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در همه روستاها طرح هادی اجرا شده است
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان کهگیلویه و بویراحمد،
در مراس��می با حضور مهندس ش��املو -معاون عمران روستایی و مهندس
مهدیان -معاون بازس��ازی و مس��کن روستایی بنیاد مسکن کشور و هیئت
همراه به استان کهگیلویه و بویر احمد ،دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مسکن
استان ،هاشمیپور -نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه بزرگ و هیئت
همراه آس��فالت روستاهای چهار مه علیا و سفلی به نمایندگی از  6روستا و
همچنی��ن یک واحد بهصورت نمادین به نمایندگی از س��ی هزارمین واحد
از محل طرح ویژه بهس��ازی و نوسازی مس��کن روستایی در سطح استان،
افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم مهندس شاملو با ابراز رضایت از فعالیتهای انجام گرفته و
سپاس از مدیرکل و همکارانش در بنیاد مسکن استان گفت :در شهرستان
کهگیلویه تعداد  174روستای دارای  20خانوار وجود دارد که برای همه این روستاها طرح هادی اجرا شده است.
در پایان هاش��میپور از تالشهای بنیاد مس��کن کشور و استان در کمکرسانی به سیل زدگان ،بازسازی مناطق سیلزده استان ،تهیه و اجرای طرحهای
هادی و سایر خدمات دیگر توسط این نهاد قدردانی کرد.

وضعیت ساخت تعداد  ۳۴۴واحد مسکونی در شهرهای استان بوشهر تشریح شد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر ،در نشستی که با حضور مهندس درفشی -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن
کش��ور و مهندس حمید حیدری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان برگزار شد .مهندس حیدری گفت :برای تأمین مس��کن شهری ساخت تعداد  ۳۴۴واحد در
ش��هرهای اس��تان بوشهر آغاز ش��ده که این پروژهها بهطور متوسط دارای  ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی میباشند .وی افزود :تعامل خوبی با بانکها در تأمین
اعتبارها و تسهیالت برقرار است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان از آغاز طراحی مجتمع تجاری مس��کونی ش��هرهای جم ،ریز و بندر دیر خبر داد و تصریح کرد :بهصورت مستمر از پروژهها
بازدید میشود.
مهندس حیدری در ادامه از اجرای طرح اقدام ملی مسکن در استان خبر داد و گفت :سهم استان بوشهر در این طرح تعداد  3540واحد مسکونی است که
عملیات اجرایی آن آغاز ش��ده اس��ت .وی در پایان با بیان اینکه بنیاد مس��کن استان در سالهای  ۹۶و  ۹۷بهعنوان دستگاه برتر معرفی شد ،افزود :این نهاد
در شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر در اجرای طرح بوستانهای امید روستایی و چمن مصنوعی بهعنوان دستگاه برتر مورد تجلیل قرار گرفت.
2

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان خوزستان ،مهندس علیرضا
تابش -رییس بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه از روند بازسازی و بهسازی
روستاهای شهرستان باوی بازدید نمودند.
گفتنی اس��ت بنیاد مس��کن اس��تان البرز بهعنوان معین بازسازی مناطق
س��یلزده شهرستان باوی ،همزمان با ساخت واحدهای مسکونی ،بهسازی
معابر و ساخت سیل بندها را در برنامه کاری خود قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراسان
رضوی ،مهندس حقش��ناس -معاون مسکن شهری بنیاد
مس��کن کشور و هیئت همراه ،معاونین و کارشناسان حوزه
مسکن ش��هری بنیاد مسکن اس��تانهای سراسر کشور از
پروژههای در دست اجرای فجر  5و ارشاد بازدید کردند.
در این بازدید مهندس حقشناس با ابراز رضایت
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بازدید از پروژههای در حال اجرای مسکن شهری
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بازدید از پروژههای بهسازی روستاهای شهرستان باوی

از عملکرد بنیاد مسکن استان مبنی بر توجه ویژه
به ساخت مسکنهای مناسب در شهرهای استان تصریح کرد :بازدید از پروژههای نمونه اجرا شده در کشور تجربهای گرانبهاست
و هر چقدر این بازدیدها و کس�ب تجربه بیش�تر باشد در نهایت خروجی کار که ساخت مسکن است به سمت استاندارد میرود.

وی ادامه داد :ایجاد فضاهای عمومی مثل البی ،پارکینگ ،فضای س��بز،آسانس��ور و ...از امکانات اولیه در امر س��اخت و ساز مدرن است که خوشبختانه در
تمامی پروژههای بنیاد مسکن استان رعایت شده است.

بازدید مهندس درفشی از روند ساخت واحدهای سیلزده
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان خراسان رضوی ،مهندس
درفشی -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور
و هیئت همراه از روند س��اخت واحدهای سیلزده شهرستان کالت بازدید
کردند.

مهندس درفش�ی در این بازدید به کیفیت ساخت واحدهای
احداث�ی تأکی�د ک�رد و گف�ت :هم�واره در بازس�ازی مناطق
س�یلزده و زلزل�هزده بای�د نهایت دق�ت را داش�ت چرا که
اس�تفادهکنندگان از این واحدها خانوادههایی هستند که دچار
مصیبت و خس�ارت ش�دهاند و باید با ساخت خانههای ایمن و
مطلوب به فکر امنیت این خانوادههای خسارتدیده باشیم.

وی با حضور در س��اختمان اداری بنیاد مس��کن شهرس��تان کالت نادر،
دستور پرداخت  200میلیون ریال بودجه برای ساخت ساختمان اداری جدید
این شهرستان را صادر نمود.
معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور در پایان از روستای قله زو ،اقامتگاه بومگردی و طرح هادی روستایی بازدید نمود.
3
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بازدید حجتاالسالموالمسلمین رضایی از پروژه برج مسکونی آسایش
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بنابر گ��زارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان تهران ،حجتاالسالموالمس��لمین
رضایی -قائم مقام نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور و حجتاالس�لام رضوانی-
مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه اس��تان تهران از پروژه برج مسکونی آسایش شهرستان
تهران بازدید نمودند.
در این بازدید صالحی -مدیرکل و معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن استان تهران
و مهندس مرتضوی توضیحهایی در مورد روند اجرایی پروژه و رفع مشکالت گذشته ارائه
نمودند همچنین برای ادامه کار با سرعت باالتر و اتمام اسکلت بتنی پروژه یاد شده تا ده
ماه آینده برنامه اجرایی را بیان کردند.

افتتاح طرح هادی روستای هج و نج
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان خراسان جنوبی ،در مراسمی
با حضور دکتر نوبخت -رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه ،مهندس تابش-
رئیس بنیاد مسکن کش��ور ،رئیس کمیته امداد امام(ره) ،استاندار و گروهی
از مسئوالن استانی و شهرستانی طرح هادی روستای هج و نج افتتاح شد.
در این مراس��م مهندس آس��مانی مقدم -مدیرکل بنیاد مسکن استان با
بیان مطالبی در مورد روس��تای هج و نج ،اجرای س��نگ فرش ،آس��فالت،
ش��بکه آبرسانی ،گازرس��انی ،برق و فراهم ساختن زمینه اشتغال را از جمله
اقدامهای انجام شده برای احیای این روستا عنوان کرد.
مهندس آس��مانی مقدم گفت :تع��داد  ۱۲۹نفر از مزایای طرح هادی این
روستا بهرهمند شدند.
همچنین راه روستایی هج و نج به طول  6/5کیلومتر و با اعتباری به مبلغ
 18میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
در ادامه مهندس تابش با بیان اینکه به برکت طرح مس��کن محرومان طرح هادی روس��تای هج و نج نیز اجرا ش��د ،گفت :عالوه بر آن ش��اهد اجرای راه
روستایی ،گازرسانی ،برقرسانی ،آسفالت و سنگ فرش ،ساخت پارک محله و زیرسازی معابر هستیم که موجب رونق این روستا شده است .وی اظهار داشت:
جوانانی که بخواهند در روستا ساکن شوند ،میتوانند از اعتبارهای وام روستایی به مبلغ  ۴0۰میلیون ریال و کمک بالعوض  ۱0۰میلیون ریالی حساب ۱۰۰
امام(ره) استفاده و زندگی خود را در روستا شروع کنند.
رییس بنیاد مسکن کشور از تالشهای انجام شده توسط رییس سازمان برنامه و بودجه و استاندار برای ساخت مسکن و اجرای طرح هادی احیای روستاها
در کشور قدردانی کرد.
همچنین تعداد  27واحد مسکونی در روستای هج و نج به نمایندگی از  2000واحد مسکونی محرومین مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

نشست بررسی اجرای طرح توسعه پایدار منظومه روستایی شهرستان گچساران
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد ،نشست بررسی اجرای طرح توسعه پایدار منظومه روستایی و همچنین بافت فرسوده
ش��هر دوگنبدان با حضور مهندس ش��املو -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،مهندس مهدیان -معاون بازسازی و مسکن روستایی
بنیاد مسکن کشور ،دکتر تاجگردون -نماینده مردم شهرستانهای گچساران و باشت در مجلس شورای اسالمی ،دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
مهندس ش��هابی -مدیرکل دفتر فنی اس��تانداری ،مشاورین این طرح ،مدیرانکل استانی و شهرس��تانی و خوانپایه -فرماندار شهرستان گچساران و نیز با
حضور رسانه ملی و اصحاب رسانه در فرمانداری برگزار شد.
در این نشست دکتر جنتی با سپاس از اعضای شورای اداری استان و نیز با ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد گفت :بنیاد مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد
4
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در زمینه وظایف خود تا کنون خدمات زیادی در سطح روستاهای استان اجرایی کرده است.
سپس صدیقه حسینی -مشاور این طرح توضیحهایی را در مورد مزایای طرح توسعه پایدار منظومه روستایی شهرستان گچساران مطرح نمود که در این مورد
اعضا به بحث و گفتگو و همچنین بررسی مزیتها و عیبهای طرح پرداختند.
در ادامه مهندس ش��املو ب��ا ابراز رضایت از خدم��ات انجام گرفته گفت:
موضوع توس��عه روستایی یک موضوع گستردهای اس��ت که اگر بخواهیم
نگاهی بیندازیم بعد از پیروزی انقالب هیچ کجای دنیا این گونه به روستاها
توجه نشده است .وی افزود :در شهرستان گچساران طرح توسعه

پایدار روستایی مورد تصویب قرار گرفته و هم اینک این طرح
عملیاتی و اجرایی میش�ود و آنچه بنیاد مس�کن انجام میدهد
ی�ک وظیفه بوده اس�ت و ای�ن نهاد ب�ه تنهایی خ�ود را متولی
روستاها نمیداند.
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معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور با بیان اینکه در برنامه توسعه
شش��م کش��ور این طرح در مدیریت برنامهریزی استان اجرایی خواهد شد،
گفت :اولین هدف ،از اجرایی ش��دن این طرح ،ایجاد تعاونی تولید و مصرف با مش��ارکت مردم ،دومین هدف ،جایگزین کردن کشتهای با بهره وری بیشتر
و سومین هدف توانمندسازی ساکنان روستایی است که با اجرایی شدن این طرح ساکنان روستایی میتوانند محصوالت تولیدی خود را به کشورهای خارج
به فروش برسانند و میطلبد با همکاری و تعامل دستگاههای اجرایی و مؤسسات ،این منظومه روستایی تأمین منابع و اجرایی شود.
در پایان دکتر تاجگردون از فعالیتهای انجام گرفته توسط همه دستگاههای خدمات رسان بهویژه بنیاد مسکن در اجرای طرح هادی روستاها ،بازسازی
و مقاومسازی بافتهای فرسوده و در معرض خطر در سطح روستاهای کشور و استان قدردانی کرد.

بازدید مهندس حقشناس از اجرای پروژههای مسکن شهری
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان سمنان ،مهندس حقشناس-
معاون مس��کن شهری بنیاد مسکن کشور ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد
مس��کن استان ،مهندس فخری -معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان
شاهرود ،مهندس عمیدی -مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان ،مهندس
احمدی -ش��هردار شاهرود و گروهی از مدیران دستگاههای اجرایی از روند
ساخت پروژه  276واحدی آسمان شهرستان شاهرود بازدید کردند.
همچنین مهندس حقشناس از ساختمان جدید اداری بنیاد مسکن استان
بازدید کرد.

دیدار مهندس درفشی با فرماندار شهرستان لردگان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان چهارمح��ال و بختیاری،
مهندس درفش��ی -معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی اس��تانها در بنیاد
مس��کن کش��ور با ملک محمد قربانپور -فرماندار شهرستان لردگان دیدار
کرد.
در ابتدا مهندس درفش��ی در سخنانی گفت :حیطه کاری بنیاد مسکن در
 3حوزه است .در حوزه عمران روستایی برای طرحهای هادی روستایی در
س��الهای گذش��ته اعتبارهای خوبی به استان اختصاص یافته است .وی با
اشاره به تسهیالت مس��کن روستایی افزود :بنیاد مسکن برای مقاومسازی
روستاها مبلغ  400میلیون ریال تسهیالت با شرایط سهل و آسان پرداخت
میکند.

5
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معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور با اشاره به طرح ساخت مسکن ادامه داد :طرح جدیدی که وزارت راه و شهرسازی پیگیری
میکند در آن طرح بخشی که مربوط به بنیاد مسکن است را این نهاد در سطح کشور بیش از  130هزار مسئولیت بر عهده گرفته است.
در ادامه ملک محمد قربانپور نسبت به رفع مشکالت حوزه زمین قول مساعد داد .وی ضمن معرفی شهرستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی ،تعداد روستاها،
جمعیت و ...گفت :شهرس��تان لردگان به لحاظ وجود صنایع مهمی همچون پتروش��یمی ،کارخانه سیمان ،معادنی همچون گچ ،آهک و سیلیس و سنگهای
تزئینی این قابلیت را داشته که در صورت استقبال بنیاد مسکن در مشارکت طرحهای یاد شده با این نهاد همکاری نماید.

افتتاح واحدهای مسکونی احداثی در روستاهای سیلزده معموالن
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان لرس��تان ،در مراسمی با
حضور مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کشور و هیئت همراه ،مهندس
رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان لرستان ،مهندس خواجهای -رئیس
ستاد هماهنگی بازسازی استان و مهندس سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان اردبیل ،واحدهای احداثی س��تاد معین بازسازی اس��تان اردبیل در
شهرستان معموالن افتتاح شد.
در این مراس��م مهندس تابش با اش��اره به تکمیل عملیات تعمیر بیش از
 ۱۸500واحد مسکونی سیلزده در استان لرستان گفت :تعداد  ۱۳500واحد
در استان نیازمند نوسازی میباشند که تاکنون عملیات ساخت تعداد ۳500
واحد به اتمام رسیده است.
در ادامه با حضور در س��ایت واحدهای جابجا شده شهر معموالن از روند
ساخت واحدهای احداثی در این سایت بازدید بهعمل آمد.
سایت جابجایی شهر معموالن در  ۱۹۰قطعه و به مساحت  ۱۰هکتار بهمنظور جابجایی واحدهای در مسیر رودخانه کشکان در حال ساخت میباشد.
گفتنی اس��ت تعداد  ۲۴۰قطعه در این س��ایت در حال ساخت میباش��ند که کلیه عملیات آمادهسازی این سایت توسط ماشین آالت بنیاد مسکن استان به
انجام رسیده است.

افزایش  ۱۴درصدی اجرای طرحهای هادی در استان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد،
مهندس ش��املو -مع��اون عمران روس��تایی و مهندس مهدی��ان -معاون
بازس��ازی و مس��کن روستایی بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت همراه ،دکتر
جنتی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس فیلی -معاون امور عمرانی
اس��تاندار ،زارعی -نماینده مردم شهرس��تانهای بویراحمد و دنا در مجلس
شورای اسالمی ،کناری -فرماندار شهرستان بویراحمد و گروهی از مدیران
و معاونین ،از روند اجرای طرح هادی و کانال هدایت س��یالب در روستای
س��یلزده پریکدان ،اجرای ساخت و س��از واحدهای بازسازی شده ناشی از
زلزله در روس��تاهای گنجهای کهنه ،گنجهای بزرگ و چنارس��تان س��فلی
بازدید و ضمن دیدار با مردم روستاهای یاد شده و بررسی مشکالت موجود
راهکارهای الزم برای رفع مشکالت در زمینههای مختلف ارائه گردید.
مهندس شاملو در مراسم بهرهبرداری از یک واحد مسکونی بهصورت نمادین به نمایندگی از  2000واحد بازسازی شده ناشی از زلزله در روستای چنارستان
گفت :طرحهای هادی در شهرستانهای کهگیلویه و بویراحمد با  ۱۴درصد افزایش نسبت به میانگین کشوری در روستاهای باالی  ۲۰خانوار ادامه دارد.
در ادامه مهندس مهدیان گفت :در جریان س��یل و زلزله س��ال گذشته استان به تعداد  3648واحد مسکونی شهری و روستایی خسارت وارد شده است که
با افتتاح یک واحد مسکونی در روستای چنارستان تعداد واحدهای مسکونی بازسازی شده به  ۲000واحد رسید.
وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان امسال تعداد  ۷۰۰واحد شهری و روستایی در استان ساخته و کار تعمیرات تعداد  ۱۵۰۰واحد دیگر انجام شود.
6
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان س��منان ،در مراسمی با
حضور مهندس حقش��ناس -معاون مس��کن ش��هری بنیاد مسکن کشور،
مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،حجتاالسالموالمسلمین
آرامی -امامجمعه شهرس��تان گرمس��ار و گروهی از مدیران دس��تگاههای
اجرایی مراس��م کلنگزنی فاز اول پروژه  57واحدی شهرستان گرمسار به
زمین زده شد.
در این مراس��م مهندس فالحی با اش��اره به اینکه فاز اول این پروژه در
تعداد  23واحد آغاز میش��ود گفت :این پروژه در زمینی به مس��احت 610
مترمربع و با زیربنای  3250مترمربع ساخته میشود.
سپس مهندس حقشناس با بیان اینکه اجرای طرح اقدام ملی مسکن در
کشور یکی از اولویتهای مهم بنیاد مسکن محسوب میشود گفت :در این
زمینه بنیاد مسکن مسئولیت ساخت تعداد  138000واحد مسکونی را بر عهده گرفته است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مراسم کلنگزنی فاز اول پروژه  57واحدی شهرستان گرمسار

مراسم کلنگزنی ساختمان اداری برگزار شد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان چهارمحال و بختیاری ،با
حضور مهندس درفش��ی -معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی بنیاد مسکن
کش��ور ،فرماندار شهرستان لردگان ،مهندس رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان و گروهی از مسئوالن شهرستانی و استانی کلنگ ساخت ساختمان
بنیاد مسکن شهرستان لردگان در  4طبقه به زمین زده شد.
در این مراس��م مهندس رئیسی گفت :با توجه به وظایف بنیاد مسکن در
مقاومس��ازی روستاها ،ساخت مسکن مقاوم در روس��تاهای استان و نیز از
آنجایی که س��اختمان بنیاد مسکن شهرس��تان لردگان جوابگوی کار ما در
این شهرس��تان نبود بر آن ش��دیم تا س��اختمان اداری این شهرستان را با
هماهنگی انجام ش��ده با مسکن و شهرس��ازی و تهیه پروانه ساخت آن در
زمینی به مس��احت  700مترمربع و در  4طبقه با زیربنای  1400مترمربع با
برآورد اعتباری بیش از  40میلیارد ریال از منابع استانی و مساعدت معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور بسازیم.

نشست ستاد هماهنگی بازسازی مناطق سیلزده استان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان لرس��تان ،نشس��ت ستاد
هماهنگی بازس��ازی اس��تان با حضور مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن
کشور و هیئت همراه ،مهندس خواجهای -رئیس ستاد هماهنگی بازسازی
اس��تان لرستان ،مدیرانکل و مسئولین ستادهای بازسازی مستقردر مناطق
سیلزده استان در ستاد هماهنگی بازسازی استان لرستان برگزار شد.
در این نشس��ت ضمن بررس��ی آخری��ن آمار و عملکرد س��تادهای معین
بازس��ازی مستقر در استان ،با طرح موضوع ،مش��کالت و موانع موجود در
مسیر بازسازی مناطق س��یلزده بررسی و راهکارهای مناسب برای مرتفع
نمودن مشکالت موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
7
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افتتاح سالن ورزشی چند منظوره روستای مارین

شماره  | 170دی 98

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان کهگیلویه و بویراحمد ،در
مراس��می با حضور مهندس ش��املو -معاون عمران روس��تایی و مهندس
مهدیان -معاون بازس��ازی و مس��کن روستایی بنیاد مس��کن کشور ،دکتر
تاجگردون -نماینده مردم شهرس��تانهای گچس��اران و باشت در مجلس
ش��ورای اسالمی ،دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،بخشدار بخش
مرکزی گچساران و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی سالن ورزشی چند
منظوره روستای مارین از توابع شهرستان گچساران افتتاح و به بهرهبرداری
رسید.
در این مراسم دکتر جنتی با ارائه گزارشی گفت :سالن ورزشی چند منظوره
روستای مارین با اعتباری بیش از  29میلیارد ریال توسط بنیاد مسکن و با
حمایت مسئولین استانی و شهرستانی بهویژه دکتر تاجگردون -نماینده این
شهرستان برای رفاه حال جوانان این روستا ساخته شده است.
در ادامه دکتر تاجگردون با س��پاس از دكتر جنتی گفت :بنیاد مس��کن با تالش بی وقفه ،امید به زندگی در روستاها را افزایش داده و مهاجرت معکوس در
روستاهای استان شکل گرفته است.
همچنین در مراس��می با حضور مس��ئولین یاد ش��ده طرح گردشگری روستای دیل از توابع شهرستان گچساران با اعتباری به مبلغ  50میلیارد ریال احداث
و به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم نماینده مردم شهرستانهای گچساران و باشت در مجلس شورای اسالمی با ابراز رضایت از عملکرد بنیاد مسکن از مسئولین کشوری بنیاد
مسکن که همیشه نظر مساعد به این استان داشتهاند قدردانی کرد.

تحویل تعداد  2250واحد مسکن بازسازی شده از سیل

8

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان خراسان رضوی ،در مراسمی
ب��ا حضور دکتر نوبخت -مع��اون رئیسجمهور و رئیس س��ازمان برنامه و
بودجه ،مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور ،علیرضا رزمحسینی-
اس��تاندار ،نمایندگان مجلس و دیگر مس��ئوالن اس��تانی کلید تعداد ۲۲۵۰
واحد مس��کن بازسازی شده پس از سیل س��ال جاری به خسارت دیدگان
خراسانی تحویل داده شد.
محمدباقر نوبخت در جمع مردم روس��تای س��یفآباد از توابع شهرس��تان
بردسکن ،عالوه بر افتتاح تعداد  ۲۲۵۰واحد مسکونی بازسازی شده ،نهصد
و چهلمین طرح هادی روس��تایی استان ،آس��فالت شبکه معابر  ۲۹۰روستا،
اهدای  3000جلد س��ند امالک روستایی در استان ،کلنگ ساخت  ۱۰هزار
واحد مس��کونی ویژه محرومان در روس��تاها و حاش��یه ش��هر مشهد را نیز
بهصورت نمادین به زمین زد.
در ادامه مهندس تابش نیز با بیان اینکه در سیل سال جاری ،استان خراسانرضوی هم درگیر این موضوعشد ،اظهار کرد :خوشبختانه پس از توافقهایی
که صورت گرفت ،موضوع رسیدگی به مناطق سیلزده استان هم در دستور کار قرار گرفت و اکنون آماده بهرهبرداری از  ۲۲۵۰واحد بازسازی شده هستیم.
وی ابراز امیدواری کرد تا پایان سال ،مابقی واحدها تا سقف  ۳000واحدبازسازی شوند.
رئیس بنیاد مس��کن کش��ور با بیان اینکه بازسازی واحدهای مسکونی خس��ارتدیده حاصلاقدامی جمعی است ،ادامه داد :خوشبختانه دولت در این زمینه
ورود خوبی داشت .اختصاص مبلغ  ۴۹۰0۰میلیارد ریال به این مسئله کار سادهای نیست .همچنین اختصاص صد درصدی  ۱۸۰0۰میلیارد ریال تسهیالت
بالعوض نقش بسزایی در سرعتبخشی به کارها داشت.
مهندس تابش همچنین ابراز امیدواری کرد که بنیاد مس��کن س��هم عمدهای از تعداد  ۱۵000واحدی را که بازس��ازی آنها با این نهاد است را تا پایان سال
به سرانجام برساند.

بهروز بنیادی با بیان اینکه امروز در بسیاری از روستاها امکانات مناسب رفاهی فراهم است ،ادامه داد :یکی از مهمترین نیازهای
امروز روستاییان ثروتآفرینی است که در این زمینه نیز با برنامهای که استاندار درباره معینهای اقتصادی تدارکدیده است،
اقدامهای خوبی در حال انجام است.

در ادامه مهندس س��یدرضا موس��وینیا -مدیرکل بنیاد مسکن استان هم با اش��اره به فعالیتهای انجامشده در روستاها از سوی این مجموعه گفت :تعداد
 ۴۸۶000واحد روس��تایی در اس��تان وجود دارد که تاکنون تعداد  ۱۴۶000واحد بازسازی شده است اما همچنان تعداد  ۳۴۰000واحد کمدوام و بیدوام باقی
میماند.
در پایان با حضور مس��ئولین ،عملیات اجرایی س��اخت تعداد  8000واحد مسکن محرومین روستایی در سطح استان در روستای چاه تلخ آغاز شد .همچنین
نهصد و چهلمین طرح هادی روستایی در سطح استان نیز به بهرهبرداری رسید.

بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان سمنان ،مراسم کلنگزنی
پروژه  24واحدی کوثر شهرس��تان شاهرود با حضور مهندس حقشناس-
معاون مس��کن شهری بنیاد مسکن کشور ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد
مس��کن استان ،مهندس فخری -معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان
شاهرود ،حجتاالسالموالمس��لمین امینی -امامجمعه شهرستان شاهرود،
مهن��دس عمیدی -مدیرکل راه و شهرس��ازی ش��رق اس��تان و گروهی از
مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.
در ابتدا مهندس فالحی با بیان اینکه این پروژه در ش��ش بلوک دو طبقه
س��اخته خواهد شد گفت :مساحت زمین این پروژه دو هزار و  740مترمربع
و زیربنای آن دو هزار و  140مترمربع میباشد.
س��پس مهندس حقش��ناس با بیان اینکه مس��کن یکی از دغدغههای
جوانان است گفت :دولت و بنیاد مسکن در زمینه خانهدار کردن مردم بهویژه نسل جوان اقدامهای خوبی را در دستور کار داشته که ساخت مجتمعهایی از
این دست در شهرستانها از جمله این تالشها است.
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آغاز عملیات ساخت  24واحد مسکونی
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س��پس بهروز بنیادی -نماینده مردم شهرس��تانهای کاشمر ،بردس��کن و خلیلآباد در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه کنار مردم بودن نیاز امروز
جامعه است ،ابراز خرسندی کرد و گفت :دولت ،توجه ویژهای به روستاها داشته است.

افتتاح چند منظوره روستای پشت کوه
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد،
مراس��م بهرهبرداری از یک واحد مسکونی ساخته ش��ده بهصورت نمادین
به نمایندگی از  100واحد بازس��ازی ش��ده ناشی از س��یل فروردین  98در
روس��تای ش��وش و همچنین افتتاح پارک چند منظوره روستای پشت کوه
شهرس��تان باش��ت با حضور مهندس ش��املو -معاون عمران روس��تایی و
مهندس مهدیان -معاون بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور
و هیئت همراه ،موس��وی تبار -مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری ،دکتر
تاجگردون -نماینده مردم شهرس��تانهای گچس��اران و باشت در مجلس
شورای اسالمی ،سیدمسعود حس��ینی -فرماندار شهرستان باشت ،بخشدار
مرکزی ،دهیاران و شورهای اس�لامی روستاهای هدف برگزار شد .سپس
با حضور در مسجد روستا برای پاسخگویی به مشکالت از نزدیک با مردم
این روستاها دیدار و گفتگو نمودند.
در این نشست از طرف دهیار و شوراها از تالشهای مدیرکل بنیاد مسکن و مجموعه همکارانش برای خدماترسانی به این منطقه تجلیل بهعمل آمد.
9
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آغاز ساخت  12واحد مسکونی برای اقشار کمدرآمد
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان سمنان ،در مراسمی
با حضور مهندس حقش��ناس -معاون مس��کن ش��هری بنیاد مسکن
کشور ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس مجد-
فرماندار شهرس��تان دامغان و گروهی از مدیران دس��تگاههای اجرایی
عملیات ساخت تعداد  12واحد مسکونی برای اقشار کمدرآمد آغاز شد.
در این مراسم مهندس فالحی با بیان اینکه این تعداد واحد مسکونی
در چهار طبقه و بهمنظور اس��کان اقشار کمدرآمد ایجاد میشود گفت:
پروژه فوق در زمینی به مس��احت  773مترمرب��ع و با زیربنای 1918
مترمربع اجرا خواهد شد.
همچنین مهندس حقش��ناس با اش��اره به اهمیت پیگیری ساخت
واحدهای مسکونی با قیمت تمام شده برای اقشار ضعیف گفت :طرح
اقدام ملی مسکن شامل شهرهای جدید و بازآفرینی بافتهای شهری
و مسکن در شهرها است که سهم بنیاد مسکن از این طرح تعداد 100
هزار واحد در ش��هرهای زیر  100هزار نفر جمعیت و  38000واحد در
شهرهای باالی  100هزار نفر جمعیت است.

افتتاح نخستین کارخانه آسفالت پلیمری
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان خراسان شمالی،
در مراس��می با حضور مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کشور،
مهن��دس محمدی -مدی��رکل بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از
مسئولین ،نخستین کارخانه آس��فالت پلیمری با ظرفیت تولید 120
تن آسفالت در ساعت مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در این مراس��م مهندس محم��دی در این باره گف��ت :خط تولید
آس��فالت پلیمری با مش��ارکت بنیاد مسکن و ش��رکت دانش بنیان
الرین گام ،در شهرس��تان بجنورد راهاندازی شده است .وی با اشاره
به اینکه تولید آس��فالت پلیمری با فناوری بومی محقق ش��ده و به
تولید انبوه رس��یده اس��ت ،افزود :برای این واحد تولیدی اعتباری به
مبلغ  ۸۰میلیارد ریال سرمایهگذاری شده است.
براساس اعالم مسئوالن ،آسفالت پلیمری ،بهعنوان یک محصول
دانشبنیان ،ط��ول عمر طوالنی تری از آس��فالت معمولی دارد که
سبب کاهش هزینهها خواهد شد.

بازدید از روستاهای شهرستانهای صحنه و کنگاور
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان کرمانشاه ،مهندس ش��املو -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور ،مهندس عاطفی -مدیرکل ،معاون
عمران روستایی و گروهی از مدیران بنیاد مسکن استان ،از محل جانمایی شده برای انتقال روستای کری زاغه از توابع شهرستان صحنه بازدید کردند.
مهندس شاملو در بازدید از محل جانمایی انتقال روستا با تأکید بر رعایت برخی نکات ،اجرای زیبای پروژه را مورد توجه قرار داده و از بنیاد مسکن استان
قدردانی نمود .وی در ادامه از نزدیک در جریان اجرای طرح هادی روس��تاهای قش�لاق حمام دره ،ارمنی جان ،آران وقالق بزرگ جیحونآباد و قره بناس
10
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بازدید مهندس حقشناس از پروژه برج مسکونی آسایش
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قرار گرفت.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور عالوه بر کمکهای دولتی و مسئولین برای بهبود وضعیت عمرانی استفاده از ظرفیت ها ،پتانسیلها و مشارکت
اهالی روستا را از جمله راهکارهای مهم و اساسی دانست و خاطر نشان کرد که این پتانسیلها و مشارکتها به مراتب مؤثرتر از کمکهای دولتی و مسئولین
میباشد.
در ادامه مهندس عاطفی گفت :به دلیل احتمال بروز آسیب برای ساکنان
روس��تا ،زمینی در نزدیکی کری زاغه مکان یابی و برای استقرار اهالی این
روستا در این مکان برنامهریزی شد.
وی افزود :این زمین متعلق به اهالی روستای کری زاغه است که پس از
تأمین آن ،اعتباری از س��وی بنیاد مسکن و ادارهکل مدیریت بحران ،برای
این روستا اختصاص یافت.

بناب��ر گ��زارش رواب��ط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان ته��ران ،مهندس
حقش��ناس -معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه
از پروژه برج مسکونی آسایش واقع در شهرستان تهران بازدید نمودند.
در ای��ن بازدید مهندس حقش��ناس با اب��راز رضای��ت از وضعیت پروژه
خواستار برنامه اجرایی و مالی برای اتمام پروژه در کوتاهترین زمان شد.

بازدید از کارگاه دیوار حفاظتی روستای چممهر
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان لرستان ،مهندس مهدیان-
معاون بازسازی و مسکن روس��تایی بنیاد مسکن کشور ،مهندس رضایی-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان لرس��تان و مهندس خواجهای -رئیس ستاد
هماهنگی بازسازی اس��تان از پروژه اجرای دیوار حفاظتی روستای چممهر
شهرستان پلدختر بازدید نمودند.
مهن��دس مهدی��ان با اب��راز رضایت از رون��د پروژههای ایمنس��ازی در
شهرس��تان پلدختر گفت :دیوار س��احلی روس��تای چممهر به طول ۱۵۰۰
متر بهصورت مش��ترک توسط ش��رکتهای س��امان محیط و خانه گستر از
شرکتهای تابع بنیاد مسکن در حال انجام میباشد.
وی با بیان این که کار بازس��ازی تعداد  3200واحد مس��کونی در مناطق
س��یلزده استان لرستان به اتمام رسیده از پیشتازی این استان در بازسازی
مناطق سیلزده کشور خبر داد.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور با اشاره به اینکه استان لرستان دارای بیشترین تعداد واحدهای مسکونی خسارتدیده از سیل است،
تصریح کرد :این استان در بازسازی مناطق سیلزده پیشرو و جلوتر از سایر استانهای سیلزده کشور است.
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افتتاح واحد مسکونی روستایی بازسازی شده
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراس��ان ش��مالی ،در
مراس��می با حضور مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور ،مهندس
محمدی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از مس��ئوالن استان و
شهرس��تان ،یك واحد مس��کونی بازسازی ش��ده به نمایندگی از واحدهای
بازسازی شده افتتاح شد.
در این مراس��م مهن��دس تابش با بی��ان مطالبی هدف بنیاد مس��کن را
نوس��ازی کلیه بافتهای فرسوده روستایی کش��ور تا  ۲سال آینده دانست
و گفت :ایجاد مس��کن استاندارد با فضای بهداش��تی ،امید به زندگی را در
روستاییان تقویت کرده و آنان را به آینده امیدوارتر میسازد.
سپس مهندس محمدی با توضیحهایی در مورد خسارت وارد شده بر اثر
سیل س��ال جاری گفت :امس��ال تعداد  6500واحد مسکونی نیز در استان
دچار خسارت ش��دند که از این تعداد برای بازسازی تعداد  5000واحد عقد
قرارداد ش��ده اس��ت .وی با اش��اره به برخی موانع برای عقد قرارداد و مشکالت بانکی برای بازسازی واحدهای آس��یبدیده از سیل ،افزود :با برگزاری یک
نشست ،مشکالت این بخش را در استانداری رفع و به زودی برای بازسازی تعداد  ۸۰۰واحدی که عقد قرارداد نشده بود نیز اقدام خواهد شد.

دیدار نماینده مجلس شورای اسالمی با معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان اصفهان ،مهندس حسینعلی
حاجی دلیگانی -نماینده مردم شهرس��تانهای برخوار ،شاهین شهر و میمه
در مجلس شورای اسالمی با مهندس شاملو -معاون عمران روستایی بنیاد
مسکن کشور دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار مهندس شاملو نحوه پرداخت هزینه آزادسازی محور سین-
دس��تگرد به مالکین را مش��خص و دس��تورهای الزم را به مدیریت استان
ابالغ نمود.

بازدید از پروژههای حوادثی عمرانی
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراسان شمالی،
مهن��دس تاب��ش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور و هیئ��ت همراه از
روس��تاهای حوادثی و رانش��ی بدرانل��و ،عرب و گل��ی و پروژههای
ایمنس��ازی ،اصالح شیب و آمادهس��ازی اراضی سمت توسعه این
روستاها بازدید نمودند.
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان لرس��تان ،نشس��ت ستاد
هماهنگی بازس��ازی مناطق س��یلزده اس��تان لرس��تان با حضور مهندس
مهدیان -معاون بازس��ازی و مس��کن روستایی بنیاد مسکن کشور و هیئت
همراه ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان لرستان ،مهندس
خواجهای -رئیس س��تاد هماهنگی بازسازی اس��تان و مسئولین ستادهای
بازس��ازی معین در استان در ستاد هماهنگی بازسازی استان لرستان برگزار
شد.
در این نشس��ت ضمن بررس��ی آخری��ن آمار و عملکرد س��تادهای معین
بازس��ازی مس��تقر در استان با طرح موضوع ،مش��کالت و موانع موجود در
مسیر بازسازی مناطق س��یلزده بررسی و راهکارهای مناسب برای مرتفع
نمودن مشکالت موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مهن��دس مهدیان با ابراز رضایت از روند بازس��ازی در مناطق س��یلزده
استان لرستان گفت :تا پایان سال جاری کار بازسازی مناطق سیلزده در استان لرستان به اتمام خواهد رسید.
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نشست ستاد هماهنگی بازسازی استان

نشست ستاد بازسازی مناطق زلزلهزده شهرستانهای میانه و سراب
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی ،نشستی با
حضور مهندس شاملو -معاون عمران روستایی و مهندس مهدیان -معاون
بازس��ازی بنیاد مسکن کش��ور و هیئت همراه ،مهندس باباپور -مدیرکل و
معاونین بنیاد مسکن استان ،گروهی از عوامل اجرایی و دیگر اعضای ستاد
بازسازی مناطق زلزلهزده ،با موضوع بررسی مسائل و مشکالت روستاهای
آسیبدیده شهرستانهای میانه و سراب در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابت��دا مهن��دس باباپور گزارش��ی از تع��داد کل واحدهای آس��یبدیده
روستایی و شهری ارائه داد.
در ادامه مهندس مهدیان گفت :بحث بازس��ازی بعد از حوادث در بخش
مس��کن حرف جدیدی نیست و پس از انقالب همواره بازسازی انجام شده
اس��ت .وی افزود :با توجه به اینکه اعتباره��ای الزم و کافی تاکنون برای
حادثه زلزله شهرستانهای میانه و سراب تأمین و ابالغ شده است بنابراین
نباید در اجرا مشکلی داشته باشیم وهمه باید بسیج شده و در حد توان در شیوه نظارت و ساخت واحدهای دائمی نهایت تالش را به کار بریم تا بتوانیم در
موعد مقرر کلیه واحدهای احداثی و تعمیری روستایی و شهری را به اتمام رسانده و در اختیار روستاییان و شهروندان قرار دهیم.
س��پس مهندس ش��املو از تالشهای مدیران و همکاران بنیاد مس��کن در مناطق زلزلهزده قدردانی کرد و قول داد بعد از اتمام بازسازی در صورت تأمین
اعتبار با اعزام کارشناسان واحد فنی به مناطق زلزلهزده اجرای طرح هادی نیز در روستاهای حادثهدیده شروع و انجام شود.
در پایان رؤس��ای س��تاد بازسازی شهرستانهای میانه و سراب به بعضی از مسائل و مشکالتی که تاکنون در مناطق زلزلهزده وجود داشته اشاره نمودند و
با حضور اعضا ،راهکارها و تصمیمهای الزم برای هر چه بهتر و سریعتر ساختن واحدهای آسیبدیده اتخاذ گردید.

بازسازی  ۱۳۰هزار واحد مسکونی آسیبدیده از سیل در کشور
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر ،مهندس درفشی -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور از بازسازی تعداد
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 ۱۳۰هزار واحد مسکونی آسیبدیده از سیل توسط بنیاد مسکن خبر داد.
مهندس درفشی در نشست با مسئوالن بنیاد مسکن استان گفت :تعداد  ۲۳استان درگیر حل مشکالت مناطق سیلزده هستند و بنیاد مسکن نقش مهمی
در بازسازی مناطق آسیبدیده از سیل دارد.
وی افزود :از دولت در دو مرحله مبلغ  50هزار میلیارد ریال بودجه برای بازس��ازی واحدهای مس��کونی آس��یبدیده از سیل دریافت شد که تا پایان امسال
طرح بزرگ بازسازی در مناطق سیلزده تکمیل و افتتاح میشود.
معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور با بیان اینکه برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن تمام کارهای اساسی و زیربناها توسط
بنیاد مسکن انجام شده است تصریح کرد :سهم بنیاد مسکن در طرح اقدام ملی تعداد  ۱۳۰هزار واحد مسکونی است.

آغاز عملیات اجرایی  25پروژه عمران روستایی در شهرستان دشتی
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر ،در مراسمی با حضور
مهندس شاملو -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور عملیات اجرایی
 25پروژه در س��طح روس��تاهای شهرستان دش��تی با اعتباری بیش از 35
میلی��ارد و  500میلی��ون ریال آغاز ش��د .این پروژهها ش��امل طرح هادی،
بوستان امید و خیابانسازی میباشند.
در ابتدا مهندس ش��املو در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژههای عمران
روس��تایی در شهرستان دشتی گفت :تعداد  ۷۹طرح عمران روستایی نیز در
شهرس��تانهای کنگان ،جم ،دیر ،عسلویه ،دش��تی و تنگستان با اعتباری
بی��ش از  ۱۸۲میلی��ارد ریال اجرا میش��ود .وی ادام��ه داد :از این مبلغ ۷۰
میلیارد ریال با پیگیری نماینده مردم شهرستانهای دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسالمی برای این شهرستانها تخصیص پیدا کرده است.
معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن کش��ور با بیان اینکه در استان همه روس��تاهای باالی  ۲۰خانوار دارای طرح هادی هس��تند و در زمینه نوسازی و
مقاومس��ازی واحدهای مس��کونی نیز کارهای ارزش��مندی انجام شده اس��ت ،از آمادگی الزم در مورد مطالعه آبراههها و مسیرهای درههای فصلی در سطح
روستاها خبر داد و افزود :از روستاهای هدف گردشگری در سطح شهرستان دشتی حمایت میکنیم.
همچنین مهندس ش��املو از تخصیص  600میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحهای عمران روس��تایی اس��تان بوشهر خبر داد .وی اضافه کرد :عالوه بر
 300میلیارد ریال اعتبارهای اس��تانی به همین میزان اعتبارهای ملی از کمکهای وزارت نفت و بنیاد مس��کن در مجموع مبلغ  600میلیارد ریال تخصیص
مییابد تا پروژهها در نقاط روستایی استان عملیاتی شوند.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور از هماهنگی و تعامل استاندار و فرمانداران استان با بنیاد مسکن قدردانی کرد.

آغاز عملیات اجرایی  43میلیارد ریال پروژه عمران روستایی

14

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان بوش��هر ،در مراسمی با حضور
مهندس شاملو -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور ،فرماندار شهرستان
تنگس��تان ،مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان و گروهی از مسئولین محلی عملیات
اجرایی  43میلیارد ریال پروژه عمران روس��تایی از محل کمکهای وزارت نفت
در روستاهای شهرستان تنگستان آغاز شد.
در ابتدا مهندس ش��املو گفت :در حال حاضر بیش از  ۷۴درصد روس��تاهای
اس��تان بوشهر دارای بوس��تان روس��تایی و زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال
هس��تند .وی در آغاز عملیات اجرایی پروژههای عمران روس��تایی شهرس��تان
تنگستان که از محل اعتبارهای مسئولیت اجتماعی نفت و در روستای بازویی از
توابع بخش مرکزی برگزار شد ،افزود :کارهای بسیار بزرگی در مناطق روستایی
در امر طرحهای هادی ،مس��کن روس��تایی و ایمنسازی بافت روستاها در حال
انجام است.
معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن کش��ور در ادامه گفت :تقریب ًا تعداد  ۴۰۸روستای استان دارای طرح هادی هس��تند و در تمام این روستاها به نوعی

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

فعالیت اجرایی انجام شده است.
مهندس شاملو ادامه داد :استان بوشهر در بحث بوستانهای روستایی و زمینهای چمن مصنوعی مینی فوتبال جزو استانهای برتر کشور محسوب میشود
که با همکاری استانداری ،فرمانداری شهرستانها ،دهیاران و شوراهای اسالمی روستاها شکل گرفته است.
گفتنی است ،در جریان این بازدیدها اعتباری به مبلغ  4میلیارد ریال برای تکمیل پروژهها در دو روستای بنه گز و اشکالی اختصاص یافت.
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• آنقدر خوب باشید که اشتباه دیگران را ببخشید ولی آنقدر ساده نباشید که دوباره به آنها اعتماد کنید.

• اگر احساس افسردگی دارید ،درگیر گذشته هستید.
• اگر اضطراب و نگرانی دارید درگیر آینده اید.

• و اگر آرامش دارید ،در زمان حال به سر میبرید.

• یک نکته را فراموش نکنید ،این که لطف دائم و مکرر به ش��خص مورد نظر برایش حق مس��لم تلقی میش��ود ،پس دقت
داشته باشید که بهاندازه لطف کنید.
• هیچ دارویی جای زخم زبان را خوب نمی کند ،بنابراین همیشه مراقب گفتار خود باشید.

• قدر لحظهها را بدانید ،چون زمانی خواهد رسید که دیگر نمی توانید بگویید جبران میکنم.

• از کسی که به شما دروغ گفته نخواهید که دلیل آن را بگوید ،چون سعی میکند با دروغی دیگر شما را قانع کند.

• هیچ وقت فراموش نکنید که «دنیا و زندگی تکرار نمیشود» پس به بهترین شکل زندگی کنید.

گردآوری :الف -ص

عسل شیرین

قطره عس��ل کوچکی به زمین افتاد ،مورچه کوچکی آمد و از آن چش��ید و خواست که برود اما مزه عسل برایش اعجابانگیز
بود ،پس برگش��ت و جرعهای دیگر نوش��ید باز عزم رفتن کرد ،اما احس��اس کرد که خوردن از لبه عسل کفایت نمیکند و مزه
واقعی را نمیدهد ،پس بر آن ش��د تا خود را در عس��ل بیاندازد تا هر چه بیش��تر و بیشتر لذت ببرد .مورچه در عسل غوطهور شد
و لذت میبرد .اما افس��وس که نتوانس��ت از آن خارج شود .پاهایش به عسل چسبیده بود و توانایی حرکت نداشت .در این حال
ماند تا آن که نهایت ًا غرق در عس��ل جان س��پرد .لذت و خوش��ی چیزی نیست جز قطره عسلی بزرگ .پس باید بدانیم آن که به
نوشیدن مقدار کمی از آن اکتفا کرد نجات مییابد و آن که در شیرینی آن غرق شد ،هالک میشود.

عصای برعکس!

مجلس میهمانی بود ،پیرمرد از جایش برخاس��ت تا به بیرون برود ،اما وقتی که بلند ش��د ،عصای خویش را برعکس بر زمین
نهاد ،چون دس��ته عصا بر زمین بود تعادل کامل نداش��ت .دیگران فکر کردند که او چون پیر ش��ده ،دیگر حواس خویش را از
دس��ت داده و متوجه نیس��ت که عصایش را برعکس بر زمین نهاده اس��ت ،به همین خاطر با حالتی که همراه با تمسخر بود به
وی گفتند :پس چرا عصایت را برعکس گرفتهای؟! پیرمرد آرام و متین پاس��خ داد :زیرا انتهایش خاکی اس��ت ،میخواهم فرش
خانهتان خاکی نشود.
مواظب قضاوتهایمان باشیم بهتر نیست گاهی اوقات عینک بدبینی را از چشمهایمان برداریم؟
گردآوری و تنظیم :اسدا ...راعی عباس آبادی
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کوهپیمایی هفته بسیج

این مس��ابقات هر ساله با حضور ورزشکاران سراسر استانهای کشور و با
ه��دف تجلیل از تالش و ایجاد انگیزه در بین قهرمانان س��الهای دور این
رشته برگزار میگردد.
روابط عمومی بنیاد مس��کن انقالب اسالمی ،کسب این موفقیت را به وی
تبریک میگوید.

موفقیت همکار
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان خراسان رضوی ،بسیجیان
پایگاه ش��هید ابراهیمی بنیاد مسکن استان برای شرکت در کوهپیمایی ویژه
هفته بسیج به قله کوه سنگی صعود نمودند.
این برنامه با حضور اکثریت اعضای پایگاه بس��یج و مهندس موسوینیا-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان از ساعت  6صبح آغاز و شرکتکنندگان عازم
جبل انور (کوه سنگی) شدند.

کسب مقام دوم شنا در مسابقات قهرمانی پیشکسوتان
کشور

16

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قزوین ،در مسابقات سراسری
قهرمانی پیشکس��وتان کشور که در مجموعه ورزش��ی آزادی تهران برگزار
ش��د ،عباس سرلک از همکاران بنیاد مس��کن استان در رده سنی  45تا 50
س��ال موفق به کس��ب مدال نقره در رشته چهار در پنجاه متر مختلط تیمی
شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان البرز ،مجتبی فتح الهی از
همکاران بنیاد مسکن استان با شرکت در مسابقات جهانی کیوکوشین دبلیو
کی بی که در ش��هر ورش��و کشور لهستان برگزار ش��د ،به مقام سوم دست
یافت.
روابط عمومی بنیاد مس��کن انقالب اسالمی ،کسب این موفقیت را به وی
تبریک میگوید.

موفقیت فرزند همکار

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان گیالن ،علی صمدزاده فرزند

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان بوشهر ،حمید اسکندری از
همکاران بنیاد مسکن استان موفق به کسب مدال طالی مسابقات انتخابی
تیم ملی فدراسیون کونگ فو اعزامی به رقابتهای جهانی شده است.
روابط عمومی بنیاد مس��کن انقالب اسالمی ،کسب این موفقیت را به وی
تبریک میگوید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

عباس صمدزاده از همکاران بنیاد مس��کن شهرس��تان آستارا ،با شرکت در
مس��ابقات بینالمللی کاراته کنترلی جام کاس��پین که با ش��رکت تیمهایی
از هفت کش��ور منطقه (ایران ،جمهوری آذربایجان ،افغانس��تان ،پاکس��تان،
هندوس��تان ،عراق و ارمنس��تان ) در بندر مرزی آس��تارا برگ��زار گردید ،در
رده س��نی  10الی  11س��ال و در وزن  +55کیلوگرم موفق به کس��ب مقام
قهرمانی شد.
روابط عمومی بنیاد مس��کن انقالب اسالمی ،کسب این موفقیت را به وی
و خانواده اش تبریک میگوید.

موفقیت همکار
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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:
بهرام سالمی (ایالم)
جهانگیر جمشیدی (ایالم)
امین رنجبر (ایالم)
مجید صالحزاده (گیالن)
مجید ناطقی ثابت (گیالن)
رمضانعلی علیزاده (گیالن)
مجید دژم پناه (گیالن)
یوسف عاصی (گیالن)
محمد یگانی (آذربایجان شرقی)

حسین محجل حکمآبادی (آذربایجان شرقی)
محمد باقری فر (آذربایجان شرقی)
حبیب دائی میالنی (آذربایجان شرقی)
نادر اسمعیل آژیری (آذربایجان شرقی)
اصغر بیات (زنجان)
همت زاهدی شولمی (هرمزگان)
احمدرضا ابراهیمی شیخی (سیستان و بلوچستان)
عباس پویا (بوشهر)
حسین کارگر (بوشهر)

تجلیل از همکاران بازنشسته

ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان آذربایجان ش��رقی ،در
مراس��می با حضور مهندس باباپ��ور -مدیرکل ،معاونی��ن و کارکنان بنیاد
مس��کن از حس��ین محجل حکمآبادی ،نادر اسمعیل آژیری ،محمد یگانی،
محم��د باق��ری فر و حبیب دائی میالن��ی که به افتخار بازنشس��تگی نائل
آمدهاند تجلیل شد.
در این مراس��م مهندس باباپور با قدردانی از تالشهای بازنشس��تگان در
طول دوران خدمت به مردم و اجرای وظایف محوله گفت :خدمت صادقانه
به مردم بسیار ارزشمند است و پاداش دنیوی و اخروی نصیب خدمتگزاران
در جامعه اسالمی میشود.
17
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وی در ادامه همکاران بازنشسته را سرمایههای اجتماعی و گنجینههای ماندگار عنوان کرد و افزود :تالش خستگیناپذیر این همکاران در سالیان خدمت
صادقانه در ذهنها باقی میماند و باید حرمت و کرامت این عزیزان که بهترین سالهای عمرشان را در راه خدمت به مردم صرف کردهاند حفظ شود.

تجلیل از بازنشسته
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراسان جنوبی ،مهندس آسمانی مقدم -مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان ،حجتاالسالم اکبرپور -قائم مقام
مسئول دفترنمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان و گروهی از کارکنان
بنیاد مسکن اس��تان با حسینزاده از کارکنان بازنشسته بنیاد مسکن استان
دیدار و گفتگو نمودند.
در ای��ن دیدار مهندس آس��مانی مقدم در س��خنانی ،بازنشس��تگان را از
برکتهای بنیاد مسکن دانست که جوانی و عمر خود را با کمترین امکانات
آن زم��ان و نیز با تالش ،فداکاری و ایثار صرف خدمت صادقانه به اداره و
در نهایت مردم نمودند و در حال حاضر هر خدمتی که نیاز باش��د باید برای
این عزیزان فراهم گردد.
همچنین حجتاالسالم اکبرپور با ذکر احادیث و روایات ،خدمت به مردم
بهوی��ژه محرومان را از واالترین عبادتها دانس��ت ک��ه ثواب و برکت آن از
جان��ب خداوند بر افرادی نازل میگردد که در خدمترس��انی تالش زیادی
انجام داده و میدهند.

دیدار با خانواده بازنشستگان

بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان یزد ،دکتر قربانیان -مدیرکل ،معاون بازسازی و مسکن روستایی و سرپرست حراست بنیاد مسکن استان
و مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای میبد و اردکان با خانواده بازنشسته علی
هاتفی دیدار نمودند.
در ابت��دا دکتر قربانیان با بی��ان این که احترام به بازنشس��تگان در واقع
تکری��م به یک عم��ر تالشهای خالصانه و بی ادعای آن��ان به مردم بوده
تأکید کرد که باید همکاران جوان تر از تجربههای بازنشس��تگان در زمینه
خدمترسانی بهتر بیشترین استفاده را نمایند.
در پای��ان این دی��دار با اهدای ل��وح تقدیر و هدیهای به رس��م یادبود از
تالشهای چندین ساله علی هاتفی تجلیل شد.

مهندس کارگرفرد :رویکرد نیروهای خدوم و جهادی خدمت بیمنت است

بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان فارس ،مهندس صمد کارگرفرد -مدیر بنیاد مسکن شهرستان جهرم با قدردانی و تجلیل از محمدحسین
عس��کری -کارمند بازنشس��ته بنیاد مس��کن شهرس��تان جهرم ،سالهای
خدم��ات وی را ارج نهاد و گفت :رویکرد نیروهای خدوم و جهادی خدمت
بیمنت است.
مهندس کارگرفرد با قدردانی از تالشهای محمدحسین عسکری افزود:
بازنشس��تگی در بنیاد مسکن موضوعی است که از نظر اداری اجرا میشود
ام��ا ما همواره بر اس��تفاده از تجربهها و دیدگاههای کارشناس��ی نیروهای
بازنشس��ته تأکید داریم ،بازنشستگان مخزن تجربه و فکر هستند و سالها
در این عرصه کار کردهاند.
در پایان از طرف مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان جه��رم لوح تقدیری به
محمدحسین عسکری اعطا شد.
18
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بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان گلس��تان ،ستاد اقامه نماز
بنیاد مسکن استان بهعنوان ستاد برتر کشوری در امر نماز انتخاب شد.
در پی کس��ب رتبه برتر کش��وری س��تاد اقامه نماز بنیاد مس��کن کش��ور،
حجتاالسالموالمس��لمین قرائتی -رئیس س��تاد اقامه نماز کشور در بیست و
هشتمین همایش سراسری اقامه نماز که به میزبانی استان گلستان و با حضور
ریاست قوه قضائیه برگزار شد ،با اهداء لوح تقدیر از تالشهای ارزشمند فعالین
امر نماز قدردانی کرد و لوح ویژه این همایش توسط آیتا ...رئیسی -رئیس قوه
قضاییه کشور و حجتاالسالموالمسلمین قرائتی به حجتاالسالموالمسلمین
رضایی -قائم مقام نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور اهدا شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

کسب رتبه برتر کشوری
توسط ستاد اقامه نماز بنیاد
مسکن کشور

آیتا ...سیدهاش�م رسولی محالتی -نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،طی

حکمی ،حجتاالسالم میرعمادی را بهعنوان مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن

استان قم منصوب نمود.

مهندس هادی درفشی -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور،
طی احکامی ،مهندس فرهاد خاکیپور را بهعنوان مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز ایران

و مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی حساب صد بنیاد مسکن منصوب نمود.

مهندس س�یدرضا موسوی نیا -مدیرکل بنیاد مسکن اس�تان خراسان رضوی ،طی احکامی
جداگانه ،مهندس احسان تحصیلدار تهرانی و مهندس عباس قادری را بهعنوان مدیران بنیاد
مسکن شهرستانهای فریمان و چناران منصوب نمود.

19
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بسمه تعالی

قصص قرآن یا

تاریخ انبیاء
از آدم تا خاتمالنبیین ص ّلی اهلل علیه و آله

نفرین نوح بر قوم خویش

چن��ان که قرآن کریم تصریح میکند ،م ّدت  950س��ال تمام ،نوح پیغمبر
میان آن مردم توقف کرد و به کار تبلیغ دین و دعوت مردم به سوی خدای
سبحان مش��غول بود و برای پیشرفت این آیین ،آسودگی و آسایش نداشت
شب و روز ،آشکارا و نهان ،وقت و بی وقت و خالصه در هر فرصتی حقایق
را ب��ه آنها گوش��زد میکرد .مردم را به ایمان ب��ه خدا و روز جزا و فضیلت و
تقوی دعوت مینمود ،اما با گذشت آن مدت طوالنی و افزوده شدن طغیان
و عن��اد آن م��ردم ،کم کم به حال یأس و نومیدی افتاد و به جز همان افراد
انگش��ت ش��ماری که بدو ایمان آورده بودند ،از دیگ��ران مأیوس گردید .به
خص��وص که وح��ی الهی نیز به این یأس و ناامی��دی وی کمک کرد ،زیرا
خداون��د ب��ه او خبر داد که «از قوم تو جز همین اف��رادی که ایمان آوردهاند
ک��س دیگ��ری ایمان نخواهد آورد ،ب��ه همین س��بب از کارهایی که اینان
میکنند ،اندوهگین مباش».1
در حدیثی اس��ت که چون  300س��ال از دعوت نوح گذش��ت آن حضرت
خواس��ت درباره آن مردم نفرین کند و همچنان ک��ه نماز صبح را خوانده و
نشس��ته بود تا نفرین کند ،چند تن از فرشتگان از آسمان هفتم بر وی فرود
آمدند و س�لام کردند و س��پس گفتند« :خواهشی از تو داریم!» نوح پرسید:
«خواهش شما چیست؟»
گفتند« :خواهش ما این اس��ت که نفرین را به تأخیر اندازی ،زیرا نخستین
عذاب خدا در روی زمین خواهد بود».
نوح در پاسخش��ان فرمود که تا  300س��ال دیگ��ر آن را به تأخیر انداختم
(یعنی اگر زنده باشم تا  300سال دیگر بر آنها نفرین نمی کنم) .وقتی 300
سال دوم نیز به پایان رسید و خواست نفرین کند ،دسته دیگری از فرشتگان
از آس��مان ششم آمدند و از وی خواستند تا باز هم نفرین را به تأخیر اندازد،
بدین ترتیب  300س��ال دیگر نیز به تأخیر افتاد ،ولی وقتی  900س��ال شد،
پیروان نوح از آزار دشمنان به تنگ آمدند و از او خواستند تا فرج و گشایشی
از خ��دا بخواه��د .نوح قبول کرد و پ��س از نماز ب��ه درگاه خداوند دعا کرد.
جبرئیل نازل شد و به نوح گفت« :خداوند دعای تو را مستجاب کرد ،اکنون
به پیروان خود بگو که خرما بخورند و هسته آن را بکارند و از آن نگهداری
و محافظت کنند تا بزرگ ش��ود و پس از بارور ش��دن درختان ،بال از ایشان
برطرف میگردد و َف َرجشان میرسد.
نوح(ع) گفتار جبرئیل را به پیروان خود اطالع داد و همگی خرس��ند شدند
و دس��تور خداوند را انجام دادند ،وقتی درختها بارور ش��د ،نزد نوح آمدند و
 .1سوره هود ،آیه .36

قسمت هشتم
برگرفته از کتاب

آیتاهلل سید هاشم
رســولی محالتـی

گفتند :زمانی را که خبر داده بودی ،فرارس��یده است .نوح از خداوند خواست
تا مطابق وعده عذاب را نازل کند .وحی ش��د ک��ه بدانها بگو« :این خرما را
هم بخورید و هس��ته آن را بکارید و پس از بارور ش��دن درختان گشایش و
فرج در رسد» .در این موقع بود که ثلث آن مردم از دین نوح دست کشیدند
و مرتد ش��دند و دو ثل��ث دیگر ماندند و خرماها را خوردند و هس��ته اش را
کاشتند و همچنان مراقبت میکردند تا بزرگ و بارور گردید و چون نزد نوح
آمده و وفای وعده حق را خواس��تند ،مجدداً به او وحی ش��د که به آنها بگو:
«این خرما را هم بخورید و هس��ته اش را بکارید» .و در آن موقع هم یک
ثلث دیگر از دین بیرون رفتند و فقط یک ثلث باقی ماندند و برای بار سوم
بهدس��تور عمل کردند و چون هس��ته را کاشته و درخت شد و به ثمر رسید،
نزد نوح آمدند و گفتند« :به جز این افراد اندک کس��ی به جای نمانده و اگر
ای��ن بار نیز فرج ما به تأخیر افتد ،ترس آن را داریم که ما نیز به هالکت در
دین و گمراهی دچار شویم».
حض��رت نوح نماز خوان��د و دعا کرد و در دعای خود گفت« :پروردگارا جز
این افراد اندک کسی به پیروی من باقی نمانده است و من ترس آن را دارم
ک��ه اگر این بار فرج را به تأخیر اندازی این��ان هم بروند» .در این وقت بود
که خداوند بدو وحی فرمود« :که دعایت را مس��تجاب کردیم ،اکنون دست
به کار ساختن کشتی شو».2
در حدیث دیگری است که پس از این آزمایش ها ،بار آخر هفتاد و چند نفر
بیشتر به جای نماندند و خدای سبحان به نوح وحی کرد« :این برای آن بود
ت��ا مؤمنان خالص و پاک به ج��ای بمانند و افراد ناخالص از کنار تو پراکنده
شوند و اکنون من به آنها نیرویی در دین میدهم که ترس و بیمشان را به
آسایش و امن تبدیل میکنم تا از روی اخالص مرا عبادت کنند».3
به هر صورت هنگامی که نوح(ع) از ایمان ایشان مأیوس گردید و آن همه
لجاج و عناد و آزار و س��تیزه جویی را دید ،ایش��ان را به س��ختی نفرین کرد و
گفت ...« :پرودگارا د ّیاری از کافران را در زمین (زنده) مگذار ،که اگر زندهشان
بگذاری بندگانت را گمراه کنند و جز بدکارانی ناسپاس تولید نکنند».4
خ��دای تعالی نیز دعای نوح را مس��تجاب فرمود و ع��ذاب را بر آن مردم
س��تمگر حتم و مقرر کرد و چنان حکم قطعی ای فرمود که از وساطت نوح
 .2ه��ر دو حدیث را ص��دوق(ره) در کتاب اکمال الدین ،ص  79نقل کرده اس��ت و در خبری که
نعمات��ی در کت��اب غیبت ،ص  154روایت کرده این موضوع ده بار تکرار ش��د تا وقتی که عذاب
نازل گردید.
 .3ه��ر دو حدیث را ص��دوق(ره) در کتاب اکمال الدین ،ص  79نقل کرده اس��ت و در خبری که
نعمات��ی در کت��اب غیبت ،ص  154روایت کرده این موضوع ده بار تکرار ش��د تا وقتی که عذاب
نازل گردید.
 .4سوره نوح ،آیه .26

در حدیث است که چون شروع به درختکاری کرد کسانی که بر وی عبور
میکردند از روی خنده و استهزا بدو میگفتند« :به درختکاری مشغول شده
ای؟» وقتی درختها بزرگ ش��د و آنها را قطع کرد و شروع به نجاری کرد،
بدو میگفتند« :نجار ش��ده ای!» و همین که به ساختن کشتی مشغول شد
بدو میخندیدند و به یکدیگر میگفتند« :حاال دیگر در این سرزمین بی آب
به ش��غل کش��تیبانی دست زده و مالح شده است!» آن دوران هم گذشت و
به تدریج کشتی ساخته و حاضر شد.
 .1سوره هود ،آیه .37
 .2سوره هود ،آیه .37
 .3سوره هود ،آیات  37و .38
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کشتی نوح

هنگام��ی ک��ه خدای تعالی به نوح خبر داد که بج��ز این افراد اندک دیگر
کس��ی به تو ایمان نخواهد آورد و به دنبال آن دس��تور ساختن کشتی را بدو
داد ،چنان که از کالم قرآن بهدس��ت میآید س��اختن کش��تی تا به آن روز
بیس��ابقه بوده اس��ت ،از این رو به نوح فرمود« :کش��تی را تحت نظر ما و
بهدس��تور ما بس��از و درباره کسانی که س��تم کردهاند مرا مخاطب مساز (و
نجاتشان را از من مخواه) که غرق شدنی هستند».2
نوح(ع) طبق دس��تور الهی دست به کار ساختن کشتی شد و تخته ،میخ و
چوب از این طرف و آن طرف تهیه میکرد و زیر نظر فرشتگان الهی آنها را
به هم متصل میساخت و به سرعت کشتی را آماده میکرد.
مردم کوته فکری که منطق درستی در برابر نوح نداشتند و درصدد بودند تا
به هر نحو شده نوح را بیازارند ،وسیله جدیدی برای آزار آن حضرت بهدست
آوردند و زبان به تمس��خر ش��یخ االنبیا گش��ودند و هر کس به نحوی او را
سرزنش و استهزا میکرد.
یکی میگفت کهای نوح پس از پیغمبری ،نجار شده ای؟ دیگری پوزخند
م��یزد و میگف��ت که در این جای خش��ک که آبی وجود ندارد ،کش��تی با
ای��ن عرض و طول را برای چه میس��ازی؟ و در بیابان خش��ک میخواهی
کشتیبانی کنی؟ سومی میگفت که این کشتی را در خشکی میسازی پس
کجا در آب میاندازی!
ن��وح در پاس��خ آنه��ا یک جمل��ه میگف��ت و اظه��ار میداش��ت« :اگر
ش��ما ام��روز م��ا را مس��خره میکنید م��ا ه��م روزی خواهد آمد که ش��ما
را مس��خره کنی��م ،و ب��ه زودی خواهی��د دانس��ت ک��ه ع��ذاب خوارکننده
و ذلّ��ت ب��ار ب��ه س��راغ ک��دام ی��ک از م��ا دو طایف��ه خواه��د آم��د».3
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نیز درباره آن ستمکاران جلوگیری کرد و بدو گفت« :والتخاطبنی فی الذین
ظلموا انّهم مغرقون» ]درباره این س��تمگران مرا مخاطب مس��از و (وساطت
نکن و نجاتشان را از من مخواه) که غرق شدنی هستند.1
«آری مردمی که این قدر خیره س��رند که به جای تقدیر و تشکر از چنین
پیغمبری که ش��ب وروز خود را وقف هدایت آنان کرده و به طور رایگان در
آن مدت طوالنی کمر همت بسته تا آنها را از تواضع و کرنش در برابر بتان
بی جان و پرس��تش مجسمههای بی روحی که جز ایجاد تفرقه و دودستگی
و خم��ودی فکر و بدبختی ثمره دیگری برای مردم ندارد رهایی بخش��د ،او
را میزنند و آنقدر آزار و صدمه میرس��انند و به جای اس��تماع سخنان جان
بخ��ش او ،چنان که خود نوح میگوید ،انگش��تها را در گوش میگذارند و
جامهها را بر س��ر میکشند که سخنان او را نش��نوند ،چنین ملتی مستحق
نابودی و هالکت هستند و باید از بیخ و بن کنده شوند و به جای آنها نسل
جدیدی بیایند که قابلیت و اس��تعداد درک حقایق و سخن پیامبران الهی را
داشته باشند».

در ط��ول و ع��رض و ارتفاع و کیفیت آن کش��تی اختالف اس��ت .بعضی
گفتهان��د که ط��ول آن  1200ذراع ،عرضش  800ذراع و ارتفاعش  80ذراع
بود .طبق این قول روایتی هم از امام صادق(ع) رس��یده است .دیگری گفته
اس��ت که طول آن  700ذراع ،عرض��ش  500ذراع و ارتفاعش  80ذراع بود
و قول س��وم آن اس��ت که طول آن  300ذراع ،عرضش  80و ارتفاعش 30
ذراع بوده است ،واهلل أعلم.4
از ابن عباس نقل ش��ده است که کشتی مزبور دارای سه طبقه بود .طبقه
زیرین برای وحوش و جانوران ،طبقه وسط برای چهارپایان و مواشی و طبقه
باال برای مردم که نوح(ع) هر چه خوراکی و لوازم دیگر برداش��ته بود ،همه
را در همان طبقه باال جای داد.5
به هر صورت کش��تی آماده ش��د و نوح منتظر فرمان خداوند بود .در این
وقت دستور آمد« :وقتی که دیدی فرمان در رسید (و نشانههای عذاب آمد)
و (آب از) تنور جوش��یدن گرفت ،از هر حیوان��ی یک جفت بردار و خاندانت
(به جز آن کس��انی که وعده عذاب آنه��ا را پیش از این به تو خبر داده ایم)
و همچنین کس��انی را که به تو ایمان آوردهاند را با خود بردار و به کش��تی
وارد شو و درباره کسانی که ستم کردهاند با من گفتگو مکن که غرق شدنی
هستند.6
تنور کجا بود و منظور از آن چیست؟

چنان که گفته ش��د نش��انه توفان ،جوش��یدن آب از تنور ب��ود .به جایگاه
پخت��ن ن��ان تنور گویند و مطابق چند حدیث و گفت��اری که از ابن عباس و
دیگران نقل شده است ،تنور مزبور تنوری بود که در خانه نوح یا در خانه زن
مؤمنهای در جایی که اکنون مس��جد کوفه است ،قرار داشت و برای پختن
نان از آن اس��تفاده میکردند ،زن نوح یا آن زن مؤمنه مش��غول پختن نان
بود که ناگاه مشاهده کرد آب میجوشد ،بالدرنگ جریان را به نوح گزارش
دادن��د و آن حضرت بیامد و مقداری خاک روی آن ریخته و آن را مهر کرد
و سپس به کنار کشتی آمد و کسانی را که قرار بود در کشتی سوار کند ،در
آن جای داد و حیوانات را نیز در کشتی جای داد و سپس برگشت و خاکها
را از روی آن به یک س��و زد و در این وقت آب جوشید و آسمان نیز همانند
دهانه مشک شروع به باریدن نمود و رودهای فرات و چشمههای دیگر نیز
طغیان کردند و آب زمین را فرا گرفت.7
درباره تنور نقلهای دیگری نیز شده است چنان که گفتهاند منظور از تنور
همان سطح زمین و ظاهر آن است یعنی آب از سطح زمین جوشش کرد ،یا
منظور طلوع خورشید و درخشندگی آفتاب است ،ولی همان طور که طبرسی
و مجلسی(ره) و دیگران گفتهاند ،همان قول اول صحیح تر است.
به هر صورت چنان که گفتیم ،آب از چش��مهها به ش��دت جوشید و رودها
طغیان نمود و از آس��مان هم مانند دهانه مش��ک ب��اران میریخت .طولی
نکشید که سراسر زمین و دشت و بیابان را آب فرا گرفت .تنها نوح و خاندان
و پیروانش بودند که به کشتی در آمدند و از غرق شدن نجات یافتند.
نوح به همراهانش گفت« :در کشتی سوار شوید و به نام خدا در وقت سوار
تبرک جویید که پروردگار من آمرزنده و مهربان است».8
شدن و ایستادنش ّ
آنان نیز نام خدا را بر زبان جاری ساختند و همگی در کشتی جای گرفتند.
«کشتی آنها را میان امواجی چون کوه پیش میبرد» 9و آن مردم گردنکش
و خیره سر را میدیدند که چگونه در میان امواج خروشان با مرگ دست به
 .4مجمع البیان ،ج  ،5ص .159
 .5همان.
 .6سوره هود ،آیات  37و .38
 .7بحاراالنوار ،صص  ،333-335چاپ بیروت ،ج .11
 .8سوره هود ،آیات  41و .42
 .9سوره هود ،آیات  41و .42
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گریبان اند و میان توفان خشم پروردگار دست و پا میزنند و پاسخ سرکشی
و پوزخندهای خود را دریافت میکنند.
آری خدای س��بحان درباره آنها میگوی��د« :ما نوح و همراهانش را در آن
کش��تی نجات دادیم و دیگران را غرق کردیم و به راستی که در این جریان
عبرتی اس��ت و بیشترش��ان مؤمن نبودند» .1و در ج��ای دیگر میگوید« :ما

نوح و همراهانش را در آن کش��تی نجات دادیم و تنها آنان را جانش��ینان (و
باقیمان��دگان) در زمین قرار دادیم و کس��انی که آیات م��ا را تکذیب کردند
غرق کردیم ،پس بنگر که چگونه بود سرانجام بیم داده شدگان ...و به جرم
خطاکاریهای خودشان بود که غرق شده و داخل دوزخ شدند».2

 .1سوره شعراء ،آیات .129-131

 .2سوره یونس ،آیات  73به بعد.
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سرگیجه به چه علت در افراد ایجاد میشود؟
بیش��تر مردم س��رگیجه را یک حالت ارتعاش ،نداشتن تعادل و ایجاد
اختالل در راه رفتن میدانند .اما واقعیت چیز دیگری اس��ت ،یعنی زمانی
که احس��اس دوران وجود داشته باش��د و فرد متوجه شود که اجسام دور
سرش میچرخند و یا این احساس به او دست بدهد که خودش در حال
چرخش است به این حالت از نظر پزشکی سرگیجه میگویند .در زیر به
موارد جانبی سرگیجه و نحوة پیشگیری و درمان آن میپردازیم:
حرکت با ماشین و کشتی سرگیجه میآورد

بس��یاری از افراد سرگیجه ناشی از سفر با ماش��ین یا کشتی را تجربه
کردهاند .زمانی که ش��خص در یک فضای بسته مینشیند ،گیرندههای
عمق��ی تعادل ،حرک��ت را مخابره نمی کنند .در چنی��ن حالتی مغز برای
پردازش دچار اختالل میشود .به همین دلیل نباید در اتومبیل یا کشتی
کت��اب بخوانیم یا به صفحه موبایل خیره ش��ویم و به ج��ای آن باید از
چش��مهای خود برای کمک به مغز اس��تفاده کنیم .برای این منظور فرد
باید از س��مت کنار و پهلو به جاده یا دریا نگاه کند تا مغز متوجه حرکت
شود و عارضه سرگیجه به وجود نیاید.
رابطه سرگیجه با گوش افراد

چنانچه منش��اء سرگیجه مربوط به گوش باش��د با عالئمی مانند وزوز
ک��ردن گوش یا افت ش��نوایی هم��راه خواهد بود .این س��رگیجه که به
آن محیط��ی یا هجومی هم گفته میش��ود موجب حالت تهوع میگردد
و بیش��تر موقعی که فرد س��ر خ��ود را جابجا میکند یا ب��ه حالت طاقباز
میخوابد ایجاد میشود.
وقتی که گیرندهها خوب کار نمی کند

سیس��تم تعادل در بدن بسیار پیچیده است .در بخشهای مختلف بدن
گیرندههایی قرار دارند که مس��ئول ارس��ال پیام به مغز هستند تا تعادل
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ادامه دارد

برقرار ش��ود .ای��ن گیرندهها در مفاصل و گوش قرار دارند .چش��مها نیز
از طری��ق بینای��ی به تعادل کم��ک میکنند .زمانی ک��ه اختاللی در آن
قسمتهای بدن که مسئول به وجود آوردن تعادل میباشند ایجاد گردد،
فرد دچار سرگیجه خواهد شد.
سایر علتهای سرگیجه کدامند؟

خیلیه��ا فک��ر میکنند که ضعف در بینایی یکی از عواملی اس��ت که
میتواند موجب س��رگیجه ش��ود که این تصور درستی نیست .مهمترین
دلیل میتواند ناشی از برخی ضایعات حاد و شدید باشد .برای مثال تومور
مغزی یا ضربه مغزی هر کدام میتواند منجر به سرگیجه شود.
یک��ی دیگر از دالیل آن به مش��کالت داخل گوش مربوط میباش��د.
زمانی که غلظت مایع داخل گوش میانی تغییر کند یا التهاب در مجاری
نیم دایرهای وجود داش��ته باش��د ممکن است ش��خص دچار این عارضه
ش��ود .عالوه بر اینها عفونت ویروسی گوش یا جرم موجود در گوش نیز
در ابتالء به سرگیجه نقش دارد.
با نحوة درمان سرگیجه آشنا شویم

س��رگیجه از مشکالتی اس��ت که نباید درمان آن را به تأخیر انداخت.
مث ً
ال زمانی که فردی میخواهد از خیابان عبور کند ،ممکن است با یک
سرگیجه و عدم تعادل با ماش��ین تصادف کند .بنابراین الزم است دلیل
س��رگیجه مش��خص ش��ود .چون میتواند در اثر یک بیماری یا مشکل
جدی ایجاد شده باشد.
پزشک بعد از دلیل اصلی سرگیجه میتواند درمان مناسب با آن را آغاز
کند .گاه��ی با تغییر در رژیم غذایی س��رگیجه برطرف میگردد .درمان
دارویی هم با توجه به نوع س��رگیجه توس��ط پزش��ک معین میشود .در
سرگیجههای شایع ،درمان از یک هفته تا ده روز طول میکشد.
تهیه و نگارش :الف -صامتی

نقش عقل در تربیت

موقعیت عقل در تعدیل غرایز

انس��ان با این که یک حیوان است و غرایز و خواستههای حیوانی به او
احاطه کرده و به این س��و و آن س��و جذبش میکنند اما به وسیله وجود
عق��ل از س��ایر حیوانات امتیاز یافته اس��ت .عقل که به ن��ام روح و نفس
نیز خوانده میش��ود موجود ش��ریف و گرانبهایی اس��ت که انس��ان را بر
س��ایر حیوانات برتری داده است .انس��ان به وسیله عقل میتواند تفکر و
عاقبت اندیش��ی کند ،مصالح ،مفاسد ،سود و زیان امور را خوب بسنجد و
حساب کند سپس با بینایی کامل تصمیم بگیرد و بر طبق مصلحت اقدام
نماید .س��ایر حیوانات چون عقل ندارند در برابر خواست و تحریک غرایز
تاب مقاومت ندارند و بدون تفکر و عاقبت نگری تس��لیم میشوند ،لیکن
انسان چون عقل دارد میتواند عاقبت اندیشی کند و در برابر خواستههای
نفسانی مقاومت نماید و آنها را تعدیل و کنترل کند .در بین خواستههای
غرایز تعادل برقرار س��ازد و از افراط و تفریطها جلوگیری نماید .اگر عقل
در بدن حاکمیت یافت ،نفس حیوانی و خواس��تههای آن را مهار میکند
و به انس��ان آزادی میدهد .به همین جهت از عقل در احادیث تعریف و
تمجید شده است برای نمونه:
«عب��دا ...بن س��نان میگوید :به ام��ام جعفر ص��ادق(ع) عرض کردم:
مالئکه افضل هس��تند یا آدمی زادگان؟ فرمود :امیرالمؤمنین علی بن ابی
طالب(ع) فرمود :خدای متعال در فرش��تگان عقل را بدون ش��هوت و در
حیوانات شهوت را بدون عقل قرار داد اما در آدمی زادگان عقل و شهوت
را با هم ترکیب نمود .پس هر کس که عقلش را بر شهوتش غلبه دهد از
مالئکه بهتر است و هر کس که شهوتش را بر عقل غلبه دهد از حیوانات

ابراهیم امینی

بدتر خواهد بود».1

«حضرت صادق(ع) فرمود :عقل راهنمای مؤمن میباشد».2

«رس��ول خدا(ص) فرمود :از عقل راهنمایی بخواهید تا هدایت شوید و
با عقل مخالفت نکنید که پشیمان میشوید».3

«پیامبر اکرم(ص) فرمود :عقل نس��بت به نفس مانند ریس��مانی است
که به وس��یله آن پای ش��تر را میبندند .نفس مانند خبیثترین حیوانات
میباش��د که اگر به وسیله عقل مهار نشود سرگردان میشود و به بیراهه
میرود».4
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یکی از بهترین راههایی که اولیاء و مربیان ،در تعلیم و تربیت میتوانند
از آن اس��تفاده کنند پ��رورش و تقویت نیروی عقل اس��ت ،زیرا عقل در
تعدی��ل و کنت��رل تمایالت حیوان��ی ،دعوت به کارهای نی��ک و تقید به
م��کارم اخ�لاق نقش بزرگی را ایف��ا میکند .عقل برای انس��ان بهترین
راهنماس��ت .مشکالت اخالقی و اجتماعی انس��انها غالب ًا معلول جهالت
و ضعف نیروی عقلی آنهاس��ت .اگر عقل نیرومند باشد زمام کشور نفس
را در اختی��ار میگیرد و بر طبق مصالح واقعی آن را اداره میکند و چنین
فردی سعادتمند خواهد شد .بنابراین ،اولیاء و مربیان وظیفه دارند پرورش
عق��ل را جزء برنامههای تربیت��ی خود قرار دهند و از این طریق متربی را
در صراط مس��تقیم انسانیت هدایت کنند و از انحرافات جلوگیری نمایند.
بنابراین ،پرورش عقل را میتوان بهعنوان یک روش تربیتی معرفی نمود.
به همین جهت اسالم نسبت به عقل و پرورش آن عنایت خاصی دارد که
در ضمن چند عنوان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

قسمت اول

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

«اسالم و تعلیم و تربیت»

«حضرت باقر(ع) فرمود :هنگامی که خدای س��بحان عقل را بیافرید او
را به سخن آورد سپس به او فرمود :بیا ،آمد .آنگاه فرمود :برگرد ،برگشت.
س��پس فرمود :به عزت و جالل خودم س��وگند! موجودی را نیافریدم که
محبوب تر از تو باش��د .ترا کامل نمی کنم مگر در کسی که او را دوست
ب��دارم .بدان که تو را مورد امر و نهی قرار میدهم و به تو ثواب و عقاب
میدهم».5

«حضرت امام رضا(ع) میفرماید :عقل هر انس��انی دوس��ت او و جهل،
دشمنش میباشد».6

«پیامبر اک��رم(ص) فرمود :خ��دای متعال چی��زی را در بین بندگانش
تقسیم نکرده که بهتر از عقل باشد .پس خواب عاقل بهتر از شب بیداری
جاهل میباشد و اقامه در وطن عاقل افضل است از هجرت جاهل .خدای
سبحان پیامبر و رسولی را نفرستاد مگر وقتی که عقلش به حد کمال رسید
و از عق��ول امتش برتر بود و آنچه در باطن نفس پیامبر وجود دارد افضل
اس��ت از اجتهاد و کوشش جهادگران .هیچ بندهای نمیتواند فرائض خدا
را ب��ه خوبی ادا کند جز این که آنها را تعقل کند و جمیع عبادتکنندگان
در فضیلت عبادت به مرتبه عبادت عاقل نمیرسند .عقالء صاحبان الباب
هستند که در قرآن میگوید :و ما یتذکر الاّ اولوااللباب».7

«رس��ول خدا(ص) فرمود :یا علی باالتر از جهل فقری نیس��ت و هیچ
مالی نافع تر از عقل نیست».8
«امیرالمؤمنین(ع) فرمود :عقل نیرومندترین پایه هاست».9

 . 1جامع احادیث الشیعه ،ج  ،13ص .283
 . 2جامع احادیث الشیعه ،ج  ،13ص .283
 . 3جامع ،ج  ،13ص .284
 . 4جامع ،ج  ،13ص .294
 . 5وافی ،ج  ،1ص .51
 . 6وافی ،ج  ،1ص .81
 . 7وافی ،ج  ،1ص .85
 . 8وافی ،ج  ،1ص .117
 . 9غررالحکم ،فصل اول ،شماره .53
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«علی(ع) فرمود :عقل سرچشمه همه خوبیهاست».1

«امیرالمؤمنین(ع) فرمود :اخالق نیک از ثمرات عقل است».2

«علی(ع) فرمود :دین را جز عقل اصالح نمی کند».3

«امیرالمؤمنین(ع) فرمود :ادب و دین از نتایج عقل هستند».4

«امیرالمؤمنین(ع) فرمود :عقل غریزهای اس��ت که در اثر علم و تجربه
بر آن افزوده میشود».5
آثار و عالئم عاقل
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در احادیث برای ش��خص عاقل عالئم و آثاری ذکر ش��ده که به وسیله
آنها میتوان عقل افراد و مقدار آن را بهدست آورد .از باب نمونه:

«یک��ی از اصحاب میگوید :به حضرت ص��ادق(ع) عرض کردم :عقل
چیست؟ فرمود :عقل چیزی است که به وسیله آن خدا عبادت میشود و
انس��ان به بهشت میرود .عرض کردم :پس آنچه در معاویه بود چه بود؟
فرمود :این زیرکی ،حیله گری و شیطنت است نه عقل ،این شبیه به عقل
است ولی عقل نیست».6

«حضرت صادق(ع) فرمود :هر کس که عاقل باشد دین دارد و هر کس
دین داشته باشد داخل بهشت خواهد شد».7

«حضرت موس��ی بن جعفر(ع) به هش��ام فرمود :صبر بر وحدت نشانه
قوت عقل اس��ت .هر کس به خدا معرفت کامل داش��ته باشد از اهل دنیا
دوری میکند و به آنچه نزد خداس��ت راغب میش��ود و در حال وحشت،
خ��دا مونس او و در حال وحدت رفیق او در حال فقر غنای او خواهد بود.
و بدون خویشان و نزدیکان او را عزت میدهد».8

«و فرمود :عاقل به دنیای کم با حکمت راضی میشود ولی به حکمت
کم با دنیا راضی نمی ش��ود ،به همین جهت تجارت آنها س��ود دارد .ای
هشام عقال زیادی دنیا را ترک میکنند چه رسد به گناهان ،در حالی که
ترک فضول دنیا فضیلت است و ترک گناهان واجب .این هشام عاقل به
دنیا و اهل آن نظر میکند و میداند که بدون تحمل مش��قت نمی توان
به دنیا رس��ید و ب��ه آخرت نیز نظر میکند و میفهمد که بدون مش��قت
تحصیل آخرت نمی ش��ود و به همین جهت در تحمل مشقت ،باقیترین
آنها (آخرت) را انتخاب میکند».9
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این خصلتها دراو نباشد احمق است».10

«حضرت صادق(ع) فرمود :کاملترین مردم از جهت عقل کس��ی است
که اخالقش از همه بهتر باشد».11
«امیرالمؤمنین(ع) فرمود :خودپسندی انسان دلیل ضعف عقل اوست».12

«حضرت علی(ع) فرمود :عاقل کس��ی اس��ت که به هنگام غضب و به
هنگام رغبت و به هنگام ترس نفس خویش را در تملک بگیرد».13

«حضرت علی(ع) فرمود :هنگامی که عقل انس��ان کامل ش��د کالمش
کمتر خواهد شد».14
«امیرالمؤمنی��ن(ع) فرمود :زبان عاقل بعد از قلبش و قلب احمق بعد از
زبانش میباشد».15

«حض��رت صادق(ع) فرمود :عاقل کس��ی اس��ت ک��ه در پذیرش حق
تس��لیم و در سخن ،با انصاف باش��د .در برابر باطل سرسخت و با زبانش
با آن دش��منی کند .دنیای خود را ترک میکند ولی دین خود را از دست
نمیدهد ،دلیل عقل دو چیز است :راستگویی و درستکاری».16

«حضرت علی(ع) فرمود :عاقل کسی است که امروز به فکر فردای خود
باشد و در آزاد کردن نفس خویش کوشش نماید و برای آنچه چارهای از
آن نیست (مرگ) عمل کند».17
«امیرالمؤمنین(ع) فرمود :عقل در نگهداری تجربهها میباشد».18

«علی(ع) فرمود :عاقل کس��ی اس��ت که رفتار او گفت��ارش را تصدیق
کند».19
در ای��ن احادیث که از باب نمونه ذکر ش��د ب��رای عاقل به عالئم ذیل
اشاره شده است:
 )1به وسیله عقل خدا شناخته و عبادت میشود.
 )2عاقل دین حق را پذیرفته و دیندار است.

 )3عاقل خدا را به خوبی میشناسد و رضایت او را بر هر چیزی ترجیح
میدهد ،در حال وحشت ،خدا انیس او ،در حال وحدت رفیق او و در حال
فقر غنای او خواهد بود.
 )4عاقل علم و حکمت را بر امور دنیا ترجیح میدهد.

 )5عاقل به دنیا دلبسته نیست و فضول دنیا را ترک میکند و به طریق
اولی مرتکب گناه نمی شود.

«و فرمود :ای هش��ام امیرالمؤمنین(ع) میفرم��ود :از عالئم عاقل این
اس��ت که س��ه خصلت در او باش��د :وقتی س��ؤال کنند جواب میدهد و
هنگامی که مردم از س��خن ناتوان ش��وند س��خن میگوی��د و اگر مورد
مش��ورت قرار گیرد با رعایت مصالح ،اظهار عقیده میکند .پس کسی که

 )6عاقل میداند که تحصیل دنیا و آخرت هر دو نیاز به سعی و تحمل
مشقت دارد و به همین جهت سعی خود را در راه تحصیل آخرت مصروف
میدارد چون باقی تر است.

 .1غررالحکم ،فصل اول ،شماره .708
 .2غررالحکم ،فصل اول.1327 ،
 .3غررالحکم ،فصل اول ،شماره .1389
 .4غرر ،فصل اول ،شماره .1673
 .5غرر ،فصل اول ،شماره .1746
 .6وافی ،ج  ،1ص .79
 .7وافی ،ج  ،1ص .82
 .8وافی ،ج  ،1ص .92
 .9وافی ،ج  ،1ص .92

 .10وافی ،ج  ،1ص .93
 .11وافی ،ج  ،1ص .108
 .12وافی ،ج  ،1ص .122
 .13جامع ،ج  ،83ص .466
 .14جامع احادیث الشیعه ،ج  ،13ص .500
 .15جامع ،ج  ،13ص .314
 .16مستدرک ،ج  ،2ص .287
 .17جامع احادیث الشیعه ،ج  ،13ص .263
 .18غررالحکم ،فصل اول ،شماره .724
 .19غرر ،فصل اول ،شماره .1429

 )8عاقل در برابر حق تسلیم میشود و با باطل مبارزه میکند.

 )9عاقل راستگویی را از دست نمی دهد و هیچگاه دروغ نمی گوید.
 )10عاقل درستکار است و هیچگاه مرتکب خیانت نمی شود.

 )11عاقل مرگ و آخرت را فراموش نمی کند و همواره س��عی دارد در
این دنیا برای آخرت خویش توشهای تهیه کند.
 )12عاقل به بهترین فضایل و مکارم اخالقی اتصاف دارد.

 )14عاقل از س��خنان بی فایده اجتناب میکند ولی به هنگام ضرورت
از سخن گفتن دریغ ندارد.

چنانک��ه مالحظه میفرمایید در این احادیث آثار و عالئمی برای عاقل
ذکر ش��ده و نمونههای فراوان دیگری نی��ز در احادیث دیگر وجود دارد.
ب��ا این آثار و نش��انهها میتوان به مقدار عقل اف��راد پی برد .هر چه این
صفات و خصوصیات در فردی بیش��تر و کامل تر باش��د معلوم میشود از
عقل کامل تری برخوردار است زیرا همه اینها آثار عقلند و کثرت و شدت
آثار دلیل قوت مؤثر میباش��د .البته همه انس��انها عقل دارند لیکن همه
انسانها از عقل خود خوب استفاده نمی کنند.
الزمه عقل این اس��ت که اگر درس��ت به کار گرفته ش��ود واقعیات را
خوب و صحیح درک میکند ،مفاس��د و مصالح را تشخیص میدهد و راه
س��عادت و کمال را به انسان نشان میدهد .تفکر ،عاقبت اندیشی و واقع
نگری کار عقل است لیکن در صورتی که به کار گرفته شود و در طریق
صحیح قرار گیرد .عقل با تفکر صحیح میتواند واقعیات را کش��ف کند و
سعادت و کمال واقعی انسان را تأمین نماید .میتواند مبدأ آفرینش جهان
را بشناس��د و از دس��تورها و برنامه هایش پیروی کند .میتواند فضایل و
مکارم اخالق را بشناسد و خویشتن را با آنها تکمیل کند .میتواند رذایل
اخالق را تشخیص دهد و از آنها اجتناب کند.

«حضرت علی(ع) فرمود :هر کس که ش��هوت خود را در تملک نگیرد
مالک عقل خود نخواهد بود».2
«حضرت علی(ع) فرمود :غضب ،عقول را به فس��اد میکشد و انسان را
از حقیقت و راه راست دور میگرداند».3

«امیرالمؤمنی��ن(ع) فرمود :هر کس خش��م خوی��ش را در اختیار نگیرد
مالک عقل خود نخواهد بود».4

«ام��ام ص��ادق(ع) فرم��ود :هوای نفس دش��من عق��ل ،مخالف حق و
همنش��ین باطل است .ش��هوات نفس��انی هوای نفس را تقویت میکنند
و اص��ل نش��انههای هوا از خوردن ح��رام ،غفلت از واجبات ،سس��تی در
مستحباب و فرو رفتن در عیاشیها حاصل میشود».5
«حضرت موس��ی بن جعفر(ع) به هش��ام فرمود :ای هش��ام ! هر کس
که س��ه چیز را بر سه چیز تسلط دهد گویا به ویرانی عقل خویش کمک
نموده است :هر کس که نور تفکر خود را با طول امل تاریک کند ،لطائف
حکمت را با س��خنان زیاد محو س��ازد و نور عبرت خود را با شهوتهای
نفس��انی خاموش سازد ،پس گویا که هوای نفس را در ویران کردن عقل
خود کمک نموده اس��ت و هر کس که عقل خود را فاس��د س��ازد ،دین و
دنیای خود را به تباهی کشیده است».6

«امیرالمؤمنی��ن(ع) فرم��ود :هر کس که به س��خنان افراد عاقل گوش
نده��د عقلش میمیرد ،هر کس که با ه��وای نفس مخالفت کند عقلش
صحی��ح میمان��د و هر کس که به عقل خویش اکتف��ا کند (و با دیگران
مشورت نکند) به لغزش گرفتار میشود».7

ادامه دارد

بنابرای��ن ،اگر دیدیم فردی به خدا ،معاد و پیامبران ایمان و عقیده دارد،
از دس��تورهای پیامبر اطاعت میکند ،به فضائل و مکارم اخالق آراس��ته
اس��ت و از اخالق ناپس��ند پیراسته اس��ت ،از اینها پی میبریم که نیروی
تعق��ل خویش را خوب ب��ه کار گرفته و در نتیجه از عقل کاملی برخوردار
میباش��د .برعکس اگر از خدا اعراض نم��وده به مبدأ و معاد ایمان ندارد،
شیفته و دلباخته امور دنیوی است و به اخالق نیک انسانی پایبندی ندارد
معلوم میش��ود از نیروی عقل خویش خوب اس��تفاده نکرده و در نتیجه،
عقلش ضعیف است.
دشمنان عقل

عقل دش��منانی دارد که همواره با او در جنگ و ستیزند .عقل میکوشد
دش��منانش را مغلوب کند و از میدان بیرون براند ،دشمنان نیز سعی دارند
ن��ور عقل را خام��وش و او را از رهبری معزول نمایند و کش��ور تن را در
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 )13عاقل قبل از س��خن ،در صالح و فساد آن میاندیشد و اگر صالح
بود ،سخن میگوید.

«حضرت علی(ع) فرمود :عقل و ش��هوت ضد یکدیگر هس��تند ،علم از
عقل حمایت میکند و خواس��تههای نفس��انی مؤید شهوت هستند .نفس
میدان تنازع آنهاس��ت .هر کدام غلبه کردند نفس در جانب او خواهد بود.
افضل مردم نزد خدا کس��ی اس��ت که عقل خود را احیا کند ،شهوتش را
بمیراند و نفس خود را برای مصلحت آخرت به تعب بیندازد».1

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

 )7عاق��ل نفس خویش را در تملک دارد و کام ً
ال مراقبت میکند که به
هنگام غضب ،شهوت و ترس از مرز حق تجاوز نکند.

انحصار خویش در آورند .در احادیث دش��منان عقل معرفی شدهاند ،برای
نمونه:

 .1جامع احادیث الشیعه ،ج  ،13ص .299
 .2جامع ،ج  ،13ص .299
 .3جامع احادیث ،ج  ،13ص .466
 .4جامع احادیث الشیعه ،ج  ،13ص .267
 .5مستدرک ،ج  ،2ص .287
 .6جامع احادیث الشیعه ،ج  ،13ص .288
 .7جامع احادیث ،ج  ،13ص .283
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان آذربایجان شرقی
دیدار با نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری

به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با
آیتا ...علی ملکوتی -نماینده مردم اس��تان آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان
رهبری دیدار نمود و در مورد مس��ائل و مش��کالت مناطق زلزلهزده روس��تاهای
شهرستانهای سراب و میانه به بحث و گفتگو پرداختند.
در این دیدار مهندس باباپور گزارش��ی از مناطق زلزلهزده روس��تاهای یاد شده
ارائه داد و گفت :نزدیک به  ۳000واحد مس��کونی در اثر زلزله در روستاهای این
دو شهرس��تان  ۱۰۰درصد تخریب ش��دهاند و باالی  ۱۵۰۰واح��د نیز باید تعمیر
ش��وند .وی افزود :تاکنون تعیین تکلیف بیش از  2200واحد اسکان موقت انجام
گرفته است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره بر اینکه اسکان موقت به دو شکل پرداخت
نقدی و یا درخواست اتاقک  ۱۲متری است ،توضیح داد :تعداد  ۲۵۰واحد اتاقک  ۱۲متری ساخته و همچنین تعداد  ۶۰کانکس به مردم زلزلهزده
تحویل داده شده است ،مابقی نیز بهصورت پرداخت نقدی است.
در ادامه آیتا ...ملکوتی با س��پاس از کلیه دس��تگاههای اجرایی خدمات رس��ان در مناطق زلزلهزده و بهویژه کارشناسان بنیاد مسکن یادآور شد:
با عنایت به اینکه در مناطق روس��تاهای زلزلهزده هوا بس��یار س��رد میباشد ،الزم است از طرف کلیه دس��تگاههای متولی ،اعمال خیرخواهانه و
خداپس��ندانه دوچندان ش��ود و نیز برای س��رپناه خانوادههای زلزله زدگان باید چارهای اندیشیده ش��ود .وی افزود :عالوه بر تهیه چادر ،کانکس و
س��اخت اس��کان موقت ،بنیاد مس��کن باید با همکاری بانکهای عامل در مورد پرداخت وام بازسازی و بالعوض نهایت همکاری را داشته باشد تا
کلیه واحدهای احداثی و تعمیری حداکثر در طول شش ماه پایان یابد.

علم خود را نادانی و یقین خود را شک و تردید مپندارید -امام علی(ع)
26
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به گزارش روابط عمومی ،آیتا ...علی ملکوتی -نماینده مردم استان آذربایجان
شرقی در مجلس خبرگان رهبری ،مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
ثقفی -فرماندار ،حجتاالسالموالمس��لمین اکرمی -امامجمعه شهرستان سراب
امامجمعه ش��ربیان و دیگر مس��ئولین شهرستانی و اعضای ش��ورای اسالمی از
روس��تاهای زلزلهزده دونیق ،تیرشاب ،اردها و هروان بازدید و از نزدیک در مورد
مسائل و مشکالت منطقه با اهالی زلزلهزده روستاهای شهرستان سراب گفتگو و
تصمیمهای الزم برای برطرف شدن مشکالت آنان را اتخاذ نمودند.
همچنین مهندس باباپور گزارش��ی از ش��یوه اسکان موقت ،واحدهای احداثی و
وامهای بازسازی و بالعوض را ارائه داد.
در ادامه آیتا ...ملکوتی در سخنانی ،خدمات ارائه شده توسط دستگاهها ،هالل
احمر ،بسیج ،جهاد ،روحانیون ،سپاه و بهویژه بنیاد مسکن به آسیب دیدگان را مثبت اعالم کرد .وی همچنین از مردم و مسئولین خواست عالوه
بر تأمین نیازهای اولیه مانند پتو ،مواد غذایی و امکانات رفاهی و ...به روستاهای ناتوان مساعدت نمایند و عوامل اجرایی بعد از اتمام آواربرداری،
در صورت مساعد بودن هوا شروع به ساختن واحدهای مسکونی نمایند تا زلزله زدگان هر چه سریعتر در این واحدهای مقاومسازی شده سکونت
یابند.
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بازدید نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری از مناطق زلزلهزده شهرستان سراب

بررسی آخرین وضعیت بازسازی مناطق زلزلهزده

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی وضعیت بازسازی مناطق زلزلهزده
اس��تان با حضور محمدرضا پورمحمدی -اس��تاندار ،فرمانداران شهرس��تانهای
سراب و میانه و مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این نشس��ت پورمحمدی با بیان مطالبی گف��ت :با همدلی و همکاری همه
دس��تگاههای مس��ئول ،مدیریت زلزله  ۱۷آبان ماه به خوبی انجام شده است؛ اما
کار اصلی که همان اس��کان دائم زلزلهزدگان و بازس��ازی روستاها است ،باید با
جدیت و سرعت بیشتر ادامه یابد.
وی در ادام��ه ب��ا قدردانی از تالشهای ص��ورت گرفته برای امدادرس��انی به
زلزل��هزدگان اس��تان ،افزود :مدیری��ت حادثهای با این وس��عت در مدت یک ماه
گذش��ته ،باید بهعنوان یک الگو و دس��تورالعمل در حوادث احتمالی مشابه مورد
استفاده قرار گیرد.
استاندار با اشاره به اقدامهای انجام شده برای اسکان موقت و دائم زلزلهزدگان ،گفت :با توجه به تبعات و هزینههای اسکان موقت زلزلهزدگان
در کانکس ،در این حادثه تصمیم گرفته ش��د که اس��کان موقت از طریق ساخت اتاقک یا پرداخت وام بالعوض برای اجاره واحد مسکونی انجام
شود.
در ادامه جواد رحمتی -معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تاندار با تأکید بر اینکه فرمانداران ،مدیران بحران شهرس��تانها هس��تند ،گفت :توزیع
کمکهای مردمی ،سازمانها و نهادها باید با مدیریت و تحت نظارت فرمانداران انجام شود.
جواد رحمتی افزود :برخی اقدامهای احساس��ی ممکن اس��ت در آینده مشکلساز شوند و بر این اساس الزم است روند بازسازی و کمکرسانی
به مردم در این مناطق تحت مدیریت واحد صورت گیرد.
سپس مهندس باباپور از اتمام آواربرداری تعداد  ۱۷۹۰واحد تخریبشده در جریان زلزله شهرستانهای میانه و سراب خبر داد و گفت :تاکنون
تعداد  ۲۵۵اتاقک اسکان موقت برای متقاضیان ساخته شده و برای تعداد  ۲۴۰۰نفر نیز تسهیالت بالعوض اسکان موقت پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه در مجموع تعداد  ۸۶۰۰واحد شهری و روستایی در این زلزله آسیب دیدند ،افزود :از این تعداد ،حدود  3000واحد نیاز به ساخت
مجدد دارند که تاکنون پرونده  ۱۱۷۵واحد برای دریافت تسهیالت ساخت مسکن به بانک معرفی شدهاند.
در ادامه محمدرضا مشایخی -فرماندار ویژه شهرستان میانه نیز خواستار ارزیابی و تعیین تکلیف واحدهای آسیبدیده شهری و روستایی بخش

دانش ،راه عذر تراشی را بر بهانه جویان بسته است -امام علی(ع)
27

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مرکزی ،افزایش ماشینآالت بنیاد مسکن برای تسریع در آواربرداری و پیکنی واحدهای تخریبشده و ...شد.
س��پس ایرج ثقفی -فرماندار شهرس��تان سراب هم بر تعیین تکلیف واحدهای آسیبدیده فاقد پروانه ساخت ،ایجاد پنجره واحد مدیریت بحران
برای ساماندهی توزیع امکانات ،اقدامها و احصای نیازها و نیز مدیریت پخش اقالم امدادی در مناطق زلزلهزده تأکید کرد.
در پایان فرمانده سپاه عاشورا و رئیس سازمان جهادکشاورزی استان نیز گزارشی از اقدامهای انجام یافته در مناطق زلزلهزده را ارائه کردند.

هیچ خانوادهای در مناطق زلزلهزده استان در چادر سکونت ندارد
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محمدرض��ا پورمحمدی -اس��تاندار گفت :ب��ه جرأت اع�لام میکنم که هیچ
خانوادهای در مناطق زلزلهزده به دلیل نداش��تن مس��کن موقت در چادر سکونت
ندارد.
محمدرض��ا پورمحم��دی در کارگاه تخصصی تجربهه��ا و درس آموختههای
زمینلرزه در شهرس��تانهای میانه و س��راب با اش��اره به جان باختن تعدادی از
اهالی روس��تاهای این مناطق در این حادثه ،افزود :حتی جان باختن یک نفر نیز
برای ما غمانگیز و مصیبتبار اس��ت؛ اما خدا را شاکریم که تلفات این زمینلرزه
نس��بت به شدت و وس��عت آن بس��یار کم بود .وی گفت :هیچ یک از خانههای
روس��تایی بازسازی شده در این دو شهرستان ،دچار آسیب و صدمه جدی نشدند
که این امر حاکی از نقش بازسازی و مقاومسازی مسکن روستایی در پیشگیری
از خسارتهای جانی و مالی در زمان حوادث طبیعی است.
استاندار در ادامه از حضور بهموقع نیروهای امدادی ،سپاه ،ارتش ،بسیج و همکاران فرمانداری دو شهرستان در محل وقوع حادثه ،قدردانی کرد
و از اتمام فرآیند اسکان موقت در هفته دوم بعد از وقوع زمین لرزه خبر داد و افزود :دولت توجه ویژهای به رفع مشکالت مردم مناطق زلزلهزده
استان داشت و پیشنهادهای استان برای جبران خسارتهای زلزله در کمتر از  48ساعت در نشست هیئت دولت تصویب شد.
پورمحمدی تأکید کرد :به جرأت اعالم میکنم که هیچ خانوادهای در مناطق زلزلهزده به دلیل نداش��تن مس��کن موقت در چادر س��کونت ندارد
و تعداد اندکی هم که هنوز چادرهای خود را برپا نگه داش��تهاند به خاطر ترس از ناامن بودن محل سکونتش��ان اس��ت که انتظار داریم این افراد
نیز چادرهای خود را جمعآوری کنند .وی در پایان با اعطای لوح تقدیری از کلیه عوامل اجرایی وشورای مدیریت بحران استان بهویژه مهندس
باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان و همکارانش که در مناطق زلزلهزده شهرستانهای میانه و سراب بسیار تالش میکنند قدردانی نمود.

افتتاح و بهرهبرداری از فاز یک طرح هادی خیابان  45متری روستای شیراز

ب��ه گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور دکت��ر رحمتی -معاون امور
عمرانی اس��تانداری ،مهندس کرمی مدیرکل امور روستایی استانداری ،مهندس
باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس اصغرپور -فرماندار شهرس��تان
عجب شیر ،بخشداران بخش مرکزی و قلعه چای ،مدیر و کارکنان بنیاد مسکن
این شهرستان و رؤسای تعدادی از ادارهها و نهادها ،فرماندهان نظامی ،انتظامی
و س��پاه پاسداران شهرستان و گروهی از اهالی روستای شیراز ،خیابان  45متری
این روستا افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
مهندس قاس��می -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان عجب شیر گفت :این طرح با
اعتباری بیش از  24میلیارد ریال با مش��ارکت دهیاری روستا که مبلغ  12میلیارد
و  500میلیون ریال از اعتبارهای اس��تانی و قیر توس��ط بنیاد مسکن و مابقی به
مبلغ  11میلیارد و  500میلیون ریال از محل اعتبارهای دهیاریها تأمین شده که در سال  1396شروع و در سال  1398به بهر ه برداری رسید.
در این مراس��م از طرف فرماندار و رئیس ش��ورای اسالمی روستا از تالشهای بنیاد مس��کن بهویژه مهندس باباپور ،معاونین استان و مهندس
قاسمی قدردانی شد.
همچنین مسئولین از تعدادی از پروژههای اجرا شده در شهرستان بازدید کردند.

خشم به زیردستان گرفتن ،پستی است -امام علی النقی(ع)
28

نشست بررسی مسائل و مشکالت مناطق زلزلهزده شهرستانهای میانه و سراب
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،با حضور مهندس هنرب��ر -مدیرکل دفتر مدیریت
بحران استانداری ،مهندس کرمی -مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری،
مهن��دس باباپور -مدیرکل و مهندس اکرمی وش -معاون بازس��ازی و مس��کن
روستایی بنیاد مسکن استان ،مهندس رادبه -مدیر بنیاد مسکن و ثقفی -فرماندار
شهرس��تان س��راب ،مهندس احمدیان -مدیر بنیاد مس��کن و دکتر مش��ایخی-
فرماندار شهرس��تان میانه و گروهی از مدیران و معاونین سازمان جهادکشاورزی
اس��تان ،نشست بررسی آخرین وضعیت مناطق زلزلهزده استان آذربایجان شرقی
و مسائل و مش��کالت واحدهای گلی و خشتی و احش��ام روستاهای آسیبدیده
شهرستانهای میانه و سراب در دفتر امور هماهنگی استانداری برگزار شد.
در ابتدا مهندس هنربر با سپاس از همه عوامل اجرایی ،در سخنانی گفت :بازسازی مناطق زلزلهزده روستاهای این شهرستان باید شتاب بیشتری
گیرد .وی همچنین با همه کارهایی که انجام شده بر ضرورت مستندسازی در زمین لرزه اخیر تأکید کرد.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری از تحویل تعداد  490کانکس و اتاقک اسکان موقت به زلزله زدگان شهرستانهای میانه و سراب خبر
داد و افزود :اسکان دائم زلزله زدگان در این مناطق آغاز شده است.
در ادامه فرمانداران شهرس��تانهای میانه و س��راب هر یک گزارش��ی در مورد مسائل و نحوه روند اجرای کار در منطقه و نیز کمکهایی که از
طرف نهادهای دولتی ،اش��خاص حقوقی و خیرین در مناطق زلزلهزده و روس��تاهای آسیبدیده انجام شده بود ،ارائه دادند و خواستار مساعدت و
حمایت از طرف کلیه عوامل اجرایی برای سرعت بخشیدن به ساخت واحدهای دائمی و احشام شدند.
در پایان مهندس باباپور با قدردانی از کلیه دست اندرکاران و عوامل اجرایی ،گزارشی از مناطق زلزلهزده شهرستانهای میانه و سراب ارائه داد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

سپس در نشستی که در فرمانداری برگزار شد ،مهندس اصغرپور گزارشی از پروژههای شهرستان را ارائه داد و نیز خواستار تأمین اعتبار ،اجرای
تعدادی پروژه اولویتدار و نیازهای ضروری شهرستان شد.

نشست با مدیرکل دفتر تأمین مسکن و امور مهندسی کمیته امداد امام(ره)

مدیرکل دفتر تأمین مس��کن و امور مهندسی کمیته امداد امام(ره) کشور گفت:
با هماهنگی و مش��ارکت بنیاد مس��کن واحدهای مددجویان روستاهای زلزلهزده
اس��تان در حال بازس��ازی اس��ت و تا دهه فجر امس��ال تعداد  ۴۵واحد روستای
ورنکش تحویل داده میشود.
به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور احمدرض��ا دالوند -مدیرکل دفتر
تأمین مس��کن و امور مهندس��ی کمیته امداد امام(ره) کش��ور و مهندس باباپور-
مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این نشس��ت احمدرضا دالوند با اش��اره ب��ه اقدامهای مربوط به بازس��ازی
واحدهای مسکونی مددجویان این مناطق گفت :با همکاری کمیته امداد امام(ره)
و بنیاد مس��کن با صدور پروانه س��اخت برای مددجویان ،قراردادی با پیمانکاران
منعقد ش��ده و مصالح س��اختمانی در اختیار مددجویان قرار میگیرد .وی افزود :برای هر واحد مس��کن مددجویی  ۴۰0میلیون ریال وام بازسازی،
 ۱0۰میلیون ریال کمک بالعوض و  ۱۵0میلیون ریال وام معیشتی تعلق میگیرد و طی توافق با بنیاد مسکن ۵0 ،میلیون ریال کمک بالعوض
نیز از سوی این نهاد به مددجویان پرداخت میشود.
مدیرکل دفتر تأمین مس��کن و امور مهندس��ی کمیته امداد امام(ره) کشور ادامه داد :مددجویان آسیبدیده در زلزله اخیر از مساعدتهای خیران
برای ساخت یا تکمیل واحدهای احداثی نیز بهرهمند خواهند شد.
الزم به ذکر اس��ت حدود  1000خانوار از آس��یب دیدگان این زلزله تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) بودند که از این تعداد واحدهای مسکونی
 ۵۷۵خانوار  ۱۰۰درصد تخریبشده و نیاز به احداث ساختمان دارند.

لذتی که از علم حاصل میشود بیآالیش است -افالطون
29

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست با مسئولین شهرستان هشترود

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهن��دس مقتومی -معاون عمران روس��تایی بنیاد
مس��کن استان با حضور در شهرداری هشترود ،مطالبی را در مورد شیوه مصالحه
بنیاد مسکن شهرستان با شهرداری بیان نمود.
در ادام��ه مهندس مقتومی با حضور در دفتر فرماندار شهرس��تان هش��ترود در
مورد مس��ائل مربوط به عمران روستایی شهرستان بحث و تبادلنظر نمود و نیز
با توجه به درصد برخورداری پایین این شهرس��تان در مورد اجرای طرح هادی،
در صورت تأمین اعتبار الزم برای رس��یدن شهرستان به درصد متوسط استان در
دو سال قول مساعد داد.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان آذربایجان غربی
بازدید از روستاهای بخش مرکزی

بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،دکت��ر آیدین رحمانی -مع��اون هماهنگی امور
عمرانی اس��تانداری ،خدرلو -مدیرکل امور روس��تایی و ش��وراهای استانداری و
مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در بازدید از روستاهای تولکان و
باالن��ج ،قرالر کوه ،باراندوزو خطایلو از توابع بخش مرکزی شهرس��تان ارومیه از
طرحهای اجراش��ده در این روستاها مانند اجرای طرح هادی ،طرح ویژه بهسازی
مس��کن روس��تایی و نیز پروژههای مشارکتی آس��فالت بازدید کردند و سپس به
بررسی مسائل و مشکالت روستاهای بازدید شده پرداختند.
در ای��ن بازدید دکتر رحمانی گف��ت :با اقدامهای عمرانی بنیاد مس��کن چهره
روستاها به محیط شاداب و سرزنده تبدیل شده و این امر سبب تثبیت جمعیت در
روس��تاها و مهاجرت دوباره روستاییان به موطن خود گردیده است .وی از اهالی
درخواست نمود که در حفظ و نگهداری طرحهای اجرا شده کوشا باشند.
همچنین مهندس محمود بدلی با بیان اثرات اهم فعالیتهای این نهاد در آبادانی روستاها و شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت ،گفت :از مهمترین
فعالیت عمرانی این نهاد در روس��تاهای باالی  20خانوار تهیه و اجرای طرح هادی و همچنین اجرای پروژههای مش��ارکتی با همکاری دهیاران
و شوراهای روستاها میباشد و در این زمینه بنیاد مسکن بیوقفه و بیمنت در خدماترسانی تالش مستمر داشته و دارد ولی این تالشها تنها
برای عمران و آبادانی روستاها کافی نبوده و نیاز است که اهالی روستاها با کمک به بنیاد مسکن در اجرای طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی
کیفیت زندگی را در روستاها با ساخت مسکن خوب و مقاوم بهبود بخشند.
در این بازدید در مورد ادامه اجرای طرح هادی ،آسفالت معابر و همچنین الیروبی رودخانه عبوری از روستاهای تولکان و باالنج و نیز جابجایی
تیرهای برق در روستای قرالر کوه و نیز اقدام برای تملک زمین برای اجرای سالن ورزشی در روستای خطایلو تصمیمگیری شد.

دوره آشنایی با مصالح نوین ساختمانی

بنابر گزارش روابط عمومی ،در زمینه ارتقاء س��طح دانش و توان علمی کارکنان دورهای با حضور مدیران و کارشناس��ان فنی در حوزه بازسازی
و مسکن روستایی بنیاد مسکن شهرستانها به مدت یک روز برگزار شد.
در این دوره شرکتکنندگان با مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان ،مصالح نوین ساختمانی و شیوه استفاده از این مصالح آشنا شدند.

از ارزشهای انقالب و دستاوردهای انقالب باید همه زن و مرد و پیر و جوان دفاع کنند -مقام ّ
معظم رهبری
30

که عالوه بر ایجاد محیط س�الم و بهداش�تی برای اهالی ،دلیل خوبی برای جذب گردش�گر و نیز ش�اهد مهاجرت معکوس
اهالی حتی کسانی که به خارج از استان و کشور مهاجرت کرده بودند باشیم.

نشست هماهنگی تأمین مسکن برای روحانیون
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در جریان بازدید از پروژههای عمرانی شهرس��تان
س��لماس دکت��ر آیدین رحمان��ی -معاون هماهنگ��ی امور عمرانی اس��تانداری،
اصغری -فرماندار شهرس��تان و مدیرانکل دستگاههای اجرایی استان ،از پروژه
طرح هادی روستای پته ویر شهرستان سلماس بازدید کردند.
در این بازدید مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان اظهار داشت :بنیاد
مسکن استان با تهیه و اجرای طرح هادی در روستاهای باالی  20خانوار استان
توانس��ته است اقدامهای خوبی را در تغییر چهره روستاها و کاهش عقب ماندگی
در روس��تاها انجام دهد و شاخصههای اس��تان را در زمینه اجرای طرح هادی در
چند س��ال اخیر تا حدودی بهبود بخش��د ولی با توجه به عقب ماندگی  18درصدی اس��تان در زمینه اجرای طرح هادی از میانگین کشوری الزم
است است که با تخصیص اعتبارهای الزم در این زمینه بیش از پیش خدمتگذار روستاییان در این راستا باشیم.
در ادامه اصغری گفت :توجه بنیاد مسکن به فرهنگ ،آداب و سنن اهالی این روستا در اجرای طرح هادی سبب گردیده

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از طرح هادی روستای پته ویر

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،در زمینه اجرایی نمودن تفاهمنامه فی مابین بنیاد
مس��کن و مرکز خدمات حوزههای علمیه ،نشستی با حضور حجتاالسالم دکتر
حاج س��عید بهادری -قائم مقام مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن
اس��تان ،مهندس شعبانی -معاون بازسازی و مس��کن روستایی و حجتاالسالم
دلریش -نماینده مرکز خدمات حوزههای علمیه اس��تان در بنیاد مس��کن استان
تشکیل شد و در مورد معرفی واجدین شرایط به بنیاد مسکن استان برای عملیاتی
نمودن تفاهمنامه فی مابین بحث و تبادلنظر بهعمل آمد.
همچنین حجتاالس�لام دکتر به��ادری گفت :اجرای چنی��ن تفاهمنامههایی
عالوه بر تأمین مس��کن برای روحانیون در روس��تاها ،در رابطه با ترویج دین و
افزای��ش معنویات اهالی نیز به دلیل حضور دائم این عزیزان در روس��تاها گامی
مؤثر خواهد بود.
در ادامه مهندس شعبانی اظهار داشت :طی تفاهمنامههای قبلی تاکنون  10نفر از روحانیون از این طرح استفاده و صاحب خانه شدهاند.
در پایان حجتاالسالم دلریش نیز با قدردانی از خدمات ارائه شده بنیاد مسکن به روحانیون ،در مورد تسریع در معرفی واجدین شرایط به بنیاد
مسکن استان برای استفاده ازاین تفاهمنامه قول مساعد داد.

تقدیر از کارکنان بنیاد مسکن

بنابر گزارش روابط عمومی ،اعضای ش��ورای اس�لامی و دهیار روستای للکلو
شهرس��تان میاندوآب با حضور در بنیاد مسکن استان از تالشهای بنیاد مسکن
در تخصیص اعتبارها برای ادامه اجرای طرح هادی و نیز اختصاص قیر یارانهای
برای آسفالتریزی معابر روستایی قدردانی کردند.
حضرتی -رئیس شورای اس�لامی روستای للکلو گفت :روستای للکلو از جمله
روستاهای استان و شهرستان میاندوآب میباشد که از همان ابتدای تشکیل این
نهاد انقالبی از خدمات بنیاد مسکن در زمینههای گوناگون به مانند اجرای طرح
هادی ،صدور س��ند برای واحدهای روس��تایی و نیز ارائه تسهیالت برای ساخت

حاکم اسالمی ،پاسبان خدا در زمین اوست -امام علی(ع)
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واحدهای مس��کن روس��تایی بهرهمند شده اس��ت و فعالیتهای بنیاد مسکن نیز عالوه بر خدمات ارائه ش��ده در سالهای گذشته سبب تحول و
دگرگونی چهره روستای للکلو شده است.
مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان نیز در این دیدار خدمت به محرومین و اهالی روستاها را از وظایف ذاتی بنیاد مسکن عنوان کرد
و گفت :کارکنان بنیاد مسکن تمامی این خدمات را بیمنت و در راه رضای خدا ،اهالی و سربلندی نظام جمهوری اسالمی انجام داده است.
مهندس بدلی ادامه داد :اهالی روستای للکلو از همان ابتدا با بنیاد مسکن تعامل خوبی داشته و این روستا را میتوان جزو نخستین روستاهای
استان دانست که در زمینه عمران و آبادانی روستا با بنیاد مسکن تعامل و همکاری نمودهاند و امسال نیز شاهد آن بودیم که در جریان ادامه روند
اجرای طرح هادی و انجام پروژه مشارکتی اقدام به عقبنشینی و مسیر گشایی برای اجرای پروژهها نمودند.
در پایان ش��ورای اس�لامی و دهیار روستا با اهداء لوحهای تقدیری به مهندس بدلی -مدیرکل و مهندس محبی -معاون عمران روستایی بنیاد
مس��کن اس��تان ،مهندس نقیپور -مدیر ماش��ین آالت عمرانی و مهندس مصطفی یار -ناظر پروژه سپاس��گزاری خود و اهالی روستای للکلو را
اعالم نمودند.
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نشست بررسی مسائل و مشکالت

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ضمن
دیدار با فرماندار شهرستان چالدران ،بخشداران ،دهیاران و ...به بررسی مسائل و
مشکالت مرتبط با حوزه کاری بنیاد مسکن پرداختند.
در این دیدار محمدزاده -فرماندار شهرستان چالدران با قدردانی از فعالیتهای
انجام شده توسط بنیاد مسکن در زمینه تهیه و اجرای طرح هادی و نیز اختصاص
قیر یارانهای برای انجام پروژههای آس��فالت معابر روس��تایی ،گفت :شهرس��تان
چال��دران نزدیک به  6000واحد مس��کونی روس��تایی دارد که از ای��ن تعداد بر
اس��اس آمار شهرس��تان نزدیک به  2000واحد با نظارت بنیاد مس��کن بهسازی
و مقاومس��ازی گردیده اس��ت و این اقدام با توجه به موقعیت قرارگیری شهرس��تان و روستاهای تابعه که غالب ًا کوهستانی و صعب العبور میباشد
کاری بس مهم و ارزش��مند به ش��مار میآید و لذا با توجه به اینکه این شهرس��تان بر روی کمرههای زلزلهای واقع گردیده ،نیاز اس��ت که در امر
مقاومسازی واحدهای مسکونی یاریگر این نهاد باشیم.
سپس مهندس بدلی با بیان مطالبی گفت :بنیاد مسکن همیشه در پی رفع عقب ماندگی روستاهای شهرستان چالدران بوده است و اختصاص
قیر یارانهای چندین برابر ظرفیت از محل اعتبارهای س��ال  97برای شهرس��تان و نیزپیگیریهای مس��تمر بنیاد مس��کن شهرستان برای تحقق
مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی ،صدور اسناد مالکیت روستایی و ساخت بیش از  1000واحد مسکن مهر در کنار اجرای سایر طرحهای
عمرانی به مانند ایمنسازی و جایجایی روستاهای در معرض خطر از نمونههای بارز این اقدامها بوده است.

رشد و توسعه روستاهای شهرستان شوط حاصل تعامل خوب دهیاران با بنیاد مسکن بوده است

بناب��ر گزارش روابط عموم��ی ،مهندس بدلی -مدیرکل و مهندس ش��عبانی-
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان و عبدالهی اصل -فرماندار
شهرستان شوط به بررسی مسائل و مشکالت مربوط به حوزه کاری بنیاد مسکن
در این شهرستان پرداختند.
در ابتدا عبدالهی اصل گفت :خدمات بنیاد مسکن بهویژه در زمینه

اختصاص قیر یارانهای برای آسفالت معابر روستایی سبب گردیده
تا این شهرستان که در توسعه روستایی رتبه  16استانی را داشت ،با
تعامل خوب بنیاد مس�کن و نماینده مجلس شورای اسالمی به مقام
دوم استانی دراین زمینه ارتقاء یابد و شهرستان شوط کسب این جایگاه

را مدیون عملکرد بنیاد مسکن در اجرای طرحهای عمرانی برای روستاهای این
شهرستان میداند.

با دانشمندان همنشینی کن تا خوشبخت شوی -امام علی(ع)
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وی در ادامه از تالشهای مدیرکل و مجموعه بنیاد مسکن استان در پیگیری برای بازنگری طرحهای هادی روستاهای این شهرستان که افق
 10ساله آنها به اتمام رسیده و سبب ایجاد مشکالت برای اهالی گردیده بود ،قدردانی کرد.
س��پس مهندس بدلی خدمت به روس��تاها بهویژه روستاهای مناطق محروم را از وظایف ذاتی بنیاد مسکن عنوان نمود .وی در ادامه با اشاره به
همکاریهای ارزنده دهیاران و بخشداران در اجرای پروژههای مشارکتی با بنیاد مسکن گفت :جهش شهرستان به جایگاه دوم در استان حاصل
تعامل و همکاریهای نزدیک دهیاران و مسئولین شهرستان با بنیاد مسکن میباشد.
در ادامه در مورد بازنگری طرحهای هادی تعدادی از روستاهای شهرستان ،اختصاص قیر یارانهای برای اجرای آسفالت در روستای تازه کند و
نیز پیگیری از منطقه آزاد شهرستان ماکو جهت دریافت زمین برای اجرای پروژه مسکن محرومین بحث و تبادلنظر گردید.

نشست بررسی مسائل و مشکالت شهرستان پلدشت
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در نشستی که با حضور مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان و صفری -فرماندار شهرستان پلدشت برگزار شد ،به بررسی مسائل
و مشکالت روستاهای این شهرستان مرتبط با حوزه کاری بنیاد مسکن پرداختند.
در ابتدا صفری از تعامل و همکاری خوب بنیاد مسکن با بخشداران و دهیاران
شهرستان در اختصاص قیر یارانهای برای اجرای پروژههای مشارکتی و همچنین
اختصاص  150تن قیر یارانهای جهت آس��فالتریزی معابر س��ایت مس��کن مهر
شهرس��تان پلدشت و نیز تخصیص اعتبار برای اجرای طرح هادی در روستاهای
عش��قآباد ،ایالنل��و ،نازک و پن��اه کندی قدردان��ی و ابراز امی��دواری کرد که با
پیگیریهای بنیاد مسکن شهرستان از مدیریت منطقه آزاد شهرستان ماکو بتوان
اعتبار الزم برای بازنگری و اجرای طرح هادی در سایر روستاهای نیازمند شهرستان را اقدام نمود.
س��پس مهندس بدلی ،شهرس��تان پلدشت را یکی از شهرستانهای حائز اهمیت بدلیل قرار گرفتن در همسایگی با کشور آذربایجان و مراودات
روزانه این شهرستان با کشور همسایه ،ارتقاء سطح بهداشت و شاخصههای رشد و توسعه در روستاهای شهرستان را آبرویی برای نظام جمهوری
اسالمی دانست .وی با اشاره به اجرای موفق طرح آسفالتریزی معابر روستایی با همت و تالش دهیاران و اهالی گفت :تجربه به ما نشان داده
اس��ت هر جا که مردم پای کار باش��ند انجام کارها و پروژههای عمرانی به س��هولت و در کمترین زمان به نتیجه رسیده است پس الزم است که
دهیاران و اهالی با همت مضاعف با استفاده از تسهیالت طرح ویژه اقدام به ساخت مساکن مقاوم نمایند.
در ای��ن نشس��ت در مورد تخصیص اعتبار برای بازنگری طرح هادی برای روس��تاهای ش��وطلو و بیک جان و نی��ز اقدامهای الزم برای عقد
تفاهمنامه با سازمان منطقه آزاد شهرستان ماکو در تخصیص اعتبار برای اجرای پروژههای مشارکتی بحث و تبادلنظر بهعمل آمد.
در پایان دهیاران روس��تاهای پناه کندی ،نازک س��فلی ،عش��قآباد و شوطلو با اعطای لوح تقدیر به مهندس بدلی از تالشهای بنیاد مسکن در
روستاهای یاد شده قدردانی کردند.

تقدیر نماینده امر به معروف و نهی از منکر

بنابر گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالم قنبری -نماینده ستاد امر به معروف
و نهی از منکر اس��تان با حضور در بنیاد مسکن استان از تالشهای این نهاد در
خدمترسانی به روستاها و مناطق محروم قدردانی کرد.
حجتاالسالم قنبری کارکنان بنیاد مسکن را از نیروهای خدمتگذار برای نظام
اسالمی و مردم بهویژه محرومین و مستضعفین جامعه دانست.
س��پس مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در این دیدار با اشاره به
وجود تعداد  2900روستا در استان که بیشتر این روستاها در مناطق صعب العبور
واقع شدهاند ،گفت :امسال بنیاد مسکن استان توانسته است بیش از  1/2میلیون
مترمربع از معابر  211روس��تای استان را آس��فالتریزی نماید و تعداد واحدهای
مقاومسازی شده را به بیش از تعداد  81000واحد رساند.

بیمارانتان را با صدقه درمان کنید -امام رضا(ع)
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قدردانی از تهیه و اجرای فعالیتهای عمرانی
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بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس رحمان نالوس��ی -بخشدار نالوس ،شفیع
مدرسی -رئیس شورای اسالمی بخش نالوس شهرستان اشنویه ،سولی و روستا-
دهیار وش��ورای اسالمی روستای حس��ن نوران از اجرای فعالیتهای عمرانی بنیاد
مس��کن استان در روستاهای ده ش��مس بازدید و اذعان داشتند :روندی که بنیاد
مسکن برای آبادانی روستاها در پیش گرفته ،چشمگیر و ارزنده است.
در ادام��ه ب��ا اعالم حمایت و مس��اعدتهای الزم در زمینه تهی��ه و اجرای اینگونه
فعالیتهای عمرانی ،بهویژه اجرای طرح هادی ،این روند بیش از پیش با شتاب بیشتری
ادامه داشته باشد تا اهالی سایر روستاها از مزایای این طرحها بهرهمند شوند.
س��پس مهندس محمود بدلی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان گفت :طرح هادی در روستاهای باالی  20خانوار ،با هدف توسعه اصولی روستا و
تغییر محیط روس��تاها به محیط زیبا و بهداش��تی تهیه و اجرا میش��ود که از مهمترین فعالیت عمرانی این نهاد در روستاها میباشد ،در این زمینه
برای تمامی روس��تاهای باالی  20خانوار شهرس��تان اشنویه ،نقش��ه طرح هادی تهیه و در  35روستا نیز اجرا شده است که در صورت تخصیص
اعتبارهای مورد نیاز روند اجرای طرح هادی با شتاب بیشتری ادامه خواهد داشت.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان اردبیل
مهندس کنعانی :اجرای س��نگ فرش در سطح روس��تاها عالوه بر جذب گردشگر ،موجب بازگشت و
مهاجرت معکوس روستاییان به موطن خویش میگردد

بنابر گزارش روابط عمومی ،مراسم افتتاح پروژه سنگ فرش معابر روستای سنگآباد و بهرهبرداری از آسفالت معابر روستاهای زرجآباد و هشین
از توابع شهرس��تان کوثر با حضور مهندس وحید کنعانی -فرماندار ،مهندس ش��کارچی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان کوثر و گروهی از مسئولین
استان و شهرستانی انجام شد.
در این مراس��م مهندس کنعانی با قدردانی از تالشهای بنیاد مس��کن شهرستان در زمینه عمران و آبادانی روستاها ،آمادگی فرمانداری را برای
عمران و آبادانی روستاهای شهرستان اعالم و ابراز امیدواری کرد که سایر دستگاههای اجرایی نیز با این نهاد همکاری الزم را معمول نمایند.
س��پس مهندس شکارچی با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مسکن گفت :بنیاد مسکن شهرستان کوثر بیش از  1میلیارد و  800میلیون ریال از
محل اعتبارهای اس��تانی و ماده  14برای اجرای پروژه س��نگ فرش روستای س��نگآباد هزینه و تا سقف  1800مترمربع اجرای سنگ فرش را
عملیاتی نموده است.
وی افزود :در روس��تای هش��ین عالوه بر اجرای آس��فالت به طول  305متر ،تعداد  37واحد مسکن در این روستا مقاومسازی شده و  173واحد
سند روستایی به مالکین تحویل داده شده است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان کوثر در مورد پروژه روستای زرجآباد نیز گفت :با اعتباری بیش از  2میلیارد و  160میلیون ریال ،عملیات آسفالت
معابر روستا به طول  450متر انجام شده و تعداد  280جلد سند مالکیت روستایی برای اهالی صادر گردیده است.

بیش از  40هزار مترمربع معابر روستاهای شهر اصالندوز زیرسازی و آسفالتریزی شده است

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با سیدعباس مینایی ـ فرماندار شهر اصالندوز دیدار کرد.
در ابتدا مهندس س��بحانی با بیان مطالبی گفت :در  5روس��تای این شهرس��تان با اعتباری نزدیک به  30میلیارد ریال بیش از  40هزار مترمربع
معابر روستاهای این شهرستان زیرسازی و آسفالتریزی شده است.
وی افزود :بهسازی روستاها بیشتر از جلوی مساجد شروع شده و یا به مقابل مساجد منتهی میشود.
مدیرکل بنیاد مس��کن استان تصریح کرد :برای اجرای طرح مقاومسازی روس��تاهای شهر اصالندوز ،تعداد  700واحد مسکونی روستایی برای
س��ال جاری در نظر گرفته ش��ده است که با توجه به اجرای س��فته زنجیره ای ،متقاضیان میتوانند به بنیاد مسکن شهرستان پارسآباد مراجعه و
نسبت به تکمیل پرونده و معرفی به بانکهای عامل اقدام نمایند.

فقری سخت تر از نادانی نیست -حضرت رسول اکرم(ص)
34

به گزارش روابط عمومی ،مهندس س��بحانی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،مهندس وحید کنعانی -فرماندار شهرستان کوثر ،شاهی -مدیرکل
بنیاد ش��هید ،امور ایثارگران و جانبازان اس��تان ،حجتاالسالموالمس��لمین دکتر بیگی -امامجمعه شهرس��تان خلخال ،حجتاالسالم والمسلمین
رمضانی -امامجمعه شهرستان کوثر ،حجتاالسالم جامع -امامجماعت روستای هشین ،فرهاد شکارچی ـ مدیر بنیاد مسکن شهرستان و گروهی
از مدیران دستگاههای اجرایی استان و شهرستان ،از روستای هشین از توابع شهرستان کوثر بازدید کردند.
در ابتدا مهندس س��بحانی با بیان توضیحهایی گفت :زیرس��ازی و آسفالت معابر روس��تاهای شهرستان کوثر توسط بنیاد مسکن این شهرستان
صورت گرفته و با توافقی که بین فرمانداری ،دهیاریها و این نهاد صورت گرفته است ،تعداد  8روستای شهرستان نیز از محل اعتبارهای استانی،
ملی و قیر سال  98در سال آتی زیرسازی و آسفالت میگردند.
در ادام��ه مهندس کنعانی نیز با قدردانی از عملکرد بنیاد مس�کن در این شهرس�تان گف�ت :عملکرد خوب این نهاد عالوه

وی افزود :بنیاد مس��کن در بحث مقاومس��ازی واحدهای مسکونی نیز عملکرد خوبی داشته و تاکنون نزدیک به  2660واحد مسکونی در سطح
روستاهای این شهرستان مقاومسازی شده است.
فرماندار شهرستان کوثر خواستار همکاری سایر دستگاهها با بنیاد مسکن شد و اظهار داشت :هماهنگی فعالیتها موجب میشود هزینهها کمتر
و ارائه فعالیت گسترده تر گردد.
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بر عمران و آبادانی موجب بازگش�ت روس�تاییان از ش�هرهای بزرگ به موطن خویش ش�ده و همین امر موجب توسعه
فعالیتهای کشاورزی ،دامی و رونق اقتصادی منطقه میگردد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

معابر تعداد  8روستای شهرستان کوثر زیرسازی و آسفالت میشوند

مهندس سبحانی :هدف بنیاد مسکن احیاء و عمران و آبادانی روستاهاست

به گزارش روابط عمومی ،مهندس س��بحانی ـ مدیرکل بنیاد مسکن استان در
نشس��ت مشترک با بخش��داری و دهیاریهای بخش هیر شهرستان اردبیل گفت:
بنیاد مس��کن با هدف احیاء و عمران و آبادانی روس��تاها ایفای وظیفه میکند و
اگ��ر دهیاریه��ا و مردم با این نهاد مقدس همکاری و ی��اری نمایند این هدف به
سرعت تحقق مییابد.
مهن��دس س��بحانی افزود :طرح هادی روس��تایی با هدف حف��ظ و احیاء کالبد
روستاها صورت میگیرد و تاکنون در کلیه روستاهای باالی  20خانوار مطالعه و تهیه طرح هادی انجام شده است.
وی از دهیاران و روس��تاییان خواس��ت ،از س��اخت واحد در خارج از محدوده ،باغها و یا حاش��یه رودخانهها و مسیر مسیلها خودداری کنند زیرا
عالوه بر اینکه مجوز ساخت داده نمی شود سایر دستگاهها نیز در ارائه هرگونه خدمات با مشکل روبرو میشوند.
گفتنی است بخشدار هیر و دهیاران روستاهای این بخش با طرح مشکالت و مسائل روستاهای خود از بنیاد مسکن قدردانی نموده و خواستار
توجه بیشتر به روستاها و مسائل اجرای طرح هادی و رفع مشکل تسهیالت مقاومسازی خود شدند.

همایش خانواده بنیاد مسکن برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،برابر صورتجلسه ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان
مبنی بر نشست فرهنگی با موضوع راههای دعوت فرزندان به نماز توأم با ایجاد
بس��تر رفاهی و نش��اط برای خانوادههای همکاران بنیاد مسکن استان ،همایش
نشاط و گستره فرهنگی آن در استان با حضور حجتاالسالم موسوی ـ خطیب و
استاد حوزه و دانشگاه ،مهندس فرهاد سبحانی ـ مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن
استان ،حجتاالسالم طه نجفی نژاد ـ قائم مقام مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه
در بنیاد مسکن استان ،ایرج آخوندزاده ـ رئیس حراست و گروهی از خانوادههای
کارکنان در مجتمع خورشید شورابیل شهرستان اردبیل برگزار شد.
در این همایش مهندس سبحانی با قدردانی از صبر ،تحمل و مدیریت همسران
ساعی و خانوادههای والیی بنیاد مسکن استان در جریان فعالیتهای همسرانشان

پرده اسرار کسی را ندرید -حضرت رسول اکرم(ص)
35

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در بخشهای مختلف این نهاد بهویژه در بازس��ازیهای مناطق زلزلهزده اس��تان کرمانشاه و سیل استان لرستان که از خانواده هایشان دور بودند
و بدون هیچ خستگی و کوتاهی کار میکردند ،گفت :آنان این دوری و فراقت را تحمل کرده و اینگونه به پیشبرد اهداف این نهاد کمک و یاری
میرسانند.
در ادامه حجتاالسالم موسوی با بیان این که اظهار فرایض دینی در رفتار و اعمال والدین ،عامل مهم و اساسی در نماز خوان شدن فرزندان
اس��ت ،گفت :ما از فرزندانمان چه انتظاری داریم جز رفتار و اعمال نیک که برآیند تالشها و فعالیتهایی اس��ت که والدین در قالب تربیت اوالد
دارند آن هم تربیت دینی و صحیح نه به زور و تهدید.
وی ب��ا طرح نکتههایی که در مس��یر زندگی افراد تأثیر به س��زایی میگ��ذارد ،افزود :رفتار و منش بزرگان و آم��وزش با بهرهگیری از صداقت،
نیکسیرتی و عمل صالح ،راه درست را از ناحق جدا کرده و به سوی ایمان رهنمون میشود.
خطیب و اس��تاد حوزه و دانش��گاه تصریح کرد :نباید فرزندانمان را به طور مستقیم وادار و دعوت به نماز کنیم ،الزم است بهصورت غیرمستقیم
و در اص��ل ب��ا اعمال خود ،برگزار کردن نماز در اول وقت ،تأثیرگذاری و خروجی مثبت آن در رفتار و اعمالمان و نیز برخورداری از خلقیات دینی
و اخالق نیک که در سیره نبوی و امامان معصوم(ع) آمده ،اقدام به دعوت کنیم.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان اصفهان
صبحگاه مشترک مدیران ادارههای کل استان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی ،بهمناس��بت گرامیداشت هفته بسیج ،مهندس خانی-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس ص��در -فرمانده پایگاه مقاومت بس��یج
امام خمینی(ره) و گروهی از همکاران بس��یجی در صبحگاه مش��ترک مدیران و
مسئولین ادارههای کل استان در استانداری این شهر حاضر شدند.
در این مراس��م که با حضور دکتر عباس رضایی -استاندار ،سرتیپ دوم پاسدار
مجتبی فدا -فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان ،فرماندهان نظامی ،معاونین
استاندار ،مدیرانکل ادارهها و سازمانها و گروهی از کارمندان بسیجی برگزار شد،
با اهدای لوحی از تالشهای مهندس خانی در پیش��برد برنامهها و اهداف بسیج
دهها میلیونی تجلیل بهعمل آمد.

نشست تخصصی با عنوان نقش زنان روستا در توسعه پایدار

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت تخصصی با عنوان نقش زنان روس��تا در
توس��عه پایدار با حضور دکتر رضایی -استاندار ،مهندس رحمانی -مدیرکل دفتر
امور روس��تایی ،دکتر فضلی -مدی��رکل دفتر امور بانوان و خانواده اس��تانداری،
مهندس خانی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،گروهی از معاونین ادارههای کل
اس��تانداری و بنیاد مس��کن ،زنان دهیار ،زنان عضو ش��وراهای اسالمی روستا و
کارشناسان امور بانوان فرمانداریها در تاالر شهروند تشكیل شد.
در ابتدا مهندس رحمانی با اش��اره به وجود حدود  2000روس��تا ،نقطه ،آبادی و
مزرعه در اس��تان اصفهان گفت :تعداد  1405روس��تا داریم که تعداد  852روستا
داری دهیاری میباشند و با کمک  648دهیار مدیریت میشوند .وی افزود :تعداد
 48دهیار از بانوان هس��تند که معادل  7.5درصد از مدیران روس��تایی را تشکیل
میدهند.
مدیرکل دفتر امور روس��تایی با اش��اره به سهم  12درصدی جمعیت روستایی در استان از جمعیت  5میلیون و  200هزار نفری طبق آمار اسفند
ماه  1395خاطر نش��ان کرد :در ش��هرها سرانه شهری حدود  12میلیون ریال است در حالی که در روستا سرانه روستایی  2میلیون ریال میباشد
که این امر باعث مظلومیت روستایی هاست که نیاز به پیگیری مسئولین بهویژه نمایندگان مجلس دارد.

دوستی میان پدران ،سبب خویشاوندی فرزندان است -امام علی(ع)
36

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی و هم اندیشی پروژههای مسكن
شهری در شهر باغبادران با حضور مهندس خانی -مدیركل و مهندس دیموئی-
معاون مس��كن شهری بنیاد مسكن اس��تان ،مهندس امینی -شهردار باغبادران،
مهندس اس��ماعیلی -مدیر بنیاد مس��كن شهرس��تان لنجان ،مهن��دس آقابزاز-
مدیرعامل شركت تعاونی چندمنظوره عام بنیان و گروهی از كارشناسان معاونت
مسكن شهری تشكیل گردید.
در این نشست در مورد بررسی طرح ملكآباد شهر باغبادران بحث و تبادلنظر شد.
در ادامه مهندس امینی در مورد برقراری همكاری بیش��تر با بنیاد مس��كن در
منطقه باغبادران قول مساعدت داد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست هماهنگی و هم اندیشی پروژههای مسكن شهری در شهر باغبادران

شماره  | 170دی 98

در ادامه پریش��انی -دهیار روس��تای بوستان از توابع بخش مرکزی شهرستان فالورجان با اشاره به نقش استراتژیک و حساس بانوان در جامعه
گفت :نیمی از جمعیت را بانوان تش��کیل میدهند و طبق روایتها و آیات قرآن به اهمیت و جایگاه زنان در فعالیتهای اجتماعی س��فارش شده
است.
در ادامه رمضانی -عضو شورای اسالمی روستای مرغ کچی شهرستان اصفهان در سخنانی گفت :پیشرفت و تکامل جامعه بدون حضور زنان
به دور از ذهن است.
رمضانی افزود :برای جلوگیری از مهاجرت باید توجه ویژهای به کمبودها و مشکالت داشته باشیم و آنها را پیگیری کنیم.
س��پس مهندس سیس��تانی -فرماندار شهرستان اصفهان با اشاره به نقش زنان تأکید کرد :شما بانوان باید اول به خودباوری برسید و بعد نسبت
به انتقال این خودباوری به حوزههای تحت نفوذ بهویژه در توسعه پایدار روستا اقدام نمایید.
مهندس سیس��تانی افزود :حضور زنان در دموکراس��ی ،مردم س��االری و انتخابات ،امری بوده که به سرعت اتفاق افتاده و حضور مردم ایران در
انتخابات در سراسر دنیا زبانزد میباشد.
در ادامه مهندس خانی گزارشی از اهم فعالیتهای بنیاد مسکن در حوزه روستایی را ارائه داد .وی در پایان با اشاره به حرکت جهادی و انقالبی
زنان روس��تای مالواجرد از توابع بخش جرقویه علیا شهرس��تان اصفهان و راهاندازی شرکت تعاونی روستایی خاطر نشان کرد :پیشنهاد میشود با
همکاری دهیاریها نسبت به راهاندازی کارگاههای کوچک اقتصادی در قالب بسیج بانوان در روستاها نگاه ویژهای شود.

نشست کارگروه نوسازی و بازسازی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشست کارگروه نوسازی و بازسازی استان با حضور
مهندس شیش��ه فروش -مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری ،مهندس خانی-
مدیرکل بنیاد مسکن استان و دیگر اعضای ستاد مدیریت بحران در بنیاد مسکن
استان برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس خانی گزارش��ی از آخرین وضعیت بازسازی در استان
و مش��کالت مربوط به عدم جذب اعتبارات در برخی از ش��عب بانکهای عامل
را ارائه داد.
در ادام��ه مدیران و مس��ئولین بانکهای عامل نیز با ارائه گزارش��ی از عملکرد
اجرایی خود و قول مساعد در مورد بررسی موارد ذکر شده ،به بیان نکاتی دراین
مورد پرداختند که موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت:
برگزاری نشس��ت کارگروه در شهرس��تانها با محوریت فرمانداری ،مکاتبه بنیاد مس��کن با بانکهای عامل در مورد حوزه مسکن ،مکاتبات در
مورد آب ،برق و گاز صورت پذیرد و...
در پایان مهندس شیشه فروش با اهدای لوح و هدیهای به مهندس خانی از حضور فعال و مستمر وی در مناطق زلزلهزده شهرستان سرپلذهاب
و مناطق سیلزده شهرستان پلدختر عالوه بر  22شهرستان حادثهدیده استان اصفهان تجلیل بهعمل آورد.

با والدین خود نیکی کنید تا فرزندان شما با شما نیکی کنند -امام جعفر صادق(ع)
37
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نشست مجمع نمایندگان استان

به گزارش روابط عمومی ،در نشس��تی که ب��ا حضور مهندس خانی -مدیرکل،
مهندس کریمی -معاون عمران روستایی و مهندس قوی بیان -معاون بازسازی
و مس��کن روستایی بنیاد مسکن اس��تان ،زیاری -کارشناس مسئول امور زمین،
مهندس جعفری -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان مبارکه ،دکتر درویشی -معاون
توس��عه مدیریت و منابع انس��انی اس��تانداری ،نمایندگان و مدیران دستگاههای
اجرایی استان و شهرستان در مجتمع رفاهی فرهنگیان شهرستان مبارکه برگزار
گردید ،پیرامون مسائل شهرستان بحث و تبادلنظر شد.

شماره  | 170دی 98

نشست هماهنگی نظام فنی روستایی

به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی نظام فنی روس��تایی با حضور
مهن��دس صادقی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان خمینی ش��هر ،کارشناس��ان
امور بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن اس��تان ،مسئول فنی بخشداری،
کارشناس��ان شعبه خمینی ش��هر ،دهیاران و ناظرین فنی روستایی شهرستان در
دهیاری تیرانچی برگزار شد.
در این نشس��ت پیرامون طرح نظام فنی روستایی ،مشکالت متقاضیان در روند
دریافت پروانه ساختمانی و اجرای ساختمان ،تخلفات مجریان و مالکین و مبحث
تازه مطرح شده در مورد کارشناسی تسهیالت بهسازی بحث و تبادلنظر گردید.

بازدید مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری از روند پیشرفت فیزیكی مجموعه مسكونی آبشار

به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس شیش��ه فروش -مدی��رکل دفتر مدیریت
بح��ران اس��تانداری ،دکتر عس��گری -فرماندار شهرس��تان س��میرم ،مهندس
قویبیان -معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان ،معاون عمرانی
فرماندار ،رئیس س��تاد بازس��ازی اس��تان اصفهان و مدیر بنیاد مسکن شهرستان
سمیرم از روند پیشرفت فیزیکی  120واحد مسکونی مجموعه آبشار شهر سمیرم
که برای اسکان دائم سیل زدگان در نظر گرفته شده است ،بازدید كردند.

نشست جذب تسهیالت مسکن روستایی در شهرستان فریدن

به گزارش روابطعمومی ،نشس��تی با حضور مهندس روستایی -معاون عمرانی
فرمانداری ،مهندس اصغری -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان فریدن ،بخشداران،
دهیاران و رؤسای شوراهای اسالمی روستاهای شهرستان در فرمانداری تشكیل
شد.
در این نشست حاضرین در مورد تسریع در جذب تسهیالت مسکن روستایی و
اعتبارهای سال  98در شهرستان فریدن به بحث و گفتگو پرداختند.

هر که گره از کار مؤمنی بگشاید ،خداوند در روز قیامت گره غم از دل او بگشاید -امام رضا(ع)
38

به گزارش روابط عمومی ،دوره آموزش��ی ملی بازآموزی آئین نامهها و دس��تورالعملها و کاربرد آنها در سیستم منابع انسانی با حضور  ۲۶نفر از
کارشناسان و کارشناسان مسئول امور اداری از دفتر مرکزی و سایر استانها در مرکز آموزش شهید مدرس بنیاد مسکن استان برگزار گردید.
در این دوره آموزشی شرکتکنندگان با مباحث سیستم دستورالعملهای حقوق و مزایای کارکنان بنیاد مسکن آشنا شدند.

نشست برای مصالح مورد نیاز ساختمانهای در حال ساخت در مناطق سیلزده
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به گزارش روابط عمومی ،در نشس��تی که با حضور مهندس بنهری -فرماندار
شهرستان برخوار ،مهندس ش��ریفی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان شاهین شهر
و میم��ه ،مهن��دس کیانی مقدم -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان برخوار و بهرام
عمویی -مدیرعامل انجمن خیرین مسکنس��از شهرس��تان شاهین شهر و میمه
برگزار شد ،در مورد تأمین آجر مورد نیاز ساختمانهای در حال ساخت در مناطق
سیلزده شهرستان پلدختر تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دوره آموزشی ملی بازآموزی آئین نامهها ،دستورالعملها و کاربرد آنها در سیستم منابع انسانی

نشست هماهنگی و تسریع در جذب تسهیالت احداثی و تعمیری

به گزارش روابطعمومی ،نشست هماهنگی و تسریع در جذب تسهیالت احداثی
و تعمیری حوادث ش��هری و روستایی شهرستان آران و بیدگل با حضور مهندس
قدرتیان -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان ،دکتر ایمانیان -رییس اداره بهزیستی
شهرس��تان ،اسماعیلی -رییس کمیته امداد امام(ره) ،لقب دوست -مسئول بسیج
س��ازندگی ناحیه مقاومت و کارشناسان این حوزه در بنیاد مسکن شهرستان آران
و بیدگل برگزار شد.
در این نشس��ت پیرامون ش��یوه اطالعرس��انی ،معرفی ،جذب و س��اخت واحد
مس��کونی ویژه مددجویان بهزیستی ،کمیته امداد امام خمینی(ره) و خانوادههای
نیازمند بحث و تبادلنظر گردید.

نشست مجمع نمایندگان استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس
ش��ورای اس�لامی با حضور نمایندگان و گروهی از مدیران دستگاههای اجرایی
اس��تان ،مهندس کریمی -معاون عمران روستایی و مهندس قوی بیان -معاون
بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن اس��تان و مهندس سلیمی -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان نایین در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

فرستاده تو بیانگر میزان عقل تو و نامه تو گویاترین سخنگوی تو است -امام علی(ع)
39

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

موفقیت همکار

به گزارش روابط عمومی ،مسعود نریمانی از همکاران بنیاد مسکن استان با شرکت در سی و یکمین جشنواره تئاتر استان اصفهان در سال ،98
موفق به کسب عنوان کارگردان و طراح صحنه برتر استان شد.
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،کسب این موفقیت را به وی تبریک میگوید.

نشست تسریع در جذب تسهیالت مسکن روستایی شهرستان تیران و کرون
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به گزارش روابطعمومی ،نشس��ت تسریع در جذب تسهیالت مسکن روستایی
شهرس��تان تیران و ک��رون با حضور مهندس آذرپی -مع��اون فرماندار ،مهندس
قویبیان -معاون بازس��ازی و مس��کن روستایی بنیاد مس��کن استان ،مهندس
بیگدلی -مدیر س��تاد بحران شهرس��تان ،مهندس مرادیان -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان ،رؤس��ای کمیته ام��داد امام خمینی(ره) و بهزیس��تی و سرپرس��تان
بانکهای عامل شهرستان در فرمانداری شهرستان تیران و کرون برگزار شد.
در این نشست مسئولین در مورد تسریع در جذب تسهیالت مسکن روستایی و
اعتبارهای سیل سال  98به بحث و تبادلنظر پرداختند.

نشست هماهنگی امور اجرایی طرحهای هادی

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی امور اجرایی طرحهای هادی از محل
اعتبارهای س��ال  ۹۸با حضور مهندس قدرتیان -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان ،دکتر
گنجیپور -بخش��دار بخش کویرات ،رییس و اعضای ش��ورای اس�لامی روس��تاها و
دهیاران روستاهای این بخش در بنیاد مسکن شهرستان آران و بیدگل تشکیل و پس
از بحث و تبادلنظر تصمیمهایی اخذ گردید.
مهندس قدرتیان با اشاره به تعداد  11روستای باالی  20خانوار در شهرستان گفت:
طرح هادی برای تمام روس��تاها تهیه و در هر  11روس��تا طرح هادی حداقل در یک
فاز اجرا ش��ده است و با اس��تفاده از اعتبارهای سال جاری قصد اجرای طرح هادی در
روستاهای بخش مرکزی و روستاهای فخره ،علیآباد ،محمدآباد ،قاسمآباد و ریجن از
توابع بخش کویرات را داریم.

برگزاری آزمون نظام فنی روستایی

به گزارش روابط عمومی ،آزمون نظام فنی روس��تایی اس��تان با حضور مهندس خانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس عسگری -رئیس
س��ازمان نظام مهندس��ی استان و دکتر لقمانی -رئیس اداره توسعه نظامات مهندسی و مقررات ملی ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان در
محل دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهر برگزار شد.
مهندس غالمحس��ین خانی در بازدید از برگزاری آزمون پایان دوره آموزش��ی نظام فنی روس��تایی گفت :اطالعرسانی دوره آموزشی نظام فنی
روستایی سال  98بهصورت گسترده و با همکاری نظام مهندسی استان انجام شده که در پایان تعداد  193نفر داوطلب ثبت نام کرده و در  4دوره
تکمیلی در  4هفته متوالی و در قالب  50ساعت آموزش با تدریس اساتید برجسته استان در دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهر تشکیل گردید.
وی افزود :در پایان دوره آموزش��ی ،آزمونی با حضور  182داوطلب برگزار ش��د که پذیرفته ش��دگان پس از درج صالحیت و کسب نمره قبولی
بهعنوان ناظر نظام فنی روستایی مشغول به فعالیت خواهند شد.

ّ
معظم رهبری
 22بهمن روز تجدید عهد با اسالم ،انقالب و ادامه راه روشن امام خمینی(ره) است -مقام
40

بررسی مشکالت روستاهای شهرستان فردیس

بررسی مشکالت روستاهای شهرستان کرج

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهن��دس رحیمیزاده -مدیرکل
بنیاد مسکن اس��تان ،دکتر کولیوند -نماینده مردم شهرستانهای کرج ،فردیس،
اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسالمی و هیئت همراه برگزار شد و مسایل و
مشکالت روستاهای شهرستان کرج مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشس��ت مهندس رحیمیزاده با اشاره به موقعیت جغرافیایی شهرستان
کرج ،به تش��ریح وضعیت موجود در روس��تاها پرداخت و گف��ت :باید با تعامل و
همکاری بیشتر مشکالت روستاهای شهرستان را برطرف کنیم و تالش کنیم تا
از ساخت و سازهای غیراصولی و غیرفنی جلوگیری شود.
س��پس دکتر کولیوند با مطرح کردن مطالبات مردمی و س��پاس از تالشهای
مجموعه بنیاد مس��کن در سطح استان گفت :ش��اهد هستیم که نیروهای خدوم
بنیاد مس��کن با تالش فراوان در حال خدمترس��انی هس��تند و امیدواریم با همکاری فرمانداریها و دیگر ادارههای اس��تان ،این تالشها بیش از
پیش نمود نماید.
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به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس رحیمیزاده -مدیرکل بنیاد
مسکن اس��تان ،اکبریان -نماینده مردم شهرستانهای کرج ،فردیس ،اشتهارد و
آس��ارا در مجلس شورای اس�لامی و هیئت همراه و مهندس مردی -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان کرج برگزار شد.
در ابت��دا مهن��دس رحیم��یزاده گزارش��ی در م��ورد خدمات بنیاد مس��کن در
شهرس��تانهای استان بهویژه شهرستان فردیس ارائه داد و به برنامه ریزی برای
ارائه خدمات مطلوب و بهینه به روستاهای این شهرستان پرداخت.
سپس اکبریان با سپاس از خدمات کارکنان بنیاد مسکن در روستاها گفت :این
نهاد از ادارههایی است که همواره خدمات قابل توجهی در سطح روستاها داشته
است و توجه و تمرکز این خدمات به اقشار ضعیف تر در جامعه میباشد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان البرز

گردهمایی مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان نظرآباد در آستانه هفته ایمنی

به گزارش روابط عمومی ،گردهمایی مدیران دس��تگاههای اجرای��ی ،خدماتی و انجمنهای
مهندسی با موضوع ارتقا ایمنی -زیرساختهای حیاتی در آستانه هفته «ایمنی در برابر زلزله و
کاهش اثرات بالیای طبیعی» با حضور گروهی از رؤسای اداره ها ،دهیاران ،مهندس صادقلو-
سرپرست فرمانداری شهرستان نظرآباد ،دکتر امیدبخش -جانشین معاون بازسازی بنیاد مسکن
استان و مهندس کوهدار -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس صادقلو در سخنانی تأکید کرد مقاومسازی ساختمانها باید بهعنوان
یک اصل همگانی رعایت شود.
س��پس دکتر امیدبخش با تأکید بر اهمیت مقاومسازی در زمینه کاهش اثرات بالیای طبیعی
مواردی را مطرح نمود و گفت :نظارت بر ساخت و سازها دوچندان شده و همه باید مقاومسازی را بهعنوان یک اصل مهم بپذیرند.
وی از مسئولین خواست تا روستاییان را برای استفاده از تسهیالت طرح ویژه جهت مقاومسازی واحدهای مسکونی خود تشویق نمایند.

کسی که راه ورود به کاری را نشناسد ،راه برون شدن از آن درمانده اش میکند -امام جواد(ع)
41

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست کارگروه تأمین مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کارگروه تأمین مس��کن ب��ا حضور نماینده
ادارههای استان در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این نشست مهندس امیدبخش -جانشین معاون بازسازی و مسکن روستایی
بنیاد مسکن استان به بررسی جوانب و خسارتهای سیل در سال  98پرداخت و
توضیحهایی را در این مورد ارائه داد.
در ادامه ،گزارش آسیبهای سیل مرکز تحقیقات مسکن و وزارت راه و شهرسازی
مورد بررس��ی قرار گرفت ،نیز به امر مهم مقاومسازی ساختمانهای غیرمقاوم در
مقابل حوادث طبیعی و انسان ساخت پرداخته شد و همچنین جلوگیری از ساخت
و ساز در حریم بستر رودخانه در دستور کار قرار گرفت.
در پای��ان نمایندگان اداره ها ،نظرها و پیش��نهادهای خ��ود را در زمینه اجرایی
نمودن امور ارائه نمودند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان بوشهر
موفقیت همکار

به گزارش روابط عمومی ،علی اصغر نصوری از همکاران بنیاد مس��کن اس��تان در اولین جش��نواره ملی عکس بوشهر توریسم بهعنوان منتخب
برگزیده جشنواره در بخش ملی انتخاب شد.
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،کسب این موفقیت را به وی تبریک میگوید.

نشست ستاد شورای اقامه نماز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ستاد ش��ورای اقامه نماز بنیاد مسکن
استان با حضور معاونین برگزار شد.
در ابتدا مهندس حمید حیدری بریدی -مدیرکل و رئیس ستاد اقامه نماز
بنیاد مس��کن استان گزارشی از اقدامهای س��تاد ارائه داد و گفت :در زمینه
برنامه زمانبندی و اجرای برنامهها نباید تس��اهلی پیش آید و کلیه فعالیتها
باید بهصورت منظم اجرایی گردد.
در این نشس��ت قائم مقام نماینده ولیفقیه و دبیر س��تاد اقامه نماز بنیاد
مس��کن استان به دو حدیث درباره اهمیت نماز جماعت اشاره کرد و گفت:
امام محمد باقر(ع) فرمود :فضیلت نماز جماعت نس��بت به نماز فرادی 25
درجه در بهش��ت بر آن برتری دارد .همچنین کس��ی که به نماز جماعت بی اعتنا باش��د و بدون علت در آن شرکت نمی کند ،او (در حقیقت) نماز
نخوانده است( .نمازش فاقد فضیلت و کمال است)
در ادام��ه پ��س از بح��ث و تبادلنظر در مورد برنامههای فرهنگی با موضوع نماز ،مبحثهایی مط��رح و تصمیمهایی مورد تصویب اعضاء قرار
گرفت.

 ۱.۶میلیون مترمربع معابر روستایی در استان بوشهر آسفالت شد

به گزارش روابط عمومی ،مهندس غالمرضا زارعی -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان و حسن گنجه -کارشناس دیوان محاسبات از
وضعیت آسفالت معابر روستایی استان بازدید کردند.
در ابتدا مهندس زارعی گفت :از محل سهمیه قیر رایگان ۱.۶ ،میلیون مترمربع آسفالت معابر روستایی در استان بوشهر با اعتباری به مبلغ ۳۵۰

دهه فجر ،دهه تجدید قوای نیروهای انقالبی و تجدید میثاق م ّلت با انقالب است -امام خمینی(ره)
42

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

میلیارد ریال اجرایی ش��د .وی ادامه داد :در زمینه توس��عه و تقویت زیرساختهای روستاها تالش گستردهای صورت گرفته و طرحهای خوبی در
دست اجرا است.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان با اشاره به بازدید کارشناسان دیوان محاسبات و بنیاد مسکن از طرحهای آسفالت معابر ،افزود :تالش
شده تا طرحهای آسفالت معابر روستایی با باالترین کیفیت اجرا شوند.
س��پس حس��ن گنجه با ابراز رضایت از طرحهای اجرا شده در روستاهای اس��تان گفت :افزایش سرعت اجرای طرحها و بهبود کیفیت اجرا باید
همواره مد نظر متولیان باشد.
وی خواستار تداوم اجرای طرحهای روستایی و تقویت اقدامهای توسعهای و زیربنایی برای عمران و آبادانی بیشتر روستاها شد و افزود :اجرای
طرحهای آسفالت معابر نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مردم این مناطق خواهد داشت.

یک پروژه ورزشی در روستای احمدآباد افتتاح شد
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ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،با حضور مع��اون ام��ور دهیاریهای س��ازمان
ش��هرداریها و دهیاریهای کشور ،نماینده شهرستانهای دشتی و تنگستان در
مجلس ش��ورای اس�لامی ،مدیرکل دفتر امور روستایی و ش��وراهای استانداری
بوش��هر ،فرماندار شهرستان ،بخش��دار ،مدیر بنیاد مسکن شهرستان و گروهی از
مدیران و اهالی روستا ،یک پروژه ورزشی در روستای احمدآباد از توابع شهرستان
تنگستان با اعتباری بیش از  3میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.

آغاز عملیات اجرایی  ۲۲پروژه در شهرستان جم

به گزارش روابط عمومی ،مهندس غالمرضا بهمنی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان جم از آغاز عملیات اجرایی تعداد  ۲۲پروژه در شهرس��تان
جم خبر داد و گفت :در کمیته برنامهریزی شهرستان تعداد  ۲۲پروژه سهم بنیاد مسکن برای ایجاد تحول در سطح شهرستان اختصاص یافت.
مهندس بهمنی در مراس��م آغاز عملیات اجرایی این پروژهها افزود :برای اجرای این تعداد پروژه مبلغ  40میلیارد ریال اعتبار نیاز اس��ت که هم
اکنون  21میلیارد ریال از محل اعتبارهای تملک دارایی در کمیته برنامهریزی شهرس��تان مصوب ش��ده اس��ت .وی بیان کرد :از تعداد  ۲۲پروژه
تعداد  6پروژه ساخت زمین چمن مصنوعی و بقیه آن اجرای طرح هادی در  ۲۲روستای شهرستان جم است.
مدیرکل بنیاد مسکن شهرستان جم در پایان گفت :مشکالتی که در تأیید نقشههای تفکیکی در شهرستان جم وجود داشت از طریق تعامل با
اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان رفع و تعداد  ۱۰۸پرونده برای صدور سند روستایی به اداره ثبت ارسال شد.

برگزاری دوره آموزشی آیین نگارش نحوه گزارش نویسی و مكاتبات اداری

به گزارش روابط عمومی ،دوره آموزشی گزارش نویسی و شیوه نگارش نامههای اداری ویژه کارکنان بنیاد مسکن استان بوشهر به مدت یک
روز برگزار شد.
مدرس این دوره دکتر مجید عابدی بود که پیرامون موضوعهای مرتبط ،مطالبی را ارائه داد.
گفتنی است در این دوره که بهصورت کارگاهی برگزار شد ،کارکنان ادارهکل بنیاد مسکن استان به نگارش چند نامه اداری پرداختند.

بهترین شما کسانی اند که با مردم نرم ترند و زنان خویش را بیشتر گرامی میدارند -حضرت فاطمه(س)
43

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان تهران
بازدید از اجرای طرح هادی روستای بیدک
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بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،عملیات اج��رای روکش آس��فالت معابر اصلی
خیابانهای شهید كاظمزاده و امامزاده پنج تن روستاى بیدک توسط دهیارى و با
مساعدت و مشارکت بنیاد مسكن شهرستان دماوند مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
مهندس محس��ن حاجی عزیزی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان دماوند ضمن
بازدید از اجرای این پروژه گفت :در زمینه ساماندهی و بهسازی معابر روستاهای
شهرستان دماوند همچنین تسهیل در تردد وسایل نقلیه و روستاییان با مشارکت
و همت دهیاری روس��تای بیدک اجرای آس��فالت خیابانهاى شهید كاظمزاده و
امامزاده پنج تن به اتمام رسید.

پیگیری طرح اقدام ملی در شهرستان پاکدشت

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس علی برزگر -مدیر بنیاد
مس��کن شهرس��تان ،رئیس اتحادیه تعاونیهای مسکن شهرس��تان پاکدشت و
یوس��فی -مشاور نماینده مردم شهرستان پاکدشت در مجلس شورای اسالمی در
مورد ساخت مسکن در قالب طرح اقدام ملی تولید مسکن برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس برزگر با اس��تقبال از مشارکت در ساخت مسکن برای
اعضای تعاونیهای مس��کن شهرستان پاکدشت ،نس��بت به ضرورت پیگیری و
لحاظ نمودن طرح اقدام ملی در پروژههای مس��کونی برای اقشار کمدرآمد تأکید
نمود.

نشست مشترک بنیاد مسکن و اداره اوقاف استان

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترک فی مابی��ن ادارههای کل بنیاد
مسکن و اوقاف و امور خیریه استان تهران در مورد پیگیری مسائل فی مابین در
اداره اوقاف استان برگزار شد.
این نشس��ت با حضور غالمرضا صالحی -مدیرکل و مهندس خوئینی -معاون
عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،مدیران ادارههای بنیاد مسکن شهرستانهای
استان تهران ،عبدالهی -مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان تهران ،معاونین
و مدیران شهرستانی این سازمان برگزار شد که در آن در مورد فعالیتهای انجام
ش��ده پیرامون موضوع تفاهمنامه فیمابین بنیاد مس��کن و سازمان اوقاف کشور،
شهرس��تان به شهرس��تان ،همچنین درخصوص مواردی از قبیل الحاق به بافت
اراضی اوقافی ،صدور اس��ناد مالکیت این امالک و شناسایی زمین مناسب برای
ساخت مسکن محرومین بحث و تبادلنظر گردید.

ّ
معظم رهبری
این انقالب بی نام خمینی(ره) در هیچ جای جهان شناخته شده نیست -مقام
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نشست با رئیس اداره اوقاف شهرستان پاکدشت

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مشترک با اداره آب
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهن��دس علی برزگر-
مدیر بنیاد مسکن شهرستان پاکدشت و لباس دوخت -رئیس اداره اوقاف
شهرستان در اداره اوقاف برگزار شد.
در این نشس��ت در مورد ساماندهی و صدور اس��ناد زمینهای موقوفی،
همچنین تدوین و امضای تفاهمنامه بین بنیاد مسکن شهرستان پاکدشت
و اداره اوقاف این شهرس��تان برمبنای تفاهمنامه بنیاد مس��کن و سازمان
اوقاف و امور خیریه بحث و تبادلنظر گردید.

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست مشترک مدیران بنیاد مسکن و امور
منابع آب شهرستان دماوند در سازمان اداره آب این شهرستان برگزار شد.
در این نشست که با حضور مهندس حاجی عزیزی -مدیر بنیاد مسکن،
مهندس فرحت -رییس امور منابع آب شهرس��تان دماوند و کارشناس��ان
فنی ادارههای یاد ش��ده تشکیل شد در مورد موضوعهای مختلف از جمله
جلب موافقت و مساعدت امور منابع آب شهرستان برای تأمین انشعاب آب
پروژه  ٤٨واحدی سپهر ٢بنیاد مسکن بحث و تبادلنظرگردید.

دیدار مدیر بنیاد مسکن شهرستان دماوند با مدیر راه و شهرسازی

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس محسن حاجی عزیزی -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان دماوند با مهندس حسینی -مدیر راه و شهرسازی شرق
استان تهران دیدار کرد.
در ای��ن دیدار مهندس حاجی عزی��زی در مورد پیگیری و تعیین تکلیف
مس��ائل پی��ش روی صدور اس��ناد زمینهای واگذار ش��ده از س��وی راه و
شهرس��ازی به بنیاد مس��کن از قبیل مهرآباد و کردر ،خواس��تار همکاری
بیش از پیش در این زمینه شد.
همچنین در مورد طرح اقدام ملی نیز تبادلنظر نمودند و مقرر شد بنا به
نظر مساعد مهندس حس��ینی قطعاتی از اراضی دولتی در شهرستانهای
آبس��رد ،کیالن و دماوند به مس��احت  2هکتار در هر شهر به بنیاد مسکن
تحویل شود.
گفتنی اس��ت تأمین و واگذاری زمین برای س��اخت مسکن در چارچوب
طرح اقدام ملی درمنطقه پونا از توابع شهر رودهن نیز از سوی راه و شهرسازی در دست بررسی است.

زاهدترین مردم کسی است که حرام را وانهد و کوشاترین مردم تارک گناهان است -حضرت فاطمه(س)
45

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز در دستور کار مسئولین شهرستان فیروزکوه

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت س��اماندهی ،پیشگیری و مقابله با ساخت
و س��از غیرمجاز بخش مرکزی شهرس��تان با حضور حسینی -بخشدار مرکزی،
مهندس کیانی -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان ،مدیر جهادکشاورزی و رئیس
امور اراضی شهرستان فیروزکوه در بخشداری این شهرستان برگزار شد.
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نشست مشترک با بخشدار و شورای اسالمی روستای فیلستان

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست مشترک مهندس برزگر -مدیر بنیاد مسکن
شهرس��تان پاکدشت با خانی -بخش��دار بخش مرکزی شهرستان ،دهیار ،شورا و
اهالی روستای فیلستان در مورد مسایل طرح هادی ،بافت فرسوده و وضع موجود
این روستا در بنیاد مسکن شهرستان پاکدشت تشکیل شد.
در ابت��دا مهن��دس برزگر ب��ا تأکید بر ل��زوم پیگیری مصوبات نشس��ت گروه
کارشناس��ی طرح هادی توسط دهیار و شورای روس��تای فیلستان ،گفت :تحقق
اهداف طرح توس��عه و آبادانی روستا مس��تلزم همکاری و پیگیری جدی و دقیق
دهیاران و دفتر فنی بخشداری میباشد.

نشست مشترک مسئوالن ادارههای بنیاد مسکن ،ثبت اسناد و اوقاف شهرستان مالرد
بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس ش��هبازی -مدیر بنیاد
مسکن ،رؤس��ای ادارههای ثبت اسناد و امالک و اوقاف و امور خیریه شهرستان
مالرد در اداره اوقاف این شهرستان برگزار شد.
در این نشس��ت که در زمینه تفاهمنامه مشترک دو سازمان برگزار شد در مورد
درخواس��ت اداره اوقاف نسبت به تش��کیل پرونده امالک وقفی پس از بررسی از
سوی بنیاد مسکن و ارسال به اداره ثبت اسناد و امالک برای صدور سند اعیانی
در روستاهای دارای اراضی موقوفه بحث و تبادلنظر گردید و مقرر شد کمیتهای
متش��کل از نمایندگان سه اداره اقدامهای کارشناسی را انجام و نتیجه اقدامها را
هر هفته به مدیران خود گزارش نمایند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان چهارمحال و بختیاری
 4150مترمربع عملیات زیرسازی و آسفالت در روستای گزستان انجام شد

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان با اشاره به اتمام پروژه طرح هادی روستای گزستان در بخش بازفت
از توابع شهرستان کوهرنگ اظهارداشت :این طرح از محل اعتبارهای ملی و قیر سال  97اجرا شده است.

ّ
معظم رهبری
وحدت ،کلید موفقیت و رمز پیروزی انقالب ما بوده است -مقام
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نشست بررسی مسائل و مشکالت پرداخت تسهیالت بانکی طرح ساخت تعداد  2440واحد مسکونی در استان
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به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی مس��ائل و مش��کالت پرداخت
تس��هیالت بانکی طرح س��اخت تعداد  2440واحد مسکونی روس��تاییان نیازمند
با حضور مدیران و نمایندگان بانکهای عامل ،نمایندگان اس��تانداری ،س��ازمان
مدیریت و برنامهریزی و بنیاد مسکن استان تشکیل شد.
در ابتدا مهندس رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،با قدردانی از تالشهای
بهعمل آمده در مورد جذب تس��هیالت س��الهای گذشته طرح مسکن روستایی
و تش��ریح ضرورت تس��ریع در اجرای پروژه س��اخت تعداد  2440واحد مس��کن
محرومین تا تیرماه س��ال 1399و اینکه پیش زمینه س��اخت س��اختمانها ،انعقاد
ق��رارداد با بانکهای عامل میباش��د ،خواس��تار عمل به مصوبات س��تاد اقتصاد
مقاومتی اس��تان ،مصوب��ات هیئت دولت در کلیه ش��عب بانکه��ا و رفع موانع و
مشکالت موجود شد.
همچنین حس��ینپور -مدیرکل دفتر جذب و حمایت از س��رمایهگذاری استانداری ،پیگیری استاندار و مقامات کشوری برای تحقق طرح مطابق
برنامه را نشانگر اهمیت آن دانسته و بر خدمترسانی به جامعه محروم استان تأکید کرد.
پس از بیان گزارش پیش��رفت طرح توس��ط معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان و بحث و تبادلنظر و ارائه توضیحهای
الزم از سوی نمایندگان بانکهای عامل ،تصمیمهایی در این مورد اتخاذ گردید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهندس رئیس��ی گفت :اجرای پریمکوت و آس��فالت این روس��تا به میزان  4150مترمربع و عملیات اجرای تک و کانیو به میزان  480متر و 58
متر جدول بتنی درجا انجام ش��ده اس��ت .وی افزود :کمبود بودجه و اعتبارهایی که به روس��تاها اختصاص پیدا میکند سبب میشود اجرای طرح
در این روستاها با مدت بیشتری انجام شود اما خوشبختانه تاکنون در تمامی روستاهای استان طرح هادی در یک فاز و حتی فازهای بیشتر نیز
اجرا شده است.

نشست تعامل فی مابین صدا و سیما و بنیاد مسکن

بناب��ر گزارش روابط عموم��ی ،در زمینه تعامل فی مابین بنیاد مس��کن و صدا
و س��یمای مرکز اس��تان نشس��تی با حضور مدیرانکل و گروه��ی از معاونین و
کارشناسان دو دستگاه در دفتر مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با قدردانی از تالشها و
همکاری مدیر ،معاونین و کارکنان صدا و سیمای استان گزارشی از عملکرد این
نهاد ارائه داد و در زمینه هر چه بهتر انجام ش��دن امور ،اطالعرس��انی و بازگویی
گزارش اقدامهای انجام شده را ،خواستار شد.
در ادامه دکتر افش��ارنیا -مدیرکل صدا و س��یمای مرکز اس��تان از تالشهای
مدی��رکل و کارکن��ان بنیاد مس��کن قدردانی ک��رد و پس از بح��ث و تبادلنظر
تصمیمهایی در مورد تعامل این دو نهاد اتخاذ گردید.

اجرای طرح هادی روستایی در  2روستای شهرستان فارسان

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان با اشاره به اجرای طرح هادی روستایی در شهرستان فارسان گفت:
به دنبال ارائه خدمات در روس��تاها توس��ط این نهاد این بار طرح هادی در روستاهای گوشه و امیدآباد هیرگان اجرا شد تا مردم بتوانند از خدمات
بیشتری بهرهمند شوند.
مهندس رئیس��ی افزود :در روس��تای گوشه مبلغ  5937میلیون ریال و در روس��تای امیدآباد هیرگان مبلغ  4670میلیون ریال اعتبار هزینه شده
است.

وصول به خداوند عزّوجل ،سفری است که جز با عبادت در شب حاصل نگردد -امام حسن عسگری(ع)
47
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وی ادامه داد :از محل اعتبارهای قیر رایگان و ملی سال  97در روستای گوشه  3000میلیون ریال شامل  3500مترمربع زیرسازی و آسفالت و
 300متر تک و کانیو و در روس��تای امیدآباد هیرگان نیز در س��ال  97به مبلغ  3620میلیون ریال اعتبارشامل  4100مترمربع زیرسازی و آسفالت
و  300متر تک و کانیو هزینه شده است.

تجلیل معاون استاندار از بنیاد مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت شورای فنی استان با حضور مجید نظری-
مع��اون هماهنگی و امور عمرانی اس��تانداری ،مدیرکل دفتر فنی اس��تانداری و
گروهی از مدیرانکل ،کارشناسان و پیمانکاران در دفتر معاون عمرانی استانداری
برگزار ش��د و پروژههای برتر معرفی و از کارشناسان و پیمانکاران تجلیل بهعمل
آمد.
همچنین طرح هادی روس��تای ش��ریفآباد شهرستان فارس��ان بهعنوان طرح
عمرانی برتر معرفی و از عباس��ی -پیمانکار و باللی -کارش��ناس بنیاد مس��کن
استان تجلیل شد.
در ادامه ،مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گف��ت :کارکنان و
پیمانکاران این نهاد در تمامی پروژهها کیفیت ،دقت و نظارت را در اولویت کاری
خود قرار دادهاند و تاکنون پروژههای بنیاد مسکن در سطح شهرستان از کیفیت باالیی برخوردار بودهاند.
س��پس مجید نظری با بیان مطالبی گفت :عملکرد بنیاد مس��کن در تمامی حوزهها و وظایف محوله مطلوب ارزیابی ش��ده اس��ت و این نهاد
اقدامهای خود را براساس برنامهزمانبندی انجام میدهد که این مهم رضایت مردم را به دنبال داشته است.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان جنوبی
نشست کمیته راهبری تأمین مسکن محرومین شهرستان خوسف

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی مس��ائل و مشکالت حوزه مسکن
محرومین شهرس��تان خوسف 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 آسمانی مقدم در سخنانی با بیان اینکه دولت برنامههای خوبی
را برای مس��کن داشته است ،گفت :با توجه به اینکه قیمت مسکن افزایش یافته
درصد افزایش تسهیالت هم خوب بوده است.
وی افزود :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 مس��کن استان با اشاره به طرح اقدام ملی گفت :در این طرح نیز
حدود  8200واحد در استان در قالب مسکن محرومین ،مسکن شهری و اقدام ملی ساخته میشود.
در ادامه فرماندار شهرس��تان خوس��ف با س��پاس از مجموعه بنیاد مسکن در مورد کمک برای کمبود و کاس��تی منابع ،مواردی را در خصوص
وضعیت معیشتی و ساخت مسکن برای محرومین و نیز استقرار امکانات در این شهرستان مطرح نمود و از مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان
خواس��ت هماهنگی و همکاری هر چه بیش��تر برای پیشبرد اهداف و مرتفع نمودن مشکالت مردم در بخشهای مختلف بهویژه مسکن محرومین
و نیازمندان را با بنیاد مسکن شهرستان داشته باشند.

حج و احسان و زمزمهشان در شب منگرید ،بلکه به راستی
به بسیاری نماز و روزه و زیادی ّ
سخن و امانت داریشان بنگرید -امام رضا(ع)
48
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مربی و سر گروههای طرح صالحین بسیج
ادارهها در بنیاد مس��کن اس��تان برگزار ش��د .این نشس��ت بهمنظور کیفیسازی
حلقهها ،آمادهسازی پایگاهها برای برنامههای صالحین و نیز اجرای آن در زمینه
برنامههای حلقهها برای اعضای س��رگروههای صالحین پایگاههای تابعه بس��یج
ادارهها در سال جدید تشکیل شد.
در این نشست کرمانی از مربیان حلقههای صالحین استان گفت :سر گروههای
حلقهها باید با کیفیس��ازی برنامهها و حلقهها نهایت تالش و کوش��ش را داشته
باش��ند .وی تأکید کرد که برنامههای خ��وب و متنوعی را برای کار کنان برگزار
کنید که تازگی داش��ته باش��د و کارکنان بتوانند در حلقهها از مطالب ارائه ش��ده
نهایت اس��تفاده را ببرن��د همچنین بتوانند در جذب حداکثری بس��یجیان کمک
شایانی به حلقهها داشته باشند.
در ادامه هر یک از اعضا به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
در پایان بانویی -مسئول پایگاه مقاومت بسیج نور بنیاد مسکن استان گفت :باید نقاط قوت و ضعف را در حلقهها مشخص نموده و برای رفع
آنها اقدام شود همچنین موضوع برنامه حلقهها را باید طوری زمانبندی کرد تا یک موضوع خاص در سطح ادارهها اجرا شود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مربیان و سر گروههای حلقههای صالحین بسیج اداره ها

بازدید از روند اجرایی ساخت مسکن محرومین

به گ��زارش روابط عموم��ی ،مهن��دس میرجعفریان -مع��اون هماهنگی امور
عمرانی اس��تانداری ،مدیرکل دفتر امور ش��هری و شوراهای استانداری ،مهندس
آسمانیمقدم -مدیرکل بنیاد مسکن استان و مسئولین شهرستانی از طرح مسکن
محرومین شهرستانهای خوسف ،طبس و فردوس بازدید کردند.
در ای��ن بازدید مهندس میرجعفریان با بیان این که طرح س��اماندهی مس��کن
محرومین در قالب  10000واحد مسکن محرومین و براساس تفاهمنامه بین بنیاد
مس��کن ،سازمان مدیریت برنامهریزی کش��ور و کمیته امداد امام(ره) انجام شده
اس��ت ،گفت :مدیران با مس��ئولیت باید در زمینه تأمین مسکن اقشار مستضعف
وارد عمل ش��ده و براس��اس ضوابط و مقررات قانونی ،راههای تسهیل در تأمین
مسکن محرومین را فراهم نمایند.
س��پس مهندس آس��مانی مقدم گفت :تاکنون در این طرح تعداد  5000واحد مس��کن محرومان و  6214پرونده تش��کیل شده که از این تعداد
 4735پرونده به بانک معرفی ش��ده اس��ت و برای تعداد  4655واحد عقد قرارداد صورت گرفته است .وی با بیان اینکه تاکنون برای تعداد 2377
واحد س��قف اجرا ش��ده ،افزود :س��فت کاری و نصب در و پنجره برای تعداد  1770واحد نیز به اتمام رس��یده و تقریب ًا تعداد  1000واحد به مرحله
بهرهبرداری رسیده است که تعدادی از متقاضیان در واحدها ساکن شدهاند.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ابراز امیدواری کرد که با این طرح بس��یار بزرگ و کمنظیر در حوزه ساخت مسکن روستایی استان خدمت خوبی
به مردم روستایی ارائه دهیم.
مهندس آسمانی مقدم تأکید کرد که مردم نیز نهایت همکاری را برای ساخت و مقاومسازی واحدهای مسکونی که از استحکام کافی برخوردار
نیستند با بنیاد مسکن داشته باشند.

نشست شورای اطالعرسانی در مورد عملکرد رسانه طرح  10000واحد مسکن محرومین استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای اطالعرس��انی در مورد عملکرد رسانه طرح  10000واحد مس��کن محرومین استان با حضور دکتر
خوش خبر -معاون سیاس��ی و امنیتی اس��تانداری استان ،مهندس آس��مانی مقدم -مدیرکل بنیاد مسکن استان و مدیران دستگاههای اجرایی در
استانداری استان برگزار شد.

کسی که نیکوکاری اش او را شادمان کند و بدی اش وی را بدحال گرداند،
چنین کسی مؤمن است -امام جعفر صادق(ع)
49
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در این نشست دکتر خوش خبر -رئیس شورای اطالعرسانی استان ،اطالعرسانی صحیح و به موقع را از مهمترین وظایف شورای اطالعرسانی
استان بیان کرد و گفت :شورای اطالعرسانی باید فعاالنه برای انعکاس به موقع و دقیق فعالیتها و عملکرد دولت در استان تالش کند و اجازه
ندهد افراد یا جریاناتی با سیاه نمایی ،ناامیدی را در میان مردم ترویج دهند.

دکت�ر خوش خب�ر تصریح کرد :ب�ی تردید اطالعرس�انی دقیق و
آگاهی بخش�ی به مردم ،ضمن خنثی کردن اخبار کذب و نادرست،
امید و اعتماد عمومی را در جامعه نیز ارتقا میبخشد.

شماره  | 170دی 98

وی همچنین بر لزوم حضور مدیران و مسئوالن در دفاتر رسانهای تأکید کرد و
افزود :مسئوالن استانی موظف هستند با حضور در دفاتر رسانهای بهویژه صدا و
سیما ،گزارش عملکرد حوزه خود را در اختیار رسانهها قرار دهند.
در ادامه مهندس آس��مانی مقدم گزارشی از روند اجرایی ساخت تعداد 10000
واحد مس��کن محرومین که تعداد  5000واحد آن توس��ط بنیاد مس��کن ساخته
خواهد شد و عملکرد رسانه طرح توضیحهایی را ارائه داد.

نشست هم اندیشی و توجیهی ناظرین نظام فنی روستایی ،پیمانکاران و عوامل اجرایی مسکن محرومین
به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هم اندیش��ی و توجیهی ناظرین نظام فنی
روس��تایی ،پیمانکاران و عوامل اجرایی مس��کن محرومین شهرستان سربیشه با
حضور مهندس محمدی -فرماندار و مهندس حاجیزاده -مدیر بنیاد مسکن این
شهرستان ،رئیس کمیته امداد امام(ره) ،رؤسای تعدادی از اداره ها ،ناظرین نظام
فنی روستایی ،پیمانکاران و عوامل اجرایی طرح مسکن محرومین برگزار شد.
در ابتدا مهندس حاجیزاده گزارشی از روند اجرایی مسکن محرومین ،پیشرفت
فیزیک��ی واحدها و میزان اعتبار اختصاص داده ش��ده به ای��ن طرح ارائه نمود و
گفت :عملیات اجرایی تعداد  905واحد مسکن محرومین شهرستان آغاز شده که
از این تعداد 340 ،واحد در مرحله س��قف و  136واحد نیز به مرحله بهرهبرداری
رسیده است.
در ادامه مهندس محمدی از طرح بزرگ و ملی مسکن محرومین بهعنوان یک
نیاز در شهرس��تان نام برد و از اس��تاندار و مدیرانکل بنیاد مسکن و کمیته امداد
امام(ره) استان در مورد پیگیری و راهاندازی این طرح قدردانی کرد.
وی با توجه به ایجاد فرصت اش��تغال و اقتصاد ب��ه وجود آمده به جهت اعتبار
اختصاص داده شده به این طرح ملی ،خواستار توجه بیشتر به سرعت در عملیات اجرایی و اجرای با کیفیت و مطلوب واحدها شد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان رضوی
برگزاری دوره آموزشی بدو خدمت در بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،عباس رضایی -کارش��ناس آموزش بنیاد مس��کن استان از برگزاری دوره آموزشی بدو خدمت بهصورت ملی در بنیاد
مسکن استان خراسان رضوی و شهر مشهد خبر داد.
عباس رضایی گفت :این دوره با حضور  15نفر از کارکنان جدید االستخدام بنیاد مسکن به مدت دو روز در مشهد برگزار شد.
گفتنی اس��ت در این دوره آموزش��ی خزاعی -مدیرکل امور اداری و پشتیبانی ،زمزم -مدیرکل امور مالی ،مهندس سهرابی -مدیرکل نظارت و
ارزیابی معاونت بازسازی در بنیاد مسکن کشور و صادقی نیز بهعنوان مدرس این دوره حضور داشتند.

پشتیبان والیت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت شما نرسد -امام خمینی(ره)
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به گزارش روابط عمومی ،عباس رضایی -کارش��ناس آموزش بنیاد مس��کن استان از برگزاری دوره آموزشی مسئولیت مدنی کارفرما و مسائل
مرتبط با ایمنی و بهداشت کار و ابعاد حقوقی شرابط عمومی پیمان بهصورت ملی در بنیاد مسکن استان خراسان رضوی و شهر مشهد خبر داد.
عباس رضایی گفت :این دوره با حضور  80نفر از معاونین مسکن شهری بنیاد مسکن استانها و کارشناسان مسئول نظارت و ارزیابی معاونت
مسکن شهری دفتر مرکزی به مدت  5روز در مشهد برگزار شد.
گفتنی اس��ت مهندس حقش��ناس -معاون مس��کن شهری بنیاد مسکن کشور و مدیران حوزه معاونت مس��کن شهری نیز در این دوره حضور
داشتند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

برگزاری دوره آموزشی مسئولیت مدنی کارفرما و مسائل مرتبط با ایمنی و بهداشت کار

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان شمالی
بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت س��تاد بازس��ازی مناطق سیلزده
اس��تان با حضور رجبزاده -معاون استاندار ،مدیران بنیاد مسکن استان و
رؤسای بانکها برگزار شد.
در این نشست که با هدف مدیریت زمان برای تسریع در روند بازسازی
مناطق سیلزده برگزار شد ،رجبزاده گفت :با توجه به زمان اندكی كه تا
پایان سال باقی مانده باید ادامه کار بازسازی مناطق سیلزده با کیفیت و
س��رعت باال انجام شود .وی افزود :در این مورد مشكالت راهها همچنان
پابرجاست كه كمی كار را مشكل كرده است.
معاون اس��تاندار با قدردانی از تالشهای مدیران بنیاد مسكن در استان
گفت :نگاه بنیاد مس��کن کش��ور فارغ از هر مس��ئله ای ،مقاومسازی به
معنای واقعی اس��ت كه بانكها و مدی��ران باید تمام تالش خویش را در
همراهی بنیاد مسكن داشته باشند.
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نشست ستاد بازسازی مناطق سیلزده استان

نشست ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،نشست شورای اقامه نماز بنیاد مسکن استان
ب��ا حضور حجتاالس�لام احمدی -قائم مقام مس��ئول دفت��ر نمایندگی
ولیفقیه و دبیر س��تاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان ،مهندس محمدی-
مدیركل ،معاونین و دیگر اعضا برگزار شد.
در ابت��دا حجتاالس�لام احمدی با اش��اره به س��خنانی از مقام معظم
رهبری در مورد به پا داش��تن نماز ،بر توجه و اهتمام ویژه كاركنان بیش
از پی��ش به نماز جماعت تاكید ک��رد و گفت :در زمینه برنامه زمانبندی و
اج��رای برنامهها نباید تس��اهلی پیش آید و کلی��ه فعالیتها باید بهصورت
منظم اجرایی گردد.
در ادام��ه مهن��دس محمدی خواس��تار برنامه ریزی مدون نس��بت به
فعالیتهای آینده و حضور پررنگ و تأثیرگذار همكاران در سراسر استان
در حوزه نماز و فعالیتهای فرهنگی شد.

اگر خداوند به وسیله تو یک نفر را هدایت کند برای تو بهتر است از دنیا و هر آنچه در آن است -پیامبر اکرم(ص)
51
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خوزستان
بازدید نماینده مجلس شورای اسالمی از ستاد بازسازی
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به گزارش س��تاد هماهنگی بازس��ازی مناطق سیلزده استان خوزستان ،راضی
نوری -نماینده مردم شهرس��تان ش��وش در مجلس شورای اسالمی با حضور در
ستاد بازس��ازی این شهرستان ،روند بازسازی مناطق سیلزده شهرستان را مورد
بررسی قرار داد.
در ابت��دا رحیم جلیزی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان ش��وش ،آخرین روند
بازسازی را تشریح کرد.
در ادامه راضی نوری با سپاس از تالشهای مدیران شهرستانی و استانی بنیاد
مس��کن و همچنین ستاد بازسازی اس��تان ،بر رفع مشکالت روستای دوار تأکید
کرد.
وی در پایان خواس��تار توجه جدی مسئوالن استانی بهویژه آب و برق استان و
سایر سازمانهای مرتبط برای رفع مشکالت روستاهای شهرستان شوش گردید.

افتتاح بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان

به گزارش روابط عمومی ،بیس��تمین نمایش��گاه تخصصی صنعت س��اختمان
همزمان با نمایش��گاه کاشی و س��رامیک ،در و پنجره ،تأسیس��ات و آسانسور با
حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان افتتاح شد.
به گفته مدیر عامل نمایش��گاه بین المللی استان خوزستان ،تعداد  ۱۳۰واحد از
 ۱۳استان کشور در این نمایشگاه حضور دارند.

نشست هماهنگی بیمه تکمیلی درمانی کارکنان و بازنشستگان بنیاد مسکن استان

بنابر گزارش روابط عمومی ،در نشس��ت مشترک مدیرکل بنیاد مسکن استان،
رییس اداره رفاه و ورزش س��تاد مرکزی بنیاد مسکن کشور و نمایندگان شرکت
بیمه میهن آخرین راهکارهای س��هولت و تس��ریع در ارائه خدمات مطلوب بیمه
تکمیلی درمانی مورد تبادلنظر قرار گرفت.
در این نشست مقرر گردید پرداخت بخشی از خسارتهای بیمه تکمیلی درمانی
توسط بیمه میهن در اسرع وقت صورت پذیرد.

پیروزی انقالب رهین همه م ّلت است -امام خمینی(ره)
52

نشس��ت ستاد هماهنگی بازس��ازی مناطق سیلزده اس��تان با حضور مهندس
جودی -مدیرکل بازس��ازی بنیاد مس��کن کشور ،رؤسای س��تادهای بازسازی و
نمایندگان س��پاه پاس��داران ،گروههای جهادی و بس��یج برگزار ش��د که در آن
مسئولین به ارائه گزارش فعالیتهای خود پرداختند.
گفتن��ی اس��ت از مهمترین موارد مطرح ش��ده در این نشس��ت ،تأمین مصالح
س��اختمانی برای واحدهای در حال س��اخت ،افزایش تعامل با بانک ها ،برگزاری
نشس��تهای مش��ترک با فرمانداریها و مردم روس��تاها و نیز تأکید بر افزایش
سرعت در بازسازی بود.

به گزارش روابط عمومی ،در بازدید گروه تخصصی بنیاد مس��کن و س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور ،رییس گروه برنامهریزی بازس��ازی بنیاد
مسکن کشور ،معاونین بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استانهای خوزستان و مازندران ،رییس ستاد بازسازی شهرستان مسجد سلیمان،
سرپرست امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی استان خوزستان و مدیر بنیاد مسکن شهرستان مسجد سلیمان ،آخرین وضعیت بازسازی واحدهای
تعمیری ،احداثی و بافتهای فرسوده شهری این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
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حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور در شهرستان مسجد سلیمان
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تأکید بر تسریع در روند بازسازی مناطق سیلزده استان

دیدار با فرماندار شهرستان امیدیه

به گزارش روابط عمومی ،در دیدار مش��ترک نمایندگان بنیاد مس��کن با مهران
رفیعی -فرماندار شهرس��تان امیدیه ،درباره اجرای طرحهای هادی روس��تایی و
صدور اسناد مالکیت تبادلنظر شد.
در ای��ن دی��دار مهران رفیعی با س��پاس از تالشهای مجموعه بنیاد مس��کن
استان ،به بیان مطالبی پیرامون طرحهای هادی روستایی و واگذاریهای صورت
پذیرفته پرداخت.
در ادامه حسین اقبالپور -کارشناس مسئول دفتر امور زمین بنیاد مسکن استان
با تش��ریح بخشهایی از عملکرد بنیاد مسکن در حوزه طرحهای هادی و صدور
سند مالکیت ،خواستار همکاری هر چه بیشتر ادارهها با بنیاد مسکن شهرستان امیدیه شد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان زنجان
نشست ستاد بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ستاد بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری
ب��ا حضور پژمان -مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل س��تاد بازآفرینی
ش��هری ،دکتر س��لطانی -معاون هماهنگ��ی امور عمرانی اس��تانداری ،مهندس
صنعتی منفرد -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس بیات منش -مدیرکل راه و
شهرسازی استان و دکتر معصومی -شهردار زنجان برگزار شد.
در این نشس��ت پژمان با اشاره به اینکه ،بازآفرینی شهری یکی از سیاستهای
دولت اس��ت که بهصورت جدی دنبال میش��ود ،گفت :امروز ما در مورد نوسازی
ش��هری نیازمند یک اس��تراتژی درست که ناش��ی از یک مطالعه دقیق ،عمیق،
اقتص��ادی و اجتماعی باش��د هس��تیم .وی با اش��اره به تأمین اعتب��ار برای رفع

از نگاه (ناپاک) بپرهیزید که چنین نگاهی تخم شهوت را در دل میکارد و همین برای فتنه
صاحب آن دل بس است -امام صادق(ع)
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مشکالت حاشیه نشینی ،ابراز کرد :مبالغ قابل توجهی نسبت به توان کشور برای رفع این مشکالت تخصیص پیدا کرده است.

معاون وزیر راه و شهرس�ازی و مدیرعامل س�تاد بازآفرینی ش�هری ادام�ه داد :بازآفرینی اصل اس�ت اگر مردم را به
مش�ارکت بطلبیم و برای بازسازی محالت فرسوده درگیر کنیم و از طرفی نیز احساس رونق فعالیت اقتصادی را داشته
باشند عالقه مند به ادامه کار خواهند بود.

پژمان با بیان اینکه برای اجرای پروژه بازآفرینی ش��هری اعتبار تأمین ش��ده اس��ت ،افزود :مطالعه اقتصادی س��رفصل آن است و میزان درآمد
حاصل از آن منجر به ثروت مردم میش��ود .وی به بازآفرینی در بافت فرس��وده شهر زنجان اشاره کرد و گفت :برخی مناطق دارای نارساییهایی
هستند و ساختمانهای غیرمقاوم این مناطق تهدیدی است که ضرورت دارد این مسئله جدی گرفته شود که در این زمینه اداره راه و شهرسازی
و بنیاد مسکن استان نقش مهمی بر عهده دارند.

مهندس صنعتی منفرد :شهرستان طارم ظرفیت و پتانسیل باالیی در زمینه گردشگری دارد
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بنابر گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس صفری -فرماندار شهرس��تان طارم و
مهندس هادوی -مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری با حضور در
بنیاد مسکن با مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل بنیاد مسکن استان در زمینه حل
مش��کالت این شهرس��تان بهویژه در حوزه اجرای طرحهای هادی و گردشگری
روستایی گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس صنعتی منفرد با تش��ریح عملکرد بنیاد مس��کن در شهرستان
ط��ارم گفت :مطالعات منظومههای روس��تایی در  17بخش اس��تان با همکاری
س��ازمان مدیریت و برنامهریزی با پیش��رفت  90درصد در دست تهیه میباشد و
هم اکنون نیز طرح منظومه روستایی در بخش مرکزی شهرستان طارم تهیه شده و در مرحله تصویب میباشد .وی با بیان اینکه در حال حاضر
شناس��ایی روس��تاهای با بافت باارزش باال و غنی در مناطق مختلف این استان بهویژه در شهرستان طارم که دارای ظرفیت باالیی در این حوزه
اس��ت صورت گرفته و این مهم با همکاری فرمانداری ،دهیاریها و بخش��داریها امکانپذیر اس��ت ،ادامه داد :بنیاد مسکن استان با بهکارگیری
معماری همراه با ایدههای جدید و توجه به نکتههای فنی ،موجب احیای روس��تاها با هدف گردش��گری شده ،به طوری که در این زمینه گامهای
مؤثری برداشته شده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان بر گسترش تعاملهای بین بنیاد مسکن و فرمانداری برای اجرای پروژههای مهم در جهت توسعه این شهرستان
بهویژه مناطق روستایی تأکید کرد.
س��پس مهندس صفری با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن بهویژه در اجرای طرحهای هادی و توس��عه گردشگری ،به تعامل مطلوب بین
این دو دس��تگاه اش��اره کرد و گفت :خوش��بختانه تاکنون این نهاد انقالبی به خوبی توانسته با استفاده از فرصتها و پتانسیلها ،خدمات برجسته
و ارزش��مندی را در زمینه کمک به محرومین جامعه با حفظ کرامت انس��انی ارائه کند .وی ادامه داد :اقدامهای بنیاد مس�کن در زمینه

امور کالبدی و عمران و آبادی روس�تاهای این شهرس�تان کام ً
ال مش�هود اس�ت که امیدواریم با گسترش همکاریها بین
دستگاههای مرتبط و به روز شاهد افزایش خدمات به مردم بهویژه اقشار کمدرآمد در سطح روستاها باشیم.

مهندس صنعتی منفرد :صدور بیش از  63000فقره س��ند مالکیت روس��تایی در س��طح استان با
همکاری اداره ثبت اسناد و امالک
بناب��ر گزارش روابط عمومی ،مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل و معاونین بنیاد
مس��کن اس��تان با ناصری آذر -مدیرکل اداره ثبت اس��ناد و امالک استان دیدار
کردند.
در ابت��دا مهندس صنعتی منفرد با بی��ان مطالبی در مورد همکاری با اداره ثبت
اس��ناد و امالک گفت :بنیاد مسکن اس��تان با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک
تاکنون توانسته اس��ت از مجموع  92678واحد مسکونی روستایی برای 63191
واحد ،س��ند مالکیت صادر نماید .وی ادام��ه داد :اقدامهای جدی در مورد صدور

توانگری مؤمن در بینیازی از مردم است -امام جواد(ع)
54

طی س�الیان اخیر نش�ان از جایگاه بنیاد مس�كن و اعتماد دو طرفه دارد .وی از وجود وجه اشتراكاتی بین دو دستگاه سخن
گفت و اقدامهای بنیاد مسكن در عمران روستاها را بسیار مناسب دانست.

مدیرکل اداره ثبت اسناد وامالک استان خاطر نشان کرد :طبق بررسی از وضعیت فعلی صدور اسناد مالکیت روستایی و شهرهای زیر 25000
نفر جمعیت در اس��تان ،اجرای بهتر قانون الحاقی موادی به قانون س��اماندهی و حمایت از تولید و عرضه مس��کن یکی از اولویتهای این اداره
میباشد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اسناد در شهرهای زیر  25هزار نفر صورت پذیرفته ،به طوری که تاکنون برای  6637واحد مسکونی در این مناطق سند مالکیت صادر شده است.
سپس ناصری آذر گفت :مجموعه ثبت اسناد و امالک هیچ گاه بنیاد مسكن را از خود جدا نمی داند و آمار اسناد صادره

مهندس تاراسی :با همکاری و هماهنگی بیشتر میتوان خدمت مطلوب تری به افراد ارائه داد
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بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل و معاونین
بنیاد مس��کن اس��تان با مهندس تاراسی -رئیس س��ازمان جهادکشاورزی
اس��تان در زمینه گس��ترش تعامالت ،همکاریها و حل مشکالت موجود
دیدار و گفتگو کردند.
در ابت��دا مهندس صنعتی منفرد به برخی خدمات و فعالیتهای این نهاد
انقالبی بهویژه در س��طح روستاها اش��اره کرد و گفت :بنیاد مسکن استان
در تمام��ی ابعاد اقدامهای خود در مورد عمران و آبادانی روس��تاها،موضوع
کالن توسعه پایدار روس��تایی را که عبارت از وحدت میان ابعاد اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و زیس��ت محیطی بهمنظور باال بردن سطح معیشت و
بهبود زندگی روستاییان میباشد را مورد توجه قرار داده است.
در پایان مهندس تاراسی با سپاس از فعالیتهای بنیاد مسکن

استان بهویژه در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی روستاییان،
بر گس�ترش تعامالت بین این دو دس�تگاه تأکید و ابراز امیدواری نمود که با همکاری و هماهنگی بیشتر میتوان خدمات
مطلوبتری به افراد ارائه کرد.

مهندس صنعتی منفرد:بنیاد مس��کن بر ترویج اصول ساختمانس��ازی و اس��تفاده صحیح از مصالح
مقاوم تأکید جدی دارد

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،مهندس صنعتی منف��رد -مدیرکل و معاونین
بنیاد مسکن اس��تان با دکتر رسولی -رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان در زمینه گس��ترش تعامالت و همکاریها در زمینههای مختلف دیدار
و گفتگو کردند.
در این دیدار مهندس صنعتی منفرد به تبیین عملکرد و اهداف بنیاد مسکن
و نیز فعالیتهای مش��ترک با نظام مهندس��ی س��اختمان پرداخت و گفت :با
توجه به اهداف مش��ترک بین این دو مجموعه میت��وان با افزایش تعامالت
و همکاریه��ا از ظرفیتها و پتانس��یلهای یکدیگر در زمین��ه ارائه خدمات
مطلوبتر به مردم استفاده نمود.
وی با بیان اینکه ،اجرای اصول مهندس��ی در س��اخت و سازهای روستایی
از اهمیت ویژهای برخوردار اس��ت ،افزود :بنیاد مسکن استان بر ترویج اصول
س��اختمان س��ازی ،رشد آگاهی عمومی و استفاده صحیح از مصالح مقاوم و اس��تاندارد در باال بردن کیفیت ساخت و سازهای شهری و روستایی
تأکید جدی دارد.
در ادامه دکتر رس�ولی با قدردانی از فعالیتهای این نهاد در زمینه تأمین مس�کن برای اقش�ار کمدرآمد و ترویج اصول

ّ
معظم رهبری
دهة فجر مظهر شکوه ،عظمت و فداکاری م ّلت ایران است -مقام
55

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ساختمانسازی گفت :بنیاد مسکن استان نقش مهمی در پیشگیری از بروز بحران به عهده دارد.

وی با اشاره به اهمیت مبحث ایمنی در ساختمان و ضرورت ارتقای آموزش در این مورد گفت :با توجه به وجود اهداف و فعالیتهای مشترک
بین این دو دستگاه میتوان خدمات ارزشمندی به مردم استان بهویژه در زمینه تأمین مسکن ارائه نمود.

نماینده ولیفقیه در اس��تان :در عرصه زیرس��اختها ،علم و فن��اوری ،گامهای مهمی در طول چهل
سال انقالب برداشته شده است
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت تبیین ابع��اد بیانیه مقام معظم رهبری در
مورد گام دوم انقالب با س��خنرانی آیتا ...خاتمی -نماینده ولیفقیه در اس��تان،
امامجمعه شهر زنجان و حوزه نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان ،مهندس
صنعتی منفرد -مدیرکل بنیاد مسکن استان و گروهی از کارکنان این نهاد برگزار
شد.
در این مراس��م ،آیتا ...خاتمی به تش��ریح بیانیه گام دوم انقالب از سوی مقام
معظ��م رهبری پرداخت و گفت :بخش اول بیانی��ه گام دوم انقالب ،مراحل طی
ش��ده در  ۴۰سال اول است که موفقیتها و کوتاهیها بسیار منصفانه بیان شده
اس��ت .وی ادامه داد :بخش دوم بیانیه نیز توقعات و انتظارات اس��ت که باید از
تجربههای گام اول در آن استفاده شود.
نماین��ده ولیفقیه در اس��تان با بیان اینکه طبق فرمای��ش مقام معظم رهبری
راه طی ش��ده فقط قطعهای از مس��یر افتخار آمیز به س��وی آرمانهای بلند نظام جمهوری اسالمی اس��ت ،افزود :دنباله این مسیر به گمان زیاد به
دشواریهای گذشته نیست و ادامه مسیر باید با همت ،سرعت عمل و ابتکار جوانان طی شود.
امامجمعه تصریح کرد :بیانیه مقام معظم رهبری در مورد گام دوم انقالب نقش��ه راهی اس��ت که مخاطب اول این بیانیه ،اساتید حوزه ،دانشگاه
و نخبگان جامعه میباشند که باید به درستی تبیین شود.
آیتا ...خاتمی خاطر نشان کرد :توجه به سرگذشت چهل ساله انقالب اسالمی و اینکه انقالب منشأ چه برکاتی برای این کشور و جامعه بوده
اس��ت بر همگان الزم و ضروری اس��ت ،بهویژه برای جوانانی که بیش��ترین نقش را در گام دوم انقالب میتوانند بر عهده داشته باشند از اهمیت
ویژهای برخوردار است.
وی در پای�ان تأکی�د ک�رد :در عرصههای مختل�ف دوران دفاع مقدس ،پی�روزی انقالب ،مقابله ب�ا توطئههای داخلی و
خارجی ،همه ،تجربههای خوب و موفق دیروز ماست که باید از این تجربهها برای رسیدن به قله تعالی استفاده کرد.

نشست مشترک بنیاد مسکن و ادارهکل راه و شهرسازی استان

در نشس��ت مش��ترکی که با حضور مهن��دس صنعتی منفرد -مدی��رکل بنیاد
مس��کن استان ،مهندس بیات منش -مدیرکل راه و شهرسازی استان و معاونین
دو دس��تگاه برگزار ش��د ،در مورد روند اجرای طرح اقدام ملی مس��کن در سطح
شهرهای زیر  ۱۰۰هزار نفر در سطح استان بحث و گفتگو گردید.
همچنین در مورد بررس��ی ادامه روند آمادهس��ازی سایت  ۷۳هکتاری زنجان و
سایر پروژههای بنیاد مسکن و اداره راه و شهرسازی مباحثی مطرح شد.

خداوند عزّوجل فرموده است از صبر و نماز کمک بگیرید ،صبر ،روزه است -امام صادق(ع)
56

تقدیر از مدیرکل بنیاد مسکن استان در همایش روز جهانی معلولین
بناب��ر گزارش روابط عمومی ،در همایش روز جهانی معلولین که با حضور دکتر
مردای نافچی -معاون سیاس��ی ،امنیتی و اجتماعی و گروهی از مسئولین استانی
برگزار ش��د ،از تالشهای مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل بنیاد مس��کن استان
در زمینه نقش بارز و ارزشمند وی در به ثمر رساندن طرح ها ،برنامههای توسعه
محور و توانمندس��ازی جامعه هدف سازمان بهزیس��تی با اهدای لوحی قدردانی
بهعمل آمد.
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست مشترکی با حضور مهندس صنعتی منفرد-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس بیات منش -مدیرکل راه و شهرس��ازی
اس��تان و مهندس محمدی -مدیرعامل شرکت خانه گس��تر یکم در مورد طرح
اقدام ملی مسکن و پروژههای مشارکتی برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس صنعتی منفرد گفت :تأمین مسکن محرومان و اقشار
کمدرآمد اعم از روس��تایی و شهری از طریق تولید و ساخت واحدهای مسکونی
با فراهم نمودن مشارکت و همکاری مردم ،خیرین یا اخذ تسهیالت بانکی یکی
از اهداف مهم بنیاد مسکن است.
در ادامه مدیرعامل ش��رکت خانه گستر یکم و مدیرکل راه و شهرسازی استان
با ارائه مباحثی در مورد طرح اقدام ملی مس��کن و اجرای پروژههای مشارکتی بر
تعامل و هم افزایی بیشتر بین این سه مجموعه تأکید کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مشترک در مورد اجرای طرح اقدام ملی مسکن و پروژههای مشارکتی

نشست کمیته برنامهریزی شهرستان طارم با حضور فرماندار

بنابر گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت کمیته برنامهریزی شهرس��تان طارم با
حضور مهندس صفری -فرماندار شهرس��تان ،مهندس محمدی -معاون عمران
روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس مجیدی -مدیرکل دفتر برنامهریزی و
هماهنگ��ی طرح ها ،دکتر صدیقه حس��ینی حاصل -رئیس گ��روه برنامه ریزی،
دکتر عزیزپور و دکتر حیدریان -مش��اوران بنیاد مسکن در امور عمرانی ،مهندس
شمس -مدیر بنیاد مسکن شهرستان طارم ،مهندس احمدی -مسئول دفتر فنی
و مطالعات عمرانی و سایر کارشناسان برگزار شد.
در این نشست در مورد ارائه الگوی تسهیلگری در اجرای نتایج مطالعات برنامه
توس��عه اقتصادی ،اشتغالزایی و طرح توس��عه پایدار منظومههای روستایی در ۷
بخش مرکزی این شهرستان گفتگو شد.

ّ
معظم رهبری
حضرت امام خمینی(ره) مظهر تقوا ،توجه ،معرفت ،اخالص و عمل برای خدا بود -مقام
57

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهندس بابایی :بنیاد مس��کن همواره در تهیه و اجرای با کیفیت و اصولی طرحهای عمرانی بهویژه
در سطح روستاها پیشتاز بوده است
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بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس بیگدلی -فرماندار و مهندس بابایی -مدیر
بنیاد مس��کن شهرستان خدابنده با حجتاالسالموالمسلمین موسوی -امامجمعه
این شهرستان دیدار و گفتگو کردند.
در ابت��دا مهندس بابایی با اش��اره به فعالیتهای این نهاد گفت :بنیاد مس��کن
اس��تان بهعنوان یکی از دس��تگاههای خدمات رس��ان بوده که هم��واره در تهیه
و اج��رای ب��ا کیفیت و اصولی طرحه��ای عمرانی بهویژه در روس��تاها و مناطق
سانحهدیده پیشتاز بوده است.
وی ادام��ه داد :تأمین عادالن��ه امكانات از طریق ایجاد تس��هیالت اجتماعی،
تولیدی و رفاهی ،هدایت وضعیت فیزیكی روس��تا ،ایجاد تس��هیالت الزم جهت
بهبود مسكن روستاییان و ارائه خدمات محیط زیستی و عمومی بوده که از برخی
خدمات این نهاد انقالبی است.
در ادامه حجتاالسالموالمسلمین موسوی از فعالیتهای ارزشمند این نهاد در زمینه کمک به اقشار کمدرآمد قدردانی کرد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان سمنان
نشست بررسی مشکالت روستای مؤمنآباد

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی با حض��ور مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،دکت��ر صمیمیان -مدیرکل دفتر امور روس��تایی
و ش��وراهای اس��تانداری ،دهیار و اعضای ش��ورای اسالمی روس��تای مؤمنآباد
شهرستان سرخه در استانداری برگزار شد.
این نشس��ت بهمنظور رس��یدگی به درخواس��تهای مردم و مس��ئولین محلی
روس��تای یاد ش��ده تش��کیل و پ��س از بح��ث و تبادلنظر در م��وارد مطروحه،
تصمیمهای الزم برای ارائه خدمات بهتر اتخاذ شد.

دیدار با خانواده شهید بنیاد مسکن استان

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،بهمناس��بت گرامیداش��ت هفته بس��یج ،مهندس
علیرضا فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،دهرویه -رئیس سازمان بسیج
کارمندان و ش��وقانی -جانش��ین فرماندهی س��پاه قائم آل محمد (عج) استان و
گروهی از کارکنان بنیاد مسکن با خانواده شهید اسماعیل برهانی دیدار کردند.
در این دیدار س��رهنگ شوقانی با اشاره به اینکه عزت و اقتدار انقالب اسالمی
مرهون خون ش��هیدان است گفت :با خدمترسانی به مردم باید ادامه دهنده راه
شهدا باشیم.

والیت فقیه برای شما یک هدیه الهی است -امام خمینی(ره)
58

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،مهندس علیرضا فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان با مهندس فخری -معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرس��تان شاهرود
دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدا مهندس فالحی گزارشی از اقدامهای صورت گرفته توسط این نهاد در
شهرس��تان را ارائه و ابراز امیدواری کرد که با تعامل بیش��تر شاهد پیشرفتهایی
چشمگیر در این شهرستان باشیم.
در ادام��ه مهندس فخری با بیان اینکه بنیاد مس�کن با ارائه خدمات

اتمام تعداد  25000واحد مسکونی روستایی

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان با
مهندس میقانی -فرماندار شهرستان مهدیشهر دیدار و گفتگو کرد.
در ابت��دا مهن��دس فالحی با ارائ��ه گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مس��کن در
زمینههای عمران روس��تایی و ساخت مسکن مقاوم روستایی گفت :بنیاد مسکن
استان تاکنون بیش از  25000واحد مسکونی روستایی را به انجام رسانده و بیش
از  896000میلیون ریال برای بهس��ازی و اصالح معابر در تعداد  228روس��تای
استان هزینه و اجرا نموده است.
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مناس�ب به روس�تاییان موج�ب حف�ظ و تثبیت جمعیت روس�تایی
میشود گفت :اساس فعالیتهای بنیاد مسکن برای اقشار محروم
جامعه و روس�تاییان اس�ت که موجب�ات دلگرمی م�ردم را فراهم
نموده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با فرماندار

نشست مدیرکل با شهردار شاهرود

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی با حض��ور مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مسکن استان و مهندس احمدی -شهردار شاهرود برگزار شد.
در ابتدا مهندس احمدی با قدردانی از فعالیتهای خوب بنیاد مس��کن اس��تان،
اج��رای پروژههای مس��کن ش��هری در س��طح شهرس��تان ش��اهرود را یکی از
شاخصترین این فعالیتها برشمرد.
در ادامه به مس��ائل مرتبط پرداخته و پس از تبادلنظر تصمیمهای الزم اتخاذ
شد.

نشست کمیسیون مغایرتهای غیر اساسی روستاهای شهرستان شاهرود

بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت کمیس��یون مغایرتهای غیراساس��ی
شهرس��تان ش��اهرود با حضور مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان،
مهن��دس ترکمانی -مدیرکل دفتر فنی اس��تانداری س��منان و اعضای کارگروه
نمایندگان س��ازمان جهاد کشاورزی ،فرمانداری ،بخشداری ،دهیاران و شوراهای
اس�لامی بهمنظ��ور بررس��ی  60فقره پرون��ده متقاضیان در تعداد  23روس��تای
شهرستان شاهرود برگزار و پس از بحث و تبادلنظر ،تصمیمگیری شد.

خداوند ع ّز و جل کسی را که در میان جمع ،بدون ناسزاگویی شوخی کند ،دوست دارد -امام محمد باقر(ع)
59

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مشترک با مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان
بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مشترکی با حضور مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان و مهندس عمیدی -مدیرکل راه و شهرسازی
شرق استان در مورد اجرای پروژههای مسکن در سطح شهرستان شاهرود و
طرح اقدام ملی مسکن برگزار شد.
در این نشست مسئولین به بررسی مسائل فی مابین پرداخته و تصمیمهای
الزم اتخاذ گردید.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان سیستان و بلوچستان
نشست آموزشی پدافند غیرعامل

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت آموزش��ی پدافند غیرعامل با هدف آش��نایی مدیران و کارکنان بنیاد مس��کن استان با اصول و مبانی پدافند
غیرعامل و با تدریس غالمی -جانشین شورای راهبردی پدافند غیرعامل بنیاد مسکن استان برگزار شد.

نشست آموزش دهیاران

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت آموزش دهیاران بخش مرکزی شهرستان
زاه��دان در م��ورد فعالیتها و وظایف دهیاران در ارتباط ب��ا صدور پروانه ،ثبت
درخواست متقاضیان از طریق سامانه عمران روستایی و شیوه برخورد با تخلفات
ساختمانی و تصرفات غیرقانونی توسط کارشناسان بنیاد مسکن استان با حضور
فرماندار و بخشدار مرکزی شهرستان زاهدان در فرمانداری این شهر برگزار شد.
گفتنی است نشست آموزشی دهیاران بخش مرکزی ،بخشهای ریگ ملک و
الدیز شهرس��تان میرجاوه و دهیاران بخش مرکزی شهرستان چابهار نیز توسط
کارشناسان بنیاد مسکن استان برگزار شد.

تفاهمنامه همکاری فیمابین بنیاد مسکن و داراالفتا اهل سنت
به گ��زارش روابط عمومی ،تفاهمنامه همکاری فیمابین بنیاد مس��کن و
داراالفتا اهل سنت مسجد مکی شهرستان زاهدان منعقد شد.
در ابتدا س��یدخلیل منبتی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان گفت :با توافق و
تفاهم صورت گرفته با مولوی عبدالحمید -امامجمعه اهل س��نت شهرستان
زاهدان و داراالفتا دارالعلوم شهرستان زاهدان ،بنیاد مسکن نسبت به اجرای
طرح ساخت مسکن روستایی برای برادران اهل سنت اقدام میکند.
س��یدخلیل منبتی افزود :در ای��ام هفته مراحل نهایی ای��ن توافق صورت
گرفت تا روس��تاییانی که در مناطق محروم و حاش��یه ش��هرهای استان از
مسکن مناسب برخوردار نیستند بتوانند صاحب خانه شوند .وی تصریح کرد:
بنیاد مس��کن زمینه ارائه تسهیالت بانکی بدون ش��ائبه ربا را از طریق عقد
مش��ارکت مدنی فراهم و ناظران فقهی نیز بر روند انجام صحیح و درس��ت

غیبت آن است که درباره برادرت چیزی بگویی که خداوند آن را پنهان کرده است -امام صادق(ع)
60

برگزاری اجالس نماز

به گزارش روابط عمومی ،پنجمین اجالس نماز استان با حضور مقامات استانی و همچنین نماینده ستاد اقامه نماز کشور با عنوان نماز و مدرسه
برگزار شد.
گفتنی اس��ت با توجه به ارزیابیهای انجام ش��ده ،ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان شایسته تقدیر ویژه شناخته شد که با اهدای لوح تقدیر به
فریفته -دبیر ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان ،از تالشهای آنان قدردانی بهعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی ،کردس��تانی -مدیرکل و معاونین صدا و سیمای
استان با مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار مهندس منبتی با تش��ریح فعالیتهای بنیاد مس��کن در حوزه
مس��کن محرومین ،س��اخت بیش از  6000واحد مس��کونی و بس��یج همه
امکانات در این زمینه ،اطالعرس��انی برای مردم در مورد روند این اقدامها را
توس��ط صدا و سیمای استان ضروری دانس��ت .وی با بیان اینکه باید چهره
فقر را از استان با اقدامهای جهادی زدود و در این زمینه بنیاد مسکن استان
پیشگام در حوزه مسکن روستاییان و محرومین است ،خواستار همکاری همه
دستگاهها شد و اطالع مردم برای خدماتی که به ایشان میشود را با کمک
صدا و سیما مهم برشمرد.
س��پس کردس��تانی نیز با قدردانی از تالشهای مجموعه بنیاد مس��کن در رفع محرومیتهای استان ،آمادگی این مجموعه را برای همکاری و
اطالعرسانی فعالیتهای بنیاد مسکن استان اعالم نمود.
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دیدار مدیرکل صدا و سیما با مدیرکل بنیاد مسکن استان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

عقود نظارت خواهند کرد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان اظهار کرد :با امضای این توافق نامه و حمایت علمای اهل سنت استان ،کار طراحی و ساخت مسکن مناسب برای
روستاییان با سرعت ،قوت و قدرت اجرایی میشود و هموطنان در این مناطق از آسیبهای احتمالی وقایع و بالیای طبیعی مصون خواهند ماند.

دیدار مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران با مدیرکل بنیاد مسکن استان
به گ��زارش روابط عمومی ،پاالش -مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران
اس��تان با مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان دی��دار و پیرامون
همکاریهای دو دستگاه گفتگو کرد.
در ای��ن دی��دار پاالش با بیان مطالبی خواس��تار هم��کاری و همیاری بنیاد
مسکن برای تأمین سرپناه خانوادههای تحت پوشش بنیاد شهید شد.
س��پس منبتی نیز با برشمردن رش��ادتها و دالوریهای شهدا و ایثارگران
در  8س��ال دفاع مقدس و همچنین حافظین امنیت در اس��تان ،توجه به این
خانوادهها را از برنامههای بنیاد مس��کن دانس��ت و آمادگ��ی این نهاد را برای
تأمین مسکن این عزیزان اعالم نمود.

آن که نداری حیرانش کند ،توانگری سرمستش میسازد -امام موسی کاظم(ع)
61
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان فارس
حسین رضازاده :توجه به اقشار محروم و تأمین عدالت در توسعه از آرمانهای نظام اسالمی است
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بنابر گزارش روابط عمومی ،حس��ین رضازاده -نماینده مردم شهرستان کازرون
در مجلس ش��ورای اس�لامی در نشس��تی که با حضور دهیاران و اعضاء شورای
اس�لامی روس��تاهای بخش مرکزی در بخش��داری بخش مرکزی شهرس��تان
کازرون برگزار ش��د به بررسی مشکالت روس��تایی این منطقه پرداخت و گفت:
توجه به اقشار محروم و تأمین عدالت در توسعه از آرمانهای نظام اسالمی است.
در ابتدا دهیاران و اعضای شورای بخش مرکزی درخواستهای خود را مطرح
کردند.
س��پس رضازاده بر لزوم پیگیری موضوع از س��وی مسئوالن محلی و استانی و
نیز بر تداوم خدمت به مردم توسط بنیاد مسکن تأکید کرد.
همچنین مهندس قاسم داوودی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان کازرون نیز
ضمن پاس��خگویی به س��ئوالهای دهیاران حاضر در نشست بر روند خدمترسانی به روستاها تأکید کرد و خواستار توجه بهتر و تخصیص اعتبار
بیشتر از سوی نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی گردید.

بنیاد مسکن شهرستان شیراز و رویکردهای توسعه روستایی

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،مهندس تحقیقی -مدیرکل س��تاد اجرایی فرمان
حضرت امام(ره) اس��تان از پروژههای بهس��ازی مشترک بنیاد مسکن شهرستان
ش��یراز و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در روستاهای جرسقان ،سلطانآباد
و کرونی واقع در بخش مرکزی این شهرس��تان بازدید کرد و رویکردهای توسعه
روس��تایی و محرومیتزدایی در شهرس��تان ش��یراز مورد بازبینی و بررسی قرار
گرفت.
در این بازدید مهندس مسعود صف شکن -مدیر بنیاد مسکن شهرستان شیراز با
تأکید بر اینکه محرومیتزدایی و توسعه روستایی رویکردهای اصلی بنیاد مسکن
در ارائه خدمات به مردم اس��ت گفت :در س��الهای گذش��ته در شهرستان شیراز
گامهای مثبتی برای محرومیتزدایی و توس��عه برداشته شده است ،گامهایی که
معطوف به تحول و ایجاد انگیزه در روستاییان برای ماندگاری در روستا و کاهش مهاجرتها بوده است.
مهندس صف ش��کن در ادامه با اش��اره به تنوع قومی و پیچیدگیهای س��کونت در مناطق حاش��یه شهرستان ش��یراز ،تأکید کرد :باید از همه
فرصتهای قانونی برای س��اماندهی حاش��یه نشینی در این شهرستان استفاده کرد .وی همچنین گفت :اجرای طرحهای توسعه شهری و ساخت
مسکن متناسب با سطوح درآمدی مختلف در جامعه رویکردی است که بنیاد مسکن برای تأمین مسکن دراین مناطق دنبال میکند.
در پایان مهندس تحقیقی با ابراز رضایت از فعالیتهای بنیاد مسکن قدردانی کرد.

نمایشگاه عکس با همکاری بنیاد مسکن شهرستان بوانات

بنابر گزارش روابط عمومی ،بنیاد مس��کن شهرس��تان بوانات همزمان با اجرای مانور سراس��ری زلزله در مدارس كش��ور برای افزایش آگاهی
دانشآموزان ،آینده سازان این جامعه اقدام به برپایی نمایشگاه عکس در مدرسههای دخترانه كوثر و حجاب شهرستان بوانات برپا شد.
این نمایشگاه با موضوع آشنایی دانش آموزان با زلزله و سطوح خرابی ناشی از آن ،معرفی خسارتهای ثانویه ناشی از زلزله ،زمینهسازی برای
فرهنگ ساخت و ساز مقاوم در برابر زلزله با شعار زلزله بال نیست و ساخت و ساز نامناسب ،ترتیب یافت.

هر که خدا را آنگونه که سزاوار اوست ،بندگی کند ،خداوند بیش از آرزوها و کفایتش
به او عطا میکند -امام باقر(ع)
62
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بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس عباس کش��اورز -بخش��دار جدید ش��هر
رستاق با مهندس میزان -مدیر بنیاد مسکن شهرستان داراب دیدار کرد.
در ای��ن دی��دار مهندس میزان خواس��تار تعامل هرچه بهتر بخش��داری با بنیاد
مس��کن ش��د و پیرامون مواردی از قبیل ساخت و س��از غیرمجاز ،ترویج استفاده
از تس��هیالت طرح ویژه مسکن روس��تایی و مسائل و مشکالت روستاهای شهر
رس��تاق مطالبی را بیان نمود .وی در ادامه گفت :بخش رس��تاق از جمله مناطقی
اس��ت که از محرومیت مضاعف رنج میبرد به همی��ن دلیل خدمت به مردم در
این بخش از جمله مواردی اس��ت که بای��د در اولویت قرار گیرد و ما نیز از همه
ظرفیتهای قانونی برای رس��یدن به عدالت در توسعه و ارائه خدمات به مناطق
محروم این بخش بهرهگیری خواهیم کرد.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان داراب اس��تفاده از ابزارهای قانونی برای ایجاد انگیزه الزم در روس��تاییان جهت کاهش مهاجرتها را مورد تأکید
قرار داد و افزود :تأمین معیش��ت ،درآمد و ایجاد ابزارهایی برای ایجاد اش��تغال بیش��تر و پایدار در مناطق روستایی انگیزه بیشتری برای ماندگاری
روستاییان را در این مناطق به وجود میآورد.
مهندس میزان همچنین گزارشی از فعالیتهای انجام شده توسط بنیاد مسکن این شهرستان را ارائه داد.
س��پس مهندس کش��اورز با مثبت ارزیابی نمودن فعالیتهای بنیاد مس��کن در شهرس��تان آمادگی خود را برای هر نوع همکاری با این نهاد در
زمینه عمران و آبادانی روستاها اعالم کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مدیر بنیاد مسکن شهرستان داراب و بخشدار رستاق

روستاهای منصوریه و شمسآباد پاسخن در مسیر توسعه

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس پهلوانیان -کارش��ناس مسئول دفتر فنی
بنیاد مس��کن کش��ور ،مهندس آزما و مهندس علیزاده -کارشناسان بنیاد مسکن
استان ،محرابی -بخشدار فسارود ،مهندس میزان -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
داراب و دهیار و شورای اسالمی روستاهای منصوریه و شمسآباد پاسخن از توابع
بخش فسارود شهرستان داراب از این روستاها بازدید کردند.
در ابت��دا مهن��دس پهلوانی��ان قابلیتهای توس��عه دراین مناط��ق را در زمینه
سیاس��تهای برنامه ششم توس��عه و با توجه به پیش بینی دو روستای یاد شده
بهعنوان روستاهای هدف گردشگری مورد ارزیابی قرار داد.
س��پس مهندس میزان ب��ا ارائه گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مس��کن گفت:
قابلیتهای توسعه روستایی در این دو روستا شگرف و قابل توجه بوده و اینها از جمله مناطق اولویتدار شهرستان داراب برای توسعه روستایی
و اجرای طرحهای محرومیتزدایی هستند.
گفتنی است مسئولین یاد شده همچنین از روستاهای هدف گردشگری نوایگان و الیزنگان بازدید کردند.

پایان عملیات آسفالت معابر روستای فیشور اوز

بنابر گزارش روابط عمومی ،عملیات آس��فالت پروژه روس��تای فیشور اوز با اعتباری بیش از  1000میلیون ریال از سوی بنیاد مسکن شهرستان
الرستان به پایان رسید.
مهندس ناصر زائری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان الرستان با بیان اینکه این پروژه به متراژ  1135مترمربع آسفالت اجرا شده است گفت :برای
اجرای این طرح اعتباری بیش از  1000میلیون ریال اختصاص یافت که از محل اعتبارهای نفت و گاز سال  97و قیر تأمین اعتبار گردیده است
و تعداد  1700خانوار از مزایای این طرح بهرهمند شدند.
همچنین پروژه بهسازی معابر شهرک روستای منصورآباد از بخش جویم شهرستان الرستان با اعتباری بیش از  1000میلیون ریال اجرا شد و
تعداد  729خانوار از مزایای این طرح بهرهمند شدند.

خدای تعالی ایمان را برای پاکیزگی از شرک قرار داد و نماز را برای دوری از تک ّبر و
خودخواهی -حضرت زهرا(س)
63
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روستای کرفت در مسیر توسعه

بنابر گزارش روابط عمومی ،در نشستی با حضور هادی سقاباشی -رییس اداره
پشتیبانی بنیاد مس��کن و مسئول واگذاری زمین بنیاد مسکن و تعدادی از اهالی
روس��تای کرفت شهرستان خفر مراسم قرعه کشی اعطای زمین برای مشمولین
اراضی در این روستا برگزار شد.
هادی سقاباش��ی هدف از برگزاری مراس��م قرعه کشی در حضور متقاضیان را
حذف هر گونه ابهام؛ احترام به حقوق آنان و رعایت عدالت برشمرد.

وی ه�دف از واگذاری اراضی روس�تایی را خانهدار ش�دن جوانان
و توس�عه روس�تاها برش�مرد و گفت :در نظر گرفتن موازین قانونی دراعطای اراضی موجب کاهش رانت ،بورس بازی،
معامله گری نادرس�ت و کاهش احتمال ایجاد بازار س�یاه خواهد ش�د ،تعیین اولویتها و در نظر گرفتن قانون دراعطای اراضی و
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اعطای آن به واجدین شرایط موجب شفافیت بیشتر و ایجاد بستر سالم و روشن برای توسعه روستاها میشود.
گفتنی است تعداد  48قطعه زمین طی قرعه کشی به افراد واجد شرایط دراین روستا اختصاص یافت.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قزوین
دشمن تمام مبانی اعتقادی ما را هدف گرفته است

بنابر گزارش روابط عمومی ،مراس��می بهمناسبت میالد امام حسن عسگری(ع)
با حض��ور مهن��دس گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،حجتاالس�لام
رمضانی -قائم مقام مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان،
حجتاالسالموالمسلمین فاطمیان -امامجمعه شهر اقبالیه و مدرس حوزه علمیه
شهر قزوین ،مدیران و کارکنان در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا حجتاالسالموالمس��لمین فاطمیان با تش��ریح مبانی اخالق اسالمی،
مراحل سیر و سلوک روحی بشر را در تعبد و بندگی که اوج آن نماز است توصیف
کرد و گفت :قرارگاه ایمان ،قلب و دل انسانها است و تبلور ایمان در عمل ممکن
میش��ود .وی با اش��اره به توطئههای دشمنان نظام اسالمی کشور اظهار داشت:
دشمنان تمام مبانی اعتقادی ما را هدف گرفتهاند و در این زمینه باید همواره به
ترویج عملی مبانی اخالق اسالمی و اصلیترین عنصر ایمان یعنی نماز بیش از پیش کوشا باشیم.
در پایان این مراس��م به دلیل اجرای موفق و نمونه برنامههای س��تاد اقامه نماز ،امور ترویج نماز و کسب رتبه برتر در بین ادارههای استان ،لوح
تقدیر کسب رتبه برتر ستاد اقامه نماز استان قزوین به مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مسکن استان اهدا شد.

تقدیر از خانوادههای معظم شهدا و بسیجیان نمونه

بنابر گزارش روابط عمومی ،با حضور مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان ،س��رگرد فیضی -فرمانده پایگاه مقاومت بس��یج ادارههای شهید بهشتی
اس��تان و حجتاالس�لام رمضانی -فرمانده پایگاه بس��یج بنیاد مس��کن استان،
مراسم تجلیل از خانوادههای معظم شهدا برگزار شد.
در این مراس��م س��رگرد فیضی با اش��اره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر
حفظ آمادگی بس��یج ،با تحلیل وضعیت موجود کشور و منطقه گفت :کشورهای
استعمارگر نظیر انگلیس و آمریکا با توجه بهعملکردشان در تاریخ میهن اسالمی
ما نش��ان دادند که برای رس��یدن به منافع خود هر راه��ی را گزینه حرکت خود
قرار میدهند.

پیروزی انقالب مرهون فداکاریهای دالورانه م ّلت ،خصوصاً شهیدان است -امام خمینی(ره)
64

کسب رتبه برتر در مسابقات جشنواره نقاشی صلح و دوستی

بنابر گزارش روابط عمومی ،دالرام جمالی فرزند محمود جمالی از کارکنان بنیاد مس��کن اس��تان ،با ش��رکت در چهارمین دوره جشنواره نقاشی
صلح و دوس��تی که به همت س��ازمان هالل احمر کشور برگزار گردید ،موفق به کسب رتبه برتر در بین آثار راه یافته ،دریافت لوح تقدیر و هدیه
از معاون سازمان هالل احمر کشور شد.
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،کسب این موفقیت را به وی و خانواده اش تبریک میگوید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در پایان مراسم با اهدا لوح و هدیه از خانوادههای معظم شهدا و بسیجیان نمونه قدردانی بهعمل آمد.

نشست مشترک مدیران بنیاد مسکن و ادارهکل ثبت اسناد و امالک استان
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به گ��زارش روابط عمومی ،بهمنظور تبادلنظر و بررس��ی رون��د اجرای قانون
س��اماندهی و حمایت از تولید و عرضه مس��کن مدیران بنیاد مسکن استان و نیز
بررس��ی تغییرات سیس��تمهای ثبت نقشههای ثبتی ،نشس��تی با حضور مدیران
ادارهکل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان و بنیاد مسکن اس��تان و رؤسای شعب در
شهرستانهای استان برگزار شد.
در ابتدا صفدر کش��اورز -مدیرکل اداره ثبت اس��ناد و امالک استان با قدردانی
از تالشهای مجموعه بنیاد مس��کن در صدور سند روستاییان و همچنین صدور
اس��ناد شهرهای زیر  25000نفر ،گفت :ادارههای ثبت بیشترین تعامل را با بنیاد
مس��کن داش��ته و دارند و با توجه به اینها اجرای بهتر قانون ساماندهی و حمایت
از تولید و عرضه مسکن یکی از اولویتهای این ادارهکل بوده و هرگونه همکاری در این زمینه انجام خواهد شد.
سپس گونجی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به حجم مطلوب همکاری بین دو دستگاه گفت :تا پایان سال  98کلیه برنامههای مشترک
دو دستگاه اجرایی و به پایان میرسد و ارائه و صدور بیش از  63000فقره سند روستایی و شهری کار بسیار بزرگی است که امید است در آینده
شاهد رشد این روند باشیم.
در این نشس��ت برای بررس��ی روند بروزرسانی نقش��ههای ثبتی در سامانههای بنیاد مسکن و اداره ثبت اس��ناد و امالک استان و نیز ضرورت
بروزرسانی سیستمهای ثبتی و نقشهها بحث و تبادلنظر صورت گرفت.

مراسم تکریم نومکلفین فرزندان همکاران

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور حجتاالس�لام س��یدقریش
موس��وی -رئیس ستاد اقامه نماز استان ،مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان ،حجتاالسالم رمضانی -قائم مقام مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در
بنیاد مسکن استان و کارکنان این نهاد در استان ،از فرزندان نو مکلف همکاران
تکریم بهعمل آمد.
در این مراس��م حجتاالسالم سیدقریش موسوی با تشریح برکتها و اهمیت
نم��از و فرهنگ آن در امور جاری زندگی ،ریش��ه تمامی نابهنجاریهای موجود
را در عدم توجه به امر نماز دانس��ت .وی با تش��بیه نماز به س��ر در بدن گفت :در
روایات از نماز بهعنوان س��تون دین یاد میش��ود و از نظر پیامبران معیار ارزیابی
انسان نماز است.

رئیس س�تاد اقامه نماز اس�تان قزوین با اش�اره به کس�ب رتبه برتر بنیاد مسکن کشور بهعنوان دس�تگاه برتر در بین
وزارت خانههای کش�وری این مهم را نش�انگر اهمیت مدیران این نهاد به امر نماز دانست و افزود :خوشبختانه به همت
دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان نیز این نهاد رتبه برتر را دارا است که جای قدردانی دارد.

در پایان این مراسم با اهدا لوح تقدیر و هدایای فرهنگی از نومکلفین فرزندان همکاران تقدیر بهعمل آمد.

آدمی بنده خالص خدا نمی شود تا آنگاه که ستایش و نکوهش نزد او یکسان شود -امام صادق(ع)
65

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

واگذاری طرح ملی مسکن در شهرهای کمتر از  100هزار نفر بر عهده بنیاد مسکن گذاشته شده است
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس اصغر گونجی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
در نشست مشترکی با مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان قزوین گفت :ساخت
واحدهای مس��کونی در طرح ملی مس��کن در شهرهای کمتر از  ۱۰۰هزار نفر بر
عهده بنیاد مس��کن گذاش��ته ش��ده و واگذاری آن نیز دهکهای  3تا  ۶را در بر
میگیرد.
مهندس گونجی با اشاره به شرایط ثبت نام متقاضیان در این طرح افزود :سابقه
سکونت پنج ساله افراد در شهر مورد تقاضا ،متأهل بودن یا سرپرست خانوار ،فاقد
مالکیت ملک مس��کونی از سال  ۸۴به بعد و استفاده نکردن از تسهیالت دولتی
و مس��کن از جمله ش��رایط متقاضیان هنگام ثبت نام است .وی با اشاره به سهمیه  2246واحدی استان در مرحله نخست ثبت نام ،یادآور شد :در
این مرحله ثبت نام متقاضیان در ش��هرهای بویین زهرا ،ضیاءآباد ،اقبالیه ،محمودآباد ،آبیک ،محمدیه ،بیدس��تان ،تاکستان ،اسفرورین ،خرمدشت
و الوند صورت گرفته است.
وزارت راه و شهرس��ازی نیز در زمینه کمک به تأمین مس��کن ،طرح اقدام ملی تأمین مس��کن را در قالب س��اخت  ۴۰۰هزار واحد مس��کونی
برنامهریزی کرده که ساخت واحدهای مسکونی در شهرهای کمتر از  ۱۰۰هزار نفر جمعیت بر عهده بنیاد مسکن قرار داده شده است.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قم
نشست مشترک مدیرکل با کارگروه بسیج سازندگی و عمران سپاه استان

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس بل��دی -مدیرکل بنیاد
مسکن اس��تان ،سرهنگ نیکوکالم -فرمانده بسیج س��ازمان صنعت ،کشاورزی
و عمرانی سپاه اس��تان ،رضوانپور -معاون مسکن شهری ،صمدی -رئیس اداره
حراس��ت و اعضای کارگروه بس��یج سازندگی و عمران س��پاه ،بهمنظور تعامل و
همکاری در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس بلدی گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن ارائه داد و گفت :بنیاد
مس��کن در محرومیتزدایی و توسعه روستایی یکی از نهادهای پیشتاز در کشور
و اس��تان اس��ت و محور عمده فعالیتهای توسعه روستایی بر محرومیتزدایی و
انجام کارهای ماندگار است.
وی افزود :در روستاها و مناطق محروم که حوزه فعالیت بنیاد مسکن محسوب
میشود با همکاری دهیاران ،شورای اسالمی روستاها و بخشداران با تهیه زمین مناسب میتوان برای نیازمندان با همکاری سایر نهادهای ذیربط
و بسیج سازندگی گامهای مؤثری برداشت.
در ادامه سرهنگ نیکوکالم عمده فعالیت این حوزه را جهادی -تربیتی بیان کرد و گفت :تفاهمنامه همکاری بین کمیته امداد امام(ره) و بسیج
برای مشارکت و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در زمینه فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی ،پژوهشی ،مشارکتهای مردمی ،اشتغال و
کارآفرینی ،عمرانی و ساخت مسکن محرومان منعقد شده است.

مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس استان

به گزارش روابط عمومی ،مانور سراسری زلزله با حضور مسئوالن استانی و دستگاههای عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران استان ،همزمان
با سراسر کشور در مدرسه شهید رجایی برگزار شد.
در این مراس��م مالاس��ماعیلی -معاون بازس��ازی و مسکن روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان هدف از برگزاری این مانور را آموزش صحیح به
دانشآموزان و اقدامهای الزم برای مقابله با زلزله در مورد پناهگیری صحیح و تخلیه اضطراری مدارس بیان و آموزش دورههای امداد و نجات
را از راههای اصلی برای مقابله با آسیبهای زلزله عنوان کرد.

انقالب اصیل ما ،جلوهای از نهضت ُپرعظمت حضرت رسول اهلل(ص) است -امام خمینی(ره)
66
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس بلدی -مدیرکل و رضوانپور -معاون
مس��کن ش��هری بنیاد مس��کن اس��تان ،صمدی -رئیس اداره حراست،
خس��روی -رئیس دفتر مدیرکل و وفا -فرمانده پایگاه بسیج بنیاد مسکن
استان با حضور در منزل حجتاالسالم و المسلمین نورالدین حیدری پدر
شهید احمد حیدری با ایشان دیدار و گفتگو كردند.
در ابت��دا مهندس بلدی ضمن گرامیداش��ت هفته بس��یج ،یاد و خاطره
ش��هیدان را گرامی داش��ت و هدف از این برنامه را تجدید میثاق با شهدا،
ترویج فرهنگ ایثار و ش��هادت و اعالم پیروى از آرمانهاى شهدا عنوان
كرد.
سپس حجتاالس�لام نورالدین حیدری گفت :در دوران جنگ تحمیلی
مردم با لبیك به فرمان امام(ره) ،بس��یج همگان��ى و نیز با اهدای جان و
مال خود از ارزشهاى نظام مقدس جمهورى اسالمى دفاع كردند و امروز وظیفه ماست تا با والیتمدارى و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبرى
بهعنوان صراط مستقیم و چراغ راه ،حافظ همان ارزشهاى مقدس باشیم.
در پایان این مراسم لوح تقدیری به رسم یادبود به خانواده شهید احمد حیدری اهداء گردید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار با خانواده شهید احمد حیدری

گرامیداشت هفته بسیج

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م گرامیداش��ت هفته بس��یج با حضور
مدیرکل بنیاد مسکن استان ،معاونین و کارکنان برگزار شد.
در ابتدا حجتاالس�لام احمدوند -س��خنران مراسم ،بس��یج را یکی از
برکتهای عظیم انقالب اس�لامی دانست و گفت :بسیج ،فرهنگی بسیار
غنی و بر گرفته از آموزههای بنیادین و اساسی دین مبین اسالم است.
حجتاالس�لام احمدون��د افزود :رهبر معظم انق�لاب در بیانیه گام دوم
انقالب ،مکرر به جوانان س��فارش نمودند که باید عهدهدار پیشبرد انقالب
و تحقق اهداف انقالب باشند و ما باید بر اساس تدابیر معظم له تمام توان
و تالش خود را برای انجام فرامین و رهنمودهای ایشان به کار ببریم.
در پایان مراسم با سپاس از فرمانده پایگاه بسیج ،به قید قرعه به تعدادی
از کارکنانی که در مس��ابقه کتابخوانی هفته بس��یج ش��رکت کرده بودند،
هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.

نشست شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای هماهنگی امور راه و شهرس��ازی
اس��تان با حضور مهندس صبوری -مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان ،مهندس
بلدی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،دکتر جمالی -مدیرکل راهداری و حمل و
نقل جادهای استان ،س��رهنگ پناهی -فرمانده پلیس راه استان ،دکتر حیدری-
مدیرکل هواشناسی ،معاونین بانک مسکن و ادارهکل راه آهن استان در ادارهکل
راهداری و حمل و نقل جادهای استان تشکیل شد.
در ابت��دا دکتر جمالی گزارش��ی از فعالیتهای ای��ن ادارهکل در حوزه راههای
روستایی ،نصب عالئم ترافیکی ،خط کشی ،اقدامهای انجام شده برای راهداری
زمستانی و ...ارائه نمود.

از ما نیست آن که دنیای خود را برای دینش و دین خود را برای دنیایش ترک گوید -امام رضا(ع)
67

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه مهندس بلدی گزارش��ی از اقدامهای انجام ش��ده در مورد طرح اقدام ملی مس��کن ارائه نمود و از همکاری کلیه دستگاهها در این امر
قدردانی کرد.
در پایان مهندس صبوری با قدردانی از اقدامهای صورت گرفته در مورد مصوبات ،بر پیگیری طرح اقدام ملی مس��کن و هماهنگی ادارههای
عضو با محوریت بنیاد مسکن تأکید نمود.

مهندس بلدی :امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باید فرهنگسازی شود
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای امر به مع��روف و نهی از منکر
با حضور حس��ینی -جانشین دبیر س��تاد امر به معروف و نهی از منکر استان،
مهندس بلدی -مدیرکل و یزدان پناه -معاون پش��تیبانی بنیاد مسکن استان،
حجتاالسالم سیدزاده -دبیر ستاد اقامه نماز ،خسروی -رئیس دفتر مدیرکل
و دیگر اعضای عضو در دفتر مدیرکل برگزار شد.
در ابتدا مهندس بلدی گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مس��کن در روستاها و
ش��هرهای اس��تان را ارائه داد .وی در ادامه در مورد فریضه امر به معروف و
نه��ی از منکر گفت :این فریضه یک��ی از موضوعهای مهم مذهبی ،فرهنگی
و ارزشی در کشور است که در دین مبین اسالم جایگاهی واال و ویژه دارد.
مدیرکل بنیاد مس��کن استان با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر در
جامعه باید فرهنگسازی شود ،افزود :وظیفه شرعی همه ما هست که در اجرای هر چه بهتر و کامل تر این فریضه دینی سهیم باشیم.
سپس حسینی با ارائه گزارشی از فعالیتهای ستاد استان از عملکرد این شورا ابراز رضایت کرد و گفت :مسلمان واقعی کسی است که به

اصول دین اسالم معتقد باشد و بر طبق ایمان خود عمل نماید که در این صورت زیربنا و روبنای دین او محکم خواهد شد
ولی عنصر تکمیلکننده ایمان ،امر به معروف و نهی از منکر اس�ت که در زندگی مس��لمان حقیقی جایگاه ویژهای دارد .وی همچنین

راهکارهای گسترش امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را تبیین کرد و گفت :آمر به معروف و ناهی از منکر خود باید عامل به فریضه باشد
زیرا کردار و رفتار آمران و ناهیان همواره مورد قضاوت مردم و مخاطبان است.
در پایان احکام اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر بنیاد مسکن استان توسط حسینی به آنان اهداء گردید.

نشست کارگروه مشترک بنیاد مسکن و شورای اسالمی استان

به گزارش روابط عمومى ،نشست مشترک کارگروه با حضور حجتاالسالم
آتش زر -رئیس شورای اسالمی استان ،مهندس بلدی -مدیركل بنیاد مسكن
اس��تان ،تمیزی -بخشدار سلفچگان ،الیاس��ی -رئیس شورای اسالمی بخش
س��لفچگان ،دهیار و اعضاى شوراى اسالمى روستاهاى جنداب و زواریان در
مورد بررسى موارد و مشكالت این روستاها تشكیل شد.
در ابتدا مهندس بلدی گزارشى در مورد چگونگى ارائه خدمات بنیاد مسكن
به روس��تاها ارائه داد .وی با بیان اینكه رابطه كارى بنیاد مسكن با شوراهاى
اسالمى و دهیارى یك رابطه دوطرفه ،تعاملى و بلندمدت براى حل مشكالت
مردم مى باشد ،خواستار مساعدت و همكارى بیشتر آنان برای رفع مشكالت
موجود شد.
سپس حجتاالسالم آتش زر با اشاره به خدمات بنیاد مسکن در روستاهای استان گفت :همکاری شورای اسالمی و دهیاریها با بنیاد مسکن
تأثیر بسیار مثبتی در عمران و آبادانی روستاها خواهد داشت.
در ادامه دهیار و اعضاى ش��وراى اس�لامى روس��تاهای جنداب و زواریان موارد و مشكالت مورد نظر را مطرح کرده و خواستار مساعدت بیشتر
بنیاد مسکن برای پیگیری این موارد شدند.

ّ
معظم رهبری
ما میراث بزرگ امام خمینی(ره) و همه ارزشها و اصول آن را حفظ خواهیم کرد -مقام
68

بازدید معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی از اراضی شهر باغین
بنا به گزارش روابط عمومی ،مهندس صادق -معاون معماری و شهرسازی
وزیر راه و شهرسازی ،دکتر زاهدی -نماینده مردم شهرستانهای کرمان
و راور در مجل��س ش��ورای اس�لامی ،مهندس س��لطانینژاد -مدیرکل و
مهندس رضامند -معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان و مسئولین
محلی از شهر باغین شهرستان کرمان بازدید نمودند.
در ای��ن بازدید طرح تفضیلی این ش��هر از ش��هر چت��رود و اراضی ملی
روستای محیآباد شهر ماهان مورد بررسی قرار گرفت.

بنا به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هم اندیش��ی و بررسی وضعیت
مقاومس��ازی واحدهای مسکونی روستاها و ش��هرهای زیر  25هزار نفر
جمعیت شهرس��تانهای رفسنجان ،انار و ش��هر بابک با حضور مهندس
س��لطانی نژاد -مدیرکل و مهندس محمدی -معاون بازسازی و مسکن
روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان ،فصیحی هرندی -فرماندار شهرستان
رفسنجان ،قائینی -فرماندار شهرس��تان شهر بابک ،زهرودی -فرماندار
شهرس��تان انار ،مدیران بنیاد مس��کن شهرستانها ،بخشداران و مدیران
بانکهای عامل پرداخت تسهیالت مسکن روستایی برگزار شد.
در ابتدا مهندس سلطانی نژاد با ارائه گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن
استان گفت :تاکنون با استفاده از تسهیالت بازسازی و طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی 65 ،درصد از واحدهای مسکونی روستایی مقاومسازی
شدهاند.
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مقاومسازی  65درصد از واحدهای مسکونی استان کرمان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كرمان

نشست ستاد اقامه نماز

بنا به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت س��تاد اقامه نماز بنیاد مس��کن
اس��تان با حضور حجتاالس�لام انجمشعاع -مس��ئول دفتر نمایندگی
ولیفقیه در بنیاد مسکن اس��تان ،مهندس سلطانی نژاد -مدیرکل بنیاد
مسکن استان و اعضای ستاد اقامه نماز برگزار شد.
در این نشست وضعیت اقامه نماز جماعت در بنیاد مسکن مرکز استان
و شهرستانها ،راهکارهای حضور حداکثری همکاران در نماز اول وقت،
برگزاری اردوی فرهنگی با محوریت خانواده ،دعوت به نماز و همچنین
دوره آموزش��ی مجازی نماز بررسی ش��د و هر یک از اعضا دیدگاهها و
نظرهای خود را بیان نمودند.

کسی که خشمش را از مردمان باز دارد ،خداوند نیز در روز قیامت عذابش را از او باز میدارد -امام باقر(ع)
69

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست هم اندیشی و بررسی اسکان عشایر دشت دارزین

بنا به گزارش روابط عمومی ،نشست هم اندیشی و بررسی اسکان عشایر
دش��ت دارزین شهرستان بم با حضور مهندس سلطانی نژاد -مدیرکل بنیاد
مسکن اس��تان ،مهندس شهس��وارپور -فرماندار شهرستان بم ،مدیرانکل
کمیته امداد امام(ره) و امور عشایری استان ،مهندس اماندادی -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان و گروهی از مسئولین محلی برگزار شد.
در ابتدا مهندس س��لطانی نژاد با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مسکن
اس��تان گفت :بنیاد مسکن آمادگی دارد با اس��تفاده از تسهیالت طرح ویژه
بهسازی مسکن روستایی ،خانههای مقاوم برای عشایر شهرستان بسازد.
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گردهمایی کارشناسان رفاه و ورزش

بن��ا به گزارش رواب��ط عمومی ،گردهمایی کارشناس��ان رفاه و ورزش
بنیاد مس��کن کش��ور در اس��تان کرمان با حضور خزاعی -مدیرکل امور
اداری و پش��تیبانی بنیاد مسکن کش��ور ،مهندس سلطانی نژاد -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان ،اورنگی -رییس امور رفاه و ورزش بنیاد مس��کن
کش��ور ،صدیقی -مدیر بیمههای درمان گروهی ش��رکت بیمه میهن و
سازمند -معاون پش��تیبانی بنیاد مسکن استان در هتل جهانگردی شهر
کرمان برگزار شد.
در ای��ن گردهمایی قوانین و دس��تورالعملها ،س��امانه رف��اه و ورزش،
موضوعه��ای مرتبط به زائرس��رای مش��هد و مجتمع رفاهی رامس��ر و
همچنی��ن امور بیمه مورد بررس��ی و تبادلنظر ق��رار گرفت و هر یک از
کارشناسان دیدگاهها و نظرهای خود را بیان نمودند.

پیشرفت فیزیکی  60درصدی واحدهای مسکن محرومین استان
بن��ا به گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس جغتای��ی -رئیس گروه پایش
ارزیاب��ی و اطالعات مدیریت س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور ،مهندس
س��لطانی نژاد -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،رودری -رییس سازمان
مدیریت و برنامهریزی اس��تان ،محمودی -فرمان��دار و مهندس پایدار-
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان منوجان و مهندس ش��اکری -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان کهنوج ،از ساخت تعداد  5000واحد مسکن محرومین
شهرستانهای جنوبی و شرقی استان بازدید نمودند.
مهندس س��لطانی نژاد با ارائه گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن استان
در س��اخت تعداد  5000واحد مس��کن محرومین گفت :این طرح با 60
درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

همانا نفرت انگیزترین مخلوق خدا بندهای است که مردم از شر زبان او پرهیز میکنند -امام صادق(ع)
70

دیدار با امامجمعه
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بنابر گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالم شهرابی -دبیر شورای فرهنگی
و رئیس ستاد عالی اقامه نماز بنیاد مسکن کشور ،مهندس عاطفی -مدیرکل
بنیاد مسکن استان ،حجتاالسالم کریمی -دبیر ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن
استان و هیئت همراه با آیتا ...علما -نماینده ولیفقیه و امامجمعه کرمانشاه
دیدار نمودند.
در ابتدای این دیدار حجتاالس�لام ش��هرابی گفت :بنیاد مس��کن نهادی
انقالبی ،اجرایی و فنی اس��ت که در حوزه خدمات عمران روستایی و شهری
فعالی��ت می کن��د و در کنار همه این فعالیت ها ،با توزیع کتاب رس��اله حقوق
امام س��جاد(ع) وکتاب طرح کلی اندیشههای اسالمی قرآن در بین کارکنان
و خانواده های آنان در امور فرهنگی ،مس��ائل اعتقادی ،ترویج فرهنگ نماز و
تقویت بینش و دانش اعتقادی نیز فعالیت دارد.
س��پس آیتا ...علما از فعالیتهای بنیاد مس��کن در امر بازسازی مناطق زلزلهزده استان کرمانش��اه ،مهندس تابش -رئیس و مهندس مهدیان-
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور و کلیه کارکنان ستادهای معین مستقر در استان قدردانی کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كرمانشاه

نشست با مدیر ستاد اقامه نماز استان

بنابر گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالم شهرابی -دبیر شورای فرهنگی
و رئیس س��تاد عالی اقامه نماز بنیاد مسکن کشور و حجتاالسالم کریمی-
دبیر ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان با حجتاالسالم مولوی -مدیر ستاد
اقامه نماز استان دیدار کردند.
در ابتدا حجتاالس�لام کریمی با ارائه گزارشی از فعالیتهای این ستاد ،در
مورد اجرای مصوبات ترویج و توس��عه با س��تاد اقامه نماز کش��ور مطالبی را
بیان نمود.
سپس حجتاالسالم شهرابی گفت :بنیاد مسکن از ظرفیتهای

باالی�ی برخوردار میباش�د و با اج�رای برنامهه�ای مختلف در
چهارچ�وب س�ند تح�ول بنیادین میتوان�د در توس�عه و ترویج
فرهنگ اقامه نماز نقش قابل توجهی داشته باشد .وی آمادگی بنیاد مسکن استان را در مورد اعزام پیش نماز به مدارس سطح استان

اعالم نمود.
در پایان حجتاالسالم مولوی با سپاس از همكاری بنیاد مسکن استان با ستاد اقامه نماز ،مسائلی را در مورد اهمیت نماز مطرح کرد و گفت:
بنیاد مسکن یکی از نهادهای انقالبی و از یادگارهای موفق و ارزشمند امام(ره) است.

بازدید از شهرستان زلزلهزده سرپل ذهاب

به گزارش روابط عمومی ،حجتاالس�لام ش��هرابی -دبیر شورای فرهنگی و رئیس ستاد عالی اقامه نماز بنیاد مسکن کشور از مناطق زلزلهزده
شهرستان سرپل ذهاب و مرقد احمد ابن اسحاق بازدید نمود.

خون شهیدان ،انقالب و اسالم را بیمه کرده است -امام خمینی(ره)
71

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست ستاد اقامه نمازبنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت س��تاد اقامه نماز با حضور حجتاالس�لام
شهرابی -دبیر شورای فرهنگی و رئیس ستاد عالی اقامه نماز بنیاد مسكن کشور،
مهندس عاطفی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،حجتاالسالم کریمی و اعضای
ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا حجتاالس�لام کریمی گزارش��ی از فعالیت این س��تاد در سطح استان
ارائه داد.
در ادامه مهندس عاطفی با س�پاس از فعالیتهای انجام شده ستاد
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اقامه نماز گف�ت :اقامه نماز به بركت وجود نام امام(ره) همیش�ه
پرش�ور بوده و در تمام این سالها بنیاد مسكن از دستگاههای برتر
در امر اقامه نماز بوده است.

س��پس حجتاالس�لام شهرابی با سپاس از فعالیتهای خوبی كه در سطح استان در امر نماز انجام شده است ،گفت :امر نماز یك فریضه واجب
است كه بنیاد مسكن كشور و کارکنان این نهاد جایگاه ویژهای را برای نماز قائل هستند.
وی افزود :پرچمدار س��تاد اقامه نماز رهبر معظم انقالب اس��ت و ایش��ان فرمودهاند كه هركس در حكومت اسالمی مسئولیتی گرفت باید اولین
كارش اهتمام به امر نماز باشد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كهگیلویه و بویراحمد
نشست مدیران بانک تجارت و بنیاد مسکن استان

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور دکتر جنتی -مدیرکل ،معاونین
بنیاد مس��کن استان و مهندس رسولی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بویراحمد با
اروانه -مدیرعامل جدید امور ش��عب بانک تجارت اس��تان در بنیاد مسکن استان
برگزار شد.
در ابتدا دکتر جنتی با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای این نهاد در مناطق محروم
روس��تاهای استان بهویژه در بحث خدماترسانی به زلزله و سیل زدگان گفت:در
بحث خدماترس��انی به زلزله زدگان تعداد  3348فقره سهمیه احداثی شهری و
روستایی داش��تیم که همه آنها به بانکهای عامل معرفی و تاکنون  3152فقره
ج��ذب گردیده و در بحث تعمیرات نیز تعداد  4511واحد تس��هیالت ش��هری و
روس��تایی س��همیه داش��تیم که در این بخش نیز به طور کامل معرفی و تاکنون
نزدیک به تعداد  3700واحد جذب گردیده است.وی ادامه داد :در بخش سیل نیز تعداد  1300واحد احداثی و شهری سهمیه داشتیم که همه آنها
به بانکهای عامل معرفی و تاکنون حدود  70درصد جذب شده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان افزود :کمکهای بالعوض نیز با توجه به پیش��رفت کار در حال پرداخت میباش��ند که تاکنون  70درصد کل
بالعوض به متقاضیان واجد شرایط در سطح استان پرداخت شده است.
در ادام��ه دکتر جنتی از مس��اعدت بانکهای عامل در اس��تان بهوی��ژه بانک تجارت قدردانی کرد و با آرزوی موفقیت ب��رای اروانه ،ادامه روند
همکاری بیش از پیش در پرداخت تسهیالت مساکن روستایی را خواستار شد.
در پایان اروانه با ابراز خرس�ندی از مش�ارکت با این نهاد در امر مس�کندار شدن روس�تاییان گفت :بنیاد مسکن تاکنون

منش�أ خدمات فراوانی در زمینه تحقق فرمان تاریخی امام(ره) بهویژه محرومیتزدایی در روس�تاها و بازس�ازی مناطق
آس�یبدیده بوده و بدون ش�ک یکی از بهترین ارگانهای فعال برای خدمترس�انی به مردم و محرومین میباش�د .وی
همچنین برای هرگونه همکاری اعالم آمادگی نمود.

یاد شهدا باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد -امام خمینی(ره)
72

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،دکتر جنتی -مدیرکل و معاون عمران روس��تایی
بنیاد مسکن استان ،عباسپور -مدیر بنیاد مسکن شهرستان گچساران ،کارشناسان
و مشاوران این طرح ،از روند اجرای طرح بازگشایی رینگ بافت فرسوده و مسیر
عملیاتی این طرح بازدید نمودند.
در این بازدید راغپور -مس��ئول ستاد بازسازی بافت فرسوده با ارائه گزارشی از
روند اجرایی طرح بازگشایی این طرح گفت :عملیات ساماندهی معابر یاد شده با
اعتباری بیش از  100میلیارد ریال در حال اجرا میباشد.
س��پس دکتر جنتی با س��پاس از تالشهای همکاران و ارائه راهکارهای الزم،
خواستار همکاری بیشتر ساکنین با نهادهای خدمات رسان در روند اجرای این طرح شد.

اتاق بازرگانی ایران در ساخت تعداد  80واحد مسکونی سیلزده استان مشارکت میکند

بنا به گزارش روابط عمومی ،کلنگ ساخت تعداد  80واحد مسکونی با مشارکت
اتاق بازرگانی ایران در مناطق س��یلزده اس��تان با حضور مع��اون اتاق بازرگانی
ایران ،استاندار ،مدیرکل بنیاد مسکن استان و سایر مسئولین به زمین زده شد.
مهندس زمانی نژاد -مدیرکل بنیاد مس��کن استان در این مورد گفت :براساس
مصوبه قرارگاه بازس��ازی اس��تان مبنی بر تملک و واگ��ذاری زمین به افراد فاقد
زمین در محدوده رودخانهها توس��ط میراث فرهنگی ،واگذاری  2هکتار زمین در
شهرستان گمیشان و  3000مترمربع در شهرستان آق قال به بنیاد مسکن توسط
راه و شهرسازی استان و تفکیک ،آمادهسازی و واگذاری این اراضی به متقاضیان
واجد شرایط ،ساخت این واحدها با مشارکت اتاق بازرگانی ایران آغاز گردید.
مهن��دس زمانی نژاد اف��زود :اتاق بازرگانی ایران برای س��اخت تعداد  50واحد
مسکونی در شهرستان گمیشان ،تعداد  15واحد در شهرستان آق قال و نیز تعداد  15واحد در شهرستان مینودشت مبلغ  300میلیون ریال کمک
بالعوض را متقبل شده و این کمکها عالوه بر تسهیالت و کمکهای بالعوض دیگر به سیل زدگان استان میباشد.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گلستان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از روند اجرای طرح بازگشایی رینگ بافت فرسوده

دویستمین واحد مسکونی بازسازی شده به بهرهبرداری رسید

بنا به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور استاندار ،معاون اتاق بازرگانی
ایران ،مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان و سایر مسئولین ،دویستمین واحد مسکونی
بازس��ازی شده در مناطق سیلزده شهرس��تان آق قال افتتاح و مورد بهرهبرداری
قرار گرفت.
مهندس جندقی -رئیس س��تاد بازس��ازی بنیاد مسکن شهرستان آق قال گفت:
سیل در ابتدای سال  98به تعداد  5623واحد مسکونی در این شهرستان خسارت
وارد ک��رد که از این تعداد  1954واحد احداثی و تع��داد  3669واحد نیز تعمیری
ارزیابی ش��دند که کار تعمیرات کل واحدهای تعمیری به پایان رسیده و در مورد
واحدهای احداثی نیز تاکنون تعداد  1515واحد پی کنی ،تعداد  1252واحد اجرای
فونداسیون ،تعداد  944واحد اجرای اسکلت ،تعداد  504واحد اجرای سقف ،تعداد
 360واحد دیوارچینی و تعداد  200واحد نیز اتمام یافته و به مالکان این واحدها تحویل داده شده است.

پیر در دوست داشتن دو چیز جوان است :زندگی دراز و فراوانی مال -پیامبر اکرم(ص)
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 125هزار واحد مسکن روستایی نیازمند بازسازی است
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ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،دکتر هادی حقش��ناس -اس��تاندار ب��ا حضور در
روس��تای قلعه قافه شهرستان مینودشت با اش��اره به فعالیتهای صورت گرفته
در روس��تاها توسط بنیاد مسکن اس��تان و قدردانی از تالشهای مجموعه بنیاد
مس��کن ،گفت :از تعداد  ۲۲۵000واحد مسکونی روستایی ،تعداد  ۱۲۵000واحد
نیازمند مقاومسازی است.
دکتر حقش��ناس اف��زود :تاکنون با همکاری بنیاد مس��کن تعداد  ۷۵000واحد
مقاومس��ازی ش��دهاند و تعداد  ۵۰000واحد دیگر نیازمند مقاومسازی میباشند.
وی گفت :بخش��ی از واحدهای روستای قلعه قافه که نیازمند بازسازی هستند در
زمینهای فعلی امکان س��اخت ندارند و از این نظر س��ه س��ایت جدید برای ساخت خانهها توسط بنیاد مسکن استان در نظر گرفته شده است که
متقاضیان میتوانند هر چه سریعتر عملیات ساخت واحدهای مسکونی خود را در این مناطق شروع کنند.
استاندار افزود :مقرر شد ظرف مدت کوتاهی انشعابات آب ،برق و گاز این واحدها به سایتهای جدید منتقل شوند.
دکتر حقش��ناس خاطر نش��ان کرد :برای جابجایی این انش��عابات هزینهای از مردم اخذ نخواهد شد و دستگاههای خدمت رسان در مدت زمان
کمی این جابجاییها را صورت دادند .وی ادامه داد :ساخت تعداد  7166واحد مسکونی در مناطق سیلزده استان آغاز شده است.
قابل ذکر است نود و چهارمین واحد مسکونی بازسازی شده در شهر دوزین شهرستان مینودشت نیز با حضور استاندار افتتاح شد.

نشست هماهنگی اجرای پروژههای عمرانی حوادثی برگزار شد

بنا به گزارش روابط عمومی ،نشست هماهنگی و برنامهریزی اجرای پروژههای
عمرانی حوادثی در شهرس��تان گنبد با حضور مدیران و کارشناسان بنیاد مسکن،
آب و فاضالب روستایی برگزار شد.
در این نشست مهندس رضایی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان گنبد با سپاس از
تعامل خوب و ارزنده اداره آبفار شهرس��تان گنبد با بنیاد مسکن شهرستان ،نقش
آبفار در تسریع اجرای پروژههای روستایی را بسیار مهم دانست و خواستار اجرای
پروژهها بهویژه در روس��تاهای حوادثی شهرستان همزمان با اجرای پروژه توسط
بنیاد مسکن شد.

نشست هماهنگی ستادهای بازسازی غرب استان برگزار شد

بنا ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،نشس��ت هماهنگی و برنامهریزی س��تادهای
بازس��ازی غرب اس��تان ش��امل شهرس��تانهای آق قال ،بندرترکمن ،گمیشان،
کردکوی و بندر گز با حضور مهندس خس��روی -سرپرس��ت معاونت بازسازی و
مسکن روستایی بنیاد مسکن استان ،رئیس اداره حقوقی و امالک ،مدیران شعب
بندرترکمن ،بندرگز و کردکوی و رؤسای شعب ستادهای بازسازی شهرستانهای
آققال و گمیشان برگزار شد.
در ابتدا حیدری -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تانهای بندرترکمن و گمیشان با
ارائه گزارش��ی از فعالیتهای همکاران شعبه در امر بازسازی واحدهای مسکونی
خس��ارتدیده از س��یل و طوفان ،از کمکها ،تعامالت و پیگیریهای همکاران معاونت بازسازی و مسکن روستایی استان قدردانی کرد و بر انجام
تعهدهای شعبه ترکمن تأکید نمود.
س��پس مهندس خس��روی با س��پاس از تالشهای همکاران ،مطالبی را در مورد تعهدهای بنیاد مس��کن مبنی بر پایان بازس��ازی طبق برنامه

فخرفروشی آفت شرافت است -پیامبر اکرم(ص)
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زمانبندی به تشریح وضعیت فعلی بازسازی ،وضعیت بازسازی شعب و ستادها و ...پرداخت.
در ادامه مهندس خدایوردی -کارش��ناس مس��ئول نظارت و ارزیابی معاونت بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان نیز با توجه به اتمام
عملیات ساختمانی بسیاری از واحدهای ساخته شده نکتههای کلیدی و مهمی را در مورد رعایت دقیق نکتههای فنی تشریح کرد.
سپس اورسجی -رئیس اداره حقوقی و امالک ،مهندس میر -نماینده مدیرکل در بنیاد مسکن شهرستان بندرگز ،مهندس جندقی -رئیس ستاد
بازس��ازی شهرس��تان آق قال ،زنگانه -مدیر بنیاد مسکن شهرستان کردکوی ،مهندس مظفری -مسئول فنی ستاد بازسازی شهرستان گمیشان،
مس��ئوالن فنی و پش��تیبانی شعب و ستادهای بازسازی نظرها و پیشنهادهای خود را در مورد بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده از طوفان و
سیل و تسریع در روند بازسازی را بیان نمودند.
در این نشست تکمیل پرونده ها ،پیگیری عقد قرارداد بانکها با خسارت دیدگان ،پیگیری و تأکید بر انجام ضمانت زنجیره ای ،تعامل با مردم،
فرمانداران ،بخش��داران ،دهیاران ،هدایت متقاضیان س��اخت واحدهای مسکونی برای استفاده از تسهیالت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن
روستایی با توجه به اتمام سهمیه اعتبارهای حوادثی ،قدردانی از تالشهای بانکهای عامل و ...از اهم مطالب مطرح شده بود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار با فرماندار
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بنا به گزارش روابط عمومی ،مهندس رش��یدیان -مدیر و کارکنان بنیاد مسکن
شهرس��تانهای مینودش��ت و گالیکش با میرزایی -فرماندار شهرستان گالیکش
دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار مهندس رشیدیان گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن بهویژه شیوه
ارائه خدمات به سیل زدگان را تشریح کرد.
س��پس فرماندار با بیان اینکه خدمات و فعالیتهای بنیاد مس��کن برای مردم و
مسئوالن مشهود و قابل لمس است ،از مجموعه بنیاد مسکن شهرستان و استان
قدردانی کرد.

دیدار سرپرست معاونت بازسازی بنیاد مسکن با مدیرکل کمیته امداد امام(ره)
بنا به گزارش روابط عمومی ،مهندس خس��روی -سرپرس��ت معاونت بازسازی
و مس��کن روستایی بنیاد مسکن اس��تان با اسکندری -مدیرکل کمیته امداد امام
خمینی(ره) دیدار و در مورد روند بازس��ازی واحدهای مسکونی مددجویان کمیته
امداد که در جریان س��یل و طوفان خس��ارتدیده بودند ،گفتگو و بر تسریع روند
بازسازی توسط پیمانکاران کمیته امداد امام(ره) تأکید کردند.
گفتنی اس��ت از تعداد  21000واحد خسارتدیده ناشی از سیل در استان حدود
یک سوم آن مربوط به مددجویان کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی هستند.

اجرای زیرسازی معابر روستای قره سو

بنا به گزارش روابط عمومی ،مهندس باباکردی -مدیر امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن استان از آغاز اجرای عملیات زیرسازی
معابر روس��تای قره س��و از توابع شهرستان بندرترکمن به مس��احت  2000مترمربع توسط امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن استان
خبر داد.

زیاد خوردن ،پدر دردها و کم خوردن ،پدر درمان هاست -پروفسور کامبر
75
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نشست مشترک مدیران بنیاد مسکن و منابع طبیعی استان
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بن��ا به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگ��ی و برنامهریزی مدیران بنیاد
مس��کن و منابع طبیعی استان با حضور مهندس زمانی نژاد و مهندس قزلسفلو-
مدی��رانکل بنیاد مس��کن و منابع طبیعی اس��تان ،معاونین و مدیران ش��عب دو
دستگاه در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس زمانی نژاد از تالشهای همکاران منابع طبیعی و بنیاد مسکن
اس��تان در راس��تای تملک و واگذاری زمین در زمینه قانون س��اماندهی تولید و
عرضه مسکن که منشاء خیر و برکت برای مردم و دو دستگاه شده است قدردانی
کرد و از همکاران دو دس��تگاه خواس��ت تا با تعامل و همکاری بیش از پیش از
فرصت خدمت به مردم نهایت استفاده را ببرند.
س��پس مهندس ولی الهی -معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن اس��تان نیز با ارائه گزارش ،تملک حدود  ۹۰۰هکتار زمین در راستای ماده ۴
قانون ساماندهی را نشان از تعامالت ارزنده بنیاد مسکن و منابع طبیعی در زمینه خدمت به مردم دانست.
در ادامه مهندس قزلسفلو نیز با سپاس از تعامالت موجود دو دستگاه ،بر هم افزایی و تعامل بیش از پیش و ارائه راهکار

برای موانع موجود در راه واگذاری در زمینه اهداف نظام ،سیاستهای دو دستگاه و منفعت مردم تأکید کرد.

در پایان مهندس زمانی نژاد با اهدای لوح سپاس و هدایایی به کارکنان منابع طبیعی از تالشهای آنان قدردانی کرد.

برگزاری مسابقه بتن

بنا به گزارش روابط عمومی ،بهمناس��بت روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش آثار بالیای طبیعی و ارتقاء س��طح علمی و دانش مهندس��ین
س��اختمان اعم از عمران و معماری و ارتباط بیش��تر علمی جامعه مهندسین و دس��تگاههای اجرایی با دانشگاه یک دوره مسابقه بتن هدفمند به
میزبانی دانشگاه شمس گنبد و با حمایت بنیاد مسکن استان گلستان در قالب  ۱۴تیم از سطح استان برگزار شد.

اجرای عملیات زیرسازی معابر سایت جدید روستای قلعه قافه باال

بنا به گزارش روابط عمومی ،مهندس رش��یدیان -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان مینودشت و گالیکش از اجرای عملیات زیرسازی معابر سایت
جدید روستای قلعه قافه باال توسط امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن استان خبر داد.

اجرای عملیات زیرسازی معابر روستای عطاآباد

به گزارش روابط عمومی ،مهندس باباکردی -مدیر امور اجرایی و ماش��ین آالت عمرانی بنیاد مس��کن استان از اجرای عملیات زیرسازی معابر
روستای عطاآباد شهرستان آق قال به مساحت  ۱۵000مترمربع خبر داد.

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

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترک معاونین بنیاد مسکن و اداره ثبت
اس��ناد و امالک استان با حضور مدیران شهرستانی دو اداره و کارشناس مسئول
امور زمین و س��ند بنیاد مس��کن اس��تان برگزار و در مورد پیگیری ،تسریع و رفع
موانع صدور اسناد مالکیت شهری و روستایی بحث و گفتگو شد.

خوشبختی نشانه سالمتی روح است -ویلیام جیمز
76

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان گنبد گفت :اجرای عملیات آسفالت معابر روستای کوچکحاج قلیچ
به مس��احت  ۳۳۰۰مترمربع و با اعتباری به مبلغ  2میلیارد و  300میلیون ریال از محل اعتبارهای تملک دارایی و روس��تای خیرخواجه س��فلی به
مساحت  6600مترمربع با اعتباری به مبلغ  2میلیارد و  460میلیون ریال انجام شده است.

نشست هماهنگی دستگاههای خدمات رسان به سایت جدید روستای رانشی قلعه قافه
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به گزارش روابط عمومی ،نشست هماهنگی برای تسریع در ارائه خدمات به
روس��تای رانشی قلعه قافه باال با حضور معاون عمرانی فرمانداری شهرستان
مینودش��ت ،مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان و مدیران ادارههای خدمات رسان
برگزار شد.
گفتنی است در پی وقوع رانش در روستای قلعه قافه باال از توابع شهرستان
مینودشت ،بنیاد مس��کن استان نسبت به تأمین  6هکتار زمین در سه سایت
مجزا ،تهیه نقش��ههای تفکیکی ،پیاده س��ازی ،تفکیک اراضی و زیرس��ازی
ش��بکه معابر این روس��تا اقدام نمود که با توجه به نیاز مبرم به زیرس��اختها
برای ساخت  188واحد خسارتدیده از طوفان و رانش در این روستا ،نشست
هماهنگی برای تسریع در ارائه خدمات تشکیل شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

معابر روستاهای کوچک حاج قلیچ و خیرخواجه سفلی آسفالت شد

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گیالن
دکتر جعفرزاده :استفاده از ظرفیتهای موجود در روستاها در زمینه عمران و آبادانی

به گزارش روابط عمومی ،دکتر جعفرزاده -نماینده مردم شهرس��تان رشت
در مجلس شورای اسالمی با مهندس اکبرزاده -مدیرکل و مهندس بشیری-
سرپرس��ت معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن استان و مهندس قناعتگر-
سرپرست بنیاد مسکن شهرستان رشت دیدار کرد.
در ابت��دا مهن��دس اکب��رزاده با س��پاس از حمایتهای دکتر جعف��رزاده از
بنیاد مس��کن در سطح ملی و اس��تانی ،گزارش��ی از فعالیتهای انجام شده
در روس��تاهای اس��تان و شهرس��تان ارائ��ه داد .وی هدف بنیاد مس��کن را
خدمترس��انی بیشتر و مطلوبتر به مردم بهویژه روس��تاییان دانست و گفت:
تحقق این هدف مستلزم حمایت مسئولین ،تخصیص اعتبارهای مناسب و به
موقع و واگذاری زمین برای ساخت مسکن و ...میباشد.
در ادامه دکتر جعفرزاده با س�پاس از اقدامهای بنیاد مس�کن گفت :بنیاد مس�کن یک نهاد انقالبی اس�ت که براس�اس

آرمانهای انقالب ش�کل گرفته و کارش هم کار جهادی اس�ت .وی همچنین خواس�تار استفاده از ظرفیتهای موجود در
روستاها در زمینه عمران و آبادانی آنها شد.

نشست نماینده مجلس شورای اسالمی با مدیرکل بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،دکتر س��یدکاظم دلخوش -نماینده مردم شهرس��تان صومعهس��را در مجلس شورای اس�لامی با مهندس اکبرزاده-
مدیرکل بنیاد مسكن استان دیدار و در مورد راهکارهای توسعه عمرانی گفتگو کرد.

ّ
معظم رهبری
برای تداوم انقالب و خط امام(ره) به مجاهدت سختتری نیازمندیم -مقام
77
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در ابتدا مهندس اکبرزاده با ارائه گزارشی از عملکرد و برنامههای در دست اجرای بنیاد مسکن در سطح شهرستان صومعهسرا گفت :با توجه به
تعداد باالی روستاهای شهرستان در اجرای طرحهای عمرانی به مشارکت و همیاری مردم و مسئولین نیاز بیشتری داریم .وی افزود :حمایتهای
مسئولین بهویژه نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای تخصیص به موقع اعتبارها جهت پیشبرد برنامهها از انتظارهای دستگاههای اجرایی و
این نهاد میباشد.
در ادامه دکتر دلخوش با قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن گفت :هماكنون شاهد
تحوالت بسیار خوبی در بنیاد مسکن استان بهویژه در حوزههای عمرانی ،تهیه و
اجرای طرح هادی در روستاها هستیم.
بررسی وضعیت اجرای پروژههای عمرانی در روستاهای شهرستان صومعهسرا،
میزان اعتبارهای الزم در این مورد و نیز تعامل و همكاری بیشتر سایر دستگاههای
اجرایی با این نهاد از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار بود.
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حضور نماینده مجلس در بنیاد مسکن شهرستان لنگرود

ب��ه گزارش روابط عمومی ،دکتر الهوتی -نماینده مردم شهرس��تان لنگرود در
مجلس ش��ورای اس�لامی با حضور در بنیاد مسکن شهرستان با مدیر و کارکنان
دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدا مهندس رحیمی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان با ارائه گزارش��ی از
عملکرد بنیاد مس��کن و جذب قیر رایگان ،خواستار همکاری دهیاران و بانکهای
عامل برای اعطای تسهیالت طرح ویژه مسکن روستایی به متقاضیان شد.
در پایان دکتر الهوتی با ارج نهادن به تالشهای بنیاد مسکن شهرستان ،ابراز
امی��دواری نمود تا با پیگیریهای بهعمل آمده در کمیته برنامهریزی شهرس��تان،
بتوان در زمینه جذب اعتبارهای بیشتر برای توسعه و عمران روستاها گام برداریم.

سرعت و کیفیت پروژههای بنیاد مسکن شایسته قدردانی است

به گ��زارش روابط عمومی ،ش��کری -نماین��ده مردم شهرس��تانهای تالش،
رضوانش��هر و ماس��ال در مجلس ش��ورای اس�لامی با حضور در بنیاد مس��کن
شهرستان تالش با مدیر و کارکنان دیدار کرد.
در ابتدا مهندس جوادی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان تالش گزارشی از اجرای
پروژههای عمرانی شهرستان ارائه داد.
س��پس ش�کری ضم�ن گفتگ�و ب�ا کارکن�ان در جری�ان وضعی�ت

خدمترس�انی ب�ه ارباب رج�وع قرار گرف�ت .وی ب�ا قدردانی از
تالشه�ای همکاران ،عملکرد بنیاد مس�کن شهرس�تان را برای رفع
محرومیتزدای�ی مثب�ت ارزیابی و تصریح کرد :س�رعت و کیفیت
پروژههای اجرا ش�ده از س�وی بنیاد مس�کن در روس�تاها شایسته
قدردانی است.

هر چه انقالب اسالمی دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است -امام خمینی(ره)
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس تاوس��ه -معاون برنامهریزی و امورعمرانی
فرمانداری شهرستان املش با اصغری -سرپرست بنیاد مسکن این شهرستان در
بنیاد مسکن شهرستان املش دیدار نمود.
در ابتدا اصغری با ارائه گزارشی از روند پروژههای عمرانی شهرستان ،گفت :در
پی وقوع س��یل و آسیب به راههای روس��تایی شهرستان اعتباری بیش از 7600
میلی��ون ری��ال از محل اعتبارهای ملی و اس��تانی تأمین گردید که در  5روس��تا
(دعوی الت ،پیلدره ،جورکاسر ،بالنگه و هردوآب) پروژههای عمرانی اجرا شد.
سپس مهندس تاوسه با قدردانی از خدمات ارائه شده توسط بنیاد

تجلیل از خادمین و فعاالن نماز

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،همزمان با میالد باس��عادت حضرت محمد(ص)،
مراس��م تجلیل از خادمین و فعاالن نماز بنیاد مس��کن اس��تان گیالن با حضور
حجتاالسالم صدرا -دبیر ستاد اقامه نماز ،نوربخش -معاون پشتیبانی و بابایی-
معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن استان و گروهی از همکاران در نمازخانه
شهید مقدم برگزار شد.
در ابتدای مراس��م حجتاالس�لام صدرا از نماز به منزل��ه پرچم و نماد مکتب
اسالمی یاد کرد و اظهار داشت :برجستهترین نماد همبستگی نماز جماعت است
که اتحاد و همبستگی میان مسلمانان را رقم میزند.
در پای��ان از مرتضی اش��ارتی ،اس��ماعیل صبور ،حس��ین فی��روزی ،قربانعلی
میرزائیپور و سیدمحمد موسوی با اهدای لوح و هدایا قدردانی شد.
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مس�کن شهرستان گفت :بنیاد مس�کن یکی از نهادهای خدمتگزار و
پرتالش در عرصههای روس�تایی اس�ت که ای�ن فعالیتها و ارائه
خدمات به روستاها باعث مهاجرت معکوس از شهرها و کالنشهرها به روستاها شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهندس تاوسه :بنیاد مسکن یکی از نهادهای خدمتگزار و پرتالش در عرصههای روستایی است

تقدیر از امامجماعت

ب��ه گزارش روابط عمومی ،همایش اجالس نماز شهرس��تان رودس��ر با حضور
حجتاالس�لام حجازی -مش��اور اس��تاندار و رئیس س��تاد اقامه نماز اس��تان،
حجتاالسالموالمس��لمین روحانی -امامجمعه شهرس��تان رودس��ر و گروهی از
مدیران و رؤس��ای دستگاههای شهرس��تان در حوزه علمیه این شهرستان برگزار
شد.
در ابتدا حجتاالسالموالمس��لمین روحانی با تأکید بر ل��زوم اهتمام ویژه همه
مس��ئوالن و مدیران برای آشنایی بیشتر نس��ل جوان با امر نماز در جامعه گفت:
پس از گذش��ت  ۴۰سال از عمر انقالب شایسته نیس��ت که اداره ها ،دانشگاهها
و م��دارس ما ب��ه امر نماز کم توجه یا بی توجه باش��ند .وی نماز را عمود دین و
متعلق به اس�لام خواند و افزود :برای ترویج نم��از در جامعه نیازمند اهتمام ویژه
همه مسئوالن و مدیران هستیم.
س��پس حجتاالس�لام حجازی گفت :مقام معظم رهبری به اقامه نماز در مدارس نگاه ویژهای دارد و در این رابطه پیامی هم به اجالس نماز
کشور در سال گذشته ارسال کرد .وی افزود :اقامه نماز در جامعه ما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد.
در پایان از حجتاالسالم صادق رجبی -امامجماعت بنیاد مسکن شهرستان رودسر با اهدای لوح قدردانی بهعمل آمد.

عشق یعنی خدا و مرگ به معنای آن است که یک قطره از این عشق به سرچشمهای باز میگردد -تولستوی
79
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سیدمحسن موسوی :توانمندیهای بنیاد مسکن در عرصههای مختلف به اثبات رسیده است
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی پایش و تبیین اهداف عملکرد بنیاد
مسکن شهرستان شفت با حضور مهندس کیوان عبادی -سرپرست بنیاد مسکن
این شهرس��تان ،کوهی -معاون فرماندار و گروهی از مس��ئولین شهرس��تانی در
فرمانداری برگزار شد.
در ابتدا مهندس عبادی گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مسکن ارائه داد .وی تعداد
اسناد صادره روستایی در حوزه شهرستان شفت طی سالهای گذشته را بیش از
 9500جلد اعالم کرد و گفت :در حوزه مس��کن ش��هری با شروع عملیات پروژه
 18واحدی مس��کن محرومین اقدامهای جدی در زمینه تأمین مسکن بهویژه در
شهرهای شفت و احمدسرگوراب در دست اجرا میباشد.
س��پس سیدمحس��ن موسوی -فرماندار شهرستان با سپاس از اقدامهای صورت گرفته ،با بیان اینکه شفت شهرستان کم برخوردار و محروم اما
دارای ظرفیتهای بس��یاری اس��ت ،گفت :قطع ًا با همدلی و همکاری همه مسئوالن شهرس��تان ،امامجمعه و نمایندگان مجلس شورای اسالمی
میتوانیم زمینه ش��کوفایی ظرفیتهای این شهرس��تان را فراهم کنیم که نقش بنیاد مسکن در این زمینه خطیر خواهد بود و توانمندیهای این
نهاد در عرصههای مختلف بهویژه در بحرانها به اثبات رسیده است.

دیدار با فرماندار

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس محمدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
ماسال با مهندس وحید پورحضرت -فرماندار شهرستان دیدار نمود.
در ابتدا مهندس سیدحس��ین محمدی با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مسکن
شهرستان گفت :در تعداد  45روستای شهرستان طرح هادی اجرا گردیده و معابر
روس��تاها با اس��تفاده از طرح قیر رایگان آسفالت شده است .وی افزود :همچنین
به تعداد  4000واحد مسکونی روستایی تسهیالت بهسازی پرداخت شده است.
س��پس مهن�دس پورحض�رت خدماترس�انی بهین�ه به م�ردم را

مهمترین وظیفه دانس�ت و از مسئولین دستگاههای اجرایی بهویژه
بنی�اد مس�کن خواس�ت در بخشهای ش�هری و روس�تایی بهویژه
توس�عه پایداری روس�تایی ،جلوگیری از مهاجرت مردم از روستاها
به شهر ،رضایتمندی مردم و فراهمسازی امکانات بیشتر مساعدت الزم را انجام دهند.

بازدید بخشدار از پروژههای عمرانی روستای چوبر

به گزارش روابط عمومی ،مهندس عبادی -سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرستان
شفت و مهندس مقیمی -بخشدار احمد سرگوراب از روستای چوبر بازدید کردند.
در این بازدید مهندس عبادی با ارائه گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن شهرستان
گفت :پس از وقوع س��یل  2پروژه در روس��تای چوبر در دس��ت اجرا میباشد که
پروژه مرمت معابر آس��یبدیده روس��تا با اعتباری بی��ش از  650میلیون ریال به
اتمام رس��ید و پروژه دیوار حائل روستا با اعتباری بیش از  11000میلیون ریال با
پیشرفت فیزیکی  60درصد در حال ساخت میباشد.
سپس مهندس مقیمی با سپاس از اقدامهای بنیاد مسکن شهرستان

و نیز با تأکید بر اولویت بخشی کیفیت بر کمیت ،خواستار نظارت دقیق و همچنین تسریع در روند اجرای پروژهها شد.

وی همچنین استفاده از ظرفیت نفرات بومی خود روستاها در اجرای پروژهها را ضروری دانست.

سالمت دین و دنیا در مدارا کردن با مردم است -امام علی (ع )
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امیدواری کرد که با تداوم این نگاه مثبت بتوانیم گامهای مؤثر و پرثمری را در مسیر اجرای مطالبات مردم برداریم.

دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد شهرستان انزلی

به گزارش روابط عمومی ،مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و
مهندس اس��دی -سرپرس��ت دفتر نمایندگی بنیاد مسکن در منطقه آزاد انزلی با
دکتر محمدولی روزبهان -مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد شهرستان انزلی دیدار
و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس اکبرزاده با ارائه گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن در روستاها
در محدوده منطقه آزاد شهرس��تان انزلی گفت :در هفته دولت امس��ال با تأمین
اعتبار  25میلیارد ریالی از محل اعتبارهای س��ازمان منطقه آزاد و مشارکتی بنیاد
مسکن در تأمین قیر  5/5کیلومتر از معابر  13روستا آسفالت شدهاند.
س��پس دکتر روزبهان عملیات بهس��ازی و نوس��ازی روس��تاهای منطقه را از
پیش زمینههای توس��عه اقتصادی و عمرانی منطقه دانست .وی یکی از خدمات
ارزش��مند بنیاد مس��کن در روستاها را صدور سند مالکیت روستایی دانست و تصریح کرد :تسریع در صدور سند مالکیت روستایی در سطح منطقه
در ارتقای شاخصهای اجتماعی و دستیابی به افق سند چشم انداز مؤثر است.
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به گزارش روابط عمومی ،بهمناس��بت هفته وقف خوب��رو -رئیس اداره اوقاف
شهرس��تانهای رودس��ر و املش با اصغری -سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرستان
املش دیدار کرد.
خوبرو با قدردانی از همکاری بنیاد مسکن گفت :تعامل و همکاری این دو اداره
در حوزه وظیفهمندی و در چارچوب قانون توانسته در سالهای اخیر موفقیتهای
بسیاری را برای شهرستان رقم بزند.
س��پس یعقوب اصغری نیز با قابل س��تایش دانس��تن روحیه همکاری و تعامل
مس��ئوالن اداره اوق��اف و امور خیری��ه ،گفت :همه ما در چارچ��وب قانون و زیر
سایه نظام مقدس جمهوری اسالمی به مردم خدمت میکنیم و به همین منظور
از هر کمکی که در زمینه ارتقای س��طح خدمترس��انی ب��ه مردم صورت بگیرد
دریغ نخواهیم کرد .وی همکاری و همیاری ادارهها و نهادها با یکدیگر را موجب پیش�رفت و توس�عه منطقه دانس�ت و ابراز
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اصغری :همکاری و همیاری ادارهها و نهادها با یکدیگر موجب پیشرفت و توسعه است

کارگ��روه بررس��ی تفاهمنامه بین ادارههای کل ثبت اس��ناد و امالک ،اوقاف و ام��ور خیریه و بنیاد
مسکن استان برگزار شد
به گ��زارش روابط عمومی ،در زمینه اجرای تفاهمنامه فیمابین بنیاد مس��کن
و س��ازمان اوقاف کش��ور در مورد سنددار کردن امالک مربوط به سازمان اوقاف
و ام��ور خیری��ه از طریق قانون س��اماندهی و حمایت از تولید و عرضه مس��کن
روستایی و ش��هرهای زیر  ۲۵۰۰۰نفر جمعیت ،نشستی با حضور حجتاالسالم
علیزاده -مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه ،اس��دی -مدیرکل اداره ثبت اسناد و
امالک ،مهندس قناعتگر -سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرستان رشت و گروهی از
مدیران و کارشناسان برگزار شد.
در ابت��دا مهندس پیمان قناعتگر گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن در اجرای
تفاهمنامه را ارائه داد.
س��پس حجتاالسالم علیزاده تثبیت مالکیت موقوفات را حرکت در مسیر اهل بیت ،دین و خدمتی بزرگ به موقوفات

خشم با دیوانگی آغاز میشود و با پشیمانی پایان میپذیرد -فیثاغورث
81
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دانست و گفت :هر قدمی که برای خدمت به موقوفات برداشته شود ،خدمت به احیای اسالم است.

در ادامه اس��دی با بیان اینکه در تثبیت مالکیت موقوفات وظیفه و تکلیف دینی و اداری داریم ،گفت :تالش میکنیم با اقدامی جهادی تثبیت
مالکیت موقوفات را تسریع بخشیم.

نشست مشترک رؤسای اداره اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،بهمناسبت هفته وقف در اجرای تفاهمنامه فی مابین بنیاد مسکن و اداره اوقاف و امور خیریه برای ساماندهی اراضی
وقفی و بقاع متبرکه در روستاهای شهرستان رودسر نشستی با حضور مهندس بیگی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان و مهندس خوبرو -رئیس
اداره اوقاف شهرستانهای رودسر و املش ،در بنیاد مسکن شهرستان برگزار شد.
در این نشست درباره موانع و مشکالت موجود در روند اخذ اسناد مالکیت موقوفات بحث و تبادلنظر شد و برای هر یک از پروندههای موجود،
تصمیمهایی جهت تسهیل روند اخذ سند مالکیت ،اتخاذ شد.
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بازدید فرماندار از اجرای طرح هادی روستای گوشکور

ب��ه گزارش روابط عمومی ،اصغری -سرپرس��ت بنیاد مس��کن و محمد رنجبر
نیاول -فرماندار شهرس��تان املش از پروژه اجرای طرح هادی روستای گوشکور
بخش رانکو شهرستان بازدید کردند.
در این بازدید اصغری در مورد پروژه گفت :آس��فالت معابر روس��تا به مس��احت
 1200مترمرب��ع ب��ا اعتباری بیش از  960میلیون ری��ال از محل اعتبارهای ملی
سال  97و قیر رایگان اجرا شد.
در ادامه رنجبر نیاول با ابراز قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن در اجرای آسفالت
این روس��تا ،از روند اجرای طرحهای هادی در این شهرستان اعالم رضایت نمود
و سرعت بخشیدن به این امر را ،موجب رضایت عمومی عنوان کرد.

نشست ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان با حضور
حجتاالس�لام ش��هرابی -دبیر ش��ورای فرهنگی و س��تاد عالی اقامه نماز بنیاد
مس��کن کش��ور ،مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،حجتاالسالم
صدرا -دبیر س��تاد اقامه نماز بنیاد مسکن اس��تان ،مدیران شعب و اعضای ستاد
اقامه نماز در بنیاد مسکن برگزار شد.
در ابتدا مهندس اکبرزاده با اش��اره به تفاهمنامه منعقده مابین بنیاد مس��کن و
س��تاد اقامه نماز گفت :وظیفه ترویج فرهنگ اقامه نماز در بین جامعه هدف خود
را داریم و به این حرکت فرهنگی بهعنوان یک وظیفه دینی نگاه میکنیم.
در ادامه حجتاالسالم صدرا با ارائه گزارشی از عملکرد ستاد گفت :فعالیتهای
س��تاد اقامه نماز براس��اس تفاهمنامه برنامهریزی ش��ده و برنامهها با حساسیت
ویژهای پیگیری میگردد.
س��پس حجتاالس�لام شهرابی با اشاره به بیست و هش��تمین اجالس سراسری نماز و کسب رتبه برتر بنیاد مسکن کشور در این اجالس ،این
موفقیت را مرهون تالشهای ستاد اقامه نماز در بنیاد مسکن استانها دانست .وی جمیع خیر دنیا و آخرت را در تقوا دانست و گفت :تقوا دوری
از هرگونه خطای گفتار و کردار میباشد.
دبیر ش��ورای فرهنگی و س��تاد عالی اقامه نماز بنیاد مس��کن کشور در ادامه افزود :هر چند بنیاد مسکن یک دستگاه فنی اجرایی میباشد اما در
فعالیتهای فرهنگی به بهترین نحو شایسته نیز فعالیت دارد و کارنامه موفقی داشته است.
حجتاالسالم شهرابی سه برنامه شاخص ستاد را ،اقامه نماز در اول وقت فضیلت ،ترویج برنامههای فرهنگی و دورههای آموزشی عنوان کرد.

ملت ایران همچنان عزیز و مقتدر و بدون هیچگونه انعطاف و ذ ّرهای واهمه در راه خدا
ّ
معظم رهبری
حرکت میکند -مقام
82

به گزارش روابط عمومی ،دکتر حیدری آزاد -فرماندار شهرستان انزلی با حضور
در بنیاد مسکن شهرستان از مدیر و کارکنان قدردانی کرد.
در ابتدا مهندس رضا بلندپایه -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان انزلی گزارشی از
عملکرد طرحهای عمرانی شهرستان ارائه نمود و خواستار اختصاص اعتبار بیشتر
برای اجرای طرحهای هادی شد.
در ادام��ه دکتر حی�دری آزاد با بی�ان مطالبی گف�ت :خدمات بنیاد
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نشست مشترک فرماندار و مدیر بنیاد مسکن

مس�کن در روس�تاها و جلوگیری از مهاجرت روس�تاییان قابل توجه
بوده است بنابر این باید تالش کنیم تا اعتبار مورد نیاز برای اجرای
طرحهای بنیاد مسکن شهرستان تأمین شود.

 ۱۱۰میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژههای ایمنسازی روستاهای شهرستان چگنی

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان،
اس��تاندار و فرماندار شهرس��تان چگنی از پروژههای طرح هادی و ایمنس��ازی
روستاهای بخش شاهیوند شهرستان چگنی بازدید کردند.
در ای��ن بازدید مهندس رضایی با بیان اینک��ه مبلغ  ۲۲۰۰میلیارد ریال اعتبار
بهمنظور اجرای طرحهای ایمنس��ازی در اس��تان ابالغ ش��ده گفت :مبلغ ۱۱۰
میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژههای ایمنس��ازی در روستاهای شهرستان
چگنی اختصاص یافته اس��ت .وی افزود :ساماندهی مسیلها ،اجرای دیوارهای
حائل ،مقاطع هیدرولیکی و کانالهای س��نگی بهمنظور دفع آبهای س��طحی از
اولویتهای اجرای پروژههای ایمنسازی در روستاهای استان میباشد.
در ای��ن بازدید روند اجرای پروژههای ایمنس��ازی روس��تاهای خاطره فرج،
چمخوش��ه صفرعلی ،کله هو ،خانه س��رخ ،چم خوشه ش��یرکش ،درمره ،چم دیوان ،حیات الغیب ،چم وزیر ،چشمه زمزم ،دوآب و زرین چقا مورد
بررسی قرار گرفتند.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان لرستان

لزوم هم افزایی دستگاههای اجرایی در اجرای دیوارساحلی روستای چممهر

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در
نشس��ت بررس��ی دیوار حفاظتی روستای چممهر شهرس��تان پلدخترکه با حضور
رضاییان -فرماندار شهرس��تان و نصیری -رئیس ش��ورای اسالمی استان برگزار
ش��د ،بر لزوم هم افزایی دس��تگاههای ذیربط بهمنظور رفع موان��ع اجرای دیوار
ساحلی در روستای چممهر تأکید کرد.
مهندس رضایی با اش��اره به اهمیت اجرای دیوارحفاظتی درمناطق مس��کونی
حاش��یه رودخانه کش��کان تصریح کرد :اج��رای دیوار حفاظتی ش��هر پلدختر و
روستاهای بابازید و چممهر توسط شرکتهای سامان محیط و خانه گستر که از
شرکتهای تابع بنیاد مسکن میباشند در حال انجام است .وی با تأکید برلزوم کار
کارشناس��ی و بهرهمندی از نقطه نظره��ای ادارههای ذیربط در مورد اتصال دفع

قدرت با تمرین به دست میآید و با ایمان حفظ میشود -جان راسكین
83
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آبهای سطحی روستای چممهر گفت :کار بهسازی معابر و اجرای طرح هادی در روستای چممهر در دست انجام میباشد که میبایست در اسرع
وقت اتصال دفع آبهای سطحی در این روستا تعیین تکلیف شود.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان کارنامه بنیاد مسکن در بازسازی مناطق سیلزده اس��تان را درخشان ارزیابی نمود و افزود :با تالش شبانه روزی
مجموعه بنیاد مسکن عملیات ساخت واحدهای تخریبی تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.

پرداخت  6000فقره تسهیالت برای ساخت مسکن روستایی
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با
قدرت ا ...ترابی نژاد -فرماندار شهرستان چگنی دیدار کرد.
در ابتدا مهندس رضایی با این عنوان که بنیاد مس��کن ش��رف انتس��اب به نام
مبارک حضرت امام(ره) را دارد ،گفت :این نهاد بنا به فرموده مقام معظم رهبری
منشأ خدمات و برکتهای فراوانی برای مردم محروم جامعه بوده و اکنون وظیفه
داریم براس��اس منویات مقام معظم رهبری در زمینه خدمترسانی به محرومین
و اقش��ار آسیبپذیرجامعه با نیروی مضاعف گام برداریم .وی با اشاره به سکونت
تعداد  9600خانوار روس��تایی در شهرس��تان چگنی افزود ۶000 :فقره تسهیالت
برای ساخت مسکن روستایی در این شهرستان پرداخت شده است.
در ادامه ترابی نژاد با س��پاس از تالشهای ارزش��مند بنیاد مس��کن در اجرای
طرح هادی و مقاومسازی مسکن روستایی در شهرستان چگنی ،آن را نهادی انقالبی و بازویی توانمند در اجرای طرحهای دولت و نظام مقدس
جمهوری اسالمی دانست.

برگزاری دوره آموزشی بتنریزی در هوای سرد در مناطق سیلزده استان

به گزارش روابط عمومی ،دوره آموزش��ی بتنریزی در هوای س��رد با حضور مس��ئولین فنی و ناظرین ستادهای معین بازسازی مناطق سیلزده
استان با حضور بیش از  ۱۰۰نفر از ناظرین شاغل در ستادهای معین بازسازی مستقر در استان در استانداری برگزار شد.
در این دوره آموزش��ی دکتر رس��والن به بررسی ش��یوه عمل آوری استاندارد بتن در شرایط آب و هوایی س��رد پرداخت و سرفصلهایی شامل
ویژگیهای مصالح مصرفی ،مراقبت در مورد دمای مصالح مصرفی ،محدوده مجازدمای بتن در ش��رایط مختلف ،نکتههای الزم در مورد رعایت
عمل آوری بتن و تهدیدهای عمل آوری بتن در هوای سرد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتخاب اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان بنیاد مسکن استان
به گزارش روابط عمومی ،انتخابات اعضای هیئت مدیره کانون بازنشس��تگان
بنیاد مسکن استان با حضور  55نفر از همکاران بازنشسته در بنیاد مسکن استان
برگزار گردید که در آن اعضای هیئت مدیره این کانون انتخاب و معرفی شدند.
گفتنی اس��ت صحبت ا ...پوربه��زاد بهعنوان رئیس کانون بازنشس��تگان بنیاد
مسکن اس��تان ،مرادشرفی بهعنوان نائب رئیس ،سعید لطفی بهعنوان خزانه دار،
قباد نامداری و کرم س��یفیپور بهعنوان اعضای علی البدل و اردش��یر پوربهزاد و
یوسف فرساد بهعنوان بازرس در هیئت مدیره کانون بازنشستگان معرفی شدند.

كسی خوشبخت میشود كه بداند كمیصبر كند و كمیعمل نماید -پل والری
84

مراسم تودیع و معارفه مدیر بنیاد مسکن شهرستان خرمآباد

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس رضایی -مدیرکل
بنیاد مس��کن استان و طوالبی -فرماندار شهرس��تان خرمآباد ،مدیر بنیاد مسکن
شهرستان خرمآباد معرفی شد.
در این مراسم مهندس رضایی با اشاره به ظرفیتهای باالی شهرستان خرمآباد
در م��ورد اجرای طرح هادی و مقاومس��ازی مس��کن روس��تایی تصریح کرد :در
سالهای اخیر اقدامهای بسیار خوبی در مورد اجرای طرح هادی و مقاومسازی و
نوسازی در روستاهای دورافتاده شهرستان خرمآباد انجام شده است.
در ادامه با قدردانی از تالشهای ناصر زرین جویی -مدیر پیشین بنیاد مسکن
شهرس��تان خرمآباد ،علی پاپی بهعنوان سرپرس��ت جدید بنیاد مسکن شهرستان
معرفی گردید.
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به گزارش روابط عمومی ،مراسم تودیع و معارفه مدیران بنیاد مسکن شهرستان
چگن��ی با حضور مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و ترابینژاد-
فرماندار شهرستان چگنی در فرمانداری شهرستان برگزار شد.
در این مراس��م مهندس رضایی پذیرش مس��ئولیت در نظام اسالمی را امانتی
گرانبه��ا دانس��ت و گفت :خدمت به مردم موهبتی گرانقدر اس��ت که مس��ئولین
میبایس��ت باتالش مضاعف قدر این نعمت الهی را بدانند .وی همچنین با اشاره
به روحیه کار و تالش در مجموعه بنیاد مسکن استان ،خدمتگزاری به محرومین
جامعه را اولویت اصلی این نهاد انقالبی دانست.
در ادامه با س��پاس از تالشهای کمالوند و یاس��م نژاد -مدیران پیش��ین بنیاد
مسکن شهرس��تان چگنی ،محرم جوکار بهعنوان سرپرس��ت جدید بنیاد مسکن
این شهرستان معرفی گردید.
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مهندس رضایی :خدمتگذاری به محرومین اولویت اصلی بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان مازندران
بازدید دکتر احمدی از اجرای طرح هادی روستای کینس

به گزارش روابط عمومی ،دکتر احمدی -نماینده مردم شهرس��تانهای نوشهر،
چالوس و کالردشت در مجلس شورای اسالمی ،بخشدار کجور و مهدی بیژنی-
مدیر بنیاد مس��کن شهرستان نوشهر از پروژه اجرای طرح هادی روستای کینس
در بخش کجور توسط بنیاد مسکن شهرستان نوشهر بازدید کردند.
مه��دی بیژنی در این مورد گفت :مس��یر مورد نظر در روس��تای کینس بر اثر
سیالب سال  97موجب ریزش دیواره رودخانه و متعاقب آن لغزش جاده که مسیر
رفت و آمد ساکنین میباشد گردید .وی ادامه داد :در همین زمینه با اجرای 330
مترمکعب دیواره س��نگی و با اعتباری بی��ش از  2/840/000/000ریال با هدف
تثبیت جاده و امنیت ساکنین اجرا شد.
در پایان دکتر احمدی با اب�راز رضایت از روند اجرای پروژه گفت:

اجرای پروژههای حوادثی توسط بنیاد مسکن نوشهر با سرعت و کیفیت خوبی در حال اجرا است و جای قدردانی دارد.

انقالب ما انفجار نور بود -امام خمینی(ره)
85

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید فرماندار شهرستان سوادکوه ازاجرای آسفالت روستای دهمیان
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به گزارش روابط عمومی ،امین ولیزاده -مدیر بنیاد مس��كن ،یزدانی-
فرمان��دار و بوداغی -بخش��دار مرکزی شهرس��تان س��وادکوه و س��ایر
مسئولین شهرستانی از اجرای آسفالت روستای دهمیان بازدید کردند.
در این بازدید ولیزاده گفت :اجرای آس��فالت (زیرس��ازی و آس��فالت)
روس��تای دهمیان به طول  ۱۰۰0متر با مشارکت دهیاری و توسط بنیاد
مس��کن شهرس��تان صورت پذیرفت .وی با قدردانی از مشارکت اهالی
روس��تا و دهیاریها در اجرای طرحهای عمرانی بنیاد مس��کن خواستار
تداوم تعامل و مشارکت بیشتر جهت تسریع در اجرای طرحها شد.
همچنین یزدانی با سپاس و ابراز رضایت از عملکرد بنیاد مسکن ،این
نهاد را یکی از فعالترین ادارهها در شهرستان نام برد.

آغاز ساخت پل ارتباطی روستایی در شهرستان سیمرغ

به گزارش روابط عمومی ،مهندس محمد خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مسکن استان از آغاز ساخت پل ارتباطی روستای برج خیل در شهرستان
سیمرغ خبر داد و گفت :به علت بارشهای شدید پائیزه و افزایش حجم و دبی آب در رودخانه تالر و به دنبال آن جاری شدن سیالب در شهرستان
سیمرغ برخی روستاهای این شهرستان که در حاشیه رودخانه میباشند دچار آبگرفتگی و هجوم سیالب شده که خسارتهایی هم به واحدهای
مسکونی ،مزارع و ...در این روستاها وارد شده است .وی افزود :با توجه به نشستهای تخصصی در حوزه معاونت عمرانی در استانداری مازندران
و همچنین بنیاد مس��کن اس��تان برای مرتفع نمودن این مش��کل ،تصمیم بر تخریب و ساخت پل روس��تای برج خیل توسط بنیاد مسکن استان
مازندران گرفته شد.

دیدار با نماینده ولیفقیه در استان

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس خانی ن��وذری -مدی��رکل بنیاد
مس��کن اس��تان به همراه حجتاالس�لام س��لیمانی کوتنائی -مس��ئول
ح��وزه نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان و کارکن��ان این نهاد با
حجتاالسالموالمس��لمین محمدی الئینی -نماینده ولی فقیه در اس��تان
دیدار نمودند.
در ای��ن دیدار مهندس محم��د خانی نوذری گزارش��ی از روند فعالیتها و
عملکرد بنیاد مسکن استان ارائه نمود و گفت :افتتاح حساب  100و تأسیس
بنیاد مس��کن که به فرم��ان تاریخی حضرت امام(ره) انجام ش��د از همان
ابتدای کار برای رفع محرومیت و رس��یدگی به امور مستضعفین فعالیتهای
خود را آغاز نمود.
در ادام��ه حجتاالسالموالمس�لمین محم�دی الئینی گفت :بنیاد مس�كن یك�ی از یادگارهای گرانبها و ارزش�مند امام(ره)
میباش�د كه از بدو تأس�یس تاكنون آثار درخشانی در عرصه ساخت مسكن در كش�ور به جای گذاشته است .وی افزود:
یكی از دغدغههای امام(ره) بی مسكنی محرومین بود كه به این خاطر بنیاد مسكن را تأسیس نمود و حضور نیروهای با انگیزه و متعهد در بنیاد
مسكن یكی از بركتها و حسنات این نهاد می باشد كه وظیفه این قشر زحمتكش كارهای خداپسندانه و جهادی می باشد.

آن كه با تو در دوستی میزند ،با وی ره دوستی گیر كهاین گونه دوستی پایدارتر است -حضرت محمد(ص)
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شهرستان و در پرداخت تسهیالت به حادثه دیدگان سیل اخیر عملکرد خوبی داشته است.

برگزاری نشست هیئت نظارت در شهرستان جویبار

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هیئت نظ��ارت با حضور باقری -مدیر بنیاد
مسكن شهرستان جویبار ،رئیس نظام مهندسی ،رئیس نظام فنی بخش مرکزی،
مدیر بنیاد مس��کن ،نماینده راه و شهرس��ازی ،نماینده فرماندار ،نماینده بخشدار
مرکزی در س��اختمانهای در حال ساخت که از تسهیالت طرح ویژه و یا حوادث
سیل در شهرستان جویبار استفاده نمودند برگزار شد.
باقری با اش��اره به موارد مطرح ش��ده در این نشس��ت گفت :نظارت مستمر بر
س��اخت و سازها ،رعایت نکات فنی و باال بردن سطح كیفیت و عملكرد ناظرین
در روس��تاها در پی بازدید و ارائه گزارشهای اعضای كنترل مضاعف نس��بت به
باال بردن سطح كیفیت و عملكرد ناظرین از موارد مورد بحث و بررسی بود.
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به گزارش روابط عمومی ،توحیدی مقدم -فرماندار شهرس��تان نکا ،دکتر حمزهای -بخش��دار هزار
جری��ب ،مهندس احمدی -مدیرکل مدیریت بحران و مهندس اقبالپور -رئیس بس��یج س��ازندگی
اس��تان مازندران و س��ایر مسئولین شهرس��تانی از مناطق رانش��ی بخش هزار جریب شهرستان نکا
بازدید کردند.
در ابتدا مهدی عبدی کمیش��انی -مدیر بنیاد مس��كن شهرس��تان نکا گفت :مسئولین با حضور در
مناطق رانش��ی برخی روس��تاها که داخل بافت قرار داش��تند از راههای مواصالتی بین روستایی نیز
بازدید و مش��کالت موجود را مورد بررس��ی قرار دادند .در ادامه از ساختمان در دست ساخت یکی از
محرومین که در سیل اخیر به طور کامل تخریب شده بود بازدید و از نزدیک وضعیت و روند ساخت
واحد مذکور را مشاهده نمودند.
در پای��ان توحی�دی مقدم گفت :بنیاد مس�کن در ح�وزه فعالیتهای جاری در س�طح

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از مناطق رانشی بخش هزار جریب

بازدید از پروژههای عمرانی بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،مهندس خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
مدیران و مسئولین استانی و شهرستانی از پروژههای عمرانی بنیاد مسکن استان
در بخش حوادثی در غرب اس��تان مازندران در شهرس��تانهای رامسر ،تنکابن و
عباسآباد (روستاهای پلطان ،سلیمانآباد ،شعیب کالیه و )...بازدید نمودند.
در این بازدید وضعیت روند اجرا و میزان پیشرفت فیزیکی پروژهها مورد ارزیابی
قرار گرفت.

انسان بزرگوار هرگز دشنام ندهد -حضرت علی(ع)
87

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید فرماندار از پروژه اجرای طرح هادی در روستای میانکو
ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،فیض ا ...اش��کوریان -سرپرس��ت بنیاد مس��کن
شهرس��تان تنکابن ،دکتر حسینی جو -معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان،
معاون فرماندار ،بخش��دار بخش خرمآباد ،اعضای شورای بخش و سایر مسئولین
ادارهها از اجرای طرح هادی در روستای میانكوی دو هزار بازدید کردند.
در این بازدید دکتر حس�ینی جو با اشاره به فعالیتهای بنیاد مسکن که
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در توس�عه روس�تاها و محرومیتزدایی نقش اساسی دارد ،گفت:
مش�ارکت و همکاری دهیاران با بنیاد مسکن در اجرای طرح هادی
روند اجرای طرحها را تس�ریع میبخش�د و این مشارکت ،به بنیاد
مس�کن که در زمینه توس�عه و محرومیتزدایی روس�تاها فعالیت
دارد ،کمک زیادی مینماید.

وی ازعملکرد خوب بنیاد مسکن در عمران و آبادانی روستاها قدردانی کرد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان مركزی
افتتاح نمادین واحد بازسازی شده

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حض��ور دکتر کریمی -نماینده مردم
شهرس��تانهای اراک ،خنداب و کمیجان در مجلس ش��واری اسالمی ،مهندس
آقازاده -اس��تاندار ،فائضپور -فرماندار شهرستان کمیجان و مهندس رضافرح-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و هیئت همراه ،افتتاح نمادین یک واحد بازسازی
شده از سیل سال جاری در روستای سمقاور شهرستان کمیجان انجام شد.
در ابتدای این مراس��م مهندس رضافرح گزارشی از واحدهای آسیبدیده در اثر
سیل سال جاری ارائه داد.
س��پس دکت��ر کریمی با بی��ان مطالبی گف��ت :بعد از وقوع س��یالب در برخی
اس��تانهای کش��ور و همچنین اس��تان مرکزی ،کارکنان بنیاد مس��کن و سایر
دس��تگاهها برای امدادرسانی و بازس��ازی واحدهای مسکونی فعالیت خود را آغاز
نمودند.
در ادامه مهندس آقازاده با س��پاس از فعالیتهای بنیاد مس��کن اس��تان در عرصه بازس��ازی واحدهای مسکونی آس��یبدیده در سیالب ،گفت:
بازسازی در مناطق روستایی استان به شکل مطلوبی در حال پیشروی و زیرساختهای آن نیز در حال انجام است که با تزریق اعتبارهای تخصیص
یافته ،بازس��ازی س��رعت بیشتری خواهد گرفت .وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه دس��تگاههای ذیربط و همچنین مردم ،شاهد اتمام
بازسازی تا پایان سال جاری باشیم.

بازدید از روند بازسازی شهرستان کمیجان

به گزارش روابط عمومی ،دکتر کریمی -نماینده مردم شهرس��تانهای اراک ،خنداب و کمیجان در مجلس ش��ورای اسالمی ،مهندس آقازاده-
اس��تاندار ،فائضپور -فرماندار شهرس��تان کمیجان و مهندس رضافرح -مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان و هیئت همراه از روند بازسازی واحدهای
مسکونی آسیبدیده در بارندگیهای فروردین ماه سال  98بازدید نمودند.
در این بازدید دکتر کریمی با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن استان در مورد بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده

گفت :بنیاد مس�کن اس�تان با بس�یج تمامی توان توانس�ت خدمات ارزندهای را به روستاهای آس�یبدیده ارائه دهد و
هماکنون نیز روند بازس�ازی به ش�کل مطلوبی در حال پیشروی است .وی ایمنسازی رودخانهها را بسیار ضروری دانست و افزود:

بعداز وقوع سیالب در برخی استانهای کشور و همچنین استان مرکزی ،بنیاد مسکن استان با تالش و همت جهادی خود در زمینه امدادرسانی

ّ
معظم رهبری
دهه فجر عیدی است که یک تاریخ سر تا پا ظلم و طغیان را قطع کرد -مقام
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و بازسازی واحدهای مسکونی فعالیت داشت که در حال حاضر شاهد ثمره و نتیجه تالشهای این عزیزان هستیم.
در ادامه مهندس آقازاده با قدردانی از کلیه دستگاهها و ادارهها در امر پیشگیری
از خس��ارتهای سیل گفت :به دنبال فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر سرعت
بخشیدن به کار ساخت و تعمیر ساختمانهای آسیبدیده از سیل و رفع مشکالت
مردم ،اقدامهای بس��یار خوبی از س��وی نهادهای مختلف همچون بنیاد مسکن
استان و دس��تگاههای اجرایی در بخش تعمیرات و س��اخت واحدهای مسکونی
انجام گرفته اس��ت .وی در پایان از مردم خواست در امر بازسازی با دستگاهها و
مسئولین ذیربط همکاری الزم را داشته باشند که تا پایان سال جاری شاهد اتمام
روند بازسازی باشیم.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مشترک نماینده مجلس شورای اسالمی و معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس حسینی -نماینده مردم شهرستان فراهان در
مجلس شواری اسالمی با حضور در بنیاد مسکن و دیدار با مهرشاد افروز -معاون
عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان ،روند عمران روستایی و اجرایی پروژههای
عمرانی  3شهرستان حوزه انتخابیه را بررسی نمود.
در ابتدا مهرش��اد افروز با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن در عمران و
آبادانی روستاها گفت :تحقق و اجرایی شدن طرح هادی روستایی مستلزم تعامل
مستمر ،شفاف و عملگرایانه میان دستگاهها و نهادهای ذیربط است و باید پیش
از عمیق تر ش��دن بسیاری از مش��کالت بتوان با اجرایی شدن این طرح بخش
قابل توجهی از مشکالت موجود در بافتهای روستاها که غفلت از آنها باعث بروز مشکالت و آسیبهای اجتماعی ،مهاجرت از روستاها و ترویج
پدیده حاشیه نشینی میشود را پیشگیری و درمان کرد.
س��پس مهندس حس��ینی با قدردانی از اقدامهای صورت گرفته توس��ط بنیاد مسکن در سطح شهرس��تانهای فراهان ،تفرش و آشتیان گفت:
بازنگری در طرح هادی سبب میشود دهیاران در هزینهکرد بخشی از مالیات بر ارزش افزوده که دولت در اختیار آنان قرار داده با چالش روبهرو
نشوند و نیز سبب عمران و آبادانی روستاها و در نتیجه جلوگیری از مهاجرت میشود .وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری بنیاد مسکن و کلیه
دستگاههای ذیربط شاهد روند رو به رشد پیشرفت روستاها و مهاجرت معکوس شویم.

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی از روستاهای آسیبدیده استان

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس زندی��ه وکیلی -مع��اون هماهنگی امور
عمرانی اس��تانداری ،مهندس رضافرح -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،مصطفی
ع��رب -فرماندار شهرس��تان ش��ازند و هیئت همراه از روند بازس��ازی واحدهای
مسکونی آسیبدیده از بارندگی سال جاری در این شهرستان بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس رضافرح با ارائه گزارش��ی از عملکرد این نهاد در زمینه
بازسازی واحدهای آسیبدیده در سیل سال جاری گفت :حدود  6552هزار واحد
مسکونی شهری و روس��تایی استان آسیبدیدهاند و تاکنون تعداد  4250سهمیه
احداثی روستایی 550 ،سهمیه احداثی شهری و  400سهمیه تعمیراتی به استان
ابالغ ش��ده که پرونده آنها تکمیل و با صدور پروانه س��اختمانی ،عملیات اجرایی
آنها شروع شده است.
در ادامه مهندس زندیه وکیلی با قدردانی از اقدامهای به موقع بنیاد مسکن استان در زمینه خدمترسانی به سیلزدگان

و همچنین روند رو به رش�د بازس�ازی واحدهای آس�یبدیده در سیالب گفت :در اس�تان مرکزی تخصیصهای منابع و

تجربه باالتر از علم است -ابوعلی سینا
89
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تسهیالت در مقایسه با دیگر استانها ،به خوبی هزینه شده و کار به خوبی پیش رفته است .وی افزود :خوشبختانه با مصوبات
دولت تس��هیالت و اعتبارهای مورد نیاز برای بازس��ازی مسکن که بنیاد مسکن متولی آن است بهصورت کامل تأمین و بین استانها توزیع شده
است و کار با بسیج امکانات بنیاد مسکن و سایر دستگاههای اجرایی و نیز بانکهای عامل در حال انجام است.
در پایان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با قدردانی از روند بازسازی و بهسازی مناطق روستایی استان مرکزی ،از تغییرهای به وجود
آمده در شیوه اجرا و کیفیت ساخت و ساز اعالم رضایت نمود و ابراز امیدواری کرد که با مشارکت مردم و مسئولین ذیربط کار بازسازی واحدهای
آسیبدیده هرچه سریعتر به پایان برسد.

افتتاح طرح هادی روستای مزرعه کیشان
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به گزارش روابط عمومی ،طرح هادی روس��تای مزرعه کیش��ان با حضور دکتر
زندیه وکیلی -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ،مصطفی عرب -فرماندار
شهرستان شازند ،مهندس رضافرح -مدیرکل بنیاد مسکن استان و هیئت همراه
افتتاح شد.
روستای مزرعه کیشان یکی از روستاهای هدف گردشگری میباشد که توسط
بنیاد مسکن استان با همکاری شورا و دهیار اجرا شده است.
در این مراسم مهندس رضافرح گفت :اجرای طرح هادی و تأمین زیرساختهای
مورد نیاز روستایی از عوامل مهم در مهاجرت معکوس و توازن جمعیتی میباشد
و اکنون در بیش از ۴۹۰روستای استان طرح هادی کلید خورده و این طرحها در
تعداد  ۱۷۰روستا نیز به بهرهبرداری رسیده است.
همچنین دکتر زندیه وکیلی با قدردانی از فعالیتهای انجام ش��ده در عمران و آبادانی روس��تاهای استان گفت :بنیاد مسکن بامدیریت کارآمد و
کارشناسی شده روستایی عالوه بر رفع نیازهای روستاییان و ایجاد اشتغال برای جوانان ،کمک بزرگی برای توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور
است.
وی اف��زود :برنامهری��زی برای ماندگاری جوانان در روس��تاها و جلوگیری از مهاجرت آنان به ش��هرها و حتی ایجاد زمینه مهاجرت معکوس به
روستاها اولویت کاری دولت است که در  ۶سال اخیر در این مورد موفقیتهای چشمگیری حاصل شده است.

افتتاح  ۲۴واحد مسکونی مدافعین حرم شهرستان دلیجان

به گزارش روابط عمومی ،با حضور سردار فدوی -جانشین فرماندهی کل سپاه،
س��ردار کریمی -فرمانده سپاه روح ا ...اس��تان ،مهندس رضافرح -مدیرکل بنیاد
مس��کن استان و هیئت همراه ،فرماندار شهرس��تان دلیجان ،مدیرعامل و رئیس
هیئت مدیره انجمن خیرین مسکنس��از استان ،تعداد  24واحد مسکونی مدافعین
حرم در شهرستان دلیجان به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم مهندس رضافرح مطالبی را در مورد پروژه ارائه داد و گفت :این
پروژه با مش��ارکت بنیاد مس��کن و انجمن خیرین مسکنساز استان ساخته شده
است.
سپس سردار فدوی با اشاره به مجاهدتهای فراوان رزمندگان افغانستانی در جبهههای دفاع از حرم اهل بیت(س) ،شیطنت دشمنان را باعث
اتحاد مضاعف جبهه مقاومت و همبستگی بیش از پیش امتهای اسالمی خواند.
در پایان سردار کریمی با قدردانی از حمایتهای آیتا ...دری نجفآبادی -نماینده ولیفقیه در استان ،بنیاد مسکن و انجمن خیرین مسکنساز
استان گفت :شهدای مدافع حرم و خانوادههای آنان از حرمت بسیار باالیی در نزد مردم برخور دارند چراکه امنیت امروز این مرز و بوم به همت
جانفشانیهای این عزیزان است.

تمام جویبارها به اقیانوس میریزند زیرا از همه آنها پائین تراست -الئوتسه
90

وی ب�ا س�پاس از تالشه�ای بانکهای عام�ل گفت :بانکهای عامل نیاز اس�ت با س�رعت بیش�تر در انعق�اد قرارداد
آس�یبدیدگان همکاری الزم را داشته باش�ند تا روال تعمیر و ساخت واحدهای مسکونی آسیبدیده از سیالب با دقت
و سرعت بیشتری انجام پذیرد.

فرماندار ابراز امیدواری کرد که کار بازسازی واحدهای مسکونی تا پایان سال اتمام یافته و مردم در واحدهای مسکونی خود اسکان یابند.

شماره  | 170دی 98

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس فائضپور -فرماندار شهرس��تان
کمیجان با حضور در بنیاد مس��کن شهرس��تان از روند خدمترس��انی به
متقاضیان بازدید نمود.
در این بازدید مهندس تفرش��ی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان کمیجان
گزارشی از اقدامهای انجام شده در زمینه بازسازی واحدهای خسارتدیده
در سطح شهرستان را ارائه داد.
س��پس مهندس فائضپور با قدردانی از فعالیتهای انجام شده ،در مورد
خدمترس��انی به صاحبان واحدهای مس��کونی آس��یبدیده گفت :صدور
پروانه رایگان تش��کیل پرونده و معرفی به بانک ،بخش��ی از فعالیتهای
بس��یار خوب مجموعه بنیاد مس��کن در زمینه خدمترسانی به متقاضیان
میباشد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید فرماندار شهرستان کمیجان از بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان همدان
بازدید نماینده مجلس و مدیر بنیاد مسکن از روند بازسازی مناطق سیلزده بخش جوکار

بنابر گزارش روابط عمومی ،حجتاالس�لام آزادیخ��واه -نماینده مردم
شهرس��تان مالیر در مجلس شورای اس�لامی و عضو کمیسیون فرهنگی
مجلس ،مهندس س��وری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان به همراه بخشدار
جوکار و س��ایر مس��ئولین از روند بازس��ازی مناطق سیلزده بخش جوکار
بازدید بهعمل آوردند.
در ای��ن بازدید مهندس س��وری با اش��اره به اعطای بی��ش از 17000
کیس��ه س��یمان هدیه رهبری به واحدهای در حال بازسازی بخش جوکار
و پرداخت مبلغ  459میلیارد و  900میلیون ریال کمک بالعوض به تعداد
 293متقاضی در حال بازس��ازی واحدهای س��یلزده و خس��ارتدیده از بارندگی فروردین  98خبر داد .وی گفت :تاکنون در بخش جوکار بیش از
 700پرونده تشکیل شد که نزدیک به  600فقره معرفی به بانک داشته و  460فقره موفق به عقد قرارداد شدهاند.
رئیس س��تاد بازس��ازی مناطق سیلزده شهرستان مالیر افزود :بازسازی واحدهای خس��ارتدیده از بارندگی فروردین  98موجب ارتقاء شاخص
مقاومسازی در بخش جوکار شده است.
س��پس حجتاالسالم آزادیخواه در بازدید از روس��تاهای الفاوت ،کمری و ینگی کند از تالشهای بنیاد مسکن در تمام عرصههای بازسازی و
نیز از همراهی و حضور این نهاد با مردم قدردانی کرد .وی گفت :این نهاد همواره پاس��خگوی نیازهای مردم بوده و موجب رضایتمندی قش��ر
محروم روستایی شده است.
در پایان نماینده مردم شهرس�تان مالیر در مجلس ش�ورای اسلامی با اش�اره به تالشهای دو چندان بنیاد مس�کن در

موض�وع بازس�ازی مناطق س�یلزده افزود :اقدامهای بنیاد مس�کن حرک�ت در جهت هدف اصلی حض�رت امام(ره) از
تأسیس این بنیاد میباشد و باعث سربلندی مجموعه نظام شده است.

این انقالب بزرگ دست جهانخواران را از ایران بزرگ کوتاه کرد -امام خمینی(ره)
91
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بازدید از روستای اختاچی

بنابر گزارش روابط عمومی ،ش��فیعی -بخش��دار بخش مرکزی شهرس��تان و
مهندس سماواتی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بهار از روستای اختاچی بازدید و
در نشس��ت با شورا و دهیار این روستا ،موضوع تعیین مکان مناسب برای ساخت
سوله ورزشی در روستای اختاچی را بررسی نمودند.
در این نشس��ت چندین مکان توسط دهیار و ش��ورای این روستا برای ساخت
این ورزش��گاه تعیین و مقرر گردید بخشدار و بنیاد مسکن در این مورد مساعدت
الزم را مبذول نمایند.
در ادامه بخش��دار از تالشهای بنیاد مس��کن در زمینه اجرای طرح هادی این
روستا از محل قیر اعتباری و همچنین بازسازی واحدهای خسارتدیده در اثر بارندگی فروردین ماه سال جاری قدردانی کرد.
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بازدید اصحاب رسانه از روند بازسازی در روستاهای شهرستان مالیر

بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،گروهی از مس��ئوالن بنیاد مس��کن اس��تان و
خبرنگاران از روس��تای سیلزده «الفاوت» از توابع شهرستان مالیر بخش جوکار
بازدید کردند.

بازدید فرماندار از واحدهای مسکونی ساخته شده در روستای میرزا حصاری

بنابر گزارش روابط عمومی ،بهمنظور رفع مشکل گازرسانی تعدادی
از س��اختمانهای مسکونی س��اخته شده در روس��تای میرزا حصاری،
قنبری -فرماندار شهرستان بهار ،اکبری -سرپرست جهاد کشاورزی،
مهندس سماواتی -مدیر و مهندس مقدمزاده -مسئول فنی و اجرایی
بنیاد مسکن شهرستان بهار ،از این روستا بازدید نمودند.
در ابتدا رئیس ش��ورای اس�لامی این روس��تا از فرماندار درخواست
مس��اعدت برای رفع مش��کل گاز و بازنگری طرح هادی این روستا
را نمود.
در ادامه مهندس س��ماواتی با ارائه توضیحهایی در مورد واحدهای
غیرمجاز س��اخته ش��ده در مجاورت این روس��تا گفت :وظیفه کنترل
ساخت واحدهایی که بهصورت غیرمجاز خارج از طرح هادی روستا ساخته شدهاند بر عهده دهیاران میباشد .لذا مقرر گردید دهیار این روستا از
ساخت هرگونه بنای غیرمجاز در داخل و یا خارج از روستا خودداری نماید.
در ادامه فرماندار بر لزوم بازنگری طرح هادی این روستا تأکید نمود.

تنها نعمت خدایی  ,علم است و تنها بدبختی حقیقی ،جهل -سقراط
92

را پرچم�دار حرکت جه�ادی در بین ادارهها و نهادها دانس�ت .وی ابراز
داشت در بحران و سیل فروردین امسال بنیاد مسکن موجب خرسندی اقشار خسارتدیده شد.
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بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس ولدی -معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان
مالیر ،مهندس سوری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ،مهندس فارسی -معاون عمرانی
و عبدالملکی -بخشدار سامن از روند بازسازی مناطق سیلزده بخش سامن شهرستان
مالیر و نیز از روستاهای حسینآبادناظم ،کهریز ناظم و شریفآباد ناظم بازدید بهعمل
آوردند.
در این بازدید مهندس سوری با ارائه آمار و اطالعاتی از بازسازی بخش سامن گفت:
در این بخش تاکنون  402فقره تشکیل پرونده انجام شده و حدود  350فقره به بانک
معرفی شدهاند.
س��پس رئیس ستاد بازسازی شهرس��تان مالیر گفت :تاکنون بیش از  10هزار کیسه
س��یمان و  262میلیارد و  150میلیون ریال کمک بالعوض به مناطق سیلزده بخش
سامن اعطاء شده است و روند بازسازی با سرعت در حال پیشرفت میباشد.
در ادامه مهندس ولدی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن ،این نهاد
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بازدید معاون استاندار از روند بازسازی مناطق سیلزده

بررسی مشکالت روستای باباعلی توسط بخشدار

بنابر گزارش روابط عمومی ،بهمنظور بررسی مشکالت روستای باباعلی نشستی
با حضور خانلر -بخش��دار صالحآباد ،گروهی از مس��ئولین ادارههای شهرس��تان
بهار ،مهندس س��ماواتی -مدیر و مقدمزاده -رئیس فنی و اجرایی بنیاد مس��کن
شهرستان بهار ،دهیار ،شورای اسالمی و تعدادی از اهالی ساکن در این روستا در
مسجد روستای باباعلی برگزار شد.
در ابتدا ش��ورا و دهیار این روس��تا با بیان مش��کالت روستا خواستار بهسازی و
اجرای طرح هادی آن شدند که پس از بحث و بررسیهای الزم مقرر شد پس از
تخریب و بازگشایی معابر ،بنیاد مسکن با همکاری بخشدار و در صورت تأمین و
تخصیص اعتبارهای عمرانی الزم اجرای طرح را آغاز نمایند.
همچنین بخشدار بر لزوم اجرای طرح هادی و تخریب و بازگشایی معابر بهویژه معابر اصلی روستا تأکید کرد.
در ادامه مهندس سماواتی گفت :در صورت بازگشایی معابر اعطای تسهیالت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و کمک بالعوض
از محل حساب  100به افراد به شرط ساخت ساختمان با رعایت کامل دستورالعملهای ذیربط پرداخت خواهد شد.

نشست فرماندار با نظام مهندسی

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،بهمنظور بررس��ی موضوعها ،مس��ائل پیرامون و
مرتبط با نظام مهندس��ی شهرستان نشستی با حضور قنبری -فرماندار شهرستان
بهار و بخشداران هر سه بخش شهرستان ،مهندس سماواتی -مدیر بنیاد مسکن
شهرس��تان بهار ،ش��هرداران ش��هرهای بهار ،اللجین ،صالحآب��اد و مهاجران و
مهندس عادلیان -رئیس نظام مهندسی شهرستان بهار برگزار شد.
در ابتدا ش��هرداران از نظام فنی و مهندس��ی خواس��تار تس��ریع در تهیه و ارائه
نقشههای ساختمانی شدند.
همچنین ش��هردار شهرستان بهار از نظام مهندسی خواست تا افرادی که برای
اخذ نقشه و پروانه ساختمانی به شهرداری این شهرستان مراجعه میکنند در ارائه

هرکس داد ستمدیده را از ستمگر بگیرد ،در بهشت با من یار و همنشین باشد -حضرت محمد(ص)
93
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نقشهها برای بازسازی واحدهای خسارتدیده همکاری نمایند.
س��پس مهندس س��ماواتی گزارشی از عملکرد ستاد بازس��ازی شهرستان بهار را ارائه داد و از نظام مهندسی و ش��هرداران خواستار همکاری و
مساعدت هر چه بیشتر به افراد خسارتدیده شد.
در پایان قنبری نیز خواستار رفع مشکالت و معضالت افراد خسارتدیده شد.
گفتنی است عالوه بر مشکالت نقشه و پروانه ساختمانی ،مشکالت مربوط به حوزه کاری شهرداران با نظام فنی و مهندسی نیز مطرح و مقرر
گردید شهرداران با همکاری نظام فنی نسبت به تعیین تکلیف مطالبات مردمی اقدام نمایند.

مهندس ظفری :دهیاران توانمندسازی محلی را در اولویت برنامهها قرار دهند
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هم اندیشی با دهیاران با حضور مهندس
ظفری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مدیران و دهیاران شهرستان تویسرکان
برگزار شد.
مهن��دس ظفری در نشس��ت مزیتهای خاص و ظرفیتهای ویژه روس��تایی
شهرس��تان تویس��رکان گفت :در حال حاضر معضل اساسی و زیربنایی مردم در
روس��تاها زیرساخت و بحث بهسازی نیس��ت ،امروزه مشکل اساسی مردم روستا
اقتصاد و اش��تغال اس��ت .وی با تأکید بر اینکه دهیاران ،مدیران روستا هستند و
در مجموع دهیاران افراد صاحب فکر ،اندیش��ه و تحصیل کرده قابل مشاهدهاند،
افزود :آنان باید در حوزه مدیریت خود خوب ایفای نقش نموده و توانمندس��ازی
محلی را در اولویت قرار دهند.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان هدفمند کردن و جهت دادن سرمایهگذاریها در روس��تا را حائز اهمیت دانست و با تأکید بر اینکه خیلی وقتها
افراد و اهالی روستاها پول دارند ولی جسارت کار ندارند ،گفت :باید بتوانیم سرمایههای اجتماعی را توانمند کنیم.
مهندس ظفری با اینکه دهیاران وظیفه دارند سلیقه امروز را شناسایی و کمک فکری به تولیدکننده دهند ،تأکید کرد و خطاب به دهیاران گفت:
در این صورت میتوانید نقش بزرگی خود را بهعنوان مدیر ارشد روستا ایفا نمایید.
س��پس سیدرس��ول حسینی -فرماندار شهرستان تویسرکان با اشاره به این که این شهرستان دارای توانمندیهای بالقوه و بالفعل فراوانی است
اظهار کرد :برنامه کار شهرستان را بر اساس سند توسعه سه ساله استان انجام میدهیم.
سیدرس��ول حس��ینی تعداد کل روستاهای شهرستان را  ۱۰۸روستا اعالم کرد و با تأکید بر اینکه  ۱۰۱روستای دارای سکنه در شهرستان داریم
گفت :از این تعداد  ۹۸روستا دارای شورا و  ۹۴روستا دهیاری دارند .وی ،رتبه شهرستان در جذب تسهیالت روستایی را اول اعالم کرد و افزود:
مبلغ  ۴۹0میلیارد ریال تسهیالت مسکن روستایی بهعنوان زیرساخت در روستاها به روستاییان اعطاء شده است.
فرماندار گفت :بستهبندی محصوالت کشاورزی در برنامه سوم جز اولویت میباشد.
حسینی با تأکید بر اینکه ما تنها شهرستانی هستیم که بعد از مشهد بحث تولید دوربین مداربسته را دارد ،افزود :هر روستایی که بتواند  ۲۵متر
فضا تأمین کند ،به آن مجوز برای پست بانک و ایجاد اشتغال داده و تسهیالت نیز پرداخت میشود .وی در پایان خواستار تعامل بیشتر دهیاران
با فرمانداری شد و گفت :با برنامه جدید باید برای توانمندسازی روستاها گامی برداریم تا رتبه اول را در استان در این زمینه داشته باشیم.

دیدار با بخشدار اللجین

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،مهندس س��ماواتی -مدیر و مهندس مقدمزاده-
رئیس فنی و اجرایی بنیاد مس��کن شهرستان بهار با مهندس ساغرچی -بخشدار
اللجین دیدار کردند.
در ای��ن دیدار مهندس س��ماواتی عملکرد بنیاد مس��کن در زمینههای مختلف
مانند تهیه طرح هادی روس��تا و اجرای بافت با ارزش ،ش��یوه بازسازی واحدهای
خسارتدیده در اثر بارندگی و ...را ارائه نمود .سپس مقرر شد بخشدار جهت رفع
مشکالت مربوطه برای اجرای طرح هادی از روستای رایکان علیا بازدید نماید.

ّ
معظم رهبری
امام خمینی(ره) به اسالم عزّت بخشید و پرچم قرآن را در جهان به اهتزاز درآورد -مقام
94

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان یزد
افتتاح پروژههای عمران روستایی
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بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،در مراس��می با حض��ور دکتر تابش-
نماینده مردم شهرس��تان اردکان در مجلس ش��ورای اس�لامی ،دکتر
قربانیان -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،زارع -مدیرکل امور روستایی
استانداری ،فرماندار شهرس��تان اردکان و گروهی از مسئولین استان و
شهرس��تان ،پروژه بهسازی معابر روس��تاهای بخش خرانق شهرستان
اردکان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ای��ن مراس��م دکتر قربانیان با ارائه گزارش��ی از اقدامهای صورت
گرفته گفت :برای اجرای طرح هادی روس��تاهای مزرعه آقا ،سنگرد و
خرانق در فاز اول که شامل جدول گذاری ،زیرسازی و آسفالت بوده در
مجموع بیش از  7میلیارد و  500میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.
در ادامه دکتر تابش با قدردانی و سپاس از تالشهای بنیاد مسکن در
روس��تاها گفت :افتتاح پروژههای مختلف شهری و روستایی شهرستان
در این شرایط سخت کشور ،نشان دهنده عزم و اراده جدی مسئولین در برطرف کردن مشکالت کشور میباشد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه بر ش��یوه همکاری فی مابین بنیاد مس��کن و دهیاران در زمینه جذب تس��هیالت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و نیز
اجرای طرح هادی روستایی تأکید شد.

آغاز عملیات اجرایی تفاهمنامه با بنیاد مسکن و نظام مهندسی شهرستان میبد

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی بهمنظور اج��رای تفاهمنامه
بنیاد مس��کن شهرستان میبد و نظام مهندسی این شهرستان با حضور
مهندس موس��وی -مدیر بنیاد مسکن و مهندس صباغی -مدیر دفتر
نمایندگی نظام مهندسی شهرستان میبد برگزار شد.
در ابتدا مهندس موس��وی با اش��اره به انعقاد تفاهمنامه همکاری با
نظام مهندس��ی گفت :براس��اس این تفاهمنامه مهندسین ناظر عضو
نظام مهندسی ساختمان بر س��اختمانهای احداثی توسط بنیاد مسکن
نظارت خواهند کرد .وی افزود :این طرح برای اولین بار در شهرستان
میبد استان یزد اجرا میشود و روند اجرای تفاهمنامه از نظارت بر شهرک  36واحدی یاس با حضور مالکین این شهرک آغاز خواهد شد.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان میبد ضرورت اجرای این طرح را س��اخت و ساز براس��اس آیین نامه و اصول فنی ساختمان در شهرکهای جدید
عنوان کرد و گفت :علیرغم تحویل واحدهای مس��کونی توس��ط بنیاد مس��کن به متقاضیان با الگوی مناسب و رعایت آیین نامه  2800متأسفانه
پس از واگذاری س��اختمان ،مالکین اقدام به تغییر نقش��ه ،حذف دیوارهای باربر و کاهش دیوار نس��بی مینمایند که س��اختمانها را در برابر زلزله
آسیبپذیر مینمایند.

برگزاری دوره آموزشی

بنابر گزارش روابط عمومی ،دوره آموزش��ی قرآن مجید (صوت اللحن ،تجوید و اذان) ویژه کارکنان بنیاد مس��کن اس��تان با حضور استاد مهدی
شایق در بنیاد مسکن استان برگزار شد.

ّ
معظم رهبری
زنده نگهداشتن یاد شهدای انقالب ،باعث تداوم حرکت انقالب است -مقام
95
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حجتاالسالم رضایی -دبیر ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان هدف از برگزاری این دوره آموزشی را ارتقاء رشد مهارت در قرائت قرآن مجید
و اقامه نماز در بین همکاران عنوان و ابراز امیدواری کرد که با استقبال بیشتر کارکنان این دوره را بهصورت ماهیانه برگزار کنیم.

دیدار با خانواده شهدا
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بنابر گزارش روابط عمومی ،علیرضا الیاس��ی -معاون پش��تیبانی بنیاد مس��کن
استان بهمناسبت گرامیداشت هفته بسیج با خانواده سه شهید گرانقدر دیدار کرد.
در این دیدار الیاس��ی با گرامیداش��ت یاد و خاطره ش��هیدان هشت سال دفاع
مقدس گفت :خانواده ش��هدا افتخارهای ایران اس�لامی هستند و مردم ایران نیز
همواره نشان دادند که قدردان خون شهیدان بودهاند .وی در پایان ابراز امیدواری
نمود که بتوانیم وظایف خود را در زمینه خدمترس��انی به خانواده معظم شهدا و
ایثارگران به نحو مطلوب انجام دهیم تا در پیشگاه خداوند و نزد مردم شرمنده و
مدیون خون شهدا نباشیم.

اخبار ازدواج
تبریك ازدواج
  اند که
خبردار ش��دیم شماری از همكاران سنت نیک ازدواج را به جای آورده 
اوند بلندمرتبه
بنیاد مسكن با عرض تبریك ،از خد 
به این منظور ،ماهنامه پیام 
برای آنان خوشبختی و بهروزی را خواهان است.
• مهرداد رضائیان (اصفهان)
• محمدامین اورنگی (اصفهان)
• امیرحسین رویگری (اصفهان)
• سمیرا اعالمی (اصفهان)

انقالب ما ،انقالب مردمی است -امام خمینی(ره)
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استان آذربایجان شرقی

• دکتر محمدرضا پورمحمدی -اس��تاندار آذربایجان ش��رقی با اهدای لوح
تقدیر به مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،از حضور بالدرنگ و
مس��تمر وی و همکارانش در مناطق حادثهدیده در اثر زلزله شهرستانهای
میانه و سراب با هدف کمک و همراهی با مردم حادثهدیده قدردانی نمود.

استان آذربایجان غربی

• مهدی فعال -مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران اس��تان آذربایجان
غربی با اهدای لوحهای تقدی��ر جداگانه به مهندس بدلی -مدیرکل ،حبیب
وهابی راد -مس��ئول امور ایثارگران و لیال قاس��م نژاد -نماینده امور بانوان
بنیاد مس��کن اس��تان ،از تالشهای آنان در اجرای طرح س��پاس و تکریم
خانوادههای معزز شهیدان قدردانی نمود.

استان اردبیل

• عبداالحد بابایی -رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان خلخال با اهدای
لوح تقدیر به محمد حاتمی -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان ،از تالشهای
وی در خدمترسانی به مردم قدردانی نمود.

استان ایالم

• مهندس قاس��م سلیمانی دشتکی -استاندار ایالم با اهدای لوح تقدیر به
مهندس حبیب ا ...محبی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،از تالشهای وی
و همکارانش در هماهنگی و برگزاری راهپیمایی روز اربعین قدردانی نمود.

استان چهارمحال و بختیاری

• دکت��ر محمود کیانی -فرماندار ،مهندس یاری -سرپرس��ت بخش��داری
مرکزی شهرس��تان اردل و دهیار و ش��ورای اسالمی روس��تاهای آلیکوه و
رس��تمآباد با اه��دای لوحهای تقدی��ر جداگانه به مهن��دس داود محمدی-
کارش��ناس نظارت و ارزیابی بنیاد مسکن این شهرستان ،از تالشهای وی
در آبادانی این روستاها قدردانی نمودند.
• دکت��ر ص��ادق عالیپور -نماینده مردم شهرس��تان فارس��ان در ش��ورای
اسالمی اس��تان و مرداس طاهری -فرماندار این شهرس��تان با اهدای لوح
تقدیر به مهندس سیدبهادر زیالبی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان فارسان ،از
تالشهای وی در اجرای طرحهای هادی روس��تایی ،رعایت ضوابط فنی و
مقاومسازی مسکن روستایی در سطح روستاهای شهرستان قدردانی نمودند.

• مرداس طاهری -فرماندار شهرستان فارسان و دهیار و شورای اسالمی
روس��تای کران با اه��دای لوحهای تقدی��ر جداگانه به مهندس س��یدبهادر
زیالب��ی -مدی��ر و مهندس ف��رزاد مردانی -کارش��ناس بنیاد مس��کن این
شهرستان ،از تالشهای آنان در ترویج فعالیتهای عمرانی و ارتقای سطح
زندگی اهالی این روستا قدردانی نمودند.
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قدردانی و سپاسگزاری
استان سیستان و بلوچستان

• س��یده ثریا س��یدزاده -معاون توس��عه مدیریت و منابع و رئیس شورای
فرهنگی اس��تانداری سیستان و بلوچستان و محمد س��نجرانی -مدیر ستاد
اقامه نماز استان با اهدای لوح تقدیر به فریدون فریفته -دبیر ستاد اقامه نماز
بنیاد مس��کن اس��تان ،ضمن قدردانی از تالشهای وی و همکارانش در امر
اقامه نماز ،بنیاد مس��کن استان را به جهت اجرای مطلوب برنامههای ترویج
و توسعه فرهنگ اقامه نماز شایسته تقدیر ویژه معرفی نمودند.

استان مازندران

• علیرضا ش��ریعت -سرپرس��ت فرمانداری و رئی��س کارگروه تخصصی
اشتغال شهرس��تان محمودآباد با اهدای لوح تقدیر به محمدعلی مشایخی-
مدیر بنیاد مس��کن این شهرستان ،از تالشهای وی و همکارانش در کسب
رتبه برتر ثبت اشتغال محقق شده در سامانه ملی رصد قدردانی نمود.

استان همدان

• سیدمرتضی بختیاری -رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان
با اه��دای لوحهای تقدیر جداگانه به مهندس حس��ن ظف��ری -مدیرکل و
مهندس محمدباقر خوش کردار ندیم -معاون بازس��ازی مس��کن روستایی
بنیاد مسکن استان ،از تالشهای آنان و همکارانشان در بازسازی واحدهای
آسیبدیده از س��یل فروردین ماه  1398بهویژه بازسازی منازل ولی نعمتان
تحت حمایت کمیته امداد امام(ره) استان قدردانی نمود.

استان یزد

• دکت��ر محمدعلی طالبی -اس��تاندار ی��زد با اهدای ل��وح تقدیر به دکتر
قربانیان -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،از زحمات و تالشهای وی در زمینه
توس��عه و ترویج فرهنگ نماز و برگزاری نماز جماعت در بنیاد مس��کن که
منجر به کسب عنوان تقدیر ویژه شده ،قدردانی نمود.
97
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درگذشت همکاران بازنشسته
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باخبر ش��دیم حس��ین ربیعی ،محمود آقا عابدی ،حسنعلی سیفی و محمدتقی
شاهس��منی از همکاران بازنشسته بنیاد مسکن استان اصفهان ،دارفانی را وداع
گفت��ه و به دیار باقی ش��تافتند .روابط عمومی بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی،
درگذشت این همکاران را به خانواده آنان و کارکنان بنیاد مسکن استان تسلیت
عرض نموده و از خداوند متعال برای آنان رحمت الهی و برای بازماندگان صبر
و شکیبایی ،مسئلت مینماید.

باخبر ش��دیم تعدادی از همكارانمان در بنیاد مسكن استانها در غم
از دس��ت دادن عزیزانش��ان به سوك نشس��تهاند .بهاین همكاران و
خانوادههای محترمشان تسلیت گفته و برای عزیزان از دست رفته
از درگاه خداوند متعال علو درجات را مسئلت داریم.
• کریم فلسفی -درگذشت خواهر (دفتر مرکزی)
• سمیع تقیپور -درگذشت مادر (گیالن)
• محمود رئوف -درگذشت مادر (اصفهان)
• ساسان مختاریان -درگذشت مادر (اصفهان)
• جمشید شیخوندی -درگذشت مادر (اصفهان)
• حمید سلیمی -درگذشت پدر (اصفهان)
• توشقانیان -درگذشت مادر (اصفهان)
• رحمان بخشی -درگذشت مادر (اصفهان)
• مصطفی ناظمی -درگذشت مادر (اصفهان)
• محمود فقیهی نیا -درگذشت خواهر (اصفهان)
• احسان ربیعی -درگذشت پدر (اصفهان)
• سیدمحسن سیف السادات -درگذشت مادر (لرستان)
• سعید کمالی -درگذشت مادر (لرستان)
• فرهاد عالیی -درگذشت پدر (چهارمحال و بختیاری)
• کوروش ثابتی -درگذشت مادر (چهارمحال و بختیاری)
• شیخی شتان -درگذشت پدر (بوشهر)
• اسماعیل فرهمند -درگذشت مادر (بوشهر)
• عزیز رستم زاد -درگذشت برادر (بوشهر)
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محمدهادیمقیمی(دفترمرکزی)
مجیدیعقوبی(همدان)
اسالم ساربانالر (دفتر مرکزی)

پاسخنامه شماره ()158

اسامی همکارانی که پاسخ درست مسابقه
شماره  158را برای ما ارسال نمودند:

در ای��ن مس��ابقه ،تعداد  72نفر از همکاران ش��رکت کرده
بودن��د که از این تعداد 59 ،نفر پاس��خ درس��ت را برای ما
ارسال نمودند.

مه��دی م��رادی ،محمدعلی مصطف��وی ،بهروز معتم��دی ،رحم��ت ا ...مرادی،

مهربخش مهری ،رامین میرزایی ،فرزاد س��بزواری ،نعمت ا ...پهلوانیان ،بایرامعلی
عبدی ن��ژاد ،میترا صادقی پی ،حمید حاجی حیدری ،علی اصغر س��رخه ای ،فریبا

احمدزاده ،محمدامین الرعایا ،عبدالحس��ین اوالد دمش��قیه ،مسعود بهره ور ،مجید
خواجه وند ،محمد علیزمانی ،علی مالدار ،محمدهادی مقیمی ،مجید ملکی ،مس��لم

خدایاری ،خلیل پور رحیمی ،علی مهرابی ،امیر مسعود شایسته ،امین ربیعی ،علیاکبر
اشرف ،فاطمه محمودزاده ،داود حقیقت ،محسن امینی ،فرشید فیاض جهانی ،حمید

عاش��ورپور ،یزدان کرد ،جواد گل��زار ،محمد حاجیزاده ،عدالت عارفی ،اس��ماعیل
علیدوس��ت ،بهمن اس��ماعیلی ،علی دهن��وی ،پرویز فصیحی ،س��یدجوادکوچکی،

محسن خان بیگی ،امیر همتی ،هادی عباس زاده ،مجید یعقوبی ،فریدون موسائی،

فاطمه گلپریان ،سیدحامد کمالی نسب ،سیدحسن مهدوی سعیدی ،علی دیوساالر،

ناصر مهدوی ،رضوان فیاض عالئی ،ناصر کراسی ،ایرج آخوندزاده ،اسالم ساربانالر،

مسیب مجدآبادی ،زینب نیک ورز ،مهران افضلی.
صولت طاهریّ ،

1
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8
9
10
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12
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17
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الف

ب

ج

د

نام:
نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
تاریخ ارسال:
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مسابقه ()160

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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 -1برجس�تهترین نماد همبستگی  -----است که اعتماد و  -11مهندس شاملو با بیان این که در برنامه توسعه ششم
کشور ،طرح توسعه پایدار منظومه روستایی  -----هدف و
همبستگی میان مسلمانان را رقم میزند.
در  -----اجرایی خواهد شد.
ب) نماز جمعه
الف) نماز جماعت

پاسخنامه شماره ()160

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

الف

ب

نام:
نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:

ج

د

الف)  - 3مدیریت برنامهریزی استان
د) همه موارد
ج) امر به معروف
 -2کدام یک از شهرس�تانهای زیر در توس�عه روس�تایی ب)  – 6کمیته امداد امام(ره)
رتبه  16استانی را دارد؟
ج)  – 2بنیاد مسکن
ب) شوط
		
الف) چالدران
د)  – 5با همکاری بنیاد مسکن و خیرین
 -12چ�ه تع�داد واح�د در بافت فرس�وده ش�هر دوگنبدان
د) فیروزکوه
		
ج) بهار
 -3در کدام یک از روستاهای زیر تعداد  27واحد مسکونی بازسازی و به بهرهبرداری رسیده است؟
به نمایندگی از  2000واحد مسکونی افتتاح شد؟
ب) 1600
		
الف) 610

		
الف) بیدک

		
ج) 7160

ب) 1550
		
الف) 2500
 -14مهن�دس تاب�ش ----- :با فضای بهداش�تی ،امید به
زندگ�ی را در روس�تاییان تقوی�ت ک�رده و آن�ان را به آینده
د) 1800
		
ج) 2000
 -5مهن�دس ش�املو کدام ی�ک از عوامل زی�ر را مؤثرتر از امیدوارتر میسازد.
کمکهای دولتی و مسئولین دانست؟
ب) طرح هادی
		
الف) ایجاد مسکن استاندارد
الف) ظرفیتها ،پتانسیلها و مشارکت اهالی روستاها

د) همه موارد

		
ج) بافت باارزش روستایی

 -15ک�دام یک از اس�تان ه�ای زیر در زمینه بوس�تانهای
ب) ظرفیتها ،پتانسیلها و مشارکت دهیاران
ج) مشارکت و حمایت نمایندگان مجلس از فعالیتهای بنیاد مسکن روس�تایی و زمینه�ای چم�ن مصنوع�ی مینیفوتب�ال جزو
استانهای برتر کشور محسوب میشود؟
د) همه موارد

ب) فارس
د) چهارمحال و بختیاری

		
 -6امام جمعه زنجان :گام دوم انقالب نقشه راهی است که الف) گیالن
		
ج) بوشهر
مخاطب اول این بیانیه  -----میباشند.
 -16نزدی�ک ب�ه  -----واح�د مس�کونی در اث�ر زلزله در
الف) اساتید حوزه ،دانشگاه و نخبگان
روس�تاهای شهرس�تانهای س�راب و میان�ه  100درص�د
ب) نمایندگان مجلس
تخریب شدهاند.
ج) دانشجویان
ب) 3000
		
الف) 1500
د) همه موارد
د) 1700
		
 -7مهندس میزان کدام یک از عوامل زیر را انگیزه بیش�تر ج) 2200
برای ماندگاری روستاییان بیان کرد؟

 -17بیش از  -----روس�تای اس�تان مرکزی طرح هادی
کلید خورده است.

الف) تأمین معیشت
		
الف) 350
ب) درآمد
		
ج) ایجاد ابزارهایی برای ایجاد اشتغال بیشتر و پایدار در مناطق روستایی ج) 490
 -18حسینی :عنصر تکمیل کننده ایمان ----- ،است.
د) همه موارد
ب) روزه
			
 -8نود و چهارمین واحد مس�کونی بازس�ازی شده در کدام الف) نماز
د) جهاد
ج) امر به معروف و نهی از منکر
یک از شهرستانهای زیر افتتاح شد؟
ب) 260
د) 170

ب) گنبد
الف) مینودشت
		
الف) وحوش
د) آققال
ج) بندرترکمن
		
 -9مهن�دس ظف�ری معضل اساس�ی و زیربنای�ی مردم در ج) جانوران

 -19طبقه وسط کشتی حضرت نوع(ع) برای  ------بود.

ب) چهارپایان و مواشی
د) مردم

 -20دکت�ر خوش خبر کدام یک از موارد زیر را از مهمترین
روستاها را کدام یک از موارد زیر دانست؟
ب) زیرساخت و اقتصاد وظایف شورای اطالعرسانی استان دانست؟
الف) زیرساخت و بحث بهسازی

د) بحث بهسازی و اشتغال الف) اطالعرسانی صحیح و بهموقع
ج) اقتصاد و اشتغال
 -10ک�دام یک از شهرس�تانهای زیر بعد از مش�هد تولید ب) انعکاس به موقع و دقیق فعالیتها
دوربین مدار بسته را دارد؟
ج) سیاه نمایی ،ناامیدی
قال
آق
ب)
		
الف) گنبد
د) انعکاس به موقع اخبار و امیدواری
		
ج) مینودشت
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ب) هج و نج

د) 160

 -13تاکنون در اس�تان لرس�تان عملیات ساخت چه تعداد
د) گزستان
		
ج) فیلستان
 -4ب�ا افتت�اح یک واحد مس�کونی بازس�ازی ش�ده ،تعداد واحد مسکونی به اتمام رسیده است؟
ب) 1850
		
واحدهای بازسازی شده در روستای چنارستان به چند واحد الف) 1350
رسید؟
د) 7500
		
ج) 3500

د) تویسرکان

