی گفت :بنی�اد مسکن یکی از دستگاههای

اجرایی اس�تان بوده که همیش�ه با پش�تکار و جدی�ت حاکم در این
مجموع�ه تمام�ی پروژهها را در کمتری�ن زمان و ب�ا کیفیت باال به
اتمام میرساند.

وی افزود :بنیاد مس��کن اس��تان عملکرد خوبی در چند سال اخیر در حوزههای
کاری خود داش��ته و ما در تالش��یم با اختصاص اعتبارهای بیشتر ،این نهاد را در
انجام رسالت خود یاری نماییم.

یاری کردن ناتوان ،بهتر از صدقه دادن است -امام رضا(ع)
24

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس محمود بدلی -مدیرکل
بنیاد مس��کن استان و بهرام حفظی -مدیر امور شعب بانک تجارت استان برگزار
شد.
در این نشست مهندس بدلی با ارایه گزارشی از روند فعالیتهای عمرانی ،متنوع
و ارزنده این نهاد بهویژه در روس��تاها و مناطق محروم ،از مساعدتهای بانکها در
اجرای طرح ویژه بهسازی و مقاومس��ازی واحدهای مسکونی روستایی قدردانی
نموده و بیش از پیش خواستار شتاب بخشیدن به این مساعدتها و همکاریها شد.
سپس بهرام حفظی با ابراز خرسندی از مشارکت با این نهاد و سهیم

وی ،ادامه داد :تسهیالتی که در این زمینه پرداخت میگردد بجا هزینه میشود.مدیر امور شعب بانک تجارت استان برای هرگونه همکاری با
بنیاد مسکن اعالم آمادگی کرد و قول مساعدت داد.
در پایان مهندس بدلی با اهداء لوح تقدیر از تالشهای بهرام حفظی و عزیز پژومان -معاون اعتبارات امور شعب بانک تجارت استان قدردانی
کرد.
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بودن در امر مس�کن دار ش�دن روس�تاییان گفت :ارزش�مندترین
فعالیت عمرانی بنیاد مسکن اجرای طرح مقاومسازی واحدهای مسکونی در روستاها میباشد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست با مدیر امورشعب بانک تجارت

نشست با دهیاران

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور دهیاران بخش مرکزی شهرستان
شاهین دژ در فرمانداری این شهرستان تشکیل شد.
در این نشست دهیاران به بیان نیازمندیها و درخواستهای مرتبط خود با حوزه
کاری بنیاد مسکن پرداختند.
س��پس مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مسکن استان گزارشی از وضعیت تهیه و
اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان و نیز از هماهنگی با بانکهای عامل
در تسهیلسازی برای پرداخت تسهیالت طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی به
متقاضیان این طرح ارائه داد.
وی در ادامه با اش��اره به تسهیالت طرح ویژه و هماهنگی با مسئولین خواستار
اختصاص سهم ویژه برای هر دهیار و روستا در انجام طرح ویژه روستایی شد.
در ادامه دکتر خدرلویی -مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گفت :نگاه ما به روستا امروزه باید متفاوتتر از گذشته باشد و روستای
امروز باید عالوه بر تولید محصوالت کشاورزی برای اهالی آن نیز محیطی دلنشین و جذاب باشد.
دکتر خدرلویی با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن در زدودن غبار محرومیت و تغییر چهره روستاها افزود :عمران و آبادانی روستا منحصر به
اجرای طرح هادی و یا آسفالتریزی معابر نبوده بلکه باید روستاییان نسبت به نوسازی و مقاومسازی واحدهای روستایی اقدام نمایند.
سپس ایوب آذینپور -فرماندار شهرستان شاهین دژ بنیاد مسکن را از نهادهایی که همیشه در صف اول خدمتگذاری حاضر میباشد ،دانست.
آذینپور با قدردانی از حساسیت و پیگیریهای مدیرکل و مجموعه بنیاد مسکن استان در مورد مسئله مسکن و سایر اقدامهای مربوط به حوزه
بنیاد مسکن گفت :بنیاد مسکن در انجام وظایف و رسالتهای خود از هیچ اقدامی کوتاهی نمی کند حال وظیفه ماست که به همراهی و کمک
به این نهاد انقالبی در عمران و آبادانی روستاها بکوشیم.
وی در ادامه با اشاره به نقش مؤثر زنان در اجتماع افزود :زنان روستایی یکی از اصلی ترین استفاده کنندگان از مسکن در روستاها میباشند و
مسکن عالوه بر محل اسکان این عزیزان یک کارگاه تولیدی نیز محسوب میشود.لذا الزم است که برای ترویج طرح ویژه بهسازی و تشویق
اهالی به مقاومسازی واحدهای روستایی از طریق تشکیل نشستهای توجیهی در روستاها به سراغ این عزیزان رفت.
در این نشست دهیاران در زمینههای گوناگون از جمله اجرای طرح هادی و اختصاص قیر یارانهای برای آسفالت معابر روستایی و نیز در مورد
خدمات فنی و بازنگری طرح هادی روستایی مسائل و مشکالت خود را مطرح نمودند.

بر امت خویش بیش از هر چیز از هوس و آرزوی دراز بیم دارم -پیامبر اکرم(ص)
25

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست هماهنگی با بهزیستی استان
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی ب��ا حضور مهندس بدل��ی -مدیرکل و
مهندس وحید ش��عبانی -معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان،
تورج ش��هباز -مدیر مشارکتهای مردمی حس��اب  100حضرت امام(ره) استان،
یلدا قارسی -معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی و عزیزی -کارشناس مسکن
بهزیستی استان در بنیاد مسکن استان تشکیل شد.
در ابتدا مهندس بدلی با اشاره به اینکه حادثه هیچ وقت خبر نمی کند و در زمان
حادثه معلولین نمی توانند عکس العمل مناس��بی از خود نش��ان دهند لذا شایسته
اس��ت که با تأمین مس��کن مقاوم و ایمن بتوانیم از جان معلولین در برابر سوانح
محافظت نماییم.
س��پس یلدا قارس��ی گفت :تمامی کارکنان بنیاد مسکن همه تالش و کوشش خود را برای خانه دار شدن افراد تحت پوشش این سازمان انجام
میدهند.وی تأکید کرد با توجه به اعالم آمادگی بنیاد مسکن برای ارائه تسهیالت به این افراد الزم است ما با معرفی خانوارهای مدجوی نیازمند
بر تعداد مدجویان دارای خانه مناسب و مقاوم بیفزاییم.
در این نشست در مورد نقشههای تهیه شده برای واحدهای احداثی و نیز اقدامهای انجام یافته در مورد تسهیلسازی مراحل بانکی برای این
عزیزان و سایر موضوعهای مربوطه بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

مانور امداد و نجات

بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،مانور امداد و نجات با ه��دف ایجاد هماهنگی و
واکنش س��ریع در زمان بحران با کمترین خطا در عملکرد مانوری با حضور بنیاد
مسکن و سازمانهای امدادرسان مرتبط با بحران در روستای زاویه سکمن آباد در
شهرستان خوی برگزار شد.
مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان مطالبی در این مورد گفت:
یک��ی از بهترین روش��های کاهش صدم��ات در بالیای طبیع��ی آمادگی قبلی و
برنامهریزی برای زمان وقوع این نوع حوادث میباشد.
سپس مهندس جعفری -مدیرکل مدیریت بحران استانداری نیز در این مانور با
اشاره به اینکه زلزله و سایر حوادث طبیعی کشور را تهدید میکند و این استان یکی از استانهایی است که همیشه گرفتار بالیای طبیعی میباشد
گفت :تجربیات بازسازی مناطق آسیبدیده از بالیای طبیعی نشان داده است که هر جا اهالی اقدام به نوسازی واحدهای خود نمودهاند در زمان
حادثه با کمترین خسارت و دغدغه خاطر از بحران عبور کرده اند.
مهندس جعفری از روستاییان دعوت نمود که با استفاده از تسهیالت طرح ویژه بهسازی اقدام به مقاومسازی واحدهای مسکونی خود نمایند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان البرز
طرح هر مسجد یک قسط برای اقشار محروم در استان البرز

به گزارش روابط عمومی ،به پیشنهاد حجت االسالم رزاقی -مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن استان و پیگیری حامدی -مدیر
حساب  100امام (ره) بنیاد مسکن استان ،طرح هر مسجد یک قسط برای خانوارهایی که از نظر اقتصادی وضعیت بسیار نامناسبی دارند و دارای
اقساط معوقه بانکی هستند ،در بنیاد مسکن استان البرز اجرایی گردید.
در این زمینه حجت االسالم شیخ صادق رزاقی در مذاکره با آیت ا...حسینی همدانی -امام جمعه شهرستان کرج و نماینده مقام معظم رهبری در
استان ،مسئولین شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان و حجت االسالم منطقی -مسئول امور مساجد مقرر نمودند مساجدی که در محلهای
دارای امکانات بهتری هس��تند بتوانند حداقل یک قس��ط از اقس��اط معوقه اقشار محروم و آسیب پذیر را متقبل شده و برای صاحب مسکن شدن
به آنها مساعدت کنند.

همانا سعادتمند (به معنای) کامل و حقیقی کسی است که امام علی(ع) را در دوران زندگی و پس از
مرگش دوست داشته باشد -حضرت زهرا(س)
26

معارفه حجت االسالم مقصودی به عنوان دبیر شورای ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور حجت االسالم شهرابی -دبیر ستاد
عالی ش��ورای اقامه نماز بنیاد مسکن کشور ،حجت االسالم رزاقی -مسئول دفتر
نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن استان و معاونین برگزار شد.
در ابتدا مهندس رحیمی زاده -مدیرکل بنیاد مس��کن استان در مورد فعالیتهای
صورت گرفته در دفتر نمایندگی ولی فقیه اس��تان توضیحهایی را ارائه داد و ابراز
امیدواری کرد که با حضور حجت االسالم رزاقی همچون گذشته از رهنمودهای
دفتر نمایندگی ولی فقیه بهره مند میشویم.
در ادامه حجت االس�لام شهرابی با معرفی حجت االسالم مقصودی به عنوان
دبیر ش��ورای س��تاد اقامه نماز در بنیاد مسکن استان البرز گفت :در این نهاد دفتر
نمایندگی ولی فقیه از اهمیت باالیی برخوردار است.وی همچنین در مورد برنامههای آینده و برگزاری دورههای آموزشی برای مدیران و کارکنان
توضیحهایی را ارائه داد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

این طرح در یکی از مساجد استان آغاز به کار نموده و مذاکرهها برای توسعه این طرح در حال پیگیری است که تاکنون پنج قسط به مبلغ 16
میلیون ریال برای دو خانواده که در فقر سکونتی به سر میبرند توسط هیئت امنا یکی از مساجد تأمین گردیده است.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان تهران
نشست مسئولین شهرستان شهریار در بخشداری

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترک اداره بنیاد مس��کن شهرستان
ش��هریار با مسئولین بخش جوقین از توابع این شهرستان با حضور مهندس علی
محفوظی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان ،مهندس محم��ودی -نماینده مردم
شهرس��تانهای ش��هریار ،قدس و مالرد در مجلس ش��ورای اسالمی ،رحیمی-
بخش��دار جوقین و کلیه دهیاران این بخش در مورد مس��ائل و مشکالت عمرانی
روستاهای جوین در بخشداری برگزار شد.
در این نشس��ت به اهم فعالیتهای بنیاد مس��کن در زمین��ه عمرانی و آبادانی
روس��تاها ،بررسی وضعیت قانون ارزش افزوده و چگونگی نظارت بنیاد مسکن بر
این قانون بر پروژههای دهیاریها به بحث گذاشته شد.

مراسم تودیع و معارفه

بنابر گزارش روابط عمومی ،ب��ا حضور غالمرضا صالحی -مدیرکل و مهندس
علی خوئینی -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن استان و مهندس طاهری-
فرماندار شهرس��تان شهریار ،مراس��م تودیع و معارفه مدیران قدیم و جدید بنیاد
مسکن شهرستان شهریار در فرمانداری برگزار شد.
در این مراسم مهندس طاهری از تالشهای بنیاد مسکن و مهندس محفوظی-
مدیر س��ابق بنیاد مس��کن شهرستان ش��هریار قدردانی و از نگاه مساعد صالحی و
حمایتهای وی از رویکرد محرومیت زدایی از چهره شهرستان شهریار تجلیل کرد.
در ادام��ه صالحی با اهدای لوح تقدیر از تالشهای مهندس محفوظی قدردانی
و حکم انتصاب نصرا...امینی را بهعنوان سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرستانهای
شهریار ،رباط کریم و بهارستان به وی اعطا کرد.

آن که در فرو بردن خشم از دیگران پیشتر است ،از همه کس دوراندیشتر است -پیامبر اکرم(ص)
27

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

آغاز عملیات اجرای دایک (سیل بند) در شهرستان شوش

بنابر گزارش روابط عمومی ،عملیات اجرای دایک (س��یل بند) در شهرس��تان شوش در  4روس��تای شلیغم ،سیدعباس ،خشه و اکیوش از توابع
شهرستان شوش با استفاده از نیروی انسانی و همچنین تجهیزات و ماشینآالت عمرانی بنیاد مسکن استان تهران آغاز شد.
مهندس روح افزا -مدیر بانک ماش��ینآالت اس��تان تهران در این زمینه گفت :برای تس��ریع در اجرای عملیات اجرای س��یل بند در  4روستای
شهرستان شوش از  45دستگاه ماشینآالت سنگین و نیمه سنگین راهسازی از جمله لودر گریدر و کمپرسی و تریلی استفاده شده است.

بازدید بخشدار جوادآباد از روستای محمدآباد عربها
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،مهندس علی خوئینی -معاون عمران روس��تایی بنیاد
مس��کن اس��تان تهران ،محمد حیدری -بخش��دار جوادآباد و علیخانیان -مدیر بنیاد
مسکن شهرس��تان ورامین از پروژه بهسازی خیابان شهید رجایی روستای محمدآباد
عربها این شهرستان بازدید کردند.
در این بازدید ضمن آگاهی از روند پیش��رفت این پروژه مقرر ش��د قیر یارانهای به
پروژه بهسازی خیابان شهید رجایی اختصاص داده شود.
گفتنی اس��ت این پروژه با مش��ارکت دهیاری محمدآباد عربها و با مس��اعدت بنیاد
مسکن در حال اجراست.

بازدید از دهستان اخترآباد مالرد

بهگزارش روابط عمومی ،انصاری -بخش��دار صفادش��ت ،مهندس ش��هبازی-
مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان مالرد و مسئوالن اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرستان از دهستان اخترآباد بازدید نمودند.
گفتنی اس��ت در این بازدید که در زمینه مصوبههای نشس��ت شورای مدیریت
بحران شهرس��تان برگزار ش��د ،تمهیدات الزم برای جلوگیری از ورود س��یالب
ب��ه داخل محدوده روس��تاهای محمودآباد ،حاجی آباد و همچنین ایمنس��ازی و
مقاومس��ازی واحدهای مس��کونی روس��تایی با استفاده از تس��هیالت طرح ویژه
بهسازی مسکن روستایی اتخاذ گردید.

نشست با بخشدار گلستان

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس علی محفوظی -مدیر
بنیاد مس��کن شهرستانهای ش��هریار ،رباط کریم و بهارستان ،مهندس نجفی-
بخشدار گلستان ،دهیار روستای ریه و رئیس شورای اسالمی روستا تشکیل شد.
در این نشس��ت در مورد مش��کالت مربوط به طرح هادی این روس��تا بحث و
تبادل نظر گردید.

باالترین درجه عقل خودشناسی است -امام رضا(ع)
28
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مشترک مس��ئولین بنیاد مسکن و بانک
مس��کن با موضوع بررسی مس��ائل و مشکالت مس��کن مهر مناطق صفادشت،
ش��هریار و اندیش��ه با حض��ور نعیمی -مدیر ش��عب بانک مس��کن منطقه غرب
تهران ،مهندس شهبازی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان مالرد ،مهندس حاتمی-
کارشناس مس��کن شهری بنیاد مسکن استان و مدیران بانکهای مسکن شعب
شهرس��تانهای ش��هریار و اندیشه در مدیریت ش��عب غرب بانک مسکن استان
تهران برگزار شد.
در این نشس��ت موضوعهای مختلف مرتبط با مس��کن مهر مناطق صفادشت،
شهریار و اندیشه بررسی شد.
فریبرز نعیمی با اشاره به اهمیت برگزاری نشستهای هماهنگی مستمر به منظور ساماندهی مشکالت موجود در مسکن مهر ،بر لزوم تسریع
در تحویل واحدهای مسکن مهر به متقاضیان تأکید کرد.
وی در مورد همکاری مدیریت بانک مسکن غرب تهران با بنیاد مسکن برای پیشبرد موضوعهای مرتبط با مسکن مهر اعالم آمادگی نمود.
همچنین مهندس ش��هبازی با قدردانی از فعالیتهای بانک مس��کن و تعامل هر چه بیش��تر بانک با بنیاد مس��کن ،در مورد کاهش مدت زمان
ارزیابی واحدها و اصالح روند ارسال پروندهها از حوزه به مدیریت را خواستار شد.
در پایان ضمن بررس��ی مش��کالت فعلی در وضعیت فروش اقس��اطی پروژههای مناطق یاد ش��ده ،توافقهایی به منظور گسترش همکاری و
تعاملهای فیمابین و نیز برطرف نمودن مشکالت پیش رو صورت پذیرفت.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست بنیاد مسکن و بانک در مورد مسکن مهر شهرستان مالرد

نشست طرح اقدام ملی برگزار شد

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی طرح اقدام ملی تولید مس��کن
با حضور غالمرضا صالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،دکتر رضا نگهبان-
مدیرکل راهوشهرسازی اس��تان ،مهندس مرتضوی -معاون مسکن شهری بنیاد
مسکن استان ،مهندس فیروز -معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه شهرسازی
اس��تان و تعدادی از مدیران و کارشناسان مسئول ادارههای یاد شده در اداره کل
راهوشهرس��ازی اس��تان برگزار و در مورد ابعاد مختلف این طرح از جمله سهمیه
ش��هرهای زیر  100هزار نفر ،توزیع شهرستانی و شیوه تأمین زمین برای ساخت
پروژههای مربوطه بحث و تبادل نظر شد.
در ادام��ه صالحی با اش��اره به س��همیه تقریبی  12000واح��دی اختصاصی به
استان تهران در شهرهای زیر  100هزار نفر ،مهمترین چالش پیش روی این طرح در استان تهران را تأمین زمین از محل زمینهای در تملک
دولت یاد کرد و از اداره راهوشهرسازی استان خواست بهعنوان نماینده سازمان ملی زمین و مسکن در این زمینه مساعدت الزم را به عمل آورد.

نشست مدیر بنیاد مسکن با مسئولین شهرستان قدس
بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترک مهندس مهرداد رستگار -مدیر
بنیاد مس��کن شهرس��تانهای تهران ،پردی��س و قدس ،ماریا س��ادات رضوی-
بخش��دار مرکزی شهرس��تان قدس و همچنی��ن نماینده کمیته ام��داد امام(ره)
شهرس��تان ،دهیار و اعضای شورای اسالمی با مس��ئولین و مدیران برخی دوایر
این شهرس��تان با محوریت موضوعهای روس��تای هفت جوی از توابع شهرستان
قدس در بنیاد مسکن شهرستان تهران برگزار شد.
در این نشست در زمینه موارد مرتبط با صدور اسناد اراضی روستایی و بازنگری
طرح هادی این روستا بحث و تبادل نظر گردید.

رستگار نمی شوند مردمی که خشنودی مخلوق را در مقابل غضب خالق خریدند -امام حسین(ع)
29

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان ورامین
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ستاد مدیریت بحران شهرستان ورامین با
حضور حس��ین کاغذلو -فرماندار ،کارخانه -معاون امور فنی و عمرانی ،مهندس
علیخانیان -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تانهای ورامین و قرچک ،بخش��داران و
دیگر اعضای س��تاد در زمینه م��وارد مربوط با بحرانه��ای بالقوه از جمله بحث
مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی در فرمانداری برگزار شد.
در ابتدا مهندس عباس علیخانیان گفت :با همکاری بخش��داریهای مرکزی و
جوادآباد و دهیاران ،فعالیتهای مناسبی در زمینه نوسازی بافت فرسوده روستایی
توسط بنیاد مسکن انجام شده که این امر از میزان خسارتهای جانی و مالی در
زمان بروز حوادث طبیعی نظیر زلزله میکاهد.
وی توضیح داد 100 :در صد بافت روس��تای ظهیرآباد شهرس��تان ورامین فرس��وده است که برای نوسازی واحدهای مسکونی این روستا ،تعداد
 ۴۲پرونده تشکیل و برای دریافت تسهیالت  ۴0۰میلیون ریالی با کارمزد  ۴درصد به بانک معرفی میشوند.
بخش جواد آباد در تحقق نوسازی بافتهای فرسوده پیشگام بوده و بخش مرکزی نیز باید به این مهم بپردازد.

دیدار با امامجمعه شهرستان فیروزکوه

بناب��ر گ��زارش روابط عموم��ی ،مهندس حس��ین کیانی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان فیروزکوه ب��ا حجتاالسالموالمس��لمین امیری ارجمن��د -امامجمعه
شهرستان فیروزکوه دیدار کرد.
در این دیدار مهندس کیانی با امامجمعه شهرس��تان فیروزکوه در مورد موضوع
مشکالت روستای سله بن بحث و تبادل نظر نمود.

دیدار مدیرکل با فرماندار

بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،غالمرض��ا صالحی -مدی��رکل و معاون عمران
روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان و مهندس علی ش��هبازی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان م�لارد با توکلی کجانی -فرماندار این شهرس��تان دی��دار و در مورد
مشکالت موجود بر س��ر راه تصویب و بازنگری طرحهای هادی روستایی بحث
و تبادل نظر کردند.
در این دیدار صالحی گفت :مشکالتی در مسیر تصویب طرح هادی روستاهای
استان بوجود آمده است که به هیچ وجه متوجه بنیاد مسکن نیست.
وی افزود :در حال حاضر جهاد کشاورزی در بسیاری از روستاها مسئولیتهای
خ��ود را بر عهده نمی گیرد ک��ه این امر مانع مهم��ی در راه تصویب و بازنگری
طرحهای هادی ایجاد نموده و نیاز به بحث در سطوح کالن کشوری دارد.همچنین هماهنگی الزم از طریق نمایندگان استان در مجلس شورای
اسالمی انجام شده است که مقرر گردید با وزیر جهادکشاورزی نشستی در این زمینه برگزار شود.
س��پس توکلی کجانی با قدردانی از تالشهای بنیاد مس��کن گفت :ما در س��طح شهرس��تان به دلیل عدم تصویب با مشکالت متعددی مواجه
هستیم.
وی در پایان برای رفع این موانع با بنیاد مسکن اعالم آمادگی نمود.

صدقه خشم پروردگار را فرو مینشاند -پیامبر اکرم(ص)
30

بازدید مشترک مدیرکل و نماینده مجلس از روستاهای شهرستان لردگان
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
و دکتر خالدی -نماینده مردم شهرستانهای لردگان و خانمیرزا در مجلس
ش��ورای اسالمی از روس��تاهای دهس��تان ریگ بخش مرکزی شهرستان
لردگان بازدید کردند.
در ادامه نشس��تهایی با دهیاران و شوراهای روس��تاهای این دهستان
برگزار و مشکالت عمرانی روستاها مورد بررسی قرار گرفت و ضمن انجام
هماهنگیهای الزم ،تصمیمهایی برای رفع مشکالت گرفته شد.
در ای��ن بازدید مهندس رئیس��ی ب��ا بیان اهم فعالیتهای بنیاد مس��کن
بر مقاومس��ازی مس��کنهای غیرمقاوم در شهرس��تان تأکید کرد و گفت:
مقاومس��ازی واحدهای غیرمقاوم یکی از برنامهه��ای اولویتدار این نهاد
اس��ت و ظرفیت خوبی فراهم ش��ده تا مردم بتوانند با دریافت تس��هیالت
نسبت به مقاومسازی واحدهای مسکونی خود اقدام نمایند.
وی اف��زود :در زمین��ه اجرای آس��فالت معابر در فازهای بعدی نیاز به مش��ارکت و همراهی مردم و دهیاران داریم و م��ردم در زمینه صیانت از
طرحهای هادی روستایی باید تالش و همراهی الزم را با بنیاد مسکن داشته باشند.
همچنین دکتر خالدی با بیان مطالبی گفت :ارائه خدمات بنیاد مسکن در روستاهای شهرستان لردگان قابل قدردانی است اما مردم ،دهیاران و
شوراها باید همکاری الزم را با این نهاد انجام دهند تا بتوانیم در زمینه توسعه روستاها گام اساسی برداریم.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان چهارمحال و بختیاری

نشست مشترک مدیرکل منابع طبیعی و بنیاد مسکن با نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترک بنیاد مس��کن و منابع
طبیعی اس��تان به منظ��ور ایجاد تعام��ل و هماهنگی ب��ا حضور دکتر
خالدی -نماینده مردم شهرس��تانهای ل��ردگان و خانمیرزا در مجلس
ش��ورای اسالمی ،مهندس رئیسی -مدیرکل و معاون عمران روستایی
بنیاد مسکن استان ،محمدی مقدم -مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
اس��تان ،معاونین و کارشناس��ان اداره کل منابع طبیعی و بنیاد مسکن
استان تشکیل شد.
در ابتدا مهندس رئیس��ی هدف از تشکیل این نشست را ایجاد زمینه
همکاری بیشتر میان دو اداره و قدردانی از تعامل بسیار خوب همکاران
منابع طبیعی استان با این نهاد بیان کرد.
س��پس محمدی مقدم آمادگ��ی خود و هم��کاران مجموعه را برای
همکاری با بنیاد مس��کن به منظور خدمترس��انی به روستاییان در اس��تان اعالم کرد و گفت :در بحث واگذاری و صدور اسناد زمینهای تملک
شده مساعدت الزم انجام خواهد شد.
در ادامه دکتر خالدی با اش�اره به این که از س�وی بنیاد مس�کن فعالیتهای خوبی ارائه ش�ده اس�ت گفت :مردم باید
مشارکت کنند تا طرحها به صورت کامل در سایر روستاها اجرا و نسبت به مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی نیز
اقدام و از ظرفیت ایجاد شده در حوزه تسهیالت بهرهمند شوند.

براستی که خداوند عزّوجل رحم مینماید مرد را ،به سبب شدت محبت او به فرزندش -امام صادق(ع)
31

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار نماینده مجلس شورای اسالمی با مدیرکل بنیاد مسکن استان
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،دکتر کاظمی -نماینده مردم شهرس��تانهای اردل،
فارسان ،کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسالمی با مهندس رئیسی -مدیرکل
بنیاد مس��کن استان در زمینه بررسی مشکالت روستاهای حوزه انتخابیه دیدار و
گفتگو کرد.
در این دیدار دکتر کاظمی گفت :بنیاد مس��کن در مدت چند س��ال اخیر با ارائه
خدمات بسیار مطلوب در روستاها تغییرهای چشمگیری را ایجاد کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد خدماتی که در یک فاز یا دو فاز در روس��تاها ارائه شده
در فازه��ای بع��دی نیز انجام تا ب��ه صورت  100درصد روس��تاها از این خدمات
بهرهمند شوند.
س��پس مهندس رئیس��ی با اش��اره به این که هر خدمتی که در روستاها ارائه شده با حمایت مسئوالن و تالش همکاران در این نهاد انجام شده
است تأکید کرد که تنها هدف بنیاد مسکن تحقق اهداف امام(ره) میباشد.
وی تصریح کرد :یکی از اولویتهای این نهاد تش��ویق مردم برای مقاومس��ازی واحدهای غیرمقاوم است چرا که حادثه هیچگاه خبر نمیکند و
مردم باید از این تسهیالت استفاده کنند.

دیدار شورا و دهیاری روستای کران با مدیرکل بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،دهیار و ش��ورای روس��تای کران از توابع شهرستان
فارس��ان در دیداری با مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان به دلیل
فعالیتهای ارائه شده در این روستا از وی قدردانی کردند.
در این دیدار اس��ماعیل شهرانیپور -دهیار روس��تای کران گفت :بنیاد مسکن
اس��تان و شهرس��تان از جمله ادارههایی هس��تند که همکاری و تعامل خوبی با
دهیاری و شورا دارند.
شهرانیپور افزود :آسفالت میدان ورودی روستا یکی از بهترین خدماتی بود که
توسط بنیاد مسکن ارائه شد و رضایت مردم را بهدنبال داشته است.
در ادامه مهندس رئیس��ی با بیان مطالبی خاطرنش��ان کرد :با پیگیری و تالش
همکارانمان خدمات خوبی در شهرس��تان فارس��ان و روستای کران انجام شده است به گونهای که عملیات زیرسازی و پیادهروسازی در روستای
سپیدانه با اعتباری به مبلغ  2میلیارد ریال و میدان ورودی روستای کران با  8میلیارد ریال اعتبار از توابع شهرستان فارسان اجرا شد.

نشست مشترک بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و امالک برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان ،اداره ثبت اسناد و امالک استان ،مدیران شهرستانی و کارشناسان
مربوطه در اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان کوهرنگ به منظور بررسی روند
صدور اس��ناد مالکیت روستایی و شهری ،اخذ اسناد اراضی ملی و رفع مشکالت
موجود برگزار و در زمینه تعامل بیش از پیش این دو دس��تگاه برای صدور اس��ناد
مالکیت بحث و تبادل نظر انجام شد.
در ابتدا گزارشی توسط کارشناس مسئول امور زمین بنیاد مسکن استان ارائه و
معاونین و کارشناس��ان مربوطه مسائل و مشکالت را مطرح و پیرامون تسریع در
اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید وعرضه مسکن
تبادل نظر و تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.
سپس مهندس رئیسی با بیان مطالبی گفت :تأمین زمین و ساخت مسکن روستایی برای قشرهای آسیب پذیر جامعه روستایی ،حمایت از تولید

هر کس به رزق و روزی کم از خدا راضی باشد ،خداوند از عمل کم او راضی خواهد بود -امام رضا(ع)
32

نشست هماهنگی مسکن محرومین برگزار شد
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،در زمینه هماهنگی س��اخت مس��کن محرومین در
شهرس��تان ش��هرکرد نشس��تی با حضور فرماندار و معاون فرماندار شهرس��تان،
مدیرکل بنیاد و معاون مس��کن استان ،مدیر بنیاد مس��کن شهرستان و دهیاران
در فرمانداری برگزار شد.
در ابتدا مهندس رئیس��ی با اش��اره به این که اس��تان چهارمح��ال و بختیاری
چهارمین استانی است که توانسته سهمیه مسکن محرومین را دریافت کند گفت:
مس��ئوالن باید در شناس��ایی محرومین و س��اخت این واحدها همکاری الزم را
همچون گذشته با این نهاد داشته باشند.
وی افزود :دهیاران و ش��وراها باید در شناس��ایی نیازمندان واقعی در روس��تاها
تالش کنند تا بتوانیم هرچه سریعتر در زمینه خانهدار کردن این افراد اقدامهای الزم را انجام دهیم.
س��پس عبدالعلی ارژنگ -فرماندار شهرس��تان شهرکرد تأکید کرد که متقاضیان باید شناسایی و عالو ه بر تشکیل پرونده استعالمهای الزم اخذ
و پروانه ساخت صادر شود.
ارژنگ گفت :روس��تاییان نیازمند نیز میتوانند از این فرصت به وجود آمده بهرهمند و برای تش��کیل پرونده به ش��ورا و دهیاری مراجعه کنند.
دهیاران نیز موظفند براساس ضوابط و قواعد قانونی متقاضیان واقعی را به بنیاد مسکن معرفی نمایند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

و عرضه مس��کن روس��تایی و نیز صدور سند برای امالک روستایی و ش��هرهای زیر  25000نفر جمعیت با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک از
جمله وظایف ذاتی بنیاد مسکن میباشد.
در ادامه مهندس بهرس��ی -مدیرکل اداره ثبت اس��ناد و امالک نیز با س��پاس از همکاری خوب بنیاد مس��کن با این دس��تگاه گفت :یکی از
فعالیتهای مشترک این دو دستگاه صدور اسناد مالکیت است بنابراین تعامل این دو دستگاه موجب رضایت مردم میشود.

دوره آموزشی آئین نگارش و مکاتبات اداری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،دوره آموزشی آئین نگارش و مکاتبات ادارای ویژه کارکنان بنیاد مسکن استان و شهرستانها توسط واحد آموزش و
توسعه منابع انسانی به مدت دو روز در جهاد دانشگاهی با حضور معاونان ،کارشناسان و مدیران شهرستانی برگزار شد.

دوره آموزشی با رویکرد کیفیت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،دوره آموزش��ی تخصصی کیفیت حوزه معاونت مس��کن شهری با حضور کارشناس��ان دفتر نظارت و ارزیابی مسکن
شهری در بنیاد مسکن استان و شهرستانها در این نهاد برگزار شد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان جنوبی
بازدید استاندار از مراحل ساخت مسکن محرومین در روستاهای استان
ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،مهندس معتمدیان -اس��تاندار و معاون هماهنگی
امور عمرانی اس��تاندار ،مهندس آس��مانی مقدم -مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن
استان از مراحل ساخت مسکن محرومین در روستای هج و نج شهرستان بیرجند
بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس آسمانی مقدم با بیان مطالبی گفت :روستای هج و نج از
جمله روس��تاهایی بود که در معرض خالی ش��دن از سکنه قرار داشت که در سفر
دکتر نوبخت -رئیس س��ازمان مدیریت و برنامهریزی کش��ور و مهندس تابش-

از جمله بندگان ،آن کس پیش خدا محبوبتر است که برای بندگان سودمندتر است -پیامبر اکرم(ص)
33

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

رئیس بنیاد مسکن کشور کلنگ ساخت واحدهای مسکونی آن به زمین زده شد.
وی با اشاره به اینکه برای هر تعداد خانوار ساکن دائم در روستا یک واحد مسکونی ساخته شده است ،افزود :تعداد  26خانوار در روستای هج و
نج سکونت دارند که واحدهای مسکونی  25خانوار آن ساخته یا در حال ساخت است و از این تعداد  21واحد تکمیل و آماده بهرهبرداری است.
سپس مهندس معتمدیان گفت :به متقاضیانی که توانایی خرید دام با ارز تعادلی را داشته باشند به ازای هر خانوار ،تسهیالتی معادل  10رأس
دام با خرید ارز تعادلی اعطا میشود.
این دامهای وارداتی از کش��ور پاکس��تان و مولد بوده که افراد متقاضی تا  2س��ال حق فروش ندارند و تکثیر آنها میتواند منبعی برای پرداخت
اقساط تسهیالت باشد.

نشست کمیته راهبری تأمین مسکن محرومین شهرستان خوسف
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی مسائل و مش��کالت حوزه مسکن
محرومین شهرس��تان خوس��ف با حضور مهندس آس��مانی مقدم -مدیركل بنیاد
مس��كن استان ،فرماندار شهرستان خوس��ف ،معاون بازسازی و مسکن روستایی
بنیاد مسکن استان و بخشدار جلگه ماژان در بنیاد مسکن برگزار شد.
در ابتدا مهندس آس��مانی مقدم با بیان اینکه دول��ت برنامههای خوبی را برای
مسکن داشته اس��ت ،گفت :با توجه به اینکه قیمت مسکن افزایش یافته ،درصد
افزایش تسهیالت هم خوب بوده است.
وی گفت :امس��ال در حوزه ساخت مسکن وظایفی به این نهاد محول شده که
ساخت تعداد  5000واحد مسکن محرومین یکی از این برنامهها است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به طرح اقدام ملی گفت :در این طرح در قالب مسکن محرومین ،مسکن شهری و اقدام ملی حدود 8200
واحد در استان ساخته میشود.
در ادامه فرماندار شهرس��تان خوس��ف با س��پاس از مجموعه بنیاد مس��کن در مورد کمک برای ساخت مس��کن محرومین ،مواردی را در مورد
وضعیت معیش��تی و همچنین کمبود و کاس��تی منابع و استقرار امکانات در این شهرستان مطرح نمود و از مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان
خواست هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر برای پیشبرد اهداف و مرتفع نمودن مشکالت مردم در بخشهای مختلف بهویژه مسکن محرومین
و نیازمندان را با بنیاد مسکن شهرستان داشته باشند.

نشست مربیان و سر گروههای حلقههای صالحین بسیج ادارهها

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مربی و س��ر گروههای طرح صالحین بسیج
ادارهها در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
این نشست در مورد کیفیسازی حلقه ها ،آمادهسازی پایگاهها برای برنامههای
صالحی��ن و اجرای آن در س��ال  98در زمینه برنامهه��ای حلقهها برای اعضای
سرگروههای صالحین پایگاههای تابعه بسیج ادارهها در سال جدید برگزار شد.
در ابتدا کرمانی از مربیان حلقههای صالحین استان گفت :سر گروههای حلقهها
باید با کیفیس��ازی برنامهها و حلقهها نهایت تالش و کوش��ش را داشته باشند.
برنامهه��ای خوب و متنوعی را برای کارکنان برگ��زار کنند تا کارکنان بتوانند در
حلقهها از مطالب ارائه ش��ده نهایت استفاده را ببرند و بتوانند در جذب حداکثری
بسیجیان کمک شایانی به حلقهها داشته باشند.
در ادامه هر یک از اعضای حاضر در نشست به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
سپس بانویی -مسئول پایگاه مقاومت بسیج نور بنیاد مسکن استان گفت :باید نقاط قوت و ضعف را در حلقهها مشخص نمود و برای رفع آنها
اقدام کرد همچنین موضوع برنامه حلقهها را باید طوری زمانبندی کرد که یک موضوع خاص در سطح ادارهها اجرا شود.

بهترین کارها در پیش خدا نگهداری زبان است -پیامبر اکرم(ص)
34

قاضیزاده هاشمی :حاشیه نشینی در شهرها با توسعه روستاها حل میشود

نماین�ده مردم شهرس�تانهای فریمان ،س�رخس و رضویه در مجلس ش�ورای اسلامی ب�ا تأکید بر اس�تفاده از تمام
ظرفیته�ای قانون�ی برای سرعتبخش�ی و ایج�اد تحرک در فعالیته�ای عمرانی روس�تاها ،گفت :افزای�ش اعتبارها،
تسهیالت و شتاب بخشی در اجرای طرحهای توسعه روستایی در شهرستانها در واقع امری ضروری است.

در ادامه مهندس س��یدرضا موس��وی نیا با تأکید بر توسعه روستایی و محرومیت زدایی در روس��تاهای استان ،گفت :بنیاد مسکن بهعنوان یک
س��ازمان و نهاد جهادی و خدمت گذار همواره برای محرومیت زدایی و توس��عه روس��تاها تالش کرده و ش��اخصهای توسعه روستایی در استان
بیانگر تأثیر اقدامهای انجام شده در این زمینه بهویژه در مناطق کمتر توسعه یافته است.
وی در پایان گزارشی از وضعیت پروژههای روستایی شهرستانهای استان و عملیات عمرانی انجام شده ارائه داد.
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ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ،احس��ان قاض��یزاده هاش��می -نماین��ده مردم
شهرس��تانهای فریمان ،سرخس و رضویه در مجلس شورای اسالمی با مهندس
موسوی نیا -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار کرد.
در این دیدار احس��ان قاضیزاده هاش��می گفت :مش��کالت حاشیهای شهرها
بهویژه حاش��یه نشینی در کالنشهرها با توسعه روس��تاها و ایجاد زیرساختهای
مورد نیاز روستاییان حل میشود.
وی افزود :مردم مناطق روستایی استان به سبب تغییرهای آب و هوا و کم آبی
دچار مش��کالت فراوان شدهاند و در بعضی روستاها جوانان به دلیل نبود اشتغال
به شهرها و استانهای همجوار مهاجرت میکنند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان رضوی

دوره آموزشی حسابداری بخش عمومی برگزار شد

عباس رضایی -کارش��ناس آموزش بنیاد مس��کن استان خراسان رضوی از برگزاری دوره آموزشی حسابداری بخش عمومی به صورت ملی در
بنیاد مسکن استان و شهر مشهد به مدت دو روز با حضور بخشی -مدیرکل ذیحسابی بنیاد مسکن کشور خبر داد.
عباس رضایی در این مورد گفت :در این دوره تعداد  90نفر از ذیحسابان و کارشناسان ذیحسابی سراسر کشور شرکت کردند.

برگزاری دوره آموزشی ابعاد حقوقی شرایط عمومی پیمان

بنابر گزارش روابط عمومی ،دوره آموزش��ی ابعاد حقوقی ش��رایط عمومی پیمان به صورت ملی در بنیاد مس��کن استان خراسان رضوی و شهر
مشهد به مدت سه روز برگزار شد.
عباس رضایی -کارشناس آموزش بنیاد مسکن استان در این مورد گفت :در این دوره  60نفر از رؤسای حقوقی و امالک ،کارشناسان مسئول
نظارت و ارزیابی معاونت عمران روستایی و کارشناسان امور قراردادها و کنترل پروژه شرکت کردند.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با مدیرعامل شرکت آبفا

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس موسوی نیا -مدیرکل بنیاد مسکن استان
با مهندس س��یدابراهیم علوی -مدیرعامل ش��رکت آبفای استان دیدار و گفتگو
کرد.
در این دیدار مهندس موس��وی نیا گفت :س��اخت مسکن در شهرهای کوچک
و ب��زرگ به صورت انبوه یا ت��ک واحدی ،از فعالیتهای این نهاد میباش��د ،لذا
ب��رای بهرهبرداری قطعی از این واحدها بهویژه در انبوهس��ازیها و جلب رضایت
متقاضیان نیازمند این هستیم که انشعابات رفاهی از قبیل آب ،برق ،گاز ،تلفن و ،...به موقع نصب شوند.

بدرستی که شیعیان ما قلبشان از هر ناخالصی ،حیله و تزویر پاک است -امام حسین(ع)
35

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

سپس مهندس علوی با قدردانی از خدمت به مستضعفین و خانه دار نمودن اقشارکمدرآمد جامعه توسط این نهاد ،برای هرگونه همکاری ،قول
مساعد داد و گفت :فعالیتهای عمرانی که بنیاد مسکن در روستاها انجام داده است موجب شده رغبت روستاییان برای ماندن درروستاها افزایش
یابد واز مهاجرت به شهرها جلوگیری نماید.
وی ادامه داد :تعامل دس��تگاههای اجرایی مرتبط با یکدیگر ،تأثیر بس��یاری در شناس��ایی مشکالت بهویژه در سطح روستاها دارد ،بهطوری که
عالوه بر محرومیت زدایی موجبات توسعه نیز فراهم خواهد شد.

کارگاه آموزشی سالمت و تندرستی بانوان و بهداشت بلوغ فرزندان برگزار شد
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بنابر گزارش روابط عمومی ،کارگاه آموزشی سالمت و تندرستی بانوان و بهداشت بلوغ فرزندان ویژه همسران و بانوان همکار برگزار شد.
از موضوعهای بیان ش��ده در این دوره آموزش��ی میتوان به نکتههای بهداش��ت عمومی بانوان ،آگاهی و نگرش زنان نسبت به انجام تستهای
غربالگری سرطان پستان ،ارتقای رفتارهای پیشگیریکننده از سرطان پستان و...اشاره کرد.
در این کارگاه آموزش��ی پرهیز از دخانیات ،داش��تن فعالیت بدنی منظم ،داش��تن وزن ایده آل ،تغذیه س��الم ،محافظت از بدن و پوست در برابر
عفونتها ،زندگی روانی و معنوی س��الم و ایمنی محیط کار بهعنوان مهمترین اصول پیش��گیری ،تش��خیص زودهنگام س��رطان ،بهداشت بلوغ
فرزندان در مورد تعریف بلوغ و...توضیحهای الزم ارائه شد.
کارش��ناس س�لامت با اشاره به وظایف خانواده و مربیان در برخورد با نوجوانان بیان کرد :به فرزندان خود توجه ،محبت كافی و متناسب داشته
و با ارتباط کالمی و عاطفی مناسب از برخورد قهری در مواجهه با رفتار سوء آنها پرهیز کنید.
وی افزود :والدین باید به فرزندان خود حق انتخاب دهند و با واگذاری مسئولیت تدریجی همراه با نظارت و حسابرسی ،به شخصیت و عواطف
آنها احترام بگذارند.

قدردانی از برگزیدگان مسابقه شیوههای دعوت به نماز

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می از همکاران بنیاد مسکن استان که در
مسابقه شیوههای دعوت به نماز موفق به کسب رتبههای اول تا سوم شده بودند
تجلیل به عمل آمد.
این مس��ابقه توس��ط دفتر فرهنگی و دفتر نمایندگی ولیفقیه در بین کارکنان
بنیاد مس��کن برگزار ش��ده بود که در بین شرکتکنندگان مرضیه مقصودی مقام
اول ،محم��د امیرآب��ادی رتبه دوم و نگین فرخی فر (فرزند همکار) رتبه س��وم را
کسب کردند.
گفتنی اس��ت طی مراس��می در نمازخانه بنیاد مس��کن از برگزیدگان مس��ابقه
ش��یوههای دعوت به نماز توسط مهندس موس��وی نیا -مدیرکل ،حجتاالسالم
حیدری رضوی -مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه ،حجتاالس�لام سلطانی -قائممقام مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه و مهدی دشت بیاض-
فرمانده پایگاه بسیج تجلیل به عمل آمد.

دیدار اعضای هیئت علمی دانشکده مدیریت علوم دفاعی راهبردی با معاونین بنیاد مسکن

بنابر گزارش روابط عمومی ،تعدادی از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دوره
دکترای دانشکده مدیریت علوم دفاعی راهبردی با معاونین بنیاد مسکن در مورد
تدوین دکترین پدافند غیرعامل کالبدی ش��هرها با تأکید بر ش��هر مشهد دیدار و
گفتگو کردند.
در ابتدا دکتر تافته -رئیس دانش��گاه مدیریت عل��وم دفاعی راهبردی گفت:به
منظور دوره نهم مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل نیازمند تدوین دکترین پدافند
غیرعامل کالبدی شهرها با تأکید بر شهر مشهد هستیم که امیدواریم با همکاری
و همیاری دس��تگاههای ذیربط موضوع از جمله بنیاد مسکن استان این امر مهم

به خشم در آوردن و شرمنده ساختن دوست ،مقدمه جدایی از اوست -امام علی(ع)
36

دیدار مدیران بنیاد مسكن و بانك مسكن استان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان شمالی
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نهایی شود.
وی با تبیین جایگاه و نقش پدافند غیرعامل در حفظ امنیت ملی و بازدارندگی علیه تهدیدهای دشمن گفت :تهدیدهای مربوط به حوزه پدافند
غیرعامل در بخشهای زیس��تی ،ش��یمیایی ،هس��ته ای ،اقتصادی ،بیولوژیک ،مردم محور و کالبدی است و برنامههای سازمان پدافند غیرعامل
کشور در زمینه مقابله با این تهدیدها اجرا میشود.
س��پس مهندس بهروانفر -معاون مس��کن شهری بنیاد مسکن با بیان اینکه اگر بحث مهندسی و کیفیت ساختوساز را جدی بگیریم با رعایت
اصول فنی میتوانیم به بسیاری از مؤلفههای پیچیده پدافند غیرعامل پاسخ دهیم ،افزود :باید کالبد سکونتگاههای شهری و روستایی را طوری
طراحی و برنامهریزی کنیم تا همه مؤلفهها بهویژه مقاومسازی واحدهای مسکونی در آن دیده شود.
همچنین مهندس حس��ینی -معاون بازس��ازی و مسکن روستایی با بیان اینکه مس��کن بهعنوان یک پدیده اثرگذار بر بافت کالبدی روستاهای
کش��ور و عاملی مهم در ایجاد احس��اس امنیت و ماندگاری در روس��تاها نیازمند توجه جدی اس��ت ،گفت :در صورت اجرای درس��ت طرحهای
مقاومسازی واحدهای مسکونی روسـتایی بـا توجـه بـه ارزشهـا و هویـت درونـی روسـتا میتوان گفت که این عمل میتواند عاملی مهم در
پدافند غیرعامل و ارتقای امنیت در مناطق روسـتایی باشـد.
در پایان مهندس معصومی -معاون عمرانی روستایی بنیاد مسکن با اشاره به اینکه بنیاد مسکن استان زنجان در این زمینه اقدامات قابل توجهی
انجام داده است ،گفت :در واقع ارتقای کیفی ابنیه یکی از راههای توانمندسازی نظام روستایی و ارتقای امنیت در نقاط روستایی محسوب میشود.

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس محمدی -مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان
با اسدی فر -مدیر شعب بانک مسكن استان دیدار نمودند.
در این دیدار مهندس محمدی گزارش��ی از روند اعطای تسهیالت طرح ویژه بهسازی
ومقاوم س��ازی مسکن روستایی ،میزان اعتبارها ،سهمیه ابالغی به بانکهای عامل و...
را ارائه داد.
وی با س��پاس از همکاری و مس��اعدت بانکهای عامل گفت :بانك مسكن از جمله
بانكهایی بوده اس��ت كه متقاضیان و روستاییان همیشه رضایت كامل را از آن داشتند.
وی در ادامه بر همكاری بیشتر بانکها با بنیاد مسکن تأکید کرد.
در ادامه اسدی فر در مورد انعقاد كامل تسهیالت بازسازی و پرداخت تسهیالت اعالم
آمادگی کرد و از پیگیریهای مستمر بنیاد مسكن قدردانی نمود.
وی با س��پاس از بنیاد مس��كن در مورد ساخت مس��كن مقاوم ابراز خرسندی نمود که این تسهیالت در پایان به سرپناهی امن برای روستاییان
ختم میشود.
در پایان به منظور تالش جذب تس��هیالت و انعقاد قرارداد واحدهای آس��یبدیده از س��یل ،لوح تقدیری از طرف مهندس محمدی به اسدی فر
اهدا شد.

دیدار با شهردار بجنورد

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس محمدی -مدیركل و معاونین بنیاد مسكن با دکتر
زارعی -شهردار بجنورد دیدار و گفتگو كردند.
در این دیدار دكتر زارعی از توان فنی و مهندس��ی بنیاد مس��كن و امور ماش��ینآالت
قدردانی کرد و گفت :ش��هرداری بر آن اس��ت پس از حل و فصل پروژههای گذش��ته،
دریچهای دیگر برای همكاری در پروژههای با حساس��یت باال را گش��وده و این پروژهها
را به بنیاد مس��كن واگذار نماید ،چرا كه عملكرد ،كیفیت ،تعهد كاركنان و نیروهای بنیاد
مسكن را در سالهای گذشته از نزدیك دیده ایم.

تالوت کننده سوره حدید ،واقعه و الرحمن در آسمانها و زمین اهل بهشت
خوانده میشوند -حضرت زهرا(س)
37
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وی در ادامه گفت :بنیاد مس��كن عمده فعالیتهای عمرانی روس��تاهارا با تمام كاستیها و مشكالت به خوبی انجام میدهد و با توجه به توان
باالیی كه دارد در ش��هرها نیز اقدامات موثری را انجام داده اس��ت كه از جمله آنها اجرای پروژه گلستانشهر و راه دسترسی بجنورد به گلستانشهر
میباشد.
شهردار بجنورد افزود :نگاهها به همكاری موثر بنیاد مسكن و شهرداری بجنورد مثبت است و از این به بعد با امید به انجام و ارائه خدمت بهتر
به مردم از این همكاری و حمایت دریغ نخواهیم كرد.
سپس مهندس محمدی با بیان مطالبی در مورد پروژههای در دست اجرا ،بنیاد مسكن را آماده خدمت به مردم استان دانست و افزود :همواره
در پروژهها تالش میشود با سرعت عمل و رعایت كیفیت زمینه ساز آسایش مردم باشیم.

تقدیر از عوامل برنامه سالم آبادی
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به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور مدیر كل و معاونین بنیاد مسکن استان
از تهیهكننده ،كارگردان و مجری برنامه تلویزیونی س�لام آبادی سیمای استانی اترك در
بنیاد مسكن استان تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم مهندس محمدی -مدیركل بنیاد مسكن استان ضمن تبریك كسب رتبه
برتر در بیست و دومین جشنواره تولیدات صداوسیما در بین برنامههای روستا محور گفت:
فعالیتهای بنیاد مس��كن و ترویج فرهنگی مشاركت و مقاوم سازی در بین روستاییان از
دریچه نگاه برنامه س�لام آبادی موجب ش��ده این نهاد در روستاها به نحو خوبی معرفی
بشود.
مهندس محمدی با قدردانی از تالشهای تیم س�لام آبادی آمادگی بیش��تر این نهاد را
در جهت همكاری اعالم كرد.
در ادامه علی میرقراچلو -تهیه كننده و كارگردان ،بنیاد مس��كن را همراه ترین دس��تگاه عمرانی در روستاها نامید و ابراز خوشحالی كرد كه هر
زمان نیاز به حضور مدیران این نهاد در روستاها بود به بهترین صورت و در كوتاه ترین زمان توانستیم به خواسته مردم روستاها پاسخ بدهیم كه
افتخاری دو طرفه و متقابل میباشد.
در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر از عوامل برنامه سالم آبادی تجلیل به عمل آمد.

نشست هماهنگی فرمانده مرزبانی و مدیركل بنیاد مسكن استان

نشست هماهنگی پروژههای مرزی در حال اجرا و برنامهریزی پروژههای قابل انجام در
مناطق مرزی گلیل و س��رانی شهرستان شیروان و مناطق مرزی شهرستانهای بجنورد
و راز و جرگالن با حضور س��رهنگ داوطلب -فرمانده مرزبانی استان ،معاونین پشتیبانی
و فنی مهندسی و مهندس محمدی -مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابت��دا مهندس محمدی با اش��اره به اجرای پروژه راه مرزی گفت :بنیاد مس��كن از
ابتدای پروژه در س��ه محور كار را آغاز نمود كه در محورهای گلیل ،بردر و س��رانی در شهرس��تان شیروان از  45كیلومتر مسیر تعیین شده كه به
پایان رسیدهاند و همچنین در محور پرسه سو و شهرستان راز و جرگالن نیز پروژه در دست اجراست.
وی از حمایته��ای ویژه مرزبانی ،بهویژه فرماندهی اس��تان ،اجرای این پروژه را خدمت دانس��ت و افزود :ب��ا توجه به موانع و صعب العبور بودن
مسیرها در نقطه صفر مرزی و...هیچ گونه تأثیری در جدیت نیروهای جهادی بنیاد مسكن در اجرای پروژه نداشته است.
همچنین سرهنگ داوطلب با قدردانی از تالشهای مجموعه بنیاد مسكن ،همت این نهاد با شرایط خاص منطقه را مقدس دانست.
وی همچنین با اش��اره به كمكهای ماش��ینآالت در تسطیح محورهای منتهی به پاسگاههای مرزی ،از تالشهای مدیر ،كاركنان و رانندگان
ماشینآالت قدردانی كرد.

طلب علم بر هر مسلمانی واجب است ،همانا خدا جویندگان علم را دوست دارد -پیامبر اکرم(ص)
38

به گزارش روابط عمومی ،اردوی تفریحی ،فرهنگی ،س��یاحتی
و زیارت��ی كاركنان و خانواده هایش��ان با حضور حجتاالس�لام
احمدیف��ر -رئیس س��تاد اقامه نماز اس��تان ،مهندس محمدی-
مدیركل ،مدیران ،کارکنان ،همس��ران و فرزن��دان کارکنان بنیاد
مسكن اس��تان در جوار بقعه مباركه امامزاده اسماعیل بن موسی
بن جعفر(ع) در پارك ملی بابا امان برگزار شد.
در این گردهمایی حجتاالس�لام احمدی فر و مهندس محمدی مطالبی را در بحث نماز ،برنامه فرهنگی و س��خنرانی با موضوع خانواده بیان
کردند.
در پایان هدایایی به حاضرین اهداگردید و از فعاالن عرصه نماز قدردانی شد.

تأکید نماینده مجلس شورای اسالمی بر همکاری با بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،عباس پاپیزاده -نماینده مردم شهرستان دزفول و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در بازدید
از روند بازس��ازی واحدهای مس��کونی آسیبدیده از سیالب در روستاهای بخش مرکزی این شهرستان با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن ،بر
همکاری همه سازمانها و دستگاههای اجرایی شهرستان با بنیاد مسکن تأکید کرد.
پاپیزاده در دیدار با شوراهای روستاهای بنه عاطی ،دیلم سفلی و بنه الوان ،خواستار تسریع در روند بازسازی شد.
همچنین ناصر ایزدی فر -مدیر بنیاد مسکن شهرستان دزفول از پایان تعمیرات واحدهای مسکونی و ساخت واحدهای آسیبدیده خبر داد.
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برگزاری اردوی خانوادگی

ارزیابی  ۱۵000واحد مسکونی در شهرستان مسجد سلیمان

به گزارش روابط عمومی ،نشست شورای اداری شهرستان مسجد سلیمان با حضور فرماندار ،مسئولین و عمادی -رئیس ستاد بازسازی مناطق
زلزلهزده این شهرستان برگزار شد.
در این نشست فرماندار از همه مدیران شهرستان خواست تا تالش و اهتمام بیشتری را برای رفع مشکالت مردم داشته باشند.
در ادامه عمادی گفت :تاکنون تعداد  ۱۵000واحد مسکونی ارزیابی شده که از این تعداد ۱۳300 ،واحد ثبت سامانه شده است.
وی افزود :در شهرستان مسجد سلیمان بافت فرسوده وجود دارد که امیدواریم با همکاری مسئولین شهری بتوانیم تا سال  ۱۴۰۰تعداد 11000
واحد مسکونی را بازسازی کنیم.
رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزلهزده شهرستان مسجد سلیمان از مسئولین بانکها خواست در پرداخت تسهیالت همکاری الزم را انجام دهند.

انعقاد تفاهم نامه مشترک بین بنیاد مسکن و جهاد دانشگاهی

به گزارش روابط عمومی ،آیین انعقاد تفاهم نامه فی مابین بنیاد مسکن و جهاد
دانشگاهی با حضور رؤسای بنیاد مسکن و جهاد دانشگاهی خوزستان برگزار شد.
انجام امور پژوهش��ی ،برگزاری کالسهای آموزشی و همکاریهای رسانهای از
مهمترین موارد مطرح شده در این تفاهم نامه هستند.

کثرت سکوت موجب ابهت و بزرگی است و انصاف مایه فزونی دوستان است -امام علی(ع)
39
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تجلیل از خدمات بنیاد مسکن شهرستانهای اهواز و کارون
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،جواد کاظم نس��ب الباجی -عضو مجمع نمایندگان
اس��تان با حضور در بنیاد مسکن شهرس��تان اهواز ،از آخرین روند بازسازیها در
سیالب فروردین ماه خوزستان مطلع شد.
در این نشس��ت ،غالمرضا شیخی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان اهواز گزارشی
از روند بازس��ازی و فعالیتهای بنیاد مسکن بهویژه اجرای طرحهای ایمنسازی
و سیل بندها در روستاهای اهواز ارائه نمود.
غالمرضا ش��یخی با اش��اره به تداوم کار بازسازی گفت :کار تعمیر تعداد ۲000
واحد مسکونی به اتمام رسیده و عملیات ساخت بیش از  ۷۰۰واحد مسکونی نیز آغاز شده است.
در این دیدار ،جواد کاظم نسب الباجی با تجلیل از خدمات فنی و تخصصی بنیاد مسکن شهرستانهای اهواز و کارون ،خواستار تسریع در روند
بازسازی شد.

نشست مشترک مدیران امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی ستادهای معین بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مشترک س��تاد هماهنگی بازسازی مناطق
س��یلزده خوزستان با مدیران امور اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی بنیاد مسکن،
دانشگاه شهید چمران و نمایندگان دستگاه نظارت پروژههای سیل بندها در بنیاد
مسکن استان برگزار شد.
در این نشست نصرا...دهقانی -رئیس ستاد هماهنگی بازسازی مناطق سیلزده
خوزس��تان بر رفع موانع و برنامهریزی برای تس��ریع در ساخت سیل بندها تأکید
کرد و گفت :برای ارتقا کیفیت کار الزم اس��ت دستگاه نظارت نهایت دقت را در
اجرای صحیح پروژهها اعمال نماید.
نصرا...دهقانی همچنین تأکید کرد؛ دستگاه نظارت از اعمال نظر اشخاص غیر متخصص در نظارت و اجرای پروژهها جلوگیری کند.

آغاز بهسازی معابر روستای سیدناصر دشت آزادگان

به گزارش روابط عمومی ،عبدالخالق محمدیان -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان از آغاز بهسازی معابر روستای سیدناصر دشت
آزادگان خبر داد.
عبدالخالق محمدیان گفت؛ منبع تأمین اعتبار این پروژه از محل اعتبارهای نفت و مناطق سیلزده میباشد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان زنجان
نشست شورای هماهنگی بانکهای استان

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای هماهنگی بانکهای اس��تان با
حض��ور دکتر حقیقی -اس��تاندار ،مهندس صنعتیمنفرد -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان ،گروهی از مس��ئولین دس��تگاههای اجرایی و مدیران بانکهای اس��تان
برگزار شد.
در ابتدا دکتر حقیقی به همکاری بانکهای اس��تان برای پرداخت تسهیالت به
منظور بازسازی و تعمیر واحدهای مسکونی روستایی و شهری اشاره کرد و گفت:
همه بانکهای اس��تان موظفند در کمترین زمان ممکن نسبت به ارائه تسهیالت
به متقاضیان اقدام نمایند.

میانه روی ،ثروتمندی میآورد -امام صادق(ع)
40
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وی تأکی��د ک��رد :بانکهای عامل باید از ظرفیتهای قانونی مانند ضمانت زنجیرهای ،س��ند مالکیت و یا ضمانتهای دیگر که مدنظر ش��بکه
بانکی میباش��د ،در اعطای تس��هیالت استفاده کنند تا روند اعطای تسهیالت مقاومسازی واحدهای روستایی در سطح استان با سرعت بیشتری
انجام شود.
در ادامه مهندس صنعتیمنفرد با بیان مطالبی در مورد شیوه ارائه تسهیالت طرح ویژه در مناطق شهری و روستایی بر لزوم همکاری بانکهای
عامل در زمینه پرداخت تسهیالت به متقاضیان تأکید کرد و به آغاز مرحله سوم ارائه تسهیالت برای بازسازی و ساخت واحدهای مسکونی اشاره
کرد و گفت :در مرحله اول و دوم  82درصد تسهیالت پیشبینی شده که انعقاد قرارداد شده است.

بازدید از پروژه جابجایی روستای مرصع
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،مهن��دس صنعتیمنفرد -مدیرکل و معاونین بنیاد
مسکن استان ،مهندس عسگری -فرماندار شهرستان و بخشدار بخش مرکزی از
پروژه جابجایی روستای مرصع شهرستان زنجان بازدید نمودند.
در ای��ن بازدی��د مهندس صنعتیمنفرد گفت :با توجه به اینکه روس��تای مرصع
در یک موقعیت کوهس��تانی ق��رار دارد دالیلی مهمی از جمل��ه وجود واحدهای
مس��کونی فرسوده و غیرمقاوم ،قرار گرفتن در معرض خطر سیالبهای فصلی و
رانش زمین موجب جابه جایی این روستا شده است.
وی افزود :بنیاد مس��کن استان برای بحث آمادهسازی محل جابجایی روستای
مرصع در فاز اول اعتباری بیش از  6میلیارد ریال در نظر گرفته است.
س��پس مهندس عس��گری فعالیتهای بنیاد مس��کن اس��تان را در مورد حل
مشکالت این روستا بسیار ارزشمند دانست و گفت :با همکاری فرمانداری و بنیاد
مسکن همه تالش خود را مبنی بر حل مشکالت این روستا و جابجایی آن به کار خواهیم گرفت.

نشست مشترک مدیرکل بنیاد مسکن استان با فرماندار

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست مشترکی با حضور مهندس صنعتیمنفرد-
مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان ،مهندس عسگری -فرماندار و معاونین دو دستگاه
در مورد بررسی اقدامها و فعالیتهای بنیاد مسکن برگزار شد.
در ابتدا مهندس صنعتیمنفرد با تش��ریح فعالیتهای بنیاد مسکن در حوزههای
مختلف ش��هری و روس��تایی گفت :در سطح شهرس��تان فعالیتهای مطلوبی در
مورد اجرای طرح هادی و صدور اس��ناد مالکیت روس��تایی با همکاری اداره ثبت
اس��ناد و امالک صورت گرفته است و اکنون نیز پروژه جابجایی روستای مرصع
شهرس��تان زنجان و پروژه مسکونی  384واحدی گلش��هر زنجان در دستور کار
این نهاد قرار دارد.
وی به اجرای طرح توسعه پایدار منظومههای روستایی در سطح شهرستان اشاره کرد و افزود :با اجرای این طرح در سطح روستاهای شهرستان
میتوان ظرفیت ها ،اثرپذیری و اثرگذاری روستاها بر همدیگر را بررسی کرد و نقشه راهی را برای ماندگاری روستاییان در روستاها تدوین نمود
که در همین زمینه باید کمیتههای تخصصی با کمک فرمانداری تش��کیل ش��ود تا در س��طح روستاهای شهرستان نیز اقدامهای اساسی صورت
پذیرد.
س��پس مهندس عس�گری فعالیتهای صورت گرفته از س�وی بنیاد مس�کن را در سطح روس�تاها مثبت ارزیابی نمود و

گفت :گامهای مطلوبی در زمینه محرومیت زدایی و توسعه روستاها در سطح شهرستان برداشته شده که امیدواریم با
همکاری و همافزایی بیشتر بین این دو دستگاه ،روند توسعه روز به روز سرعت یابد.

وی ادامه داد :فرمانداری زنجان تمامی تالش خود را در مورد جابجایی روس��تای مرصع و اجرای طرح منظومههای روس��تایی در س��طح این
شهرستان انجام خواهد داد.

عبادت هفتاد جزء است و باالترین و بزرگترین جزء آن کسب حالل است -پیامبر اکرم(ص)
41
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نشست بررسی و حل مشکالت به ویژه در سطح روستاها
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،مهن��دس صنعتیمنفرد -مدیرکل و معاونین بنیاد
مسکن استان و مهندس نبی لو -مدیر بنیاد مسکن شهرستان سلطانیه با مهندس
رحمانی هزاررود -فرماندار این شهرس��تان در زمینه بررس��ی و حل مش��کالت
بهویژه در سطح روستاها دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس صنعتیمنفرد به تش��ریح فعالیتهای بنیاد مس��کن بهویژه در
شهرستان سلطانیه پرداخت و گفت :بنیاد مسکن تاکنون خدمات ارزشمندی را در
حوزه عمران و آبادانی روستاها انجام داده است.
وی با بیان اینکه ،خوشبختانه به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی ،خدمات
و اقدامهای زیادی برای محرومیت زدایی روستاها انجام گرفته است ،یادآور شد:
بهبود ش��رایط زندگی در نواحی روس��تایی ،در واقع ارتقاء سطح و بهبود شرایط زندگی در فضای روستایی است و رسیدن به این هدف ها ،عالوه
بر رش��د و توس��عه روس��تا ،برای رسیدن به توسعه ملی نیز مؤثر خواهد بود که در این زمینه مشارکتها و تالش مردم و مسئولین برای پیشرفت،
مهمترین رکن توسعه محسوب میگردد.
در ادامه مهندس رحمانی هزاررود در س�خنانی گفت :بنیاد مس�کن اس�تان از طریق ایجاد بس�تر و زمینههای مناسب به

خوبی توانس�ته در اقدامهای خود در زمینه عمران و آبادانی روس�تاها ،موضوع کالن توسعه پایدار روستایی را که عبارت
از وحدت میان ابعاداجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و زیست محیطی به منظور باال بردن سطح معیشت ،رفاه مردم و تثبیت
جمعیت روستایی است را مورد توجه قرار دهد.

وی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن ،بر گسترش تعامالت بین این دودستگاه تأکید کرد و افزود :همه مسئولین ذی ربط باید با برنامهریزی
صحیح و توزیع عادالنه منابع در تمام نقاط ش��هری و روس��تایی رفاه و آسایش را برای روستاییان به ارمغان آورند و از فاصله طبقاتی بین زندگی
خانوار روستایی و شهری بکاهند.
فرماندار شهرس��تان س��لطانیه ادامه داد :توسعه روستایی وقتی محقق میشود که روستاییان نه تنها از زیرساختها و امکاناتی نظیر آب ،برق و
مدرسه برخوردار باشند بلکه بتوانند از همه آثار توسعه نیز بهره مند شوند.

نشست هم اندیشی و بررسی مشکالت پرداخت تسهیالت ویژه مسکن روستایی

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،مهن��دس صنعتیمنفرد -مدیرکل و معاونین بنیاد
مس��کن اس��تان با رضازاده -مدیر ش��عب بانک رفاه اس��تان در زمینه گسترش
تعامالت دیدار و گفتگو کردند.
در ابت��دا مهندس صنعتیمنفرد به وضعیت مقاومس��ازی و بهس��ازی واحدهای
مسکونی روستایی در سطح استان اشاره کرد و گفت :بنیاد مسکن استان رسالت
مهمی در زمینه تأمین مس��کن اقشار کمدرآمد و مقاومسازی واحدهای مسکونی
روس��تایی بر عهده دارد که در این زمینه با کمک بانکها توانس��ته تس��هیالت
ویژهای به متقاضیان پرداخت کند.
وی ادام��ه داد :در حال حاض��ر هیچ محدودیتی در زمینه پرداخت تس��هیالت
روستایی برای نوسازی و مقاومسازی در سطح استان وجود ندارد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان یادآور ش��د :بانکهای عامل باید از ظرفیتهای قانونی مانند ضمانت زنجیرهای ،سند مالکیت و یا ضمانتهای
دیگر که مدنظر ش��بکه بانکی میباش��د ،در اعطای تس��هیالت استفاده کنند تا روند اعطای تس��هیالت مقاومسازی واحدهای روستایی در سطح
استان با سرعت بیشتری انجام شود.
مهندس صنعتیمنفرد ابراز امیدواری کرد که بانک رفاه نیز در این زمینه اقدامهای اساسی را انجام دهد.
وی ادامه داد :بنیاد مس��کن اس��تان با تالشهای مستمر و همکاری بانکهای عامل در زمینه جذب تسهیالت طرح ویژه در سال گذشته رتبه
نخست را کسب نمود.

همیشه جاهل ،یا افراط گر و تجاوزکار و یا کندرو و تفریط کننده است -امام علی(ع)
42

مهندس صنعتیمنفرد :نقش شهدا در پیروزی و حفظ انقالب اسالمی بی بدیل است
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بناب��ر گزارش روابط عموم��ی ،مهندس صنعتیمنفرد -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان ،حسن نصیری -مدیر حساب  100حضرت امام(ره) بنیاد مسکن و کاظمی
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با خانوادههای شهیدان دیدار و گفتگو
کردند.
در ابتدا مهندس صنعتیمنفرد با اش��اره به جایگاه و نقش ش��هدا در پیشرفت و
تعالی نظام جمهوری اس�لامی ،گفت :اقتداری که نظام جمهوری اسالمی در دنیا
به آن دس��ت یافته است به برکت خون ش��هدا و در سایه رهنمودهای امام(ره) و
رهبر معظم انقالب اسالمی است.
وی ادامه داد :نقش ش��هدا در پیروزی ،حفظ و تثبیت انقالب اسالمی بی بدیل
است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه رضازاده با اشاره به اینکه ،بنیاد مسکن استان گامهای ویژهای در زمینه مقاومسازی و بهسازی واحدهای مسکونی برداشته است ،گفت:
بانک رفاه آمادگی الزم برای تعامل بیش��تر با بنیاد مس��کن و پرداخت تسهیالت برای متقاضیان بهویژه روستاییان به صورت ضمانت زنجیرهای
را دارد.

بازدید از پروژه سایت گردشگری زنجانرود

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،مهن��دس صنعتیمنفرد -مدیرکل و معاونین بنیاد
مسکن اس��تان ،مهندس عسگری -فرماندار و بخش��دار بخش مرکزی از پروژه
س��ایت گردش��گری زنجانرود بازدید و در مورد اجرا و مسائل فنی پروژههای یاد
شده ،گفتگو کردند.
همچنین از سوی مدیرکل بنیاد مسکن استان و فرماندار راهکارهای الزم برای
اجرای هر چه بهتر و سریعتر پروژه ارائه گردید.

تجلیل از بسیجیان

بنابر گزارش روابط عمومی ،همزمان با گرامیداش��ت هفته بس��یج مراسمی
با حضور مهندس صنعتیمنفرد -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن اس��تان و
سرهنگ امیرخانی از سرداران هشت سال دفاع مقدس برگزار شد.
در ابتدا مهندس صنعتیمنفرد با بیان اینکه ،هفته بسیج نماد مقاومت والیت
مداری و حضور در صحنه است و اهداف بسیج تنها با پیروی از منویات رهبر
معظم انقالب اس�لامی محقق میشود ،گفت :با وجود بسیج ،کشور در امنیت
و آرامش بوده و مأموریتهای بس��یج در زمین��ه حفظ نظام ،انقالب و تربیت
نیروی تراز انقالبی ادامه دارد.
وی ادامه داد :بسیج ،فهم درست ،اعتماد ،اراده و اخالص امت اسالمی است
که در تمامی افتخارات نظام جمهوری اس�لامی و عرصههای علمی و فکری
سهیم بوده است
در ادامه س��رهنگ امیرخانی با اش��اره به اینکه ،بس��یجی یکی از ابتکارهای امام خمینی(ره) بود که برای بقای انقالب اسالمی ضرورت داشت،

هر کس آبروی مؤمنی را حفظ کند ،بدون تردید بهشت بر او واجب شود -پیامبر اکرم(ص)
43

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

گفت :بسیج در دوران دفاع مقدس به کمک سپاه و ارتش ایران به خوبی توانست کشور را از طمع دشمنان نگه دارد.
وی با بیان اینکه ،ش��جره طیبه بس��یج یک نهاد انقالبی برآمده از اندیشه متعالی امام خمینی(ره) و برخاسته از درون ملت است ،افزود :فرهنگ
و تفکر بسیجی ریشه در مبانی عمیق معرفتی دین مبین اسالم و مذهب تشیع دارد که با مفاهیم ارزشمندی چون ایثار و فداکاری ،دفاع از حق
و مقابله با باطل و...به همه ملت و دولتهای جهان اثبات شد.
گفتنی است در پایان مراسم از  5نفر از بسیجیان فعال در این نهاد انقالبی با اهداء لوحی قدردانی به عمل آمد.

بررسی مسائل مربوط به امور ایثارگران

شماره  | 169آذر 98

بنابر گزارش روابط عمومی ،خدایی -مش��اور اس��تاندار در ام��ور ایثارگران با
مهندس صنعتیمنفرد -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدا مهندس صنعتیمنفرد به ارائه گزارش��ی از وضعیت ایثارگران ش��اغل
در بنیاد مس��کن استان پرداخت و گفت :بنیاد مسکن بهعنوان یک نهاد انقالبی
ت�لاش مضاعف��ی در رعایت تمام��ی قوانین و بخش��نامههای ابالغی در مورد
ایثارگران دارد.
وی مس��ئولیت در مقاب��ل ایثارگران و خانوادههای معظم ش��هدا را س��نگین
توصیف كرد و افزود :ما باید دین خود را نسبت به آنان ادا و برای جلب رضایت
خداون��د ت�لاش كنیم زیرا آرامش و امنیت امروز ما مدیون خون پاک ش��هدا و
جانبازیهای ایثارگران ایران اسالمی میباشد.
در ادام��ه خدایی با اش�اره به فعالیتهای فرهنگی بنیاد مس�کن و

توجه ویژه این نهاد به حوزه ایثارگران و ترویج فرهنگ ش�هادت و ایثار ،فعالیتهای بنیاد مس�کن را شایس�ته قدردانی
دانس�ت و خاطر نش�ان کرد :تمامی موارد مورد ارزیابی در حوزه ایثارگران در بنیاد مس�کن در س�طح عالی انجام شده
است.

نشست برنامه توسعه اقتصادی ،اشتغالزایی برگزار شد

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست برنامه توسعه اقتصادی ،اشتغالزایی و طرح
توسعه پایدار منظومههای روستایی با حضور مهندس حیدری -مدیر بنیاد مسکن
شهرس��تان ابهر ،کارشناسان بنیاد مسکن استان ،ناظرین و مشاورین طرح برگزار
شد.
در ابتدا مهندس حیدری گفت :با اجرای این طرح میتوان ظرفیت ها ،اثرپذیری
و اثرگذاری روس��تاها بر همدیگر را بررس��ی کرد و نقشه راهی را برای ماندگاری
روستاییان در روستاها تدوین نمود.
وی با بیان اینکه ،اجرای این طرح ،موجبات رش��د ،ش��کوفایی و سرزندگی در
محیط روستایی را فراهم میکند ،ادامه داد :در قالب این طرح ،روستاها براساس
ش��رایط اقلیمی ،موقعی��ت جغرافیایی و ظرفیتها ،به تفکی��ک منظومههایی را
تشکیل میدهند و هر یک به قطبهای فرهنگی ،کشاورزی ،صنعتی و اقتصادی
تبدیل خواهند شد.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان ابهر با اشاره به اینکه ،شهرستان ابهر ظرفیت باالیی در بخشهای مختلف بهویژه گردشگری دارد ،افزود :در این
طرح ،شناسایی روستاهای دارای قابلیت در بخشهای گردشگری ،فرهنگی ،کشاورزی و تولیدی در دستور کار قرار میگیرد تا با مدیریت واحد،
زمینه الزم برای استفاده روستاهای همجوار از ظرفیتهای یکدیگر در قالب یک منظومه فراهم شود.

قربانگاه عقلها غالباً در پرتو طمعها است -امام علی(ع)
44

بازدید از نقاط پیشنهادی برای ساخت شهرک جدید روستای امامزاده عبدا...

نشست بررسی مشکالت روستای امامزاده عبدا...

بنابر گزارش روابط عمومی ،در نشستی با حضور دکتر فخری -معاون هماهنگی
امور عمرانی اس��تانداری ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،دکتر
همتی -نماینده مردم شهرستانهای سمنان ،مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای
اس�لامی ،گروهی از مدیران کل دستگاههای اجرایی اس��تان و مسئولین محلی
روس��تا ،مسائل مرتبط با روس��تای امامزاده عبداله شهرستان سرخه مورد بررسی
قرار گرفت.
این نشست که به منظور رسیدگی به درخواستهای مردمی و مسئولین محلی
روس��تا تشکیل ش��د ،پس از بحث و تبادل نظر تصمیمهای الزم در مورد تأمین
اعتبار جهت اجرای پل ورودی روس��تا و واگذاری زمین روس��تایی برای س��اخت
شهرک جدید در روستا اتخاذ گردید.
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بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،دکت��ر فخری -معاون هماهنگ��ی امور عمرانی
استانداری ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و دکتر همتی -نماینده
مردم شهرس��تانهای س��منان ،مهدیشهر و س��رخه در مجلس شورای اسالمی از
نقاط پیشنهادی برای ساخت شهرک جدید در روستای امامزاده عبدا...شهرستان
سرخه بازدید کردند.
در این بازدید مهندس فالحی با بیان اینکه زمین پیشنهادی بنیاد مسکن برای
ساخت شهرک جدید از محل اراضی منابع ملی تملک شده ،گفت :مساحت زمین
حدود  2هکتار بوده و تعداد  47قطعه زمین قابل واگذاری خواهد بود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان سمنان

برگزاری نشست قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق آسیبدیده

بنب��ار گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت قرارگاه بازس��ازی و نوس��ازی مناطق
آس��یبدیده اس��تان با حضور دکتر گرکانی -رئیس پژوهش��کده س��وانح طبیعی
کش��ور ،دکتر فخری -مع��اون هماهنگی ام��ور عمرانی اس��تانداری و مهندس
فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان در مدیریت بحران استانداری با محوریت
روستای حسین آباد کالپوش برگزار شد.
در ابتدا دکتر گرکانی پایدارس��ازی زمینه��ای لغزنده و تثبیت بخشهای باقی
مانده از روس��تا را ضروری دانس��ت و گفت :مطالعات الزم جهت بررسی بهترین
منطقه برای سایت جدید روستای حسین آباد کالپوش صورت گرفته است.
سپس دکتر فخری گفت :زمین الزم جهت واگذاری به دستگاههای خدماتی در
نظر گرفته شده و اعتبارهای الزم برای انجام زهکشی و همچنین برقرسانی به
سایت جدید روستا اختصاص یافته است.
وی ادامه داد :دس��تگاههای مرتبط با ارائه خدمات زیربنایی در اس��رع وقت نس��بت به آمادهسازی زیرساختهای الزم برای سایت جدید روستا
اقدام نمایند.

هر که با خانواده خود خوش رفتار است ،عمرش بسیار خواهد بود -امام صادق(ع)
45
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نشست بررسی مشکالت روستاهای دهستان طرود

بنابر گزارش روابط عمومی ،در نشستی با حضور دکتر فخری -معاون هماهنگی
امور عمرانی استانداری ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و گروهی
از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان ،دهیاران و شوراهای اسالمی مشکالت
روستاهای دهستان طرود شهرستان شاهرود مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشس��ت مهندس فالحی با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای صورت گرفته
توسط بنیاد مسکن در منطقه طرود ،به مسائل و مشکالت مطرح شده پرداخت و
راهکارهای الزم برای رفع موانع ارائه شد.
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نشست مشترک با مدیرکل دیوان محاسبات استان

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی با حض��ور مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و دهرویه -مدیرکل دیوان محاس��بات استان در
سازمان دیوان محاسبات استان برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس فالحی به ارائه گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن استان
در انجام پروژههای عمرانی ،فعالیتهای انجام ش��ده و آخرین وضعیت روستای
حسین آباد کالپوش پرداخت.
س��پس دهرویه با قدردانی از عملکرد این نهاد گفت :بنیاد مسکن با توجه ویژه
به روستاها توانسته خدمات ماندگاری داشته باشد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان سیستان و بلوچستان
بازدید امامجمعه شهر زاهدان

به گزارش روابط عمومی ،آیتا...محامی -نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه
شهر زاهدان و هیئت همراه از بنیاد مسکن استان بازدید کردند.
س��پس در نشس��تی با حضور مدیرکل ،معاونین و کارکنان بنیاد مسکن ضمن
تبریک هفته بس��یج تالش برای خدمت به محرومین و نیازمندان را آبروی نظام
اس�لامی و انقالب دانس��ت و گفت :با توجه بهعنوان سازمانی این نهاد انقالبی،
مس��ئولیت بیش��تری متوج��ه مدیران و کارکنان این نهاد اس��ت ک��ه با توجه به
محرومیت بسیار زیاد نیاز به کار و تالش مضاعف و جهادی برای رفع محرومیت
مردم این استان میباشد.
آیتا...محامی با بیان اینکه روایات متعددی از س��یره پیامبر(ص)و اهل بیت(ع)
برای خش��نودی و شاد کردن دل مؤمنین آمده است تالش برای خانه دار کردن
مس��تضعفین که رس��الت اصلی بنیاد مس��کن میباشد را نمونه بارزی برای این موضوع برش��مرد و از تالشهای مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان و کارکنان این نهاد قدردانی نمود.
وی در پایان استفاده از نیروهای بومی استان را ضروری دانست و افزود :باید آموزشهای الزم به کارکنان داده و از تجربیات افرادی که حضور
پیدا میکنند نیز برای این نیروها استفاده شود.

سه چیز است که مردم به آنها نیاز دارند :امنیت ،عدالت و رفاه -امام صادق(ع)
46

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس موهبتی -اس��تاندار ،مع��اون امور عمرانی
اس��تانداری و فرماندار شهرس��تان زاهدان با مهندس منبتی -مدیرکل و کارکنان
بنیاد مسکن استان دیدار و از بخشهای مختلف بنیاد مسکن استان بازدید کردند.

به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با
حجتاالسالموالمس��لمین موحدی راد -دادس��تان انقالب اسالمی مرکز استان
دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدا مهندس منبتی با تش��ریح فعالیتهای بنیاد مس��کن اس��تان برای حل
معضل حاش��یه نشینی و ساماندهی وضعیت روستاها جهت جلوگیری از بحرانها
و آسیبها پرداخت.
س��پس حجتاالسالموالمس��لمین موح��دی راد نی��ز اعالم آمادگی ک��رد تا با
همراهی و هماهنگی با دستگاه قضایی برای حل مشکالت استان گامهای مؤثر
و اساسی برداشته شود.

شماره  | 169آذر 98

دیدار با دادستان انقالب اسالمی مرکز استان
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دیدار با مدیرکل

دیدار با مدیر دیوان محاسبات استان

به گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس منبتی -مدیرکل ب��ه همراه معاونین بنیاد
مسکن استان با کاشی -مدیر دیوان محاسبات استان دیدار و گفتگو کردند.

دیدار رئیس و اعضای شورای شهر زاهدان با مدیرکل بنیاد مسکن استان
به گزارش روابط عمومی ،رئیس و اعضای ش��ورای اس�لامی ش��هر زاهدان با
مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار و گفتگو کردند.
مهن��دس منبت��ی گفت :ب��ا توجه ب��ه حضور بنیاد مس��کن جهت س��اماندهی
سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه نشینی شهر زاهدان که مدت هاست گریبانگیر
شهر و مردم زاهدان شده نیاز به همکاری و مساعدت تمامی دستگاههای اجرایی
و بهویژه شورای اسالمی شهر و شهرداری زاهدان میباشد.
در این دیدار رئیس ش��ورای اس�لامی ش��هر زاهدان آمادگی ش��ورای شهر و
ش��هرداری زاهدان برای هرگونه همکاری با بنیاد مسکن در حاشیه شهر زاهدان
را اعالم کرد.

ثمره تفریط و کوتاهی پشیمانی است و ثمره دوراندیشی سالمت -امام علی(ع)
47
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معارفه سرپرست شعبه زاهدان
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،طی حکمی از طرف مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان و با حضور صفیپور -قائممقام مدیرکل بنیاد مسکن استان ،محمد
قیصری بهعنوان سرپرست بنیاد مسکن شهرستان زاهدان منصوب شد.
در این مراس��م با قدردانی از تالشهای ابراهیمی ش��یخی -مدیر س��ابق بنیاد
مسکن شهرس��تان زاهدان محمد قیصری بهعنوان سرپرست جدید بنیاد مسکن
شهرستان زاهدان معرفی و منصوب شد.
س��پس صفیپ��ور گفت :یکی از گ��ران قیمت ترین تجربهها در بنیاد مس��کن
فعالیتهای حوزه بازس��ازی اس��ت که مس��لم ًا از تجربههای ابراهیمی ش��یخی
اس��تفاده خواهد ش��د.وی افزود :در کنار خدمات گس��تردهای که توسط کارکنان
انجام میشود موضوعهای رفاهی کارکنان هم دارای اهمیت است که در دستور کار قرار دارد.

مراسم تودیع و معارفه

ب��ه گزارش روابط عمومی ،طی حکمی از طرف مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان و با حضور حجتاالسالم حسینی -قائممقام مسئول دفتر نمایندگی
ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان ،علیرضا محمد جعفری بهعنوان معاون عمران
روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان معرفی و با اهدای لوح و هدایایی از تالشهای
درویش جمشیدزایی قدردانی گردید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان فارس
دکتر پارسایی :ظرفیتهای توسعه در مناطق روستایی نباید مورد غفلت قرار گیرد

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،دکتر بهرام پارس��ایی -نماینده مردم شهرس��تان
ش��یراز در مجلس ش��ورای اس�لامی در دیدار با مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد
مس��کن استان بر لزوم بهره گیری از ظرفیتهای قانونی برای توسعه روستایی و
محرومیت زدایی تأکید کرد و گفت :ظرفیتهای توسعه در مناطق روستایی نباید
مورد غفلت قرار گیرد.
دکتر پارس��ایی با بیان اینکه بس��یاری از مناطق کم برخوردار و روستایی استان
بهویژه شهرس��تان ش��یراز با مس��ایل و مشکالت اولیه توس��عه دست به گریبان
هس��تند ،بر لزوم ظرفیتسازی برای توسعه و برداشتن گامهای اساسی در زمینه
توسعه محلی و منطقهای تأکید کرد.
وی بر لزوم چاره اندیش��ی برای توس��عه روس��تایی در استان و روس��تاهای اطراف شهرستان ش��یراز جهت جلوگیری از مهاجرت بیشتر به این
شهرستان و مشکالت بعدی برای مهاجرین تأکید نمود.
نماینده مردم شهرس��تان شیراز در مجلس شورای اسالمی اجرای طرحهای هادی در روستاهای شهرستان شیراز را بهعنوان یک اولویت مورد
اشاره قرار داد و گفت :طرحهای هادی بهعنوان راهکاری که افق توسعه  10ساله روستاها را تعریف میکند ،باید در اولویت طراحی و اجرا باشد.
دکتر پارسایی همچنین با اشاره به سیل ویرانگر فروردین ماه امسال بر لزوم بازسازی محله سعدی ،قرار گرفتن در مورد روند جابجایی واحدهای

سخت ترین گناهان آن است که صاحبش آن را کوچک بشمرد -امام علی(ع)
48

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مس��کونی موجود در مس��یر رودخانه و در اختیار قرار دادن زمین در محله سعدی توسط شهرداری شیراز و تحویل به بنیاد مسکن جهت ادامه کار
تأکید کرد.
س��پس مهندس زمانی با قدردانی از پیگیریهای نمایندگان شهرس��تان ش��یراز در مجلس شورای اس�لامی ،بر لزوم تداوم توسعه روستایی و
محرومیت زدایی تأکید کرد و گفت :بسیاری از قابلیتهای توسعه نیاز به ظرفیتسازی و بازتعریف منابع مالی و اعتباری دارد و پیگیری نمایندگان
مجلس شورای اسالمی در این زمینه میتواند بسیار راهگشا باشد.
وی با اش��اره به پرداخت بیش از  141میلیارد ریال به خس��ارتدیدگان سال جاری از مشارکت بانکهای عامل در معرفی و پرداخت تسهیالت
به واحدهای خسارتدیده قدردانی کرد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در پایان گزارشی از اهم فعالیتهای انجام شده را ارائه داد.

گشایشهای جدید پیرامون پروژه  30واحدی شهرک امام سجاد(ع)
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به گزارش روابط عمومی ،نشست هماهنگی در مورد تسهیل دریافت وام پروژه
 30واحدی شهرک امام سجاد(ع) شهرستان داراب ،فروش اقساطی این پروژه و
جذب متقاضیان وام حوادث ش��هری با حضور مهندس رضایی -کارشناس تأمین
اعتبارهای مسکن شهری بنیاد مسکن استان ،مهندس میزان -مدیر و سیدعلیاکبر
جوادی -مسئول پشتیبانی بنیاد مسکن شهرستان داراب ،شیروانیدوست -رئیس
بانک مس��کن این شهرس��تان ،مهندس ایرجنژاد -مس��ئول پروژه  30واحدی و
مهندس کاوه -کارش��ناس وام و اعتبارات بنیاد مسکن شهرستان داراب در بنیاد
مسکن این شهرستان برگزار شد.
در این نشست مهندس میزان با ارائه گزارش عملکرد بنیاد مسکن ،از حسینعلی
شیروانی دوست در مورد همکاری همه جانبه با بنیاد مسکن قدردانی نمود.
وی با بیان اینکه شاخصهای توسعه مسکن شهری در شهرستان داراب بسیار قابل توجه است ،گفت :این شهرستان در بسیاری از شاخصهای
ارائه شده پیشتاز استان است.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان داراب افزود :تأکید بر آموزههای فنی ،رعایت موازین و مقررات ملی س��اختمان در پروژههای مسکن شهری از
اولویتهایی است که مدنظر بوده است.
گفتنی است پروژه  30واحدی امام سجاد(ع) در زمینی به مساحت  3455مترمربع وسعت در شهرك امام سجاد(ع) قرار دارد.

شهرک فتح المبین در مسیر توسعه

عملیات اجرای آسفالت معابر شهرک فتح المبین از توابع بخش مرکزی شهرستان داراب توسط نیروهای جهادی بنیاد مسکن کلید خورد.
به گزارش روابط عمومی ،این پروژه شامل  6000مترمربع آسفالت میباشد که مبلغ  ۷۵0میلیون ریال از محل اعتبارهای نفت و گاز و مبلغ 4
میلیارد و  450میلیون ریال از محل اعتبارهای قیر مشارکتی برای اجرای آن اختصاص یافته است.
مهندس هادی میزان -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان داراب در مراسم اجرای این طرح گفت :مجموع کل اعتبارهای هزینه شده این پروژه 5
میلیارد و  200میلیون ریال میباشد و اجرای آن تأثیر به سزایی در از بین بردن غبار محرومیت از چهره منطقه خواهد داشت.
مهندس میزان در ادامه گزارشی از اجرای طرحهای توسعه در این شهرستان را ارائه داد.

برگزاری کارگاه آموزشی غیرحضوری مدیران بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،کارگاه آموزش��ی غیرحضوری مدیران بنیاد مس��کن شهرس��تانهای استان فارس و رؤسای فنی اجرایی بنیاد مسکن
استان در بنیاد مسکن این استان برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی آخرین تغییرها در زمینه قانون و مقررات ملی ساختمان و راهکارهای نظارت بهینه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.
ش��رکت کنندگان در این کارگاه آموزشی با روشهای تس��هیل گری و روانسازی چگونگی اعطای تسهیالت با در نظر گرفتن زمان بازگشت
سرمایه و منابع بانکها آشنا شدند.

از نفرین مظلوم بترسید که چون شعله آتش بر آسمان میرود -پیامبر اکرم(ص)
49

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در پایان برگزاری این کارگاه آموزشی ،از شرکت کنندگان آزمون به عمل آمد.

فرماندار :ظرفیتهای توسعه روستایی نباید مورد غفلت قرار گیرد
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به گزارش روابط عمومی داریوش دهقان -فرماندار و مهندس قاس��م داوودی -سرپرست
بنیاد مس��کن شهرس��تان کازرون و گروهی از رؤسای ادارهها از فعالیتهای عمرانی صورت
گرفته در روستای بورکی علیا از توابع بخش خشت بازدید کردند.
در این بازدید دهقان بر لزوم بهره گیری از ظرفیتهای قانونی برای توسعه روستایی تأکید
کرد و افزود :ظرفیتهای توسعه روستایی نباید مورد غفلت قرار گیرند.
وی با تأکید بر اینکه هر اقدامی که برای توس��عه مناطق روس��تایی و کم برخوردار صورت
گیرد موج��ب افزایش رضایتمندی مردم خواهد بود ،گفت :جلب حمایت و همراهی مردم از
جمله تأکیدات اصلی مسئوالن کالن کشوری است و مردم روستاها از جمله زحمتکش ترین
اقشار اجتماع هستند که باید خدمات متناسب دریافت کنند.
فرمان��دار همچنین در دیدار با خانواده س��ه ش��هید واالمقام در این روس��تا بر لزوم تداوم
آرمانهای شهادت و ایثارگری در جامعه تأکید کرد.
س��پس مهندس داوودی نیز با ارائه گزارشی از پیش��رفتهای عمران و توسعه در مناطق
روس��تایی این شهرستان و با بیان اینکه بنیاد مس��کن همگام با مشارکتهای مردمی برای توسعه روستایی و محرومیت زدایی میکوشد ،گفت:
هر چند در س��الهای گذش��ته حجم فعالیتهای توسعه در مناطق روس��تایی باال بوده است اما حجم محرومیتها نیز در این مناطق باال است و
میطلبد تا در سال رونق تولید ،توسعه روستایی در این شهرستان شتاب بیشتری گیرد.
سپس رؤسای ادارهها در حوزه فعالیت خود به پاسخ مسائل مطرح شده پرداختند.
در ادامه به روس��تای دوان واقع در بخش مرکزی شهرس��تان کازرون مراجعه و از وضعیت بهس��ازی و امور عمرانی انجام شده در روستا بازدید
کردند.
در پایان دهیاری روستا نیز با سپاس از تالشهای بنیاد مسکن ،خواستار ادامه روند بهسازی در این روستا شد.

کوه سفید امسال جابجا میشود

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس محمدهادی می��زان -مدیر بنیاد
مس��کن شهرستان داراب در نشست مش��ترک با بخشدار جنت شهرستان
داراب ب��ر لزوم جابجایی قطعی روس��تای کوه س��فید تأکی��د کرد و گفت:
تعداد  ۴۲۰نفر جمعیت روس��تای کوه س��فید در قال��ب  ۱۳۳خانوار اکنون
به علت خشکس��الیهای اخیر ،زمینهای آنان دچار فرونشست شده که با
مش��کالتی روبرو هس��تند و با جابجایی این روستا میتوانند زمینه معیشت
بهتر روستاییان را فراهم کرد.
مهندس میزان افزود :زمین مناس��ب توس��ط بنیاد مسکن تملک و نقشه
تفکیکی هم تهیه ش��ده اس��ت ،امکانات و زیر ساختهای الزم باید توسط
ادارههای خدمترسان که در نشستهای شورای مسکن شهرستان تأمین آن را متقبل شده اند ،ایجاد گردد که با همکاری بخشداری و مسئوالن
اجرایی میتوان در اجرای روند جابجایی و استقرار خدمات در محل جدید شتاب کرد.
سپس مهدی گلکار -بخشدار جنت نیز با بیان توضیحهایی برای اجرای طرح جابجایی روستای کوه سفید اعالم آمادگی کرد.
مهدی گلکار افزود :بیشترین فرونشستها و فروچالهها در شهرستان داراب در بخش مرکزی ،بخش جنت بهویژه روستای کوه سفید ،دهستان
هشیوار بهویژه در اطراف منطقه باستانی دارابگرد رخ داده است.برخی از این فروچالهها قطر  ۲۰متر و عمق  ۵متر دارند.

از شوخی (بی مورد) بپرهیز ،زیرا که شوخی نور ایمان تو را میبرد -امام موسی کاظم(ع)
50

رعایت دقیق الزامات مهندسی یک اولویت در طرحهای عمران روستایی است

به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت مس��ئوالن و کارکنان چه��ار دفتر فنی-
نقشهکشی شهرستان کازرون ،سرپرست و کارشناسان بنیاد مسکن این شهرستان
برگزار شد.
در این نشس��ت قاسم داوودی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان کازرون بر لزوم
رعایت الزامات مهندس��ی در توسعه و عمران روستایی تأکید کرد و گفت :رعایت
دقیق الزامات مهندسی یک اولویت در طرحهای عمران روستایی است و هیچگاه
نباید دراجرای طرحهای عمرانی ،دقت در اجرای بنا ،فدای سرعت شود بلکه باید
با رعایت دقیق آموزههای مهندسی طرحهای عمرانی اجرا گردد.
داوودی افزود :در همه طرحهای عمران ش��هری و روس��تایی که از س��وی بنیاد مسکن اجرا شده است ،بنیاد کارنامهای درخشان داشته است و
عملکرد قابل دفاع بهویژه در زمین لرزهها و سیلها ارائه داده است که حفظ این جایگاه منوط به توجه بیشتر ،نظارت دقیقتر و اجرای کارشناسی
طرحهای عمران شهری و روستایی است.
در این نشس��ت مطالبی پیرامون رعایت مس��ائل فنی ،اجرایی ،نقش��ه کشی و نکاتی از قبیل توجه به جهت شمال -جنوب نقشه ها ،رعایت نور
جنوبی و ش��رقی ،طراحی صحیح دس��تک بالکن ها ،عدم تالقی تیرهای افقی ،عدم طراحی ساختمان دوبلکس بنایی و محصور نمودن نورگیر با
کالف مطرح شد.
در ادامه در مورد هزینه نقشههای اصالحی و شیوه دریافت هزینهها نیز مواردی مطرح و بر الزام به رعایت این موارد تأکید گردید.
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به گزارش روابط عمومی ،نشست هماهنگی برای پرداخت تسهیالت مسکن به
مددجویان شهرس��تان کازرون با حضور رؤسای کمیته امداد امام خمینی(ره) این
شهرستان ،بخشهای خش��ت و کنارتخته ،چنارشاهیجان ،جره و باالده و رئیس
اداره بهزیستی شهرستان کازرون و مدیر بنیاد مسکن این شهرستان تشکیل شد.
در ای��ن نشس��ت در م��ورد هماهنگیه��ای الزم برای پرداخت تس��هیالت به
مددجویان ،شناسایی زمین برای مسکن محرومین در شهر کازرون و نیز پرداخت
تسهیالت تعمیر مسکن از طریق بنیاد برکت به متقاضیان ،تصمیم گیری شد.
قاس��م داوودی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان کازرون با بیان اینکه رسیدگی به
امور محرومان جامعه و ایجاد ش��رایط الزم برای اعطای تس��هیالت به مددجویان روس��تایی از آرمانهای اصلی و وظایف سازمانی بنیاد مسکن
است ،گفت :بنیاد مسکن در این حوزه در بسیاری از مناطق عملکرد قابل دفاع و درخشانی داشته است.
در ادامه موارد مشترک از جمله کمکهای بالعوض به مددجویان ،تسهیالت ساخت مسکن و تسهیل ضمانت وامهای مسکن نیز مورد بحث
و رایزنی قرار گرفت.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

پرداخت تسهیالت به مددجویان شهرستان کازرون با همکاری بنیاد مسکن و سازمانهای امداد

روستای علی آباد شمس در مسیر توسعه

بنابر گزارش روابط عمومی ،طرح اجرای عملیات آس��فالت معابر روس��تای علی آباد ش��مس از توابع بخش رونیز شهرستان استهبان آغاز شد.با
اجرای این طرح از سوی بنیاد مسکن شهرستان ،روستای یاد شده یک گام در مسیر توسعه و محرومیت زدایی قرار گرفت.
مهندس محس��ن ابراهیمی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان استهبان در مراس��م اجرای این طرح گفت :اجرای عملیات آسفالت معابر روستای
علیآباد ش��مس با ترمیم بیس و اجرای عملیات آس��فالت در س��طح  3800مترمربع با اعتباری بیش از  3میلیارد ریال از محل اعتبارهای عمرانی
آغاز شده است.
مهندس ابراهیمی در ادامه گزارشی از عملکردهای عمرانی در این شهرستان را ارائه داد.

برای انسان عیب نیست که حقش تأخیر افتد ،عیب آن است که چیزی را که حقش نیست ،بگیرد -امام علی(ع)
51

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

فرماندار :تأمین مسکن مددجویان از کارکردهای اصلی نظام اسالمی در مناطق محروم است
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بناب��ر گ��زارش رواب��ط عمومی ،تعدادی از واحدهای مس��کونی س��اخته ش��ده مددجویان
کمیته امداد امام(ره) توس��ط بنیاد مسکن شهرس��تان زرین دشت در مراسمی با حضور دکتر
بذرافشان -مدیرکل کمیته امداد امام(ره) ،ابراهیم خرم -فرماندار ،بخشدار و رؤسای ادارههای
این شهرستان به بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م ابراهیم خرم با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن و کمیته امداد امام(ره)
برای مش��ارکت در تأمین مس��کن نیازمندان ،گفت :تأمین مسکن مددجویان از کارکردهای
اصلی نظام اسالمی در مناطق محروم است.
مهندس امیر برومند -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان زرین دش��ت نیز با س��پاس از کلیه
مس��ئوالن ،بر لزوم مش��ارکت بیشتر برای تأمین مس��کن نیازمندان تأکید کرد و گفت :طعم
ش��یرین خدمات با تأمین مس��کن محروم��ان ،نیازمندان و مددجوی��ان در کام مردم ماندگار
و تأمین مس��کن نیازمن��دان موجب افزایش رضایت مردم ،کاهش مهاجرتهای ناخواس��ته،
کاهش آالم و رنج خانوارهای دارای اعضای معلول و مدد جویان میشود.
مهندس برومند ادامه داد :از س��ال گذش��ته تاكنون  1300فقره تس��هیالت احداثى به روس��تاییان و ش��هرهاى زیر  20000نفر در شهرس��تان
زریندشت اختصاص یافته است.
س��پس یک واحد مس��کونی به صورت نمادین که توس��ط بنیاد مسکن شهرستان زرین دشت ساخته ش��ده بود ،افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار
گرفت.
در پایان با اهدای لوح سپاس توسط دکتر بذر افشان از تالشهای مدیر بنیاد مسکن شهرستان زرین دشت قدردانی شد.

عزم جدی بانکها و بنیاد مسکن برای بهسازی مناطق آسیبدیده از سیل

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست بررسی موانع و مشکالت موجود
در زمینه جذب اعتبارهای س��یل س��ال  98شهرس��تان کوار با حضور
بهن��ام ناهید -معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری
و گروهی از مس��ئوالن این شهرس��تان و بنیاد مسکن شهرستان کوار
برگزار شد.
در این نشست ،عملکرد بانکهای عامل شهرستان با حضور رؤسای
ش��عب بانکهای عامل مس��کن ،تجارت ،رفاه کارگران و سپه نیز در
فرمانداری شهرستان کوار بررسی شد.
بهنام ناهید با تأکید بر اهمیت موضوع بازس��ازی واحدهای آس��یب
دیده ش��هری و روس��تایی ،ش��روع فصل س��رما و تالش برای جذب
اعتبارهای مربوط به سیل سال  98گفت :جذب این اعتبارها به سبب
اینکه خواهد توانس��ت راهگش��ای اساسی مشکالت بسیاری از افرادی که در بارندگیهای سیل سال  98دچار خسارت شده اند؛ باشد بسیار حائز
اهمیت است و بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع ،شعب بانکهای عامل شهرستان باید نسبت به رفع مشكالت ،جذب تسهیالت بانكی،
تسریع در تشکیل پرونده ،انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیالت به افراد معرفی شده از سوی بنیاد مسکن شهرستان اقدام نمایند.
س��پس طهمورث محمودی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان کوار با ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام ش��ده ،برای تسهیل در اعطای وامهای
مش��ارکتی جهت بازس��ازی مناطق آسیبدیده از س��یل ،گفت :مش��ارکت و همراهی بانکها در قبول ضمانت نامههای روستاییان و وثیقههای
زنجیرهای شرط اساسی برای تسهیل در روند اعطای این تسهیالت است.

کوشنده ترین مردم کسی است که گناهان را رها سازد -امام حسن عسگری(ع)
52

شماره  | 169آذر 98

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترک بنیاد مس��کن و اداره
اوق��اف و امور خیریه شهرس��تان کازرون در مورد اس��ناد مالکیت اهالی
روس��تای ش��یخی از توابع بخش مرکزی شهرس��تان کازرون با حضور
مهندس داودی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان کازرون ،محمدهاشم
فاضلپ��ور -رئی��س اداره اوقاف شهرس��تان ،صب��وری -متولی موقوفه
روستای شیخی و همتی -دهیار روستای شیخی برگزار شد.
گفتنی است شش دانگ از عرصه این روستا موقوفه میباشد به همین
دلیل اعطای اسناد مالکیت به روستاییان با محدودیتهایی مواجه است.
در این نشس��ت در مورد ش��یوه تشکیل پرونده س��ند ،هزینههای آن،
تعرفههای پذیره اوقاف و مبالغ اجاره نامه متولی بحث و گفتگو شد.در این زمینه بنیاد مسکن و اداره اوقاف آمادگی کامل خود را جهت همکاری
با اهالی و دهیاری روستا و همچنین متولی موقوفه برای به سرانجام رساندن پرونده اسناد مالکیت متقاضیان جهت دریافت سند اعیانی واحدهای
مسکونی خودشان اعالم نمودند.
سپس دهیاری روستا نیز موظف به تشکیل پرونده برای اهالی و هدایت آنها برای تنظیم اجاره نامه اوقاف ،تکمیل مدارک مورد نیاز برای سند
و نقشهبرداری واحدهای مسکونی از طریق طرح شمیم شد.
همچنین مهندس داودی بر لزوم تس��هیل گری برای اعطای اس��ناد مالکیت روس��تایی تأکید کرد و گفت :اعطای اس��ناد مالکیت در روس��تاها
راهکاری برای قانونمند ش��دن معامالت و کاهش اختالفات ملکی اس��ت ،همچنین این رویکرد موجب افزایش رضایتمندی مردم و ایجاد انگیزه
برای ماندگاری روستاییان در مناطق روستایی میشود.
در ادامه محمدهاش��م فاضل پور ،صبوری و همتی نیز با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن برای تسهیل در اعطای اسناد مالکیت روستایی و
همکاری با بنیاد مسکن قول مساعد دادند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

روستای شیخی شهرستان کازرون و تالش برای اعطای اسناد مالکیت روستایی

مهندس مبین :توسعه روستایی ارمغانی برای زندگی بهتر روستاییان است

بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس عل��ی اکبر مبی��ن -مدیر بنیاد
مسکن شهرس��تان نی ریز در نشستی با حضور بخش��دار قطرویه ،دهیار،
اعضا و مس��ئوالن شورای اس�لامی روس��تای بنه کالغی این شهرستان
راهکارهای توس��عه روستایی در این منطقه را بررسی کرد و گفت :توسعه
روستایی ارمغانی برای زندگی بهتر روستاییان است و بنیاد مسکن از همه
ظرفیتهای قانونی برای توس��عه روس��تایی در این شهرستان بهره گیری
میکند.
مهندس مبین با تأکید بر اینکه بسیاری از مناطق روستایی از محرومیت
مضاع��ف رن��ج میبرن��د گفت :تنها راه رس��یدن ب��ه عدالت در توس��عه،
برخ��ورداری همه مناطق از رفاه نس��بی و س��طح قابل قبولی از توس��عه
اجتماع��ی و اقتصادی پرداختن ب��ه محرومیت زدایی با مدیریت جهادی و
توسعه روستایی است.
وی به جابجایی روس��تاها در اثر حوادث غیر مترقبه اش��اره کرد و بیان داش��ت :روستاهای وزیره و بنه کالغی در بخش قطرویه ،شهرک شاهد
مشکان در بخش پشتکوه و شهرک امام صادق(ع) در بخش آباده طشک در برگیرنده بخشی از این جابجاییها است.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان نی ریز همچنین به مکان یابی و ساماندهی روس��تاهای پراکنده اشاره کرد و افزود :در این زمینه برای روستای
جعفرآباد بخش مرکزی ،روستاهای قطاربنه و کتاباد بخش قطرویه و روستای امیرآباد تنگ حنا بخش آباده طشک اقدامهایی صورت گرفته است.

در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید ،زیرا به هر کس هر چه قسمت اوست میرسد -پیامبر اکرم(ص)
53

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

همافزایی اداره ثبت اسناد و امالک و بنیاد مسکن شهرستان کازرون برای اعطای اسناد مالکیت روستایی
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نشس��ت مشترک بنیاد مسکن و اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان کازرون
با حضور مهندس قاس��م داودی -سرپرست بنیاد مسکن و داود انصاری -رئیس
اداره ثبت اسناد و امالک این شهرستان در زمینه همافزایی مدیران و کارشناسان
برای تسهیل در اعطای اسناد مالکیت در اداره ثبت اسناد و امالک برگزار شد.
در این نشس��ت گزارشی از آمار پروندههای ارس��الی سال جاری ،صدور رأی و
اسناد مالکیت متقاضیان توسط بنیاد مسکن به اداره ثبت اسناد و امالک ارائه شد
و مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.
در ادامه در مورد برداشت شمیم و نقشههای متقاضیان ،شیوه کارشناسی و وارد
نمودن اطالعات ش��میم در سیس��تم اداره ثبت اس��ناد و امالک نیز بحث و تبادل نظر شد و نقشه بردار طرح شمیم موظف گردید ضمن برداشت
دقیق نقاط ش��میم و ترس��یم نقشههای به روزرسانی و دارای ایراد ،س��ه روز در هفته را به حضور در اداره ثبت و وارد نمودن اطالعات در سامانه
شمیم اختصاص دهد.
س��پس مهندس قاس��م داودی با بیان اینکه صدور اسناد مالکیت در روستاها در زمینه توسعه روستایی است گفت :اعطای اسناد مالكیت موجب
قانونمند شدن معامالت ،جلوگیری از تخلفات و ایجاد انگیزه برای رونق اقتصادی در مناطق شهری و روستایی شده است.
در پایان داود انصاری نیز با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن بر لزوم بهره گیری از همافزایی دس��تگاهها برای تس��هیل در اعطای اس��ناد
مالکیت در روستاها تأکید کرد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قزوین
مهندس مبارک قدم :برای اجرای طرح اقدام ملی و تأمین مسکن محرومین آماده همکاری نزدیک هستیم
بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس گونجی -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن اس��تان با مهندس ابراهیم مبارک مقدم -مدیرکل اداره کل راه
و شهرسازی دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار مهندس ابراهیم مبارک قدم با اشاره به اینکه در بررسیهای اولیه به منظور فراهم آوردن مقدمات طرح اقدام ملی و انجام مطالعات
اولیه ،استان قزوین یکی از استانهای مناسب در تهیه مقدمات و تسهیل در امر آمادهسازی و مطالعات بود ،ابراز امیدواری کرد که بنیاد مسکن
استان در انجام تعهدهای خود پس از طی مراحل اولیه موفق باشد و اداره راه و شهرسازی نیز در حمایت از تأمین مسکن محرومین و روستایی
و نیز نظارتهای الزم ،هرگونه همکاری الزم را خواهد داشت.
س��پس مهندس گونجی نیز با اش��اره به طیف وسیعی از خدمات این نهاد در استان قزوین اعم از اجرای طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی و
تأمین مس��کن محرومین گفت :در حوزه اقدام ملی ،ما آماده ورود به مراحل اجرایی هس��تیم و مراحل مطالعات را با هماهنگی ادارههای ذیربط
مشارکت و انجام داده ایم.

بازدید رحمانی از بنیاد مسکن شهرستان بوئین زهرا

بنابر گزارش روابط عمومی ،رحمانی -فرماندار شهرستان بوئین زهرا و نادری-
بخش��دار مرکزی این شهرس��تان به منظور دیدار و گفتگو با مدیر و کارکنان این
نهاد و نیز بررس��ی روند امور جاری از اداره بنیاد مس��کن شهرس��تان بوئین زهرا
بازدید کردند.
در این بازدید رحمانی در مورد فعالیتهای بنیاد مس��کن در روستاها با کارکنان
و مدیر بنیاد مس��کن بحث و تبادل نظرکرد.وی این نهاد را در حوزههای مختلف
عمران روستایی دستگاهی موفق عنوان کرد.
همچنین مهندس یوس��فی فخر نیز گزارش��ی از روند اج��رای طرحهای هادی
روستایی ،مسکن روستایی و سایر امور اجرایی ارائه نمود.

اگر دوست داری که خداوند عمرت را زیاد کند ،پدر و مادرت را شاد کن -امام صادق(ع)
54

تقدیر از فعاالن امر نماز

بنابر گزارش روابط عمومی ،با حضور حجت االس�لام شهرابی -دبیر ستاد عالی شورای اقامه نماز
بنیاد مسکن کشور ،مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و حجت االسالم رمضانی -قائم
مقام مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه ،معاونین و کارکنان این نهاد در استان مراسم تقدیر از فعاالن
امر نماز برگزار شد.
در این مراسم حجت االسالم شهرابی با اشاره به اهمیت امر نماز در بنیاد مسکن بر ایجاد فضای
پر ش��ور ،پویا و دارای مش��ارکت باال در اقامه نماز تأکید کرد و گفت :باید این مهم در بین ردههای
باالی مدیریتی از اهتمام و توجه باالیی برخوردار باشد تا این روحیه به کارکنان نیز تعمیم پیدا نماید.
وی همچنین با اش��اره به تأثیر فعالیتهای فرهنگی بر س��ایر امور بر اهمیت برنامه ریزی و توجه به
امور فرهنگی برای خانوادههای کارکنان تأکید کرد و افزود :بنیاد مس��کن از این جهت در بین تمام
دس��تگاههای اجرایی و وزارتخانهها س��رآمد بوده و نمونه است و این امر با مشارکت دفاتر نمایندگی
ولی فقیه و کلیه مدیران و کارکنان قابل ستایش است.
س��پس حجت االس�لام رمضانی نیز از آغاز دوره عقیدتی و فرهنگی نیمسال دوم سال  98و سایر
امور در دست اقدام گزارشی را ارائه داد و بر توسعه و ترویج امر نماز در این نهاد و امور فرهنگی تأکید کرد.
در پایان این مراسم با اهدا لوح تقدیر و هدیه از فعاالن امر ترویج نماز تجلیل به عمل آمد.
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور رحمانی -فرماندار شهرستان
بوئی��ن زهرا ،انصاری -بخش��دار رامند و مهندس یوس��فی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان طرح هادی روستای سراوجین شهرستان بوئین زهرا به بهره برداری
رسید.
در این مراسم رحمانی با اشاره به استعداد زیاد منطقه بوئین زهرا برای توسعه،
توج��ه وی��ژه به روس��تاها را امری حیاتی دانس��ت و تأکید کرد :باید روس��تاها و
بس��تر زندگی در آنها به نحوی توس��عه یابد که س��اکنین برای این مهم احساس
ارزشمندی بیشتری کنند و روستای خود را مکانی مناسب برای زندگی و فعالیت
اقتصادی ببینند که با اجرای طرح هادی این مهم محقق خواهد شد.
در ادامه مهندس یوسفی با اشاره به روند اجرای این طرح گفت :پروژه آسفالت این روستا با اعتباری بیش از  270میلیون ریال به بهره برداری
میرسد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح طرح هادی روستای سراوجین

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قم
نشست هم اندیشی در مورد ترویج تسهیالت بهسازی مسکن روستایی به روستاییان بخش کهک

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور عزیزی -سرپرس��ت بنیاد مسکن
بخش کهک و اعضای شورای اس�لامی روستاهای تیره ،بیدهند ،فردو و وشنوه
به منظور ترویج و پرداخت تس��هیالت بهسازی مسکن روستایی و حل مسائل و
مشکالت مربوط به این طرح در دفتر شورای اسالمی شهر کهک تشکیل شد.
در ابتدا عزیزی با اش��اره به حادثهخیز بودن کشور ،طرح ویژه مسکن روستایی
را طرحی بس��یار مناس��ب دانست که روس��تاییان از این طریق توانسته نسبت به
ایمنسازی و ساخت خانههای مقاوم اقدام نمایند.
وی یکی از مشکالت طرح ویژه را عدم قبول ضمانت سفته زنجیرهای از طرف

هر چیزی را شالودهای است و شالوده اسالم ،دوستداری ما اهل بیت است -امام صادق(ع)
55

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بعضی از بانکهای عامل دانست و گفت :اگر شرایط پرداخت تسهیل شود متقاضیان بیشتری میتوانند از این طرح بهره مند شوند.
در این نشس��ت همچنین در مورد میزان واحدهای مس��کونی روس��تایی که نیازمند بهسازی هس��تند بحث و تبادل نظر و مقرر شد در نشست
کارشناسی ،جزئیات مربوط به حل مشکالت بهسازی مسکن روستایی بررسی و نتایج آن اعالم شود.

نشست مشترك مدیران بنیاد مسكن و اداره كل راه و شهرسازى
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور صبوری -مدیرکل راهوشهرسازی،
مهن��دس بلدی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و معاونین ه��ر دو اداره کل به
منظور س��اخت واحدهای مسكونی برای اقش��ار کمدرآمد ،خانوادههای دارای دو
فرد معلول و بیش��تر و همچنین زیر  25000نفر جمعیت در اداره راهوشهرس��ازی
استان تشکیل شد.
در ابتدا صبوری با ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام گرفته در مورد طرح اقدام
ملی گفت :تأهل ،س��ابقه سکونت در شهر مورد تقاضای مسکن و همچنین عدم
بهره مندی از امکانات و تس��هیالت دولتی در خرید واحدهای مس��کونی از جمله
شرایط ثبت نام در این طرح است.

وی بنیاد مسكن را نهادی بسیار فعال در استانها دانست و افزود:
این نهاد همكاریهای گستردهای را در زمینه ساختوساز مسکن برای اقشار کمدرآمد به ویژه مسكن مهر در شهرهای
زیر  25000نفر داشته است.

در ادامه مهندس بلدی در مورد طرح اقدام ملی گفت :از مهمترین برنامههای بنیاد مس��کن س��اخت و واگذاری مسکن با قیمت مناسب به قشر
هدف میباشد و در این راه نیازمند واگذاری زمین به قیمت تمام شده میباشیم.
وی اعالم آمادگی کرد که در صورتی که زمین مناسب و با قیمت تمام شده به بنیاد مسکن واگذار شود ،برنامه ساختوساز واحدهای مسکونی
را با سرعت اجرا خواهیم کرد.

نشست شورای هماهنگی بانکها

به گزارش روابط عمومی ،نشست شورای هماهنگی بانکها با حضور اوروجی-
مدیرکل مدیریت بحران اس��تان ،مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان،
خاکس��اری -مدیر شعب بانک مس��کن اس��تان ،نمایندگان بانکهای ملی ،ملت،
صادرات ،س��په ،رفاه و سرپرس��تان دفاتر نمایندگی به منظور تسریع و تسهیل در
روند پرداخت تس��هیالت طرح ویژه بهسازى مس��كن روستایى و همچنین سایر
موارد فیمابین در بنیاد مسکن استان تشکیل شد.
در ابتدا مهندس بلدی گزارش��ی در مورد خس��ارتها و بارندگیهای اخیر ارائه
نمود و با قدردانی از همکاری بانکهای عامل با بنیاد مسکن ،یکی از مشکالت
طرح ویژه بهس��ازی مس��کن روس��تایی را عدم قبول ضمانت سفته زنجیرهای از
طرف بعضی از بانکهای عامل دانست و گفت :اگر شرایط پرداخت تسهیل شود
متقاضیان بیشتری میتوانند از این طرح بهره مند شوند.
وی افزود :در سالجاری تعداد  1000سهمیه به استان اختصاص داده شده که تعداد  607سهمیه به بانکهای عامل ابالغ و تعداد  303متقاضی
برای دریافت تسهیالت نوسازی به بانک معرفی شده اند.
س��پس اوروجی با قدردانی از تعامل و همکاری بانکها در پرداخت تس��هیالت به متقاضیان بازس��ازی و مقاومس��ازی واحدهای مس��کونی
خسارتدیده ناشی از بارندگیهای اوایل سال جاری ،بر قبول ضمانت زنجیرهای و پیگیری استقرار دستگاه خود پرداز در روستاهای استان تأکید
کرد.

نیکوکاری و خوش اخالقی ،خانهها را آباد و عمرها را طوالنی میکنند -امام صادق(ع)
56
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کمیته طرح اقدام ملی و تأمین مس��کن با
حضور مهن��دس صبوری -مدیركل راه و شهرس��ازى ،مهندس بلدی -مدیرکل
بنیاد مسکن استان ،معاونین و کارشناسان دو اداره کل به منظور بررسی و تأمین
زمین مورد نیاز شهرهای کهک ،جعفریه ،قنوات و دستجرد در بنیاد مسکن استان
تشکیل شد.
در ابت��دا مهندس صبوری با ارائه گزارش��ی از وضعیت ثبت ن��ام متقاضیان در
سامانه طرح اقدام ملی (آباد) گفت :با توجه به استقبال بی نظیر مردم ظرفیت ثبت
نام طرح اقدام ملی مس��کن در شهر قم و ش��هرهای تابعه تکمیل شده و مراحل
بعدی نیز به متقاضیان اطالعرسانی خواهد شد.
در ادامه مهندس بلدی با ارائه گزارشی از وضعیت ساختوساز در استان قم گفت :تعامل بسیار مناسبی میان دو اداره کل در مورد برنامهریزی
و اجرای مسکن اقدام ملی وجود دارد.
وی با اش��اره به ظرفیتهای اجرایی و فنی بنیاد مس��کن اس��تان افزود :این نهاد آمادگی دارد که در طرح مسکن ورود کرده و عملیات اجرایی را
با سرعت و کیفیت مناسب انجام دهد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در مورد ساخت مسكن در سطح اس��تان نیز مسائلى را مطرح نمود و سپس مقرر شد نشستى تخصصى با حضور
مدیران ،معاونین و كارشناسان دو دستگاه تشكیل تا نسبت به همكارى و تعامل آنها با یكدیگر ،اقدام هاى الزم انجام شود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست هم اندیشی پروژه مسکن طرح اقدام ملی برگزار شد

نشست مشترک با منابع طبیعی در مورد تملک زمین روستایی

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی در مورد واگذاری زمین روستایی
و س��اماندهی اراضی تصرفی با حضور فرش��اد مهر -رئیس اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری شهرستان قم ،مهندس کشاورزی -مسئول امور زمین بنیاد مسکن و
کارشناسان مرتبط در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس کشاورزی با ارائه گزارشی از وضعیت تملک زمین در روستاهای
استان و واگذاری آن به روستاییان گفت :منابع طبیعی شهرستان خدمات ارزندهای
در مورد تملک و واگذاری اراضی روستایی به افراد واجد شرایط ارائه نموده است.
در ادامه مهندس فرشاد مهر با سپاس از بنیاد مسکن در مورد خدماترسانی به روستاییان گفت :منابع طبیعی با تمام توان آمادگی دارد مطابق
با قانون ساماندهی ،اراضی مورد نیاز را تأمین نماید.

نشست ستاد اقامه نماز برگزار شد

به گزارش روابط عمومى ،نشس��ت ستاد اقامه نماز بنیاد مسكن استان با حضور
حجتاالس�لام روحانینژاد -مس��ئول دفتر نمایندگى ولى فقیه در بنیاد مس��كن
اس��تان ،مهندس بلدی -مدیرکل ،یزدانپناه -معاون پش��تیبانی ،حجتاالسالم
س��یدزاده -دبیر ستاد اقامه نماز ،صمدی -رئیس اداره حراست ،خسروی -رئیس
دفتر مدیرکل و سایر اعضا در دفتر نمایندگی ولیفقیه برگزار شد.
در ابتدا حجتاالسالم روحانینژاد با استناد به آیات و روایاتى از حضرت على(ع)
در م��ورد اهمیت به دس��ـتورهاى خداوند به ویژه نم��از ،این فریضه الهى را مهم و
وظیفه همگان دانست و گفت :توجه به امر نماز همواره به انسان آرامش مىبخشد.
در ادام��ه مهندس بلدی بر توجه بیش��تر به برگ��زارى فریضه نماز تأكید كرد و
گفت :توجه جدى به مسائل فرهنگى و مذهبى از اهمیت ویژه اى برخوردار است.
در پایان احکام اعضای ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن توسط مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه و مدیرکل بنیاد مسکن به آنان اهدا شد.

محبوب ترین بندگان در پیش خدا پرهیزگاران گمنامند -پیامبر اکرم(ص)
57
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كردستان
نشست تخصصی و دوره آموزشی نماز
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بنابر گزارش روابط عمومی ،با حضور حجتاالس�لام دکتر صدرا -دبیر س��تاد
اقامه نماز بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مس��کن استان،
حجتاالس�لام فره��ادی -قائممقام مس��ئول دفتر نمایندگ��ی ولیفقیه در بنیاد
مس��کن استان ،ائمه جماعات شعب بنیاد مسکن و رابطین فرهنگی آنان ،نشست
تخصصی و دوره آموزشی نماز در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس قادری با سخنانی درباره فعالیتهای فرهنگی در بنیاد مسکن
گفت :این نهاد در امور فرهنگی چه در سطح استان و چه در سطح کشور همیشه
جزء استانهای برتر بوده است.
وی درباره نشست ستاد اقامه نماز گفت :اعضای شورای اقامه نماز ،امربه معروف و نهی از منکر و حجاب و عفاف در این بنیاد ثابت هستند و
بدینوسیله تصمیمها و راهکارهای خوبی در هرسه بخش ،ارائه میگردد.
سپس حجتاالسالم دکتر صدرا با بیان مطالبی گفت :بنیاد مسکن استان همیشه در امور فرهنگی و امر نماز در سطح کشور سرآمد بوده است.
در ادامه حجتاالسالم فرهادی با اشاره به فضیلت و اهمیت نماز جماعت بهویژه در بنیاد مسکن خاطرنشان کرد :پیامبر اکرم(ص) میفرماید:
ثواب و پاداش یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فرادی در منزل میباشد.
در ادامه ائمه جماعات به بحث و گفتگو و بیان نقطه نظرها ،دیدگاهها و پیشنهادهای خود در امور فرهنگی و نماز پرداختند.

نشست با مدیر شعب بانک صادرات

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور زندی -مدیر و محمدی -معاون ش��عب
بان��ک صادرات اس��تان ،مهندس ق��ادری -مدیرکل و مهندس آور -معاون بازس��ازی و
مس��کن روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان به منظور تعامل و هم��کاری در زمینه اعطای
تس��هیالت طرح ویژه مقاومسازی مس��کن روستایی و پیگیری وصول مطالبات در شعب
بانک صادرات برگزار شد.
در این نشست مهندس قادری با بیان مطالبی گفت :باید مشکالت و موانع پیش روی
روس��تاییان در جهت دریافت تسهیالت طرح ویژه مقاومسازی مسکن روستایی برداشته
شود.
در ادامه زندی آمادگی بانک را برای هرگونه تعامل و همکاری با بنیاد مسکن در جهت اعطای این تسهیالت اعالم کرد.

گرامیداشت هفته وحدت

به گزارش روابط عمومی ،با حضور مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان،
حجتاالس�لام فرهادی -قائممقام مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن،
کارکنان بنیاد مس��کن استان ،ش��عبه سنندج و امور ماش��ینآالت ،مراسم میالد پیامبر
اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و هفته وحدت در بنیاد مسکن برگزار شد.
در این مراسم ماموستا باباکرمی پس از تبریک به مناسبت میالد پیامبر اکرم حضرت
محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) و هفته وحدت طی س��خنانی گفت :میالد
پیامبر یک اتفاق بزرگ در تاریخ بش��ریت میباش��د که دین و ش��ریعت اسالم از جانب
خداوند توسط پیامبر(ص) به همگان ابالغ شد.
وی افزود :امام جعفر صادق(ع) از جمله ش��خصیتهایی است که نظرها و افکار علما
و دانشمندان را به خود مجذوب داشته و در رشتههای زیادی از علم و دانش نظریه داده است.

کسی که نیت درست داشته باشد ،دل سالم و پاک دارد -امام صادق(ع)
58

قدردانی از ستاد اقامه نماز
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به گزارش روابط عمومی ،در مراس��م پیش اجالس��یه اس��تانی با عنوان (نماز و
مدرس��ه) با حضور دکتر مسیبزاده -مدیرکل قرآن ،عترت و نماز وزارت آموزش
و پرورش کش��ور ،فیروزی -معاون استاندار ،اکبر عظیمی -مدیر ستاد اقامه نماز
استان ،اعضای شورای اسالمی شهر سنندج ،مدیران کل ،دبیران ستاد اقامه نماز
ادارههای اس��تان و ائمه جماعات اداره ها ،از س��تاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان
قدردانی به عمل آمد.
گفتنی اس��ت این تقدیر به دلی��ل اهتمام و تالش صادقان��ه مهندس قادری-
مدیرکل و رئیس ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن و حجتاالسالم فرهادی -دبیر این
س��تاد ،در امر توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در بنیاد مسکن استان کردستان
انجام گرفت.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ماموس��تا باباکرمی با اش��اره به لزوم وحدت در جامعه اسالمی گفت :هفته وحدت که توسط امام(ره) نامگذاری شده برای جامعه مسلمین بسیار
مهم و ارزشمند است.
در پایان مراسم از میان کارکنانی که نام آنها مزین به نام مبارک پیامبر(ص) و امام صادق(ع) بود ،به قید قرعه به  3نفر هدایایی تقدیم گردید.
همچنین سؤاالتی درباره زندگی پیامبر(ص) و امام جعفر صادق(ع) مطرح شد و به  4نفر ازکسانی که پاسخ صحیح دادند ،هدایایی تقدیم شد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كرمان
آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی

بنابر گ��زارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس اس�لامی -وزیر
راهوشهرسازی ،دکتر زاهدی و دکتر پورابراهیمی -نمایندگان مردم شهرستانهای
کرمان و راور در مجلس ش��ورای اس�لامی ،مهندس سلطانینژاد -مدیرکل بنیاد
مس��کن اس��تان و گروهی از مدیران ،عملیات اجرایی طرح اقدام ملی در اس��تان
کرمان آغاز شد.
مهندس سلطانینژاد در این مراسم با ارائه گزارشی گفت :تعداد  10200متقاضی
در س��ایت آباد بنیاد مس��کن ثبت نام نمودهاند و تعداد  2500نفر آنها دارای زمین
میباشند که تقاضای دریافت تسهیالت در این طرح را دارند.

اهدای لوح تقدیر به بنیاد مسکن

بنابر گزارش روابط عمومی ،همایش تقدیر از دس��تگاههای برتر و فعالین نماز
س��تاد اقامه نماز استان کرمان طی مراس��می با حضور حجتاالسالموالمسلمین
قرائتی -رئیس ستاد اقامه نماز کشور در سالن همایش دانشگاه فرهنگیان کرمان
برگزار گردید.
در این مراس��م از س��وی هیئ��ت ارزیاب��ی و داوری س��تاد اقامه نماز اس��تان
کرمان در س��ال  1397از بین کلیه اداره ها ،س��ازمانها و دس��تگاههای فعال با
موضوع نماز ،بنیاد مس��کن اس��تان کرمان بهعنوان دس��تگاه شایسته تقدیر ویژه
برگزیده ش��د و از مهندس س��لطانینژاد -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان توسط
حجتاالسالموالمسلمین علیدادی -نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه کرمان با اهدای لوح ،تجلیل به عمل آمد.

خداوند از هر کس یک نماز و یا یک کار نیک را قبول کند ،عذابش نمی نماید -امام صادق(ع)
59

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار با نماینده مجلس شورای اسالمی

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس سلطانینژاد -مدیرکل بنیاد مسکن استان
با مهندس نیکزادی -نماینده مردم شهرس��تانهای بم ،نرماشیر ،فهرج و ریگان
در مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار مهندس سلطانینژاد گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن استان در
روستاهای شهرستانهای شرقی استان ارائه داد.
سپس مهندس نیکزادی از تالشهای مهندس سلطانینژاد و فعالیتهای بنیاد
مسکن در بهسازی محیط روستاهای فاقد دهیاری و اختصاص قیر به روستاهای
این شهرستانها قدردانی کرد.
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نشست پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن

بنا به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هم اندیش��ی پیگی��ری وصول مطالبات
بانک مس��کن در پرداخت تس��هیالت طرح ویژه بهسازی مس��کن روستایی در
شهرس��تانهای جنوبی و شرقی اس��تان با حضور مهندس سلطانینژاد -مدیرکل
بنیاد مسکن استان ،غفوریان -مدیر اداره امور شعب بانک مسکن استان ،مدیران
بنیاد مس��کن شهرستانها و مدیران بانک مسکن در بانک مسکن شعبه مرکزی
شهرستان جیرفت برگزار شد.
در این نشست مهندس سلطانینژاد با ارائه گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن
اس��تان در روستاها گفت :بانک مسکن تاکنون همکاری خوبی با بنیاد مسکن در
پرداخت تسهیالت مسکن روستایی داشته است.

برگزاری دوره آموزش دستگاههای  gpsایستگاهی

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،مهندس رضامند -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان از برگزاری یک دوره آم��وزش یادگیری کار با
دس��تگاههای نقشهبرداری  gpsایس��تگاهی مولتی فرکانسه با حضوراساتید و کارشناس��ان حوزه زمین و مطالعات عمران روستایی بنیاد مسکن
استان و شهرستانها خبر داد و گفت :این دوره به صورت عملی با هدف آموزش همکاران جهت استفاده از این دستگاه برای عملیات نقشهبرداری
در بنیاد مسکن شهرستانهای استان به مدت یک روز برگزار شده است.

نشست شورای اداری شهرستان بافت برگزار شد

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای اداری شهرستان بافت با حضور
حم��زه ج��واران -فرماندار شهرس��تان بافت ،مهن��دس س��لطانینژاد -مدیرکل
و س��ازمند -معاون پش��تیبانی بنیاد مسکن اس��تان ،گروهی از مدیران ادارههای
شهرستان ،شهرداران ،اعضای شورای اسالمی و بخشداران برگزار شد.
در ابتدا مهندس س��لطانینژاد گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مس��کن استان در
روستاهای شهرستان بافت ارائه داد.
س��پس حمزه جواران از تالشهای مهندس س��لطانینژاد و فعالیتهایی که در
شهرستان توسط بنیاد مسکن انجام شده قدردانی کرد.
سپس با اهدای لوح تقدیر توسط فرماندار از تالشهای مهندس بهنام سالجقه-
مدیر سابق بنیاد مسکن شهرستانهای بافت و رابر تجلیل و مهندس محسن خواجویی بهعنوان سرپرست جدید معرفی گردید.

عمل خالص آن است که نخواهی کسی جز خداوند تو را بر انجام آن بستاید -امام صادق(ع)
60

مراسم تودیع و معارفه

بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور محمودآب��ادی -فرماندار
شهرس��تان سیرجان ،مهندس سلطانینژاد -مدیرکل و سازمند -معاون پشتیبانی
و فرمیتنی -رئیس اداره حراست بنیاد مسکن استان ،بهاءالدینی -معاون سیاسی،
مهندس بیگلری -معاون عمرانی فرمانداری و گروهی از کارکنان بنیاد مس��کن
این شهرس��تان ،از تالشهای مهندس محسن خواجویی در دوران مدیریت وی
در بنیاد مسکن شهرستان سیرجان قدردانی به عمل آمد و مهندس بهنام سالجقه
بهعنوان سرپرست بنیاد مسکن این شهرستان معرفی گردید.
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بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس سلطانینژاد -مدیرکل بنیاد مسکن استان
با سردار ناظری -فرمانده انتظامی استان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار مهندس س��لطانینژاد با ارائه گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن
اس��تان ،از تعامل و همکاری خوب نیروی انتظامی اس��تان در مورد حفظ و رفع
تصرف اراضی بنیاد مسکن قدردانی نمود.
س��پس سردار ناظری با اش��اره به این که امسال سال نهضت خانهسازی برای
ناجا میباش��د از کمک بنیاد مس��کن در پرداخت تس��هیالت مسکن روستایی در
شهرس��تانهای اس��تان به کارکنان نیروی انتظامی ،س��اماندهی گلزار ش��هدای
تکمزاری نیروی انتظامی اس��تان و نیز ارائه خدمات به خانواده ش��هدا امنیت در
استان قدردانی کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار با فرمانده انتظامی استان

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كهگیلویه و بویراحمد
دیدار زارعی با دکتر جنتی

بنابر گزارش روابط عمومی ،زارعی -نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا
در مجلس شورای اسالمی با دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار کرد.
در این دیدار زارعی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن بهویژه در شهرستانهای
بویراحمد و دنا ،عملکرد بنیاد مسکن را در بخش تهیه و اجرای طرحهای هادی،
بهسازی و بازس��ازی واحدهای روستایی و مسکن شهری مطلوب ارزیابی کرد و
گفت :فعالیتهای عمرانی در روستاها موجب شده رغبت روستاییان برای ماندن
در روستاها افزایش یابد و از مهاجرت به شهرها جلوگیری شود.
وی در پایان برای تحقق اهداف بنیاد مس��کن و تس��ریع در خدماترس��انی به
مردم بهویژه روستاییان قول مساعدت و همکاری با بنیاد مسکن را داد.
سپس دکتر جنتی با ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد گفت :با توجه به پراکندگی روستاها در سطح استان تعداد  323روستای باالی  20خانوار
در این دو شهرستان وجود دارد که تهیه طرح هادی در تمامی روستاها انجام شده است.
وی در ادامه خواس��تار همکاری بیش از پیش مس��ئولین اس��تانی و شهرستانی با بنیاد مسکن برای خدماترس��انی بهتر به مردم استان بهویژه
روستانشینان شد.

دعای هیچ بندهای که مال حرام در شکمش باشد یا حق کسی بر گردنش باشد ،به درگاه خدا
باال نمی رود -امام صادق(ع)
61

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گلستان
بازدید استاندار از بنیاد مسکن شهرستان مراوه تپه

بنا به گزارش روابط عمومی ،دکتر حقش��ناس -استاندار با حضور سرزده در بنیاد مسکن
شهرس��تان مراوه تپه ،با مدیر و همکاران این ش��عبه دیدار و ضمن آشنایی با کارکردهای
هم��کاران در حوزهه��ای مختلف ،از تالشهای آنان در شهرس��تان محروم و مرزی مراوه
تپه قدردانی کرد.
در این بازدید مهندس صابری -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان مراوه تپه نیز گزارشی از
روند بازسازی مناطق خسارتدیده در سطح شهرستان ارائه نمود.
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افتتاح یک واحد مسکونی احداثی حوادثی در شهرستان مراوه تپه

بنا به گزارش روابط عمومی ،با حضور دکتر حقشناس -استاندار و هیئت همراه
یک واحد مس��کونی احداثی حوادثی ناشی از س��یل در روستای ا...نور شهرستان
مرزی مراوه تپه افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

بازدید از روستاهای خواجه نفس و قرمسه

بن��ا به گ��زارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس زمانین��ژاد -مدی��رکل و مهندس
ولیاللهی -معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان ،فرماندار و نماینده مردم
شهرستان گمیشان در مجلس شورای اسالمی و مدیر بنیاد مسکن این شهرستان
از طرح هادی روستای خواجه نفس بازدید کردند.
در ابت��دا فرماندار ،نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی و دهیار روس��تا
خواس��تار اجرای کامل طرح هادی در کل روستا شدند و از ماندگاری فاضالب و
بوی بد جدولها گالیه کردند.
در این بازدید مهندس ولی الهی گفت :با توجه به جمعیت ،مشارکت دهیاری و
مردم روستای خواجه نفس ،بنیاد مسکن تا کنون  2فاز طرح هادی این روستا را
اجرا نموده اس��ت و در صورت مشارکت دهیاری ،بنیاد مسکن آمادگی دارد تا فاز
دیگر طرح هادی این روستا را نیز اجرا نماید.
وی تخریب ،عدم نظافت و ایجاد موانع در خروجی جدولها را از دالیل ماندابی فاضالب ،نگهداری و نظافت آن را از وظایف دهیاری دانست.
همچنین در مورد بخش��ی دیگر از روس��تا اجرای غیر اصولی جدول توسط دهیاری روس��تا را عامل ماندابی و برگشت آب به داخل معبر و منازل
بیان کرد.
در پایان از طرح هادی روستای قرمسه نیز بازدید به عمل آمد.

بهترین کارها در پیش خدا آن است که بینوایی را سیر کنند یا قرض او را بپردازند و یا زحمتی را
از او دفع نمایند -پیامبر اکرم(ص)
62

بنا به گزارش روابط عمومی ،مهندس ولی الهی -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان از اجرای عملیات آسفالت معابر روستای محمدآباد
پایین از توابع شهرستان آق قال به مساحت  2300مترمربع با اعتبار  1میلیارد و  500میلیون ریال خبر داد.

بازدید فرماندار شهرستان گرگان از بنیاد مسکن

بن��ا به گزارش روابط عمومی ،مهندس حمیدی -فرماندار شهرس��تان گرگان ضمن بازدید
میدانی از تعدادی از واحدهای احداثی حوادثی در روس��تاهای شهرس��تان ،با حضور در شعبه
شهرس��تان گرگان ،ب��ا همکاران و تعدادی از ارباب رجوع دیدار نم��ود و در جریان روند ارائه
خدمات به مردم قرار گرفت.

بنا به گزارش روابط عمومی ،دکتر توماج -فرماندار شهرستان آق قال،
مهندس خس��روی -مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای گرگان و آق قال و
سرپرست معاونت بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان از روند
اجرای طرحهای هادی در روس��تاهای دوگونچی ،یامپی و صحنه سفلی
بازدید کردند.
در ای��ن بازدید مهندس خس��روی با س��پاس از همراه��ی و همکاری
مردم ،دهیار و ش��وراهای روستاهای یاد شده ،پیگیری و مشارکت مردم
و مسئوالن روس��تاها در اجرای طرحهای هادی روستایی را بسیار مؤثر
دانست.
همچنین دکتر توماج نیز با قدردانی از عمران و آبادانی روستاهای شهرستان توسط بنیاد مسکن ،اجرای این طرح در کل روستاهای شهرستان
را خواستار شد و از دهیاران و مردم خواست تا در حفظ و نگهداری این طرحها کوشا باشند.
وی در ادامه از اجرای عملیات آسفالت معابر روستای پیرواش سفلی از توابع شهرستان آق قال بازدید کرد.
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بازدید از طرح هادی روستاها

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اجرای عملیات آسفالت معابر روستای محمدآباد پایین

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گیالن
بازدید معاون مجلس شورای اسالمی از پروژههای عمرانی

به گزارش روابط عمومی ،دکتر عباس��ی -نماینده مردم شهرستانهای رودسر
و املش در مجلس ش��ورای اس�لامی ،مهندس بیگی -سرپرس��ت بنیاد مسکن
شهرستان رودسر ،دهیاران و اعضای شورای اسالمی روستاهای قاسم آباد سفلی
و اوشیان از راههای روستایی ،معابر و ابنیه مواصالتی بازدید نمودند.
در ابتدا مهندس بیگی گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن ارائه داد.
در ادامه وی در مورد پروژه س��اخت پل روس��تای قاس��م آباد سفلی گفت :این
پروژه با اعتباری بیش از  9میلیارد ریال با پیش��رفت  50درصد در حال س��اخت
میباشد.
س��پس دکتر عباس��ی با اشاره به فعالیتهای خوب بنیاد مسکن در توسعه روستاها ابراز امیدواری کرد تا با تعامل و هماهنگی بین دستگاههای
اجرایی و خدمت رسان و نیز مشارکت مردم بتوانیم مشکالت روستاییان را حل کنیم.

به درستی که خداوند داد و فریاد و تلف کردن مال و ُپر خواهشی را دشمن میدارد -امام رضا(ع)
63

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید نماینده مجلس شورای اسالمی از واحد مسکونی خسارتدیده
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به گزارش روابط عمومی ،دکتر محمود ش��کری -نماینده مردم شهرس��تانهای
ماس��ال ،تالش و رضوانش��هر در مجلس شورای اس�لامی ،مهندس محمدجواد
عامر -فرماندار شهرس��تان ماس��ال ،مهندس سیدحس��ین محمدی -مدیر بنیاد
مس��کن شهرستان و گروهی از مس��ئولین محلی از واحد مسکونی خسارتدیده
بر اثر آتش سوزی در روستای ماسوله خانی بازدید نمودند.
در نشس��تی که در مس��جد روستا برگزار ش��د ،موارد مطرح شده توسط اهالی،
شورای اسالمی و دهیار روستا مورد بررسی قرار گرفت.
در ادام��ه مهندس محمدی گزارش��ی در مورد اعطای تس��هیالت به واحدهای
آس��یبدیده ارائه نمود و گفت :در صورت تأمی��ن اعتبار جدید در بحث عمران و
آبادانی روستا ،بنیاد مسکن آماده هرگونه همکاری و فعالیت میباشد.
سپس دکتر شکری با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن پیشنهاد داد کارگروهی در اسرع وقت با حضور مسئولین دستگاههای اجرایی تشکیل
شود تا وضعیت روستا مشخص گردد و اهالی از مزایا و امکانات رفاهی بهره مند شوند.

دیدار نماینده مجلس شورای اسالمی با مدیرکل

به گزارش روابط عمومی ،دکتر عباس��ی -نماینده مردم شهرس��تانهای رودسر
و املش در مجلس ش��ورای اس�لامی با مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مسکن
استان دیدار و گفتگو نمود.
در این دیدار مسایل و مشکالت مربوط به پروژههای عمرانی شهرستانهای یاد
شده مورد بررسی قرار گرفت.
دکت��ر عباس��ی ب��ا قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن در س��طح روس��تاها،
فعالیتهای انجام شده را مثبت ارزیابی کرد و خواستار استمرار این خدمات شد.

بررسی مشکالت روستاهای شهرستان صومعه سرا

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��تی ب��ا حضور دکتر دلخ��وش -نماینده مردم
شهرستان صومعه سرا در مجلس ش��ورای اسالمی ،مهندس اکبرزاده -مدیرکل
بنیاد مس��کن استان ،مهندس سید محمدی -فرماندار و مهندس امینپور -مدیر
بنیاد مس��کن شهرستان در مورد پیش��رفت فیزیکی پروژه ها ،اعتبارهای عمرانی
سال جاری و همچنین با توجه به بارش باران و وقوع سیل در شهرستان ،در بنیاد
مسکن استان برگزار شد.
در ابت��دا مهندس اکبرزاده گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن ارائه داد و گفت:
بنیاد مسکن استان آمادگی کامل برای خدمترسانی به روستاییان و سیل زدگان
شهرستان را دارد که این امر مستلزم تعامل مسئولین محلی و دستگاههای اجرایی خواهد بود.
در ادامه دکتر دلخوش با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن در سطح شهرستان ،نقش بنیاد مسکن را بهعنوان یک نهاد
انقالبی به منظور محرومیت زدایی در جامعه بسیار مؤثر دانست.
وی گفت :فعالیتهای عمرانی بنیاد مسکن موجب افزایش رغبت روستاییان برای ماندن در روستاها شده است.

سپس مهندس سیدمحمدی در سخنانی گفت :تأمین و تخصیص اعتبار و پیگیری تصویب تهیه و اجرای طرح هادی مورد درخواست فرمانداری
شهرستان میباشد.وی نقش بنیاد مسکن را در عمران و آبادی روستاها و جلوگیری از مهاجرت مردم روستاها به شهرها مهم خواند و افزود :بنیاد
مسکن توانسته است در توسعه و پیشرفت روستاها از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی گامهای مؤثری بردارد.

پیوند خویشاوندی را برقرار کنید گرچه با جرعه آبیباشد ،و بهترین پیوند خویشاوندی،
خودداری از آزار خویشاوندان است -امام رضا(ع)
64

اردوی فرهنگی

بنا به گزارش روابط عمومی ،با همت ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان ،اردوی
فرهنگی ویژه فرزندان  6الی  12س��ال و همس��ران در اردوگاه میرزاکوچک خان
شهرستان رامسر برگزار شد.
حجتاالس�لام صدرا -دبیر س��تاد اقامه نماز با بیان مطالب��ی گفت :اردوهای
فرهنگی میتوانند در كنار فعالیت درسی یکی از برنامههای بسیار مهم و اثرگذار
در کیفیت بخشی فعالیتهای تربیتی و آموزشی باشند.
حجتاالس�لام صدرا افزود :اردو تمرین زندگی و فرصت مناس��بی برای تجلی
فضایل اخالقی ،رفتاری و قرار دادن آنها در فضا و محیطی به دور از درس همراه
با شرایط نسبت ًا سخت و نیز به دور از احساسات و عواطف خانوادگی است.
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به گزارش روابط عمومی ،دکتر محمود ش��کری -نماینده مردم شهرس��تانهای
تالش ،رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسالمی ،سرهنگ قنبری -فرمانده
س��پاه و مهندس محمدی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ماسال به منظور بررسی
س��طح پیش��رفت و اطالع از آخرین وضعیت روس��تای لنگ از این روستا بازدید
نمودند.
ابتدا دکتر ش��کری با بررس��ی دقیق وضعیت اجرایی پروژه با پیمانکار و اهالی
روستا به گفتگو نشست.
س��پس مهندس محمدی گزارشی از ش��یوه اجرا و مبالغ اعتبارهای مصوب به
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی ارائه داد.
در ادامه عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن گفت :طرحهای عمران روس��تایی ،نتیجه تالشهای بنیاد
مسکن در روستاها است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بررسی مشکالت روستای لُنگ

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از پروژههای عمرانی

به گزارش روابط عمومی ،مهندس اکبری مقدم -معاون هماهنگی امور عمرانی
استانداری به همراه حجتاالسالموالمسلمین ابراهیمی -امامجمعه شهر چابکسر،
دکتر کاظمی -معاون فرماندار ،بخشدار و مهندس بیگی -سرپرست بنیاد مسکن
شهرستان رودسر از پروژههای عمرانی سیل مهر ماه  97بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس بیگی گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن شهرستان ارائه
داد.
سپس حجتاالسالموالمسلمین ابراهیمی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن
شهرس��تان ،افتتاح حساب  ۱۰۰و تأسیس بنیاد مس��کن را نتیجه درایت و بینش
الهی حضرت امام(ره) دانس��ت و خدمات بنیاد مسکن بهویژه در عمران و آبادانی
روستاها را قابل تقدیر توصیف کرد.
در پایان مهندس اکبری مقدم با اش�اره به فعالیت عمرانی بنیاد مس�کن گفت :بنیاد مس�كن ارگانی مردمی و در خدمت

مردم است.وی افزود :توسعه زیرساختهای عمرانی شهرستان با جدیت نظارت و دنبال میشوند و باید در زمان مقرر
تکمیل گردند.

به راستی که بدترین مردم کسی است که یارانش را از مردم باز دارد و تنها بخورد و
زیردستش را بزند -امام رضا(ع)
65

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

حضور امامجمعه شهرستان رودسر در بنیاد مسکن
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به گ��زارش روابط عمومی ،حجتاالسالموالمس��لمین روحانی -امامجمعه
شهرس��تان رودس��ر با حضور در بنیاد مسکن این شهرس��تان ،با سرپرست و
کارکنان بنیاد مسکن دیدار و گفتگو کرد.
در ابت��دای ای��ن بازدی��د ،حجتاالسالموالمس��لمین روحانی ب��ا قدردانی
از فعالیتهای بنیاد مس��کن شهرس��تان ،تأس��یس بنیاد مس��کن را از جمله
برکتهای رهبر فرزانه انقالب دانس��ت که در کارنامه خود خدمات زیادی را
در روستاها به ثبت رسانده است.
مهندس علیرضا بیگی -سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرستان با بیان مطالبی
در مورد خدماترسانی بنیاد مسکن ابراز امیدواری نمود که حمایت مسئولین
شهرس��تان ،ائمه جمعه ،فرماندار و نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی
همچون گذش��ته ادامه یابد و گامهای مؤثری برای جذب اعتبارهای عمرانی
برداشته شود.

نشست بنیاد مسکن و بانک مسکن پیرامون پروژههای مسکن مهر

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی به منظور همکاری ،هم اندیشی و
تبادل نظر در زمینه پروژههای مس��کن مهر ش��هرهای زیر  25000نفر
جمعیت و گسترش تعامالت و همکاری هر چه بیشتر میان بنیاد مسکن
استان گیالن و مدیریت امور شعب بانک مسکن استان با حضور مهندس
اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،زهرا صداقت -مدیر امور شعب
بانک مسکن استان ،مهندس س��فیدیان -رئیس گروه مسکن مهر بنیاد
مسکن کشور ،مهندس بابایی -معاون امور مسکن شهری و کارشناسان
دو دستگاه تشکیل و در مورد پروژههای فاقد متقاضی و فروش اقساطی
نشده مسکن مهر بحث و تبادل نظر گردید.
در ابتدا مهندس اکبرزاده با قدردانی از عملکرد مدیریت بانک مس��کن
اس��تان در اجرای پروژههای بنیاد مس��کن ،گفت :بنیاد مس��کن و بانک
مسکن از یک خانواده هستند و بدون شک برای تحقق اهداف تعیین شده ،این نهاد آماده هرگونه همکاری با بانک میباشد.
در ادامه مهندس سفیدیان با بیان مطالبی گفت :بیش از  ۸۰۰هزار واحد مسکن مهر در بیش از  ۴۰۰شهر اجرا شده که تعداد زیادی تکمیل و
مابقی نیز با  ۹۸درصد پیشرفت در حال اجرا میباشند.
وی افزود :استان گیالن در بین شهرهای زیر  ۲۵000نفر کشور از نظر عملکرد با مشارکت مردم و دستگاههای مربوطه دارای وضعیت مطلوب
است.
س��پس صداقت در س�خنانی با اش�اره به اهمیت رسالت کارکنان بنیاد مسکن و بانک مس�کن در اجرای خانه دار کردن

مردم گفت :تعامل و همکاری مؤثر بین بانک و سایر سازمانها باعث موفقیت و اجرای مطلوب طرحها خواهد شد.

وی با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن در امر خدمترسانی به مردم استان تصریح کرد :همکاری بنیاد مسکن با بانک و برگزاری نشستها
میتواند این امکان را برای طرفین فراهم نماید که با هم فکری و مشارکت یکدیگر ،بهترین راهکار را جهت انجام بهینه امور فراهم سازند.
در پایان مسئولین با بیان نقطه نظرهای خود پیرامون پروژههای مسکن مهر خودمالک انبوه ساز  308واحدی کوچصفهان 120 ،واحدی کومله
شهرستان لنگرود همچنین پروژههای مسکن مهر سه جانبه  408واحدی کیاشهر 240 ،واحدی املش و  188واحدی سیاهکل به بحث و بررسی
و تبادل نظر پرداختند.

کسی دست کسی را نمیبوسد ،زیرا بوسیدن دست او مانند نماز خواندن برای اوست -امام رضا(ع)
66

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مع��اون برنامهری��زی و هماهنگی ام��ور عمرانی
فرمانداری شهرس��تان فومن و مهندس عفتی -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان
از تخریب راه روستای گشت رودخان در اثر سیل اخیر بازدید نمودند.
در این بازدید پس از بررس��ی میدانی خس��ارتهای وارده به دیواره رودخانه و
مسیر دسترسی بخشی از روس��تا ،تصمیمهای الزم به منظور رفع مشکل گرفته
شد.

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت روز جهانی نابینایان (عصای س��فید) در مراس��می با
حضور حجتاالسالم محمود صدرا -دبیر ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان با اهدای لوحی از
تالشهای پیمان رحمانیان -همکار روشندل قدردانی گردید.
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تقدیر از همکار روشندل

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از تخریب راه روستایی بر اثر سیالب

مسائل و مشکالت آستان مقدس و روستای امامزاده هاشم(ع) بررسی شد

به گزارش روابط عمومی ،نشست رسیدگی به مسائل و مشکالت آستان مقدس
و روس��تای امامزاده هاشم(ع) شهرستان رش��ت با حضور مهندس مقدم -معاون
هماهنگی امور عمرانی استانداری ،حجتاالسالم علیزاده -مدیرکل اداره اوقاف،
مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس نازک کار -مدیرکل
راهداری و حمل و نقل ،مهندس ساحره میرسیدی -مدیرکل دفتر فنی و گروهی
از مدیران شهرستانی در هیئت امنا بقعه متبرکه امامزاده هاشم(ع) برگزار شد.
در ابتدا حجتاالس�لام علیزاده گزارشی از وضعیت و فعالیتهای انجام شده در
بُعد توسعه و عمران ،موضوعهای فرهنگی ،اجتماعی و قرآنی ارائه داد.
در ادامه مهندس مقدم با بیان مطالبی گفت :این آس��تان مبارک ظرفیت خوبی
در حوزه گردش��گری ،مذهبی ،فرهنگی و زیارتی دارد.وی با بر ش��مردن نقش زیارتی و گردش��گری و وجود ظرفیتهای خوب سرمایهگذاری در
امامزاده هاشم(ع) افزود :باید از ظرفیت این امامزاده در امر توسعه استان استفاده کرد.
سپس اعضا از پروژههای عمرانی روستا بازدید کردند.
در پایان مهندس اکبرزاده گزارشی از آسفالت معابر روستای امامزاده هاشم(ع) ارائه داد.

موفقیت فرزند همکار

به گزارش روابط عمومی ،آریوبرزن روحانیان فرزند خاطره زکیان از همکاران بنیاد مسکن شهرستان الهیجان ،با شرکت در هشتمین جشنواره
کشوری جابربن حیان ،موفق به دریافت مقام (پژوهشگر) شد.
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،کسب این موفقیت را به وی و خانواده اش تبریک میگوید.

ایمان چهار رکن دارد :توکل بر خدا ،رضا به قضای خدا ،تسلیم به امر خدا و واگذاشتن کار به خدا -امام رضا(ع)
67

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد
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به گزارش روابط عمومی ،نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر استان با
حضور کربالیی -دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان و دبیران
دستگاههای اجرایی استان در دانشگاه آزاد رشت برگزار شد.
در ابتدا خوش��رو -مسئول روابط عمومی و دبیر ش��ورای امر به معروف و نهی
از منکر بنیاد مس��کن اس��تان با تبریک میالد پیامبر(ص) و هفته وحدت ،رویکرد
اصلی بنیاد مس��کن را رویکردی ارزشی توصیف کرد و گفت :رکن مهمی که در
انجام فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر بهعنوان روح کلی و پایه و اساس
آن قلمداد میشود ،روح خیرخواهی و محبت در انجام این فریضه است.
خوش��رو افزود :براس��اس بیان معصومین(ع) ،امر به مع��روف و نهی از منکر از
مظاهر صفات رحیمیه باری تعالی اس��ت بنابراین در انجام این فریضه همواره باید اولین مالک و نقطه اصلی حرکت ما دوس��تی ،عش��ق ،عالقه،
محبت و مودت باشد.
وی در ادامه گفت :قانون امر به معروف و نهی از منکر قویترین نوع قانونی است که به یک سازمان داده میشود.
در پایان کربالیی با بیان اینکه ادارهها موظف هس��تند تا با ارباب رجوع برخورد مناس��بی داش��ته باشند ،گفت :تکریم ارباب رجوع یکی از ارکان
مهم امر به معروف و نهی از منکر است.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان لرستان
بازدید از روند ساخت مسکن سیل زدگان شهر معموالن
ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و
دکتر خادمی -استاندار از مناطق سیلزده شهر معموالن بازدید کرده و از نزدیک
در جریان روند ساختوس��از واحدهای احداثی در محل س��ایت با جانمایی جدید
قرار گرفتند.
در این بازدید مهندس رضایی گفت :واحدهای مس��کونی که در جریان س��یل
در بس��تر رودخانه بودند با جانمایی در س��ایت جدید به مساحت  4هکتار ساخته
خواهند شد.
وی با اش��اره به اینکه س��ایت جدید در  121قطعه تفکیک ش��ده است افزود:
تعدادی از قطعات به صورت  2طبقه و در مجموع تعداد  150واحد در این سایت
ساخته خواهند شد.

بررسی وضعیت روستاهای سیلزده استان لرستان

بنابر گزارش روابط عمومی ،مسعود رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،دکتر
خادمی -اس��تاندار و گروهی از مدیران اس��تانی از روستاهای سیلزده شهرستان
پلدختر بازدید کردند.
مهندس رضایی در این بازدید آخرین وضعیت روس��تاهای سیلزده شهرستان
پلدختر را تشریح کرد.
وی با تش��ریح وضعیت روس��تای س��یلزده مالوی شهرس��تان پلدختر گفت:
روس��تای مالوی در حریم رودخانه و جاده خرم آباد شهرستان پلدختر قرار گرفته
که این روستا نیازمند جابجایی کلی میباشد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان افزود :بنیاد مسکن استان لرس��تان  5راهکار برای جابجایی خانوارهای روستای مالوی پیشنهاد نموده که مردم

قلب شخص نادان در زبان اوست -امام علی(ع)
68

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

این روس��تا ضمن مخالفت با راهکارهای پیش��نهادی مایل به جابجایی شهر پلدختر میباشند که بنیاد مسکن استان مخالفت خود را برای انتقال
روستاییان مالوی به شهراعالم نموده است.
مهندس رضایی گفت :در روستاهای خلج و چم گرداب شهرستان پلدختر  9واحد در حریم تأسیسات میباشند که عملیات بازسازی این واحدها
میبایست با هماهنگیهای الزم با اداره کل راهداری استان انجام شود.
وی با اشاره به لزوم اصالح شبکه برق در روستاهای چم گردله و چم مهر شهرستان پلدختر ،بر لزوم اجرای آسفالت در این روستاها تأکید کرد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان همچنین در نشست با دکتر خادمی از پایان عملیات ساخت  2500واحد مسکونی و اتمام عملیات تعمیر 18000
واحد سیلزده استان لرستان خبر داد.

بازدید از روستای چاله
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و
کاظم��ی -نماینده مردم شهرس��تانهای پلدختر و معموالن در مجلس ش��ورای
اسالمی از مناطق آس��یبدیده از سیل در روستای چاله شهرستان پلدختر بازدید
نمودند.
در این بازدید مهندس رضایی با حضور در جمع مردم سیلزده روستای چاله و
اس��تماع نقطه نظرهای مردم ،آخرین اقدامهای انجام شده در زمینه بازسازی این
روستا را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.

بازدید از روستاهای سیلزده شهرستان بروجرد

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان،
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد از روستاهای سیلزده شهرستان
بروجرد بازدید کردند.
در این بازدید مهندس رضایی از بازسازی تعداد  3800واحد آسیبدیده از سیل
اخیر توسط بنیاد مسکن استان لرستان خبر داد.
وی در ادامه گفت :هم اکنون  ۵اس��تان معین در شهرس��تانهای لرس��تان کار
بازس��ازی واحدهای آس��یبدیده از س��یل را بر عهده دارند که استان اصفهان در
شهر پلدختر ،استان اردبیل در شهر معموالن ،استان قزوین در شهرستان نورآباد،
استان مرکزی در شهرستان دوره چگنی و استان کردستان در شهرستانهای ازنا و الیگودرز کار بازسازی این مناطق را بر عهده دارند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان این که عملیات بازسازی تعداد  ۳۸۰۰واحد مسکونی روستایی سیلزده لرستان به بنیاد مسکن استان لرستان
واگذار شده است افزود :تعمیر و بازسازی بیش از تعداد  ۱۲۰۰۰واحد مسکونی آسیبدیده از سیل بر عهده بنیاد مسکن استان لرستان میباشد.

اختصاص بیش از  20هزار میلیارد ریال تسهیالت به منظور بازسازی مناطق سیلزده استان
ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و
زینلی -مدیرکل دیوان محاس��بات اس��تان برای بررسی روند بازسازی از مناطق
سیلزده استان بازدید کردند.
در این بازدید زینلی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن در بازسازی مناطق
سیلزده استان با اشاره به پیش رو بودن فصل سرما بر مشارکت حداکثری مردم
بهمنظور تسریع در عملیات بازسازی مناطق سیلزده لرستان تأکید کرد.
مهن��دس رضایی با بیان اینکه دولت بیش از  20هزار میلیارد ریال تس��هیالت
و اعتبار در اختیار بنیاد مس��کن گذاش��ته است گفت :استان لرس��تان ،پیشتاز در

سختترین گناهان ،گناهی است که انجام دهند و سپس آن را ناچیز بشمارند -امام علی(ع)
69

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازسازی کشور است.
وی افزود :کار تعمیرات واحدهای مسکونی خسارتدیده در سیل عمدت ًا به اتمام رسیده و عملیات بازسازی با شتاب خوبی در حال انجام است.
س��پس زینلی با بیان اینکه تس��هیالت و بالعوض پرداختی به حس��اب فردی خسارتدیدگان از سیل واریز میشود گفت :مشارکت و همگامی
مردم در امر بازسازی موجب تسریع در بازسازی واحدهای آسیبدیده ازسیل خواهد شد.
وی با ابراز رضایت از ش��یوه پرداخت تس��هیالت و بالعوض متناسب با پیش��رفت فیزیکی واحدهای سیلزده ابراز امیدواری کرد :کار بازسازی
واحدهای سیلزده بامشارکت و همکاری بیشتر مردم درسال جاری پایان یابد.

والدتی بی همتا و سرآغازی بر جهانی شدن این مولود
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بنابر گزارش روابط عمومی ،مراس��می به مناس��بت فرارس��یدن میالد حضرت
رس��ول اکرم(ص) با حض��ور آیتا...میرعم��ادی -نماینده ولیفقیه در اس��تان و
امامجمعه ش��هر خرم آباد ،مهن��دس رضایی -مدیرکل و کارکنان بنیاد مس��کن
استان برگزار شد.
در این مراس��م آیتا...میرعمادی با اش��اره به ویژگیهای منحصر به فرد پیامبر
اسالم(ص) ،این مولود را جهانی و متعلق به کل بشریت عنوان کرد.
وی ب��ه چهار خصوصیت پیامبر اس�لام(ص) اش��اره کرد و گف��ت :بهره مندی
پیامبر اکرم(ص) از این خصلتها ،زمینه ابالغ رس��الت و جهانی ش��دن دین اسالم
را فراهم ساخت.

نماین�ده ولیفقیه در اس�تان با اش�اره به  4ویژگی پیامب�ر(ص) ،اولین ویژگی را خیرخواهی و دلس�وزی و دومین ویژگی
پیامب�ر(ص) را انصاف در گفتار و رفتار دانس�ت و اف�زود :رعایت عدالت و انصاف در کانون خانواده و در س�طح جامعه
ام�ری ضروری اس�ت و چنانچه افراد یک جامعه خ�ود را ملزم به رعایت انصاف بدانند از بروز بس�یاری از نامالیمات در
جامعه جلوگیری خواهد شد.

آیتا...میرعمادی سومین ویژگی پیامبراسالم(ص) را بهره مندی ایشان از روحیه عفو و گذشت و چهارمین ویژگی شخصیتی وی را برخورداری
ایشان از ادب و احترام عنوان نمود.وی گفت :پایبندی به ادب و رعایت احترام در روابط ،موجب انگیزه ونشاط در جامعه خواهد بود.
امامجمعه در پایان پیامبراس�لام(ص) را الگویی برای تمام عصرها و نس��لهای جوامع بشری دانسته و افزود :پیروی از سیره پیامبر(ص) و ائمه
معصومین(ع) تنها راه سعادت بشریست.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان مازندران
نشست نماینده مجلس شورای اسالمی با مدیرکل بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حض��ور مهندس خانی نوذری -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان با مهندس دامادی -نماینده مردم شهرس��تانهای ساری و
میاندورود در مجلس ش��ورای اس�لامی برگزار ش��د و روند فعالیتهای عمرانی در
روستاها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست دامادی با اشاره به فعالیتهای خوب بنیاد مسکن در بخش عمران
و آبادانی روستاها و همچنین مطالبههای مردمی در این بخش بهویژه تهیه طرح
و اجرای طرح هادی روس��تایی ،به تعامل و همكاری مردم و دستگاههای اجرایی
ذیربط ،دهیاریها و شورای اسالمی روستاها برای رفع نیازهای مردم تأکید کرد.
سپس مهندس خانی نوذری نیز با اشاره به فعالیتهای بنیاد مسکن در بخشهای مختلف تهیه و اجرای طرح هادی و...حضور و مشارکت مردم،
دهیاریها وشورای اسالمی روستاها درعمران روستاها را موجب تسریع در اجرای پروژهها دانست.

همانا پشیمانی از بدی ،آدمی را به سوی ترک بدی فرا میخواند -امام علی(ع)
70

بهرهبرداری از اجرای طرح هادی روستای گالشکال

به گزارش روابط عمومی ،اجرای طرح هادی روستای گالشکال از توابع شهرستان
بابلس��ر با حضور مهن��دس رازجویان -معاون امور عمرانی اس��تانداری ،مهندس
خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،سردار نانوا کناری -نماینده مجلس
ش��ورای اس�لامی ،فرماندار ،علی اصغر محمودی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان،
بخش��دار ،دهیاری و شورای اسالمی روستا و دیگر مسئولین دستگاههای اجرایی
به بهرهبرداری رسید.
عل��ی اصغر محمودی در این مورد گفت :افتتاحیه اجرای طرح هادی روس��تای
گالش��کال با اجرای جدول و کانیوو ،جابجایی مس��یر شبکه برق ،تعریض معابر و
همچنین اجرای زیرسازی و آسفالت توسط بنیاد مسکن شهرستان و با مشارکت
شورا و دهیاری انجام شده است.
در این مراسم مسئولین اس��تانی و شهرستانی با سپاس از فعالیتهای عمرانی
خوب بنیاد مسکن در روستاها و همچنین مشارکت دهیاریها و اهالی برای عمران و آبادانی ،خواستارتداوم این فعالیتها شدند.
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به گزارش روابط عمومی ،علی محمد ش��اعری -نماینده مردم شهرستانهای
گلوگاه ،بهشهرو نکاء در مجلس شورای اسالمی ،مهندس خانی نوذری -مدیرکل
بنیاد مسکن اس��تان ،فالح -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بهشهر ،دهیار ،شورای
اس�لامی و دیگر مسئولین از روس��تاهای گرجی محله ،آسیابسر و...بازدید کردند.
سپس مشکالت روس��تاهای یاد شده را در حوزه فعالیتهای عمرانی بنیاد مسکن
بهویژه اجرای طرح هادی مورد بررسی قرار دادند.
در ای��ن بازدید دکتر ش��اعری با قدردان��ی از عملکرد بنیاد مس��کن در اجرای
فعالیتهای عمرانی در روس��تاها خواستار پیگیری مطالبات دهیاریها و شوراهای
اس�لامی برای عمران و توسعه روستاها ش��د و نتیجه این پیگیریها را مهاجرت
معکوس ،نش��اط و ش��ادابی روس��تا با حضور جوانان ،رونق فضای کسب و کار،
فعالیتهای کش��اورزی و...دانس��ت ک��ه هم اكنون نیز با ت�لاش و همکاری بنیاد
مسکن و دهیاریها فعالیتهای خوبی در حوزههای مختلف مسكن ،اجرای طرح هادی و...در روستاها انجام میشود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از روند اجرای طرحهای عمرانی توسط بنیاد مسکن در روستاهای شهرستان بهشهر

دیدار با خانواده معظم شهدا

به گزارش روابط عمومی ،فیض ا...اشکوریان -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان
تنکابن ،حجتاالسالموالمسلمین شمس -امامجماعت و تعدادی از کارکنان بنیاد
مس��کن از خانوادههای معظم ش��هیدان علیرضا محمدی ،مظاهر آذری و حمید
غالمی دیدار نمودند.
در ای��ن دیدار ضمن گرامیداش��ت یاد و خاطره ش��هدای انقالب و ش��هدای 8
س��ال دفاع مقدس و نیز ع��رض احترام به خانواده آنان با تقدیم لوح س��پاس از
خانوادههای گرانقدر شهدا قدردانی به عمل آمد.

صبر کلید رسیدن است -امام علی(ع)
71

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری از اجرای طرح هادی روستای کله بن

به گزارش روابط عمومی ،اجرای طرح هادی روستای کله بن از توابع شهرستان
جویبار با حضور فرماندار ،بخشدار مرکزی شهرستان ،برخی مسئولین شهرستانی
و شورای اسالمی و دهیاری روستا مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
محس��ن باقری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان جویبار در این مورد گفت :اجرای
طرح هادی روس��تای کله بن شهرس��تان جویبار ش��امل اجرای جوی و جدول و
زیرسازی با مشارکت دهیاری به مبلغ  2میلیارد و  100میلیون ریال اجرا شد.
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بازدید معاون استاندار از اجرای پروژههای حوادثی بنیاد مسکن
به گزارش روابط عمومی ،دکتر حس��ینی جو -معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه
شهرستان تنکابن ،عسگرپور -معاون سیاسی فرمانداری ویژه شهرستان و گروهی
از مس��ئولین شهرس��تانی و محلی از پروژه حوادثی س��ال  97واقع در روستاهای
ایثارده ،یوسف آباد ،پلطان و تقی آباد بازدید کردند.
در این بازدید اشکوریان -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان تنکابن توضیحهای
الزم را در مورد روند س��اخت پروژههای حوادثی روستاهای فوق و سایر روستاها
به مسئولین ذیربط و بازدیدکنندهها ارائه داد.
در پایان این بازدید مسئولین با اشاره به فعالیتهای خوب و سازنده بنیاد مسکن
بعد از س��یل مهر  97از روند س��اخت پروژههای حوادثی در نقاط حادثه دیده ابراز
رضایت نمودند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان همدان
بازدید از روستای شریف آباد قوزان

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس س��وری -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
مالی��ر و محمد کاظم��ی -نماینده مردم شهرس��تان مالیر در مجلس ش��ورای
اسالمی از پروژه بهسازی و آسفالت معابر روستای شریف آبادقوزان بازدید کردند.
در این بازدید مهندس س��وری با ارائه گزارش��ی گفت :روند بهس��ازی روستای
ش��ریف آباد از محل اعتبارهای ملی س��ال  1395شروع شد و با پیگیریهای به
عمل آمده از محل قیر رایگان عملیات اجرای آس��فالت ش��روع و تاکنون در حال
انجام میباشد.
در ادامه محمد کاظمی با قدردانی از مجموعه بنیاد مس��کن ،این نهاد را یادگار
امام(ره) و گل سرس��بد ادارههای خدمات رس��ان در روس��تا نامی��د که اعضاء و
نیروهای آن با روحیه جهادی در حال رفع مشکالت و ارائه خدمت به روستاییان
هستند.
وی ادامه داد :فعالیتهای انجام شده توسط بنیاد مسکن در جهت اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی میباشد.

هر که کمتر فکر میکند ،بیشتر حرف میزند -امام حسین(ع)
72

بازدید از پروژه اجرای طرح هادی روستای رایکان علیا

به گزارش روابط عمومی ،پاک رقم -بخشدار اللجین ،مهندس سماواتی -مدیر
بنیاد مس��کن شهرس��تان بهار و مقدمزاده -مس��ئول فنی و اجرایی بنیاد مسکن
شهرستان از پروژه اجرای طرح هادی روستای رایکان علیا بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس س��ماواتی با اش��اره به کمبود اعتبارها خواستار مشارکت
دهیار این روستا در مورد آمادهسازی معبر برای اجرای آسفالت شد.
سپس پاک رقم نیز بر لزوم همکاری دهیار و اعضای شورای اسالمی این روستا
با بنیاد مسکن تأکید کرد و مقرر شد دهیار روستا نسبت به زیرسازی معبر روستا
زیر نظر کارشناس��ان بنیاد مس��کن اقدام و این نهاد نیز نسبت به پیگیری انجام
آسفالت مساعدت نماید.
وی در پایان از تالشهای بنیاد مسکن بهویژه در زمینه بازسازی واحدهای خسارتدیده در اثر بارندگی سال جاری قدردانی کرد.
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس درویش��ی -فرماندار شهرس��تان اس��دآباد و
مهندس امیدی -معاون عمرانی از شیوه خدماترسانی ستاد بازسازی شهرستان
اس��دآباد بازدی��د کردن��د.در این بازدی��د ضمن حض��ور در بین مردم و ش��نیدن
صحبتهای افراد حاضر در ستاد از نظرها و انتقادهای آنها جویا شدند.
در ادامه در نشس��تی مهندس درویش��ی با قدردانی از تالشهای این س��تاد در
خدماترس��انی و تکری��م ارباب رج��وع تأکید کرد که با توجه به فصل س��رما از
ناظرین بیشتری برای بازدید از واحدهای در حال ساخت استفاده نمایند تا بتوانیم
واحدهای بیشتری را به اتمام برسانیم.
در ادامه مهندس معصومی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان اسدآباد با قدردانی از
فرماندار و هیئت همراه خواست تا با ارائه راهکار و پیشنهادها این نهاد را راهنمایی نمایند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید فرماندار از ستاد بازسازی بنیاد مسکن شهرستان اسدآباد

بازدید از پروژه در حال اجرای طرح هادی روستای گنج تپه

به گزارش روابط عمومی ،ش��فیعی -بخشدار مرکزی ،مهندس سماواتی -مدیر
بنیاد مس��کن و مهندس مقدمزاده -رئیس فنی و اجرایی بنیاد مسکن شهرستان
بهار از پروژه در حال اجرای طرح هادی روستای گنج تپه بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس س��ماواتی گفت :عملیات اجرای طرح هادی فاز اول این
روستا در سالهای گذشته خاتمه یافته و با توجه به پیگیریهای به عمل آمده از
محل اعتبارهای عمرانی مبلغ  150میلیون ریال بابت اجرای فاز دوم این روس��تا
هزینه ش��ده که در صورت تأمین و تخصیص قیر اعتباری ،بنیاد مس��کن در پی
اجرای آسفالت معابر یاد شده میباشد.
در ادامه شفیعی با قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن در زمینه اجرای فاز دوم طرح
هادی این روستا از بنیاد مسکن خواستار پیگیری و اجرای آسفالت این معابر شد.
در پایان دهیار این روس��تا از تالشهای بنیاد مسکن و بخشدار قدردانی کرد و
مقرر گردید بنیاد مسکن با استفاده از قیر اعتباری پیگیر اجرای آسفالت معابر یاد شده باشد همچنین دهیار روستا نیز نسبت به اجرای جدولهای
معابر باقی مانده زیر نظر کارشناسان بنیاد مسکن اقدام نماید.

سکوت ،همچون ابدیت عمیق است و گفتار همچون زمان ،سطحی است -کارالیل
73
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بازدید از روند بازسازی واحدهای خسارتدیده در روستای هارون آباد
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به گزارش روابط عمومی ،قنبری -فرماندار شهرستان بهار ،پاک رقم -بخشدار
اللجین و مهندس س��ماواتی -رئیس ستاد بازس��ازی مناطق سیلزده شهرستان
بهار از روند بازسازی واحدهای خسارتدیده در روستای هارون آباد بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس س��ماواتی با ارائه گزارشی از آمار خسارتدیدگان مربوط
به کل شهرس��تان ،روند بازس��ازی واحدهای مسکونی را با مشارکت مردم مثبت
بیان کرد.
همچنین قنبری از عملکرد مدیریت بنیاد مسکن شهرستان بهار بهویژه مدیرکل
بنیاد مس��کن استان قدردانی کرد و با توجه به مش��اهده روند بازسازی در سطح
شهرستان از عملکرد بنیاد مسکن ابراز رضایت نمود.
در ادامه پاک رقم با ابراز رضایت از مش��ارکت مردم در امر بازس��ازی واحدهای خس��ارتدیده گفت :در بعضی از روستاها که به علت کمبود آب
مردم اشتیاق به ساخت ساختمان نداشتند ،در حال حاضر با توجه به خسارت وارده ،لزوم بازسازی واحدها و مساعدت دولت در اعطای تسهیالت
ما شاهد تحرک مردم و بازسازی واحدها به کمک بنیاد مسکن بهطور اصولی هستیم.
وی در پایان از تالشهای کارکنان بنیاد مسکن و ستاد بازسازی قدردانی کرد.

بازدید از عملیات آسفالتریزی روستای سیمین

به گزارش روابط عمومی ،قنبری -فرماندار ،شفیعی -بخشدار مرکزی
و مهندس س��ماواتی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان به��ار از عملیات
آسفالتریزی روستای سیمین بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس س��ماواتی با اش��اره به حجم عملیات آس��فالت
روستایی سیمین گفت :فاز دوم آسفالتریزی روستای سیمین به صورت
مش��ارکتی با دهیار این روس��تا در حال انجام است.وی افزود :اعتبار فاز
اول اجرایی این پروژه توس��ط بنیاد مسکن تأمین و اجرا شده است و در
فاز دوم عملیات زیرس��ازی و همچنین اجرای جداول توس��ط دهیار این
روستا انجام شده که مقرر شد بنیاد مسکن نیز با استفاده از قیر اعتباری
آسفالت معبر این روستا را انجام دهد.
در ادامه ش��فیعی با قدردانی از تالشهای بنیاد مس��کن گفت :این نهاد در روس��تاها با استفاده از قیر اعتباری توانسته تعداد زیادی از معابر را به
ثمر برساند و در بحث بازسازی واحدهای خسارتدیده نیز کارهای خوبی انجام داده است.
سپس قنبری با قدردانی از تالشهای مدیرکل و مجموعه بنیاد مسکن در اجرای آسفالتریزی فاز دوم روستای سیمین از بنیاد مسکن خواست
تا مساعدت الزم را در آسفالتریزی سایر روستاها بنماید.
در پایان ش��فیعی خواس��تار جلوگیری از گسترش ساختوس��ازهای غیر مجاز شده و از بنیاد مسکن نیز خواست تا در صورت تمایل مالکین این
منطقه به ساختوساز در داخل طرح هادی روستا با کاربری مسکونی ،بنیاد مسکن در اعطای تسهیالت به آنان طبق ضوابط و مقررات ،مساعدت
الزم را مبذول نماید.

بازدید از بازسازی مناطق سیلزده شهرستان مالیر

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس ظفری -مدیرکل و مهندس ش��ریفی
مفید -معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن اس��تان ،مهندس سوری -مدیر
ش��عبه مالی��ر و دکتر جهانیان -بخش��دار جوکار از مراحل بازس��ازی مناطق
خس��ارتدیده روس��تاهای علمدار علیا ،پیرس��واران ،گنبد و الفاوت شهرستان
مالیر بازدید کردند.

پشتیبانی از داشته دیگران ،پشتیبانی از داشته خود ماست -ارو بزرگ
74
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در ای��ن بازدی��د مهندس ظفری با تأکید بر رعایت کردن نکتههای فنی به ناظرین و اکیپهای اجرایی گفت :ما باید تالش کنیم تا س��اختمان
مقاوم و مناس��ب زندگی روس��تاییان ساخته شود.وی رعایت نکتههای اجرایی در بازسازیها را در سطح باالیی دانست و ساختمانها و سازههای
ساخته شده را گویای کیفیت ،دقت و رعایت مسائل فنی دانست.
س��پس دکتر جهانیان با س��پاس از تالشهای مدیرکل و مجموعه بنیاد مسکن ،شیوه تنظیم و ارائه خسارتهای بارندگی توسط مجموعه بنیاد
مس��کن را عامل بهره مندی مردم از بازس��ازی دانست و گفت :این بازس��ازی موجب ارتقاء شاخص مقاومسازی بخش جوکار و شهرستان مالیر
شده است و مردم و مسئولین قدردان پیگیریها و تالشهای بنیاد مسکن میباشند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان یزد
نشست بررسی مشکالت روستاهای شهرستان تفت
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی مش��کالت روستاهای نصرآباد و
علیآباد شهرس��تان تفت با حضور دکتر دهقانی -نماینده مردم شهرس��تانهای
تف��ت و میبد در مجلس ش��ورای اس�لامی ،فرماندار ،دهیاران ،اعضای ش��ورای
اسالمی و گروهی از مدیران کل ادارههای استان برگزار شد.
در ابتدا دکتر قربانیان -مدیرکل بنیاد مس��کن استان در سخنانی گفت :امسال
برای متقاضیان س��اخت مسکن بر روی زمینهای بنیاد مسکن یا هر جای دیگر
که باش��د چنانچه پروانه ساخت داشته باشند تسهیالت چهل میلیون تومانی ارائه
میشود و محدودیتی در این زمینه نداریم.
دکتر قربانیان با بیان اینکه تاکنون حدود  ۶۰۰قطعه زمین در روستای نصرآباد
واگذار شده است ،از حل مشکل زمین روستای همت آباد این دهستان و پیگیری
زمین دیگری در این روستا برای واگذاری خبر داد.
وی افزود :تاکنون هیچ زمینی در دهستان علی آباد به جوانان واگذار نشده است
و نیاز است زمینی در نظر گرفته شود ،ما نیز برای الحاق آن به طرح هادی کمک میکنیم.
مدیرکل بنیاد مسکن استان مشکل پل ورودی علی آباد را اساسی دانست و گفت :این موضوع فقط به این دهستان اختصاص ندارد و میطلبد
اعتباری ملی برای آن در نظر گرفته شود.

نشست کارگروه توسعه شهرستان ابرکوه

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست کارگروه توسعه شهرستان ابرکوه با حضور
دکتر صباغیان -نماینده مردم شهرستان ابرکوه درمجلس شورای اسالمی ،دکتر
قربانیان -مدیر کل بنیاد مس��کن اس��تان ،فرماندار ،بخش��داران ،شورای شهر و
رؤسای ادارههای شهرستان در فرمانداری شهرستان تشکیل شد.
در ابت��دا اولویتهای توس��عه شهرس��تان در حوزه بنیاد مس��کن در محورهای
واگذاری زمین برای ساخت مسکن روستایی و تأمین زیرساختهای آن ،بازسازی
و مرمت بافت باارزش روس��تایی ،تهیه و اجرای طرح هادی و...مورد بررسی قرار
گرفت و مدیرکل بنیاد مسکن استان توضیحهای الزم را ارائه نمود.
در ادامه دکتر صباغیان با اش��اره به فعالیتهای خوب بنیاد مسکن در روستاها
از تالشهای مدیرکل بنیاد مسکن برای رفع مشکالت روستاییان قدردانی کرد.

اگر شناخت زن و مرد نسبت به ویژگی در نهاد بیرونی یکدیگر بیشتر گردد کمتر
دچار گسست میشوند -ارو بزرگ
75
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نشست هم اندیشی برگزار شد

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هم اندیشی با حضور مهندس یادگاری-
مدیرکل راهوشهرس��ازی اس��تان ،دکتر قربانیان -مدیرکل بنیاد مس��کن استان،
معاونی��ن و کارشناس��ان به منظور پیگی��ری مباحث مش��ترک فیمابین در بنیاد
مس��کن برگزار ش��د و در مورد اراضی واگذاری ش��هری ،روستاهای داخل حریم
ش��هر ،طرح اقدام ملّی ،بررس��ی زمینهای مورد نیاز ،تخصیص سهمیه و تحویل
زمین در اسرع وقت به بنیاد مسکن تصمیمهای الزم اتخاذ شد.
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نشست ستاد اقامه نماز

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان با حضور
حجتاالسالموالمسلمین دهقان نیری -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد
مس��کن اس��تان ،دکتر قربانیان -مدیرکل و سایر اعضای ستاد در دفتر نمایندگی
ولیفقیه برگزار شد.
در ابت��دا حجتاالس�لام دهقان نی��ری بر ضرورت و اهتم��ام در برگزاری نماز
جماع��ت در اول وقت تأکید نمود.همچنین برنامهریزی جهت برگزاری مس��ابقه
عکس و نماز ویژه همکاران و همسران همکار ،برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه
فرزندان همکار و توزیع لوح فشرده گلچین مهدویت در بین همکاران از مهمترین
مصوبههای مطرح شده در نشست ستاد بود.

نشست بنیاد مسکن و دیوان محاسبات

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست مشترکی با حضور دکتر قربانیان -مدیرکل،
نادریانزاده -معاون بازس��ازی و مس��کن روس��تایی و امیدیفر -ذیحساب بنیاد
مسکن استان و شکربیگی -مدیرکل دیوان محاسبات استان برگزار شد.
در ابتدا دکتر قربانیان با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مس��کن و وضعیت
پروژههای عمرانی در س��طح روستاهای اس��تان بر لزوم هماهنگی هر چه بیشتر
با دستگاههای نظارتی استان تأکید کرد و گفت :تعامل و هماهنگی بنیاد مسکن
اس��تان با دس��تگاههای نظارتی هم��واره مطلوب بوده اس��ت.وی همچنین ابراز
امیدواری کرد که این هماهنگیها گسترش یابد.
در ادامه ش��کربیگی بنیاد مسکن را از دس��تگاههای موفق در خدمترسانی به
مردم دانست و ابراز امیدواری نمود در زمینه سیاستهای دیوان محاسبات نسبت
ب��ه هزینه ك��رد صحیح و به موقع اعتبارها و كیفی��ت پروژهها و با همكاریهای
دستگاههای اجرایی استان شاهد پیشرفت هر چه بیشتر پروژههای عمرانی استان باشیم.

در پی هر گریهای آخر خندهای است -مولوی
76

استان آذربایجان شرقی

استان چهارمحال و بختیاری

• طاهری -فرماندار شهرس��تان فارس��ان و دهیاری و ش��ورای اس�لامی
روس��تای کران با اهدای لوح تقدیر به مهندس س��هراب رئیسی -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان ،از تالشه��ای وی در ترویج فعالیته��ای عمرانی و
ارتقای سطح زندگی اهالی این روستا ،قدردانی نمودند.

استان خراسان شمالی

• ملك بهمن ش��یردل -سرپرست فرمانداری شهرستان بجنورد با اهدای
لوحه��ای تقدیر جداگانه به مهندس علی محمدی -مدیركل بنیاد مس��كن
اس��تان ،مهندس محمدرضا طهماس��بی -مدیر امور اجرایی و ماش��ینآالت
عمرانی و کارکنانش و مهندس س��عید رئوفی -مدیر بنیاد مسكن شهرستان
بجنورد و همكارانش ،از تالشهای آنان و مش��اركت در برگزاری جش��نواره
روز ملی روس��تا و عش��ایر در روستای اس��تاد تیمور تاش شهرستان بجنورد
قدردانی كرد.

استان سمنان

• علیرضا آش��ناگر -استاندار سمنان با ارسال نامهای به مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مسکن استان ،از تالشهای شبانه روزی وی در حفظ آمادگی
توان انسانی و کارگروهی و انجام اقدامات اضطراری در مدیریت بحرانهای
ناشی از نزوالت جوی در سال جاری قدردانی نمود.

استان فارس

• دکتر رحیم زارع -نماینده مردم شهرس��تانهای آباده ،بوانات و صفاشهر
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• ش��هین صادقی -رئیس اداره بهزیستی شهرس��تان مراغه با اهدای لوح
تقدیر به مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،از زحمات وی در امر
کمک به مسکن مددجویان ناشنوا موسوم به پروژه فردوس قدردانی نمود.
• داود بهبودی -رئیس س��ازمان مدیریت و برنامهریزی استان آذربایجان
ش��رقی با اهدای لوح تقدیر به مهندس حافظ باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن
استان ،از تالشهای وی و همکارانش به مناسبت روز ملی آمار و برنامهریزی
قدردانی نمود.
• داود بهبودی -رئیس س��ازمان مدیریت و برنامهریزی استان آذربایجان
ش��رقی با اهدای لوح تقدیر به مهندس زکی -کارش��ناس مس��ئول برنامه و
بودجه بنیاد مس��کن استان ،از مشارکت فعال وی در ارائه اطالعات دقیق و
شرکت در جلسات آن نهاد قدردانی نمود.

در مجلس ش��ورای اس�لامی ،نماینده اوقاف و امور خیریه شهرستان بوانات
و هیئت امنای آس��تان مق ّدس امامزادگان ش��اه میر حمزه و بیبی خاتون با
اهدای لوح تقدیر به کریم محمدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان بوانات،
از تالشهای وی در س��اخت صحن مطهر امامزادگان روستای بزم قدردانی
نمودند.
• امی��ر جنگج��و -رئیس اداره تبلیغات اس�لامی شهرس��تان ن��ی ریز با
اه��دای لوح تقدیر به علی اکبر مبین -مدیر بنیاد مس��کن این شهرس��تان،
از تالشه��ای وی در واگذاری زمین برای س��اخت خانههای عالم و مراکز
فرهنگی و مذهبی ،صدور اسناد خانههای عالم روستایی و واگذاری زمین به
طالب حوزههای علوم دینی در شهرک فضل قدردانی نمود.
• محمد بذرافش��ان -مدیرکل کمیته امداد امام(ره) استان فارس با اهدای
لوح تقدیر به امیر برومند -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان زرین دش��ت ،از
فعالیتهای مس��تمر وی در حوزه محرومیت زدایی و دس��تگیری از اقش��ار
محروم قدردانی نمود.
• مهن��دس امین کهوا -مدی��رکل دفتر برنامهریزی اس��تانداری فارس با
اهدای لوح تقدیر به حمیدرضا دهقانیپور -کارشناس بنیاد مسکن استان ،از
تالشهای وی در رفع مش��کالت و مسایل حادثهدیدگان سیل فروردین ماه
شهر شیراز قدردانی نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

قدردانی و سپاسگزاری

استان مازندران

• عل��ی اس��ماعیلی -نماینده مردم شهرس��تانهای ن��ور و محمودآباد در
مجلس ش��ورای اسالمی و علی ش��ادمان -فرماندار شهرستان نور با اهدای
لوح تقدیر به مهندس خانی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،از تالشهای
وی در ساخت و تکمیل پل مواصالتی کلیک بخش بلده قدردانی نمودند.

استان همدان

• حس��ن پیمانی -معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان همدان
با اهدای لوحهای تقدیر جداگانه به مهندس ظفری -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان ،خواس��تار قدردانی از تالشهای عبدالرض��ا امانی و محمد حاتمی-
کارمندان این نهاد شد.
• ظاه��ر پورمجاه��د -مع��اون هماهنگ��ی ام��ور اقتصادی اس��تانداری
هم��دان با اهدای ل��وح تقدیر به مهن��دس ظفری -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان ،از تالشهای وی که منجر به کس��ب س��طح  3و امتی��از  68این
نه��اد در ارزیابیهای کارشناس��ی در اجرای م��اده  6قانون حمایت از حقوق
مصرفکنندگان شد ،قدردانی نمود.
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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.
• محمود جراح -درگذشت برادر (دفتر مرکزی)
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• حسین کالنتری -درگذشت مادر (خراسان جنوبی)
• امینی -درگذشت مادر (گلستان)
• سما عسگری -درگذشت پدر (چهارمحال و بختیاری)
• ذبیح ا...کیانی -درگذشت همسر (چهارمحال و بختیاری)
• حمیدرضا عبدی ملک کالئی -درگذشت پدر (مازندران)

اخبار ازدواج
تبریك ازدواج
  اند که
آورده 
خبردار ش��دیم شماری از همكاران سنت نیک ازدواج را به جای 
اوند بلندمرتبه
بنیاد مسكن با عرض تبریك ،از خد 
به این منظور ،ماهنامه پیام 
برای آنان خوشبختی و بهروزی را خواهان است.
• محمود زاوالنه (مازندران)
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برندگان مسابقه شماره 157
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حمید حاجیحیدری (دفتر مرکزی)
محسن خانبیگی (دفتر مرکزی)
اسالم سارباندار (دفتر مرکزی)

پاسخنامه شماره ()157

اسامی همکارانی که پاسخ درست مسابقه
شماره  157را برای ما ارسال نمودند:

در ای��ن مس��ابقه ،تعداد  69نفر از همکاران ش��رکت کرده
بودن��د که از این تعداد 66 ،نفر پاس��خ درس��ت را برای ما
ارسال نمودند.

حمید حاجی حیدری ،علی ش��ریعتی س��امانی ،علیرضا رادپور ،میترا صادقی پی،

فریبا احمدزاده ،داوود محمدزکی ،رضا باقری ،علی اکبر اش��رف ،مس��لم خدایاری،

احمد ارجمندی ،علی مهرابی ،علی مالدار ،یاس��ر علوی ،محمدهادی مقیمی ،خلیل
پوررحیمی ،داود حقیقت ،محمدرضا کریمی زارچی ،محمدحسین خبره ،اکبر هوشمند،

احمد رحیمی ،احس��ان یاقوتی ،محمد امیدی فر ،علی دهنوی ،س��یدجواد کوچکی،
محس��ن خان بیگی ،رامین میرزایی ،اسماعیل علیدوس��ت ،امیر همتی ،مهربخش

مهری ،س��یدحامد کمالی نس��ب ،نعمت ا...پهلوانیان ،مصطف��ی کاظمی ،مصطفی
ابویی ،سیدحس��ین طباطبایی عقدا ،مهدی افخمی عقدا ،مصطفی ش��مسالدینی،
محمدعلی کالنتری ،مرضیه عفت ،محمدعلی خوشنویس ،محمد محسنی ،فرشید
فیاض جهانی ،یزدان کرد ،حمید عاشورپور ،جواد گلزار ،فاطمه رنجبر بافقی ،صولت

مس��یب مجدآبادی ،صادق عابدی ،مهدی طالبی ،اس�لام سارباندار ،بهناز
طاهری،
ّ

وحدتی ،مهران افضلی ،زینب نیکورز ،مهدی رضایینودیجه ،محمود نوروزینوده،
سلیمان عسگری ،علی اصغر کاووسینیا ،کریم مداح ،محمدعلی حیدری ،سیدکمیل
موسوی رودبارکی ،محسن سعیدی تبار ،عزیز قرنجیک ،صفر پاکدل ،ناصر مهدوی،

سیدحسن مهدوی سعیدی ،ایرج آخوندزاده.
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نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
تاریخ ارسال:
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مسابقه ()159

پرسشهای این مسابقه از مطالب نشریه انتخاب
شده ،خواهشمند است پاسخهای خود را حداكثر تا
پایان همان ماه به ادارهكل روابط عمومی بفرستید .از
بین كسانی كه پاسخ درست را برای ما میفرستند ،به
قید قرعه به  3نفر جایزهای تقدیم خواهد شد و سپس
به قید قرعه از بین  36نفر 2 ،نفر به همراه خانواده
با هزینه بنیاد به مشهد اعزام خواهند شد .از شركت
دادن اسامی ناخوانا ،معذوریم.
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پاسخنامه شماره ()159
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نوع استخدام:
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 -1مهن�دس تابش به ج�ای اس�تفاده از کانکس از چه
طریقی مشکل اسکان زلزلهزدگان را حل کرد؟
الف) با ارائه تسهیالت برای بازسازی و تعمیر مسکن آنها
ب) با استفاده از چادر و کپر برای آنها
ج) با اسکان استیجاری آنها در واحدهای مسکونی سالم و مستحکم
د) با استفاده موقت از واحدهای مسکونی روستاییان
 -2ساخت دیوار س�احلی در روستای چم در شهرستان
پلدختر توسط کدام استان انجام می شود؟
ب) ایالم
		
الف) زنجان
د) خراسان رضوی
		
ج) گلستان
 -3آذی�ن پور .............. :روس�تایی یک�ی از اصلیترین
استفادهکنندگان از مسکن در روستاها میباشند.
ب) جوانان
		
الف) کودکان
د) زنان
		
ج) مردها
 -4عملی�ات زیرس�ازی و پیادهروس�ازی در روس�تای
سپیدانه با چه اعتباری اجرا شد؟
ب)  8میلیارد ریال
الف)  2میلیارد ریال
د)  3میلیارد ریال
ج)  4/5میلیارد ریال
 -5در روس�تای هج ونج چند خانوار س�کونت دارند و از
کل واحده�ای مس�کونی در ح�ال س�اخت آن چند واحد
تکمیل و آماده بهرهبرداری است؟
ب) 21 – 26
الف) 23 – 25
د) 35 – 23
		
ج) 25 – 33
 -6دکت�ر تافت�ه :تهدیده�ای مرب�وط ب�ه ح�وزه پدافند
غیرعام�ل را در چ�ه بخشهای�ی دانس�ت و برنامه های
س�ازمان پدافن�د غیرعامل کش�ور در چه زمین�های اجرا
میشود؟
الف) زیستی ،مردم محور و کالبدی – مقابله با این تهدیدها
ب) شیمیایی ،هسته ای و بیولوژیک – مقابله با این تهدیدها
ج) هسته ای ،اقتصادی و کالبدی – مواجهه با این تهدیدها
د) الف و ب صحیح می باشند
 -7مهندس شاملو :توسعه کشور بدون توسعه روستایی
هرگز محقق نخواهد ش�د چرا که پایه و اس�اس توسعه
کشور در گرو  ............میباشد.
ب) مقاومسازی واحدهای مسکونی
الف) اجرای طرح هادی
ج) عمران و آبادانی روستاها د) اشتغالزایی
 -8مهندس مهدیان :هزینه صدور پروانه برای واحدهای
مسکونی زلزله زده مسجد سلیمان  ........است.
ب) رایگان
الف) از اعتبارهای دولتی تأمینشده
د) الف و ج صحیح می باشند
ج) را بنیاد مسکن پرداختکرده
 -9مهندس حق شناس طرح اقدام ملی تولید مسکن را
تدبیری مناسب برای  ...............دانست.
الف) ایجاد تعادل نسبی در اقتصاد
ب) رسیدن به نقطه تعادل در اقتصاد کالن
ج) صاحب خانه شدن قشر متوسط و ضعیف جامعه
د) ب و ج صحیح می باشند
 -10در روستای شانوره چندمین واحد مقاومسازی شده
طرح ویژه بهس�ازی مس�کن روس�تایی به بهرهبرداری
رسید؟
الف) هشتاد و سه هزار و ششصد و نهمین

ب) پنجاه و شش هزار و ششصد و سومین
ج) بیست و هفت هزار و چهل و چهارمین
د) سی و هشت هزار و ششصد و ششمین
 -11پروژه راه مرزی در محورهای گلیل ،بردر و س�رانی
 ........و در محور پرسه سو  ............است.
الف) در دست اجرا هستند – در دست اجرا
ب) در حال انجام هستند – به پایان رسیده
ج) به پایان رسیدهاند – به پایان رسیده
د) به پایان رسیدهاند – در دست اجرا
 ................. -12وقتی محقق می شود که روستاییان نه
تنها از زیرس�اختها و امکاناتی نظیر آب ،برق و مدرسه
برخ�وردار باش�ند بلک�ه بتوانن�د از همه آثار توس�عه نیز
بهرهمند شوند.
ب) توزیع منابع
الف) توسعه روستایی
ج) مقاومسازی مسکن روستایی د) بهسازی واحدهای روستایی
 -13پروژه آس�فالت روستای سراوجین با اعتباری بیش
از  .................میلیون ریال به بهرهبرداری میرسد.
د) 370
ج) 320
ب) 270
الف) 150
 -14تع�داد  323روس�تای ب�االی  20خان�وار در
شهرستانهای  ...................و  ...................وجود دارند
که تهیه طرح هادی در تمامی روستاها انجام شده است.
ب) دنا و گچساران
الف) بویراحمد و گچساران
د) دهدشت و گچساران
ج) بویراحمد و دنا
 -15پ�روژه س�اخت پ�ل روس�تای قاس�مآباد س�فلی
ب�ا اعتب�اری بی�ش از  .......................ب�ا پیش�رفت
 .....................در حال ساخت میباشد.
الف)  9میلیارد ریال–  50درصد ب)  9میلیارد ریال–  70درصد
د)  7میلیارد ریال–  70درصد
ج)  7میلیارد ریال–  50درصد
 -16کدام استان در بازسازی کشور پیشتاز است؟
ب) آذربایجان شرقی
		
الف) فارس
د) لرستان
		
ج) کرمانشاه
 -17پروژه  30واحدی شهرک امام سجاد(ع) مربوط به
کدام شهرستان می باشد؟
ب) کوار
		
الف) کازرون
د) فهرج
		
ج) داراب
 -18رون�د بهس�ازی روس�تای  .....................از مح�ل
اعتبارهای سال  1395شروع شد.
ب) رایکان علیا
الف) شریف آباد
د) هارون آباد
		
ج) گنج تپه
 -19مهن�دس ش�املو ک�دام ی�ک از عوام�ل زی�ر را از
مشکالت اساسی بنیاد مسکن برای اجرای طرح هادی و
حریم روستاها دانست؟

الف) حریم کمی و کیفی رودخانهها ب) تبصره یک ماده یک
د) همه موارد
ج) ساخت و سازهای غیرمجاز
 -20در کدام یک از روس�تاهای زیر  600قطعه زمین
واگذار شده است؟
ب) علی آباد
		
الف) سیمین
د) نصرآباد
		
ج) همت آباد

