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بهرهبرداری از هزار و پانصدمین واحد مسکونی بازسازی شده
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان کهگیلویه و بویراحمد ،آغاز
عملیات اجرایی س��اخت تعداد  3500واحد مس��کونی محرومین و مراس��م
بهرهبرداری از هزار و پانصدمین واحد مس��کونی بازسازی شده از واحدهای
آسیبدیده ناشی از حادثه زلزله در روستای نهضتآباد شهرستان کهگیلویه
ب��ا حضور دکتر نوبخت -مع��اون رئیسجمهور و رئیس س��ازمان برنامه و
بودجه کش��ور ،مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کشور و هیئت همراه،
دکتر کالنتری -اس��تاندار اس��تان ،هاش��میپور -نماینده مردم شهرستان
کهگیلویه در مجلس ش��ورای اسالمی و دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مسکن
و هیئت همراه برگزار شد.
همچنی��ن هاش�میپور -نماینده م�ردم شهرس�تان کهگیلویه

بزرگ در مجلس ش�ورای اسلامی از فعالیته�ای مدیرکل و
مجموعه همکاران بنیاد مسکن استان در عمران و آبادانی روستاها قدردانی نمود.

بازدید از پروژههای مسکن شهری استان قم
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان قم ،مهندس حق شناس-
معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،حجتاالسالم
میرعم��ادی -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس بلدی-
مدیرکل ،رضوانپور -معاون مس��کن شهری و یزدان پناه -معاون پشتیبانی
بنیاد مس��کن اس��تان از پروژههای اقدام ملی مسکن و پروژه  270واحدی
افق بازدید نمودند.
در ای��ن بازدیدها مهندس بلدی گزارش��ی از روند اجرایی پروژههای فوق
ارائه نمود.
در ادام��ه مهن��دس حق ش��ناس ب��ا بیان مطالب��ی تأکید ک��رد که تمام
فعالیته��ای پروژهها باید مطابق جدول زمانبندی پیش بینی ش��ده انجام
شود.
در پایان نشستی با حضور عوامل اجرایی بهمنظور بحث و تبادلنظر برای تسریع در ادامه عملیات پروژه  270واحدی در بنیاد مسکن استان تشکیل شد.
2
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان سمنان ،مهندس درفشی-
مع��اون پش��تیبانی و امور هماهنگی اس��تانها در بنیاد مس��کن کش��ور از
ساختمان جدید ادارهکل بنیاد مسکن استان بازدید نمود.
در ای��ن بازدید مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با بیان
اینک��ه واحدهای اداری این بنیاد در  5طبقه و ب��ا زیربنای  2740مترمربع
اس��تقرار یافته است ،گفت :به زودی عملیات تخریب و آغاز ساخت مجتمع
مسکونی ،خدماتی و اداری در محل ساختمان قدیم آغاز خواهد شد.
س��پس مهندس درفشی از سالن ورزشی ،دفتر پایگاه بسیج حضرت قائم
(عج) بنیاد مسکن استان و واحدهای اداری بازدید و نیز با کارکنان مجموعه
دیدار و گفتگو کرد.
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بازدید از ساختمان بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان،
نشست ستاد بازسازی بنیاد مسکن استان با حضور مهندس شاملو -معاون
عمران روس��تایی بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت هم��راه ،مهندس منبتی-
مدیرکل ،معاونین ،مدیران و مش��اورین بنیاد مس��کن استان در شهرستان
چابهار تش��کیل ش��د و روند بازس��ازی و اقدامهای ص��ورت گرفته در این
خصوص مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

هزار و دویستمین واحد مقاومسازی شده افتتاح شد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد ،هزار
و دویس��تمین واحد مقاومس��ازی شده بافت آس��یب پذیر شهر دوگنبدان با
حضور دکتر نوبخت -معاون رئیسجمهور و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه
کش��ور و مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور و هیئ��ت همراه به
بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م مهندس تابش با ابراز رضایتمن��دی از فعالیتهای انجام
گرفته ،گفت :برای بازس��ازی بافت فرس��وده در محلههای سادات ،رادک،
کیامرثی و لنبان ش��هر دوگنبدان  500میلیون ریال وام چهار درصد و 100
میلیون ریال تس��هیالت بالعوض نیز به مالکان اهداء میشود .وی افزود:
مجوز انش��عاب آب ،ب��رق ،گاز و همچنین پروانه س��اخت واحدهای بافت
فرسوده شهر دوگنبدان رایگان صادر میشود.
سپس دکتر تاجگردون -نماینده مردم شهرستانهای گچساران و باشت در مجلس شورای اسالمی گفت :بهرهبرداری از این طرح تاکنون نقش مهمی در
شتاب بخشی به احیای واحدهای مسکونی و بهبود تردد مردم در این مناطق داشته است.
دکتر تاجگردون با قدردانی از مهندس تابش ،مدیرکل و کارکنان بنیاد مس��کن افزود :عالوه بر مقاومس��ازی واحدهای مس��کونی در بافت فرس��وده شهر
دوگنبدان ،بازگش��ایی رینگ معابر به عرض  20متر و طول  1600متر از محله کیامرثی تا محله س��ادات را داریم که توسط بنیاد مسکن استان در حال اجرا
میباشد.
3
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان مرکزی ،نشست بررسی روند
اجرای پروژههای عمرانی کوی کوثر اراک با حضور مهندس حق ش��ناس-
معاون مس��کن شهری بنیاد مسکن کش��ور ،مهندس رضافرح -مدیرکل و
گروهی از مس��ئولین بنیاد مس��کن استان در س��الن کوی کوثر شهرستان
اراک برگزار شد.
در ابت��دا مهندس رضافرح با بیان مطالبی گفت :در س��اخت این پروژهها
رعایت تمامی نکات و استانداردهای مربوط به معماری و شهرسازی مدنظر
قرار گرفته اس��ت .وی با بیان اینکه رضایت شهروندی و باال بردن کیفیت
آن از جمله مباحثی هس��تند که در س��اخت این پروژهها مورد توجه بنیاد مسکن قرار گرفته است ،افزود :فضای پروژه کوی کوثر بر اساس معماری اسالمی
طراحی و ساخته شده است و ساخت مسجد در سایت مجموعه گویای مسجد محور بودن پروژه میباشد.
سپس مهندس حق شناس در سخنانی گفت :پروژههایی که با این ظرفیت اجرا میشوند کمک شایانی به خانه دار شدن مردم مینمایند و باید این الگو را
در سایر استانها نیز پیاده نماییم؛ کوی کوثر پروژهای است که عالوه بر اشتغالزایی هدفهای زیادی اعم از ایجاد شهرسالم ،شهرسازی مدرن ،ایجاد رفاه
نس��بی برای س��اکنین و ...را در کالنشهرهای صنعتی دنبال مینماید .وی در ادامه رهنمودها و توصیههای مدیریتی و فنی برای بهبود كیفی و روند اجرایی
پروژههای در دست اقدام بنیاد مسكن استان را ارائه داد و افزود :کیفیت نقطه پایانی ندارد و مهمترین عامل در ساختوساز کیفیت مناسب و نظارت صحیح
بر روند اجرای پروژهها میباشد.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور در پایان اجرای بهینه پروژههای بنیاد مسکن در استان مرکزی را بسیار مطلوب برشمرد و از تالشهای مدیرکل،
کارکنان و تمامی مجریان و دست اندرکارانی که در اجرای این پروژهها سهیم بودند ،قدردانی نمود.

افتتاح ساختمان اداری بنیاد مسکن
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان همدان ،در مراسمی با حضور
مهندس درفشی -معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استانها در بنیاد مسکن
کش��ور و هیئت همراه ،مهندس ظفری -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن
استان ،مهندس خسروی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان فامنین و مسئوالن
شهرستان ساختمان اداری بنیاد مسکن شهرستان فامنین افتتاح شد.
در این مراس��م مهندس ظفری با بیان مطالبی هدف از ساخت ساختمان
جدید بنیاد مس��کن شهرس��تان فامنین را خدمات گس��ترده تر هم در طرح
تکریم ارباب رجوع وهم خدمات بهتر به روستاها عنوان کرد و گفت :برای
س��اخت این ساختمان اعتباری به مبلغ  12000میلیارد ریال از منابع داخلی
هزینه شده است.
در ادامه مهندس نثاری -مدیر بنیاد مس��كن شهرستان نهاوند گزارشی از
وضعیت س��تاد ،میزان پیش��رفت فیزیكی ،شیوه تشكیل پرونده و میزان سهمیه تخصیصی به شهرستان را ارائه نمود و بهسازی واحدهای مسكونی روستایی
این شهرستان را مثبت ارزیابی کرد و خواستار تخصیص اعتبار بازسازی برای تعدادی از واحدهای خسارتدیده شد.
س��پس مهندس درفش��ی و هیئت همراه با حضور در محل س��تاد بازسازی شهرس��تان نهاوند ،از نزدیك در جریان روند پروندههای پرداخت تسهیالت و
كمكهای بالعوض بازسازی به متقاضیان آسیبدیده قرار گرفتند .وی در ادامه از روستاهای تازناب علیا ،سفلی و وسطی واقع در بخش مركزی شهرستان
نهاوند بازدید نمود.
در این بازدید معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور با ابراز خرسندی از روند مقاومسازی واحدهای آسیبدیده ،علت اصلی بروز
خسارت را عدم استقبال اهالی از تسهیالت مقاومسازی مسكن روستایی دانست.
مهندس درفش��ی همچنین به دو واحد خس��ارتدیده كه برای ساخت واحدهای مسکونی خود از تسهیالت طرح ویژه استفاده كرده بودند اما به دلیل عدم
تمكن مالی قادر به تكمیل واحد خود نش��ده بودند دس��تور پرداخت مبلغ  50میلیون ریال از محل اعتبارهای حس��اب  100حضرت امام(ره) و در قالب كمك
بالعوض را صادر نمود .وی همچنین از زمینهای تحویل ش��ده توس��ط اداره راه و شهرس��ازی برای اجرای پروژههای طرح اقدام ملی تولید مسكن واقع در
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان اردبیل ،مهندس هادی درفشی ـ
معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه از
پروژه اجرایی مجتمع تجاری -مسکونی شهرستان خلخال بازدید کردند.
در این بازدید مهندس س��بحانی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان اردبیل با ارائه
گزارشی گفت :برآورد اعتباری این پروژه از محل اعتبارهای داخلی بنیاد مسکن و
تس��هیالت بانکی در نظر گرفته شده و امید است تا سال 1400آماده بهرهبرداری
کامل گردد.
سپس مهندس درفشی با قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن استان ،اظهار امیدواری
کرد که واحدهای یاد شده در زمان معین مورد بهرهبرداری قرار گیرد .وی در ادامه
از پروژه  36واحدی شهرک سینا در شهرستان اردبیل بازدید نمود.
معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور در پایان از روند اجرای مقاومسازی واحدهای مسکونی در سطح روستاهای استان اردبیل
ابراز رضایت کرد و تأمین مسکن را از وظایف مهم بنیاد مسکن در کشور دانست.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

شهرك شهید حیدری بازدید نمود.
معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی اس��تانها در بنیاد مس��کن کش��ور در ادامه از پروژه تجاری مسکونی  114واحدی ش��هید چمران و پروژه  80واحدی
محرومین واقع در شهرک شهید بهشتی که در مرحله گودبرداری میباشند بازدید و شرایط پروژه را خوب ارزیابی نمود.
در پایان مهندس درفشی و هیئت همراه با خانوادههای جانباختگان سانحه تصادف رانندگی (حاجیپور و زهره وندی) دیدار نمودند.

دیدار معاون امور عمرانی استانداری با رئیس بنیاد مسکن کشور
بنا ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گلس��تان ،مهندس
غ��راوی -معاون امور عمرانی اس��تانداری با مهندس تاب��ش -رئیس بنیاد
مس��کن کش��ور دیدار و در م��ورد همکاریه��ای متقابل بنیاد مس��کن با
اس��تانداری و دستگاههای اجرایی اس��تان بهویژه تفاهمنامه ساخت 3000
واحد مسکن محرومین در استان گفتگو کرد.

دیدار رئیس بنیاد مسکن کشور با نماینده ولیفقیه در استان
بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان گلستان ،مهندس تابش-
رئیس بنیاد مس��کن کشور با آیتا ...نورمفیدی -نماینده ولیفقیه در استان
و امامجمعه شهر گرگان دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدا حس��ینی -سرپرست بنیاد مسکن اس��تان گزارشی از فعالیتهای
بنیاد مسکن استان در حوزههای مختلف بهویژه به سیل زدگان استان ارائه
کرد.
در ادامه مهندس تابش با سپاس از حمایتهای آیتا ...نورمفیدی از بنیاد
مسکن استان ،طرح تأمین تعداد  3000واحد مسکن محرومین و همچنین
بازسازی واحدهای مسکونی خسارتدیده از سیل استان را تشریح کرد.
5
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س��پس آیتا ...نورمفیدی بنیاد مسکن را یکی از یادگارهای مهم و تأثیرگذار در روند زندگی مردم بهویژه محرومان دانست و با
اش�اره به س�یل استان گلستان و ارائه خدمات برای ساخت مسکن سیل زدگان که مهمترین نیاز و اولویت مردم است ،از تالشهای
مجموعه بنیاد مس�کن قدردانی کرد .وی همچنین توجه به محرومان را دغدغه اصلی امام راحل و مقام معظم رهبری دانس��ت و از توجه و تالش

بنیاد مسکن برای رفع نیازهای اساسی آنان قدردانی کرد.

سه هزارمین واحد مسکونی ساخته شده در مناطق سیلزده استان افتتاح شد
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بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان گلستان ،با حضور دکتر
نوبخت -رئیس س��ازمان برنامه و بودجه و مهن��دس تابش -رئیس بنیاد
مسکن کشور ،سه هزارمین واحد مسکونی ساخته شده بنیاد مسکن استان
در مناطق سیلزده استان گلستان افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در این مراس��م سیدمحمد حسینی -سرپرست بنیاد مسکن استان گفت:
تعداد  7707واحد مسکونی در مناطق سیلزده استان تخریب شده بود که
کار ساخت بیش از  96درصد این واحدها آغاز شده است.
حس��ینی افزود :حدود  4000واحد مس��کونی در مناطق سیلزده استان
در مراحل پایانی ساختوس��از قرار دارند و س��عی میکنیم این واحدها را
تا پایان امس��ال به بهرهبرداری برسانیم .وی ادامه داد :کار تعمیرات بیش
از  14600واحد مس��کونی در مناطق س��یلزده به اتمام رسیده و تحویل
مردم شده است.
گفتنی است تفاهمنامه ساخت تعداد  3000واحد مسکن محرومین بین سازمان برنامه و بودجه ،رئیس بنیاد مسکن و کمیته امداد امام(ره) به امضاء رسید.

گردهمایی مشترک مدیران حوزه پشتیبانی و ذیحسابی
ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان هرم��زگان ،گردهمایی
مشترک مدیران حوزه پشتیبانی و ذیحسابی ادارههای کل بنیادهای مسکن
سراسر کشور در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا نوریزاده -معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان هرمزگان گزارشی
ارائه داد.
در ادامه پنل مش��ترک مالی و ذیحسابی با حضور حسابرسان مفید راهبر
مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
س��پس تش��کیل کارگروه تخصصی مالی و ذیحسابی از بخشهای دیگر
این گردهمایی بود که بهصورت جداگانه انجام پذیرفت.
سیاوش پور حسین -ذیحس��اب بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی در
زمین��ه عملکرد مبتنی بر ش��اخصهای اعتبارهای دولت��ی و ارائه به موقع
اطالعات مالی صورتحس��اب عملکرد بودجه ساالنه  97و پیادهسازی نظام
حس��ابداری بخش عمومی (تعهدی) حائز رتبه اول در بین اس��تانهای س��طح دوم گردید .همچنین دکتر جعفر برزگر -معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان
آذربایجان ش��رقی با تالش و همت همکاران تالشگرش��ان در امور مالی در تهیه ،تنظیم و ارائه صورتهای مالی سال  1397برابر ارزیابیهای بهعمل آمده
موفق به کسب رتبه اول بین استانهای سطح یک بنیاد مسکن کشور شده است.
مهندس درفش��ی -معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی اس��تانها در بنیاد مسکن کش��ور با اهدای لوح تقدیر به منیره نوری صادق -معاون پشتیبانی بنیاد
مس��کن اس��تان سیستان و بلوچس��تان ،به جهت کسب رتبه اول بین استانهای سطح دو کشور در تهیه ،تنظیم و ارائه صورتهای مالی سال  ،1397از وی
قدردانی نمود.
در پایان با حضور مهندس درفش��ی ،مس��ئولین ذیحس��ابهای برتر و برگزیده رتبههای اول تا س��وم ادارههای کل سراسر کشور با اهدای لوح تقدیر مورد
تجلیل قرار گرفتند.
6

افتتاح مسکن محرومین خاش
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان سیستان و بلوچستان1750 ،
واحد مسکن محرومین استان با حضور دکتر نوبخت -معاون رئیسجمهور
و رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه کش��ور ،مهندس تاب��ش -رئیس بنیاد
مس��کن کشور ،موهبتی -اس��تاندار و منبتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
در شهرستان خاش به بهرهبرداری رسید.
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به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی بازسازی مناطق سیلزده استان
خوزس��تان ،مهندس علیرضا تابش -رییس بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت
همراه از روند بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده از سیل فروردین ماه
سال  ۹۸استان بازدید کردند.
مهندس تابش در بازدید از روس��تای خشه شهرس��تان شوش ،با سپاس
از فعالیتهای س��تاد بازسازی استان خوزستان ،بر تسریع در روند بازسازی
تأکید کرد .وی همچنین در نشس��ت مش��ترک با مدیرکل بنیاد مس��کن و
رییس س��تاد هماهنگی بازس��ازی مناطق س��یلزده اس��تان ،آخرین روند
فعالیتها در شهرها و روستاهای آسیبدیده را بررسی نمود.
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بازدید مهندس تابش از روند بازسازی مناطق سیلزده

افتتاح پل شهدای هفتم تیر شهرپلدختر
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان لرس��تان ،در مراسمی با
حضور مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه و رضایی-
مدیرکل بنیاد مسکن استان پل شهدای هفتم تیر شهر پلدختر افتتاح شد.
در این مراس��م رضایی از پرداخت  11500میلیارد ریال اعتبار توسط بنیاد
مسکن برای بازسازی مناطق سیلزده استان لرستان خبر داد.
در این مراسم مهندس تابش با ابراز رضایت از رفع مشکالت نسبی مردم
ش��هر پلدختر نس��بت به گذش��ته گفت :امروز بهطور نسبی خیلی از مسائل
و مش��کالت برطرف ش��ده و بقیه مش��کالت هم برطرف خواهد شد .وی
با بیان اینکه س��یلی بزرگ و استثنایی در کش��ور اتفاق افتاد و در بازسازی
هم اقدامهای بس��یار مؤثری انجام ش��ده اس��ت افزود :در استان لرستان و
شهرستان پلدختر ،بنیاد مسکن به تنهایی  11500میلیارد ریال هزینه کرده
است و دستگاههای دیگر هم در استان نزدیک  40000میلیارد ریال تأمین اعتبار شدند که حتم ًا  60درصد آن هزینه شده است.
رئیس بنیاد مس��کن کش��ور عنوان کرد :ایجاد دیوار حفاظتی شهر پلدختر به سبب جلوگیری از ورود سیالب به داخل شهر بسیار مهم است که توسط بنیاد
مسکن در حال انجام است و در صورت مطالعه و وجود ضرورت ،مابقی ساخت دیواره ساحلی را هم تأمین اعتبار کرده و یا با سازمان برنامه و بودجه مکاتبه
میکنیم و برنامهریزی آن را انجام خواهیم داد.
7
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بازدید از ستادهای معین
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان،
مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت همراه از س��تادهای
معین مستقر در شهرستان زاهدان بازدید کردند.
در ادام��ه در نشس��تی مهندس منبتی -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن
اس��تان و مدیران س��تادهای ساماندهی حاش��یه ،در جریان روند اقدامهای
ساماندهی و بازسازی حاشیه شهر زاهدان قرار گرفتند.
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بازدید از حاشیه شهر
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان،
مهن��دس تاب��ش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور ،معاونین و مدی��ران بنیاد
مس��کن از شهرستان زاهدان ،حاشیه شهر و ستادهای معین مستقر در این
شهرستان بازدید کردند.
سپس نشست رسیدگی به اقدامهای حاشیه شهر زاهدان با حضور معاون
عمرانی اس��تاندار ،رئیس س��ازمان برنامه و بودجه استان ،شهردار زاهدان و
دیگر مدیران دس��تگاههای اجرایی متولی حاشیه نش��ینی در بنیاد مسکن
برگزار شد.
در ابتدا در مورد روند نشستهای هماهنگی که در یک سال گذشته انجام
شده توضیحهایی ارائه و مقرر شد شهرداری زاهدان نسبت به صدور پروانه
ساختمانی واحدهای مس��کونیای که پروندههای آنان توسط بنیاد مسکن
تکمیل شده در کوتاهترین زمان ممکن اقدام کنند تا روند بازسازی واحدها و ارائه تسهیالت صورت گیرد.

کلنگ ساخت واحدهای مسکونی حاشیه شهر
ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان و بلوچس��تان ،مهندس
تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور و معاونین و مدیران ستادی بنیاد مسکن
در بازدید از حاش��یه ش��هر زاهدان ،در جریان فعالیته��ای صورت گرفته
بازسازی و ساماندهی حاشیه شهر قرار گرفتند.
گفتنی است این سفر پس از کلنگزنی ساخت واحدهای مسکونی حاشیه
شهر توسط دکتر نوبخت -معاون رئیسجمهور در منطقه باباییان شهرستان
زاهدان انجام شده است.
همچنین نشس��ت شورای مدیران بنیاد مسکن استان با موضوع رسیدگی
به روند بازس��ازی مناطق سیلزده جنوب استان و با حضور مهندس تابش
و هیئت همراه ،مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان و معاونین و
مدیران بنیاد مسکن شهرستانهای استان برگزار شد.
8
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان آذربایجان شرقی ،در زمینه
مصوبههای نشس��ت رفاه و ورزش و به مناس��بت گرامیداش��ت ایام ا ...دهه
فجر ،یک دوره مس��ابقه تنیس روی میز بین كارکنان بنیاد مس��کن استان
و شهرس��تانها و با حضور تعداد  16نفر از كارکنان در س��الن ورزشی شهید
جمالی بنیاد مسکن استان برگزار شد.
گفتنی است بازیها در  2گروه براساس قرعه كشی شروع كه در بازیهای
گروهی با انجام  30بازی 4 ،نفر برتر از دو گروه ،صفری و صمدی از گروه
اول و خیرالهی و صالحی از گروه دوم مشخص شدند و با انجام  4بازی در
ضربدری ،در رده بندی و فینال نفرات اول تا س��وم به ش��رح زیر مشخص
گردیدند:
نفر اول رحیم صفری ،نفردوم خلیل صمدی و نفر سوم آرش صالحی.
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برگزاری مس�ابقه تنی�س روی میز بی�ن کارکنان بنیاد مس�کن
استان و شهرستانها

ارتقاء روحیه نش��اط ،ش��ادابی و همدلی بین کارکنان بنیاد مس��کن اس��تان
یک دوره مس��ابقات طناب کش��ی و دارت به مناس��بت دهه فجر و پیروزی
ش��کوهمند انقالب اس�لامی با حضور مدی��رکل و قائممقام مس��ئول دفتر
نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان و مسئولین شهرستانی برگزار شد.
بانویی -فرمانده پایگاه بس��یج نورالمهدی (عج) بنیاد مس��کن و مس��ئول
مس��ابقات گفت :در این مس��ابقات هشت تیم طناب کشی از نیروهای فعال
در بخشهای مختلف بنیاد مس��کن اس��تان (ماش��ینآالت ،حراست ،مالی،
ذیحس��ابی و ش��عبه بیرجند) به رقابت پرداخته و تیمه��ای منتخب تعمیر و
نگهداری ماشینآالت ،حراست و ذیحسابی به ترتیب مقامهای اول تا سوم
این مسابقه را کسب کردند.
بانویی افزود :در برگزاری مس��ابقه دارت از بین  70نفر ش��رکت کننده از
همکاران مخملباف ،رهنورد و نظام دوس��ت دارای باالترین امتیاز بودند که
بهمنظور قدردانی از شرکت کنندگان برتر ،جوائزی به آنها اهدا گردید.
برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت دهه مبارک فجر

برگزاری مسابقات طناب کشی و دارت به مناسبت دهه فجر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراسان جنوبی ،بهمنظور

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان خراسان رضوی ،به مناسبت
گرامیداش��ت دهه مبارک فجر ،مس��ابقات ورزشی در رشتههای تنیس روی
میز ،والیبال ،طناب کش��ی و دارت با حضور کارکنان بنیاد مس��کن اس��تان
برگزار شد.
در این دوره از مس��ابقات در رش��ته والیبال  6تیم معاونت مسکن شهری،

9
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معاونت پش��تیبانی ،معاونت عمرانی روس��تایی ،حوزه مدیرکل و حراس��ت،
پیشکس��وتان و اداره خدمات و پش��تیبانی به رقاب��ت پرداختند که تیمهای
معاونت پش��تیبانی ،حوزه مدیرکل و در نهایت اداره خدمات و پش��تیبانی به
ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.
همچنین در رش��ته تنیس روی میز ،بهنام جالیی و احسان زراعتی موفق
به کس��ب مقام اول و دوم در بین  20شرکت کننده شدند و در رشته طناب
کش��ی نیز از بین  12تیم ش��رکت کننده تیم پروژه ارمغان موفق به کسب
مقام نخست شد .گفتنی است مسابقات طناب کشی با رعایت تمامی قوانین
و مقررات رسمی با حضور داور این رشته برگزار گردید.
گفتنی است در این دوره از مسابقات برای کارکنان خانم ،همسر و فرزندان
دختر همکاران ،مس��ابقه دارت در دو رده س��نی بزرگسال و خردسال برگزار
شد و در پایان به نفرات برگزیده به رسم یادبود هدایایی اهدا گردید.

موفقیت فرزند همکار

به گ��زارش روابط عمومی بنیاد
مسکن استان یزد ،ریحانه یاوری
فرزن��د محمدحس��ین ی��اوری از
همکاران بنیاد مس��کن اس��تان با
شرکت در هفتمین المپیاد ورزشی
محالت ش��هر یزد ،در مس��ابقات
جودو وزن آزاد ،موفق به کس��ب
رتبه سوم شد.
رواب��ط عموم��ی بنیاد مس��کن
انق�لاب اس�لامی ،کس��ب ای��ن
موفقیت را به وی و خانواده اش تبریک میگوید.

با خبر ش�دیم تعدادی از همکارانمان در اس�تانهای کشور پس از

چندین س�ال تالشهای صادقانه و خدمترس�انی ب�ه مردم در
شهرها و روستاهای کشور به افتخار بازنشستگی نائل آمدند.

بنیاد مس�کن انقالب اسلامی با قدردان�ی از این

رواب�ط عموم�ی

عزیزان ،برای آنان آرزوی سالمتی و توفیق مینماید.

اسامی همکارانی که به افتخار بازنشستگی نایل آمدند:
ابوالفضل تیموری (دفتر مرکزی)
حسینپور رحیمی (گیالن)
توفیق لطفی (کردستان)
علی اکبر باخدا (خراسان رضوی)
احمد جالل آبادی (خراسان رضوی)

تقدیر از همکاران بازنشسته

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان آذربایجان شرقی،
در مراس��می با حضور مهندس باباپور -مدیرکل و حجتاالس�لام
صادقی -قائممقام مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه ،دکتر برزگر-
معاون پش��تیبانی و گروهی از همکاران حوزه پشتیبانی و امور مالی
بنیاد مس��کن اس��تان و شهرس��تانها با اعطای ل��وح تقدیر و کارت
هدیهای از همکاران بازنشس��ته ،حس��ین محجل ،محمد باقری فر
و نادر آژیری تجلیل بهعمل آمد.
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حسن جمشیدی (کرمانشاه)
بهروز عبدی (کرمانشاه)
ناصر ابوالحسنی (یزد)
محمد نوابزاده (سیستان و بلوچستان)

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بسمه تعالی

قصص قرآن یا

تاریخ انبیاء

قسمت دهم
آیتاهلل سید هاشم
رســولی محالتـی

از آدم تا خاتمالنبیین ص ّلی اهلل علیه و آله

پس از طوفان

در این که نوح و همراهانش چهاندازه در کشتی بودند ،اختالف نظر است.
برخی گفتهاند که هفت روز در آن بودند و سپس آب فرونشست و کشتی بر
کوه جودی (کوهی اس��ت در موصل) قرار گرفت و برخی این مدت را بیش
از یک ماه ذکر کردهاند و در حدیثی است که شش ماه در کشتی بودند و در
تاریخ یعقوبی اس��ت که از روزی که نوح داخل کشتی شد تا وقتی که از آن
بیرون آمد ،یک سال و ده روز طول کشید .1و در قرآن کریم بدون آن که از
مدت توقف نوح در کشتی سخن به میان آورد ،جریان فرونشستن آب و قرار
گرفتن کشتی را بر کوه جودی در یک آیه کوتاه بیان فرموده و آیه مزبور به
قدری فصیح و زیباس��ت که فصحای عرب آن زمان و دشمنان اسالم را به
اعجاب واداشت و از آوردن مانند همین یک آیه به عجز خود اعتراف کردند.
متن ترجمه آیهای که در سوره هود است ،چنین میباشد:

[گفته ش��د کهای زمین آب خود را فرو بر وای آس��مان (باران را) بازگیر و
آب فرو رفت و فرمان انجام شد و کشتی بر (کوه) جودی قرار گرفت و گفته
2
شد دوری بر گروه ستمکاران باد].

مرحوم طبرس��ی در مجمع البیان نقل کرده است که کفار قریش خواستند
مانند قرآن سخنی بگویند و چیزی بیاورند و برای این کار چهل روز خوراک
خود را نان س��فید مغز گندم ،گوشت ّبره و شراب ناب قرار دادند تا ذهنشان
صاف و پاک گردد و چون خواستند شروع به کار کنند ،این آیه به گوششان
خورد و به هم گفتند« :این س��خن ش��باهت به کالم مخلوق ندارد و کسی
نمی تواند مانند آن بیاورد و از این رو از کار خود دس��ت کش��یده و مأیوسانه
از هم جدا شدند».3
به هر صورت نوح و همراهانش از کش��تی فرود آمدند و برای آغاز زندگی
جدیدی در روی کره زمین شروع به فعالیت کردند و به ساختن خانه و غرس
اشجار و تنظیم امور زندگی پرداختند.

 .1بحاراالنوار ،ج  ،11ص  ،334چاپ بیروت؛ تاریخ یعقوبی ،ج  ،1ص .18
 .2سوره هود ،آیه .44
 .3مجمع البیان ،ج  ،5ص .165
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برگرفته از کتاب

عم��ر نوح را پس از توفان به اختالف گفتهاند .برخی  60س��ال و یعقوبی
در تاریخ خود  360س��ال و طبری در نقلی آن را  348س��ال ذکر کرده و در
چند حدیث از ائمه بزرگوار ما  500س��ال نقل شده است .4پیش از این گفته
ش��د که مجموع عمر آن بزرگوار را نیز در روایات بس��یاری  2500سال ذکر
کردهان��د و صدوق(ره) در کتاب امالی حدیث جامع و جالبی در این باره نقل
کرده که ترجمه آن در ذیل از نظر شما میگذرد.
یک حدیث جالب

وی به س��ندش از امام صادق(ع) روایت کرده ک��ه فرمود :نوح پیغمبر(ع)
 2500س��ال زندگی کرد که  850س��ال آن قبل از بعثت و نبوت  950سال
دیگ��ر پ��س از بعثت بود که ب��ه تبلیغ و دعوت مردم به خدا مش��غول بود و
 200س��ال س��رگرم ساختن کشتی و تهیه آن گردید و  500سال نیز پس از
وقتی بود که از کش��تی فرود آمد و شهرها را بنا کرد و فرزندانش را در بالد
سکونت داد.

س��پس هنگام��ی که در آفتاب نشس��ته بود ،ملک الموت ن��زد وی آمد و
سالم کرد ،نوح(ع) جوابش را داد و بدو گفت« :حاجتت چیست؟» (و به چه
منظ��وری آمده ای)؟ ملک الموت پاس��خ داد« :آمده ام تا جانت را بگیرم؟»
نوح پرس��ید« :این مقدار مهلتم میدهی که از آفتاب به سایه بروم؟» گفت:
«آری» نوح برخاس��ت و به س��ایه آمد و رو به وی ک��رده گفت« :ای ملک
الموت! آنچه در دنیا بر من گذشت (و این عمر طوالنی) همانند این بود که
از آفتاب به س��ایه آمدم ،اکنون مأموریت خود را انجام ده» و عزرائیل جان
آن حضرت را گرفت.5

در حدیثی مس��عودی نقل کرده اس��ت که آن حضرت  2800سال زندگی
ک��رد و چون ملک الموت برای قبض روح وی آمد ،نوح در آفتاب نشس��ته
بود .ملک الموت س�لام کرد و عرض کرد« :خدای عزوجل مرا برای قبض
 .4تاریخ یعقوبی ،ج  ،1ص 19؛ تاریخ طبری ،ج  ،1ص 131؛ بحاراالنوار ،ج  ،11ص ،340-341
چاپ بیروت.
 .5امالی صدوق ،ص .306
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ماهنامه پیام بنیاد مسکن

روح ش��ما فرستاده است» .حضرت نوح فرمود« :به من مهلت ده تا به آنجا
بروم» .و به زیر س��ایه درختی اش��اره کرده بدانجا آمد و در آنجا خوابید و به
ملک الموت فرمود« :مأموریت خود را انجام ده» .عزرائیل پیش آمده گفت:
«ای کس��ی که میان فرزندان آدم عمرت از همه آنها طوالنی تر بوده ،دنیا
را چگونه یافتی؟» نوح گفت« :چیزی را به یاد ندارم جز همین که از آفتاب
به سایه آمدم».1

ابن اثیر در کامل گفته است که چون مرگ نوح در رسید ،بدو گفتند« :دنیا
را چگون��ه دی��دی؟» گفت« :مانند خانهای که دو در داش��ت از یک در وارد
شدم و از در دیگر رفتم».2
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مکالمه نوح(ع) با شیطان

صدوق(ره) در حدیثی از امام باقر(ع) روایت کرده که فرمود :پس از این که
حضرت نوح نفرین کرد و قوم او غرق شدند ،شیطان نزد او آمد و گفت« :ای
ن��وح تو حقی بر من داری که میخواهم جب��ران کنم» ،نوح فرمود« :چقدر
برای من ناراحت کننده اس��ت که به گردن تو حقی پیدا کرده باشم ،اکنون
بگو آن حق چیست؟» شیطان گفت« :آری نو نفرین کردی و خدا این مردم
را غرق کرد و کسی به جای نماند که من او را اغوا کنم و از راه راست بیرون
بروم و اینک تا آمدن قرن دیگر و نسل آینده من آسوده هستم» .نوح گفت:
«اکنون چگونه میخواهی جبران کنی؟» شیطان برای تالفی این حقی که
به قول خودش به گردن نوح داش��ت ،چند جمله به نوح گفت و اظهار کرد:
«در سه جا به یاد من باش (و مرا از خاطر مبر) که من در این سه جا از هر
جای دیگر به آدمی نزدیکترم :اول در جایی که خشم میکنی ،دوم در وقتی
که میان دو نفر قضاوت میکنی و س��وم هنگامی که با زن بیگانهای خلوت
میکنی و کس دیگری با شما نیست.3

در حدیث دیگری آمده اس��ت که ش��یطان نزد نوح آمد و گفت« :تو حق
بزرگی به گردن من داری و من به تالفی آن حق آمده ام برای تو خیرخواهی
کنم و مطمئن باش که در گفتارم (دروغ نخواهم گفت و) خیانت نمی کنم».
نوح از سخن وی ناراحت شد و خوش نداشت با او تکلم کند ،خدای سبحان
به نوح وحی فرمود« :با او س��خن بگوی و از او سؤال کن که من حق را بر
زبانش جاری خواهم کرد».
در این وقت نوح فرمود« :س��خن بگوی» ،شیطان گفت« :هرگاه ما فرزند
آدم را ببینی��م ک��ه بخیل اس��ت یا حریص ،یا حس��ود ،ی��ا در کارها عجول
اس��ت ،بزودی به چنگ ما میافتد و مانند توپی اس��ت که در دست ما باشد
4
و اگ��ر هم��ه این صفات در وی جمع ش��ود ،ما نامش را «ش��یطان مرید»
میگذاری��م .نوح پرس��ید« :اکنون بگو آن حق بزرگی ک��ه به گردن تو پیدا
کرده ام چیس��ت؟» گفت« :تو نفرین کردی و به فاصله یک ساعت همه را
به دوزخ افکندی و مرا آس��وده س��اختی و اگر نفرین تو نبود ،روزگار زیادی
من سرگرم آنها میبودم.»5

 .1اثبات الوصیه ،ص .18
 .2کامل التواریخ ،ج  ،1ص .73
 .3خصال ،ج  ،1ص .65
 .4مرید چنانکه راغب گفته است ،به کسی گویند که از خیرات و کارهای نیک عاری و دور باشد.
 .5قصص االنبیاء راوندی ،ص .85
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در حدیث دیگری از ابن عباس نقل است که نصیحت شیطان به نوح این
بود که گفت« :مبادا کبر بورزی که همان کبر س��بب شد من به آدم سجده
نکنم و رانده درگاه الهی گردم و مبادا حرص بورزی که همه بهشت بر آدم
مب��اح گردید و تنها از یک درخت ممنوع گردید و حرص وادارش کرد از آن
بخورد و مبادا حس��د بورزی که همان س��بب شد تا فرزند آدم برادرش را به
قت��ل رس��اند» .نوح بدو گفت« :اکنون بگو در چه وق��ت نیرو و قدرت تو بر
فرزند آدم بیش از اوقات دیگر است؟» گفت« :در هنگام غضب.»6
قبر نوح(ع) و اوصیای پس از وی

چنانکه پیش از این اشاره شد ،مطابق اخبار و تواریخ ،قبر نوح(ع) در نجف
کوفه و در کنار قبر امیرالؤمنین قرار دارد .این جمله در زیارتنامه آن حضرت
السال ُم َعلَیک َو َعىل ضَ جی َعیک آد َم َو نُوح».
است که زائر میگویدّ « :

پ��س از نوح به فرمان الهی فرزندش «س��ام» وص��ی او گردید و به حفظ
و نگهبان��ی مواریث انبی��ا و وصیت پدر نایل آمد و جمع��ی او را از پیمبران
مرس��ل میدانند ،وی در زمان خود با مخالفت برادرانش «حام» و «یافث»
و فرزندان قابیل و عوج بن عناق و دیگران مواجه ش��د و س��رانجام چنانکه
گفتهاند ،پس از آن که  600س��ال از عمرش گذش��ته بود ،دار فانی را وداع
گفت و فرزندش ارفخش��د را وصی خود گردانید و آثار انبیا را به وی منتقل
کرد.

عموم مورخان ارفخش��د را ابواالنبیا نامیدهاند و گفتهاند که نسب پیمبران
پس از نوح(ع) به وی منتهی میش��ود .گویند ارفخشد برای نگهبانی میراث
پیمبران و دعوت مردم به پاکی و فضیلت و تبلیغ آیین الهی پدران خویش،
رنج فراوانی برد و آزار بس��یاری دید تا این که در س��ن  460س��الگی از دنیا
برفت و فرزندش ش��الخ را وص��ی خود گردانید .اینان گویند که ش��الخ پدر
حضرت هود(ع) اس��ت که خداوند نام��ش را در قرآن ذکر فرموده و یکی از
سورههای قرآنی هم به نام آن پیغمبر بزرگ نامیده شده است.

شالخ به گفته یعقوبی و برخی دیگر به مدت  430سال در این جهان زنده
ب��ود و مردم را به اطاعت پروردگار دع��وت میکرد و از نافرمانی خدا برحذر
میداشت و عذابهای گناهکاران را به یاد آنها میآورد تا پس از مدت مزبور
از این جهان برفت و فرزندش هود(ع) که نامش را عابر نیز ذکر کردهاند ،به
تبلیغ الهی و حفظ آثار پیغمبران قبلی قیام نمود.!7

ادامه دارد
 .6همان ،ص .86
 .7ولی عبدالوهاب نجار در قصص االنبیائ خود قول دیگری را نقل و اختیار کرده است و آن این
است که حضرت هود(ع) از فرزندان ارفخشد و شالخ نیست و نسب او به «ارم» میرسد که برادر
افخشد و فرزند دیگر سام بوده است ،به ترتیب زیر:

ارم
عوض
عاد
خلود
رباح
عبدا...
هود

نوح
سام

ارفخشد
شالخ
عار
فالج
رعو
سروج
ناحور
تارخ
ابراهیم

پذیرش حق

معاشرت با عقال

انسانهایی که در یک اجتماع زندگی میکنند نسبت به یکدیگر حالت
تأثیر و تأثر دارند ،چیزهایی را به معاش��رین خود القاء میکنند و چیزهایی
را از آنه��ا فرا میگیرند .آداب و رس��وم زندگی و عل��وم و اطالعات الزم
را که نتیجه تجربههای ش��خصی خودش��ان یا گذشتگانشان میباشد ،از
یکدیگر فرا میگیرند .بنابراین ،معاش��رین انس��ان تأثیرات فراوانی در او
خواهند داشت و چگونه بودن آنها بسیار مهم و سرنوشت ساز خواهد بود.
معاش��رت و رفت و آمد و بحث و گفتگو با دانش��مندان و عقال به علوم و
اطالعات انس��ان میافزاید و عقل او را کامل تر میگرداند .چون سخنان
دانش��مندان و عقال غالب ًا علمی و منطقی و عاقالنه خواهد بود ،همچنین
اخ�لاق و رفتار آنها غالب ًا م��ؤدب و معقوالنه خواهد بود .گفتار و اخالق و
رفتار عاقالنه آنها بدون ش��ک در معاشرینش��ان ،کم یا زیاد ،تأثیر خواهد
گذاشت و در تقویت نیروی عقالنی آنها مؤثر خواهد بود.
برعک��س معاش��رت و رفت و آمد و گفتگ��و با افراد جاهل و س��فیه و
ک��م عق��ل نه تنها به عقل انس��ان نم��ی افزاید بلکه رفته رفت��ه او را به
سوی نقصان و سقوط خواهد کشید ،بهطوری که ممکن است چراغ عقل
خاموش گردد.
ب��ه همین جهت در احادیث توصیه ش��ده که با دانش��مندان و عاقالن
معاش��رت نمایید و از معاش��رت با افراد جاهل و ک��م عقل تا حد ممکن
اجتناب کنید .برای مثال« :امام س��جاد(ع) فرمود :همنش��ینی با صالحان
 .1وافی ،ج  ،1ص .91

ابراهیم امینی

انسان را به صالح دعوت میکند و آداب علماء عقل را زیاد میگرداند».2
«امیرالمؤمنین(ع) فرمود :هر کس که اس��تماع از صاحبان عقل را ترک
نماید عقلش میمیرد».3
«حضرت علی(ع) فرمود :صالح اخالق در معاشرت با عقالست».4
«لقمان به پس��رش گفت :پس��رم با علما مصاحبت کن ،با آنها نزدیک
بشو و مجالست کن و به خانههایشان رفت و آمد داشته باش شاید شبیه
آنها گردی».5
«رسول خدا(ص) فرمود :از علماء سؤال کن و با حکما مجالست داشته
باش و با فقرا همنشینی کن».6
«حضرت صادق(ع) از قول پیامبر نقل کرده که فرمود :خوشبختترین
مردم کسی است که با مردمان کریم و بزرگوار معاشرت دارد».7
«حضرت علی(ع) فرمود :هر کس که با جاهل همنشین باشد از عقلش
کاسته میشود».8
«امیرالمؤمنین(ع) فرمود :فساد اخالق در معاشرت با سفیهان است».9
به هر حال انتخاب دوس��ت امری است بس��یار مهم و سرنوشت ساز و
نم��ی توان آن را کوچک و غیر مهم تلقی کرد .انتخاب دوس��ت یک امر
بس��یار مهم تربیتی اس��ت مخصوص ًا برای کودکان و نوجوانان و جوانان.
البته این موضوع بسیار مهم و حیاتی نیاز به بحث و بررسی بیشتری دارد
که اگر توفیق حاصل شد در آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت.
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یک��ی از راهه��ای تقویت عقل خض��وع در برابر حق و تس��لیم در برابر
آن اس��ت .اگر انس��ان تصمیم بگیرد که در هر حال و نسبت به هر کس
حق را بپذیرد و در برابرش خاضع باش��د ،چنین فردی میتواند با تفکر و
تعقل و مش��ورت با عقال حق را بیابد و مصالح و مفاس��د واقعی خویش را
درک کن��د و به مقدار عقل خود بیفزاید ،اما اگر طالب حق نیس��ت بلکه
اس��یر و برده هواهای نفسانی اس��ت ،چنین فردی عقل خویش را درست
به کار نگرفته و به همین جهت از تفکرات و تعقالت و مشاورههای خود
استفاده نمی کند .زیرا در تفکرات و مشاورههایش حق را نمیجوید بلکه
در صدد ارضای خواس��تههای نفسانی است .او در صدد یافتن حق نیست
بلکه میخواهد پیش س��اختههای نفسانی خود را به اثبات رساند و برای
خود عذر و بهانه پیدا کند.
در احادیث نیز بدین مطلب اش��اره ش��ده اس��ت ،برای نمونه« :حضرت
موسی بن جعفر(ع) به هشام فرمود :لقمان به پسرش گفت :در برابر حق
تسلیم باش تا عالقترین مردم باشی».1

قسمت سوم

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

«اسالم و تعلیم و تربیت»

کنجکاوی و سؤال

کنج��کاوی ،دق��ت و س��ؤال از بهترین عوام��ل تقویت نی��روی عقل
میباشند .انسانی که در ش��ناخت امور کنجکاوی مینماید و اگر به واقع
نرس��ید باز هم آن را رها نمی کند بلکه از دانشمندان و اهل اطالع سؤال
مینماید و آن قدر به کار خویش ادامه میدهد تا به مطلوب برسد ،چنین
انس��انی تدریج ًا عقل خویش را تقوی��ت میکند و برای فهم و درک امور
بس��یار مهم و دشوار آماده میش��ود .انسان هر چه هم عالم و عاقل باشد
باز هم از علوم و اطالعات دیگران بینیاز نیس��ت زیرا دیگران حتی افراد
عادی ممکن اس��ت دارای اطالعات و علومی باش��ند که انسان فاقد آنها
باش��د .باید انسان سعی کند علوم و اطالعات دیگران را به علوم خودش
 .2وافی ،ج  ،1ص .94
 .3مستدرک ،ج  ،2ص .286
 .4جامع احادیث الشیعه ،ج  ،13ص .283
 .5بحار ،ج  ،74ص .189
 .6بحار ،ج  ،74ص .188
 .7بحار ،ج  ،74ص .185
 .8جامع احادیث الشیعه ،ج  ،13ص .283
 .9جامع ،ج  ،13ص .283
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اضافه نماید و عقل خویش را کاملتر گرداند .انسان نباید به هیچ درجه و
مرتبهای از علم و دانش قانع ش��ود بلکه باید همواره و همیشه و در همه
حال در صدد تحصیل علم و دانش باشد.
احادیث در این باره بسیار است از باب نمونه:
«پیامبر اکرم(ص) فرمود :دانش��مندترین مردم کس��ی اس��ت که علوم
دیگران را به علم خودش اضافه کند و باارزشترین مردم کس��ی اس��ت
که از دیگران اعلم باش��د و کم ارزشترین مردم کس��ی است که علمش
از همه کمتر باشد».1
«رس��ول خدا(ص) فرمود :چهار چیز اس��ت که بر هر عاقلی الزم است،
گفته ش��د ،آن چهار چیز کدامند؟ فرمود :گوش دادن به مطالب علمی و
حفظ آنها و نشر آنها برای اهلش و عمل به آنها».2
«پیامب��ر اکرم(ص) فرمود :طلب علم بر هر مرد و زن مس��لمانی واجب
است».3
«امیرالمؤمنی��ن(ع) فرم��ود:ای مؤمن! این عل��م و ادب ارزش نفس تو
میباش��د ،پس در فرا گرفتن آن جدیت کن که هر چه بر علم و ادب تو
اضافه شود ،بر قدر و منزلت تو افزوده خواهد شد .زیرا به وسیله علم خدا
را میشناسی و به وسیله ادب میتوانی در خدمت پروردگارت باشی و در
اثر ادب خدمت ،بنده مس��توجب والیت و قرب خواهد شد ،پس نصیحت
را بپذیر تا از عذاب الهی نجات پیدا کنی».4
«امام صادق(ع) فرمود :بر این علم قفلی نهاده ش��ده و کلید آن س��ؤال
است».5
نقش عادت در تربیت

وقت��ی انس��ان عملی را بهطور مس��تمر تکرار کرد ب��ه تدریج با آن خو
میگی��رد و حالت��ی در نفس به وجود میآید که اصطالح�� ًا عادت نامیده
میش��ود .انس��ان معتاد ،با عمل مزبور انس و الفت خاصی پیدا میکند و
طبع ًا تمایل دارد آن را ادامه دهد .ممکن اس��ت انجام عملی برای انسان
در آغاز دشوار و حتی ناگوار باشد ولی بعد از تکرار و حصول اعتیاد ،همان
عمل آسان و گوارا میگردد ،به گونهای که گویا از طبیعت صادر میشود
و یک فعل طبیعی است.
6
«امیرالمؤمنین(ع) فرمود :عادت طبیعت ثانوی است» .
علم��ای اخالق و تعلیم و تربیت ،عادت دادن را یکی از روشهای مهم
تربیت میدانند و نقش بزرگی را برایش اثبات مینمایند؛ بلکه فن تربیت
را فن عادت دادن میشمارند.
خواجه طوس��ی مینویسد« :خلق ملکهای بود نفس را مقتضی سهولت
صدور فعلی ازو ،بیاحتیاج به فکری و رویتی و در حکمت نظری روش��ن
شده است که از کیفیات نفسانی آنچه سریع الزوال بود آن را حال خوانند
و آنچ��ه بطیی الزوال ب��ود آن را ملکه گویند .پس ملک��ه کیفیتی بود از
 .1بحار ،ج  ،1ص .164
 .2بحار ،ج  ،1ص .168
 .3بحار ،ج  ،1ص .177
 .4بحار ،ج  ،1ص .180
 .5بحار ،ج  ،1ص .198
 .6غررالحکم ،فصل اول ،شماره .752
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کیفیات نفسانی و این ماهیت خلق است و اما کمیت او یعنی سبب وجود
او ،نفس را دو چیز باشد :یکی طبیعت و دوم عادت .اما طبیعت چنان بود
که اصل مزاج شخصی چنان اقتضا کند که او مستعد حالی باشد از احوال،
مانند کس��ی که کمتر سببی تحریک قوت غضبی او کند ،یا کسی که از
اندک آوازی که به گوش او رس��د و یا از خبر مکروهی ضعیف که بشنود
خوف و بددلی بر او غالب ش��ود ،یا کس��ی که از اندک حرکتی که موجب
تعجب بود خنده بسیار بیتکلف برو غلبه کند ،یا کسی که از کمتر سببی
قبض و اندوه بافراط برو در آید.
و اما عادت چنان بود که در اول به رؤیت و فکر اختیار کاری کرده باشد
و به تکلف در آن ش��روع مینموده تا به ممارس��ت متواتر و فرسودگی در
آن ،با آن کار الف گیرد و بعد از الف تمام ،به سهولت ،بیرویت ازو صادر
شود تا خلقی شود او را».7
غزالی میگوید« :پس هر که کاری نیکو عادت کند خلق نیکو اندر وی
س��ر این که ش��ریعت به کار نیکو فرموده است ،این است که
پدید آید .و ّ
مقصود از این ،گردیدن دل است از صورت زشت بهصورت نیکو و هر چه
آدمی به تکلف عادت کند طبع وی ش��ود :که کودک از ابتدا از دبیرستان
برم��د و از تعلی��م گریزان بود و چون وی را بالزام فراتعلیم دارند طبع وی
ش��ود و چون بزرگ ش��ود لذت وی اندر علم بود و از آن صبر نتواند کرد،
بلکه کسی که کبوتر بازیدن یا شطرنج بازیدن یا قمار عادت کند -چنان
ک��ه طبع او گردد -همه راحتیهای دنیا و هر چه دارد اندر س��ر آن دهد
و دس��ت از آن بندارد ،بلکه چیزها که برخالف طبع است به سبب عادت
طبیعت گردد».8
جان الک مینویسد« :اعمال خوب به تنهایی کافی نیستند ،دانش آموز
بای��د اعمال خوب را آن قدر تکرار کند که جزء عادات پس��ندیده در آیند.
زیرا عادات همیش��ه سهل تر و آسان تر از خرد ،که به هنگام ضرورت به
ندرت با آن مشورت و از آن تبعیت میکنیم ،عمل میکنند».9
بنابراین ،تربیت مبتنی بر عادت است و از طریق عادت دادن میتوان به
تربیت افراد پرداخت .عادت کردن یکی از ویژگیهای انسان به خصوص
در زمان کودکی اس��ت ،وقت��ی چندین مرتبه و بهطور مس��تمر عملی را
تکرار کرد بدان عادت میکند و انجام آن برایش آسان و لذیذ خواهد بود.
برعکس ترک آن عمل برایش دشوار و ناراحت کننده خواهد بود .کودک
در آغاز زندگی به هیچ چیز عادت ندارد ولی در اثر تکرار عمل ،به تدریج
عادتهایی برایش به وجود میآید .در اثر تکرار اعمال بد ،به بدی عادت
میکند ،و در اثر تکرار عمل خوب به کار نیک عادت میکند.
بنابراین ،مربی باید از این موقعیت کودک کام ً
ال اس��تفاده نماید .س��عی
کن��د او را به تکرار کارهای نیک دعوت کند تا به آنها عادت کند .کودک
را به اخالق نیک و رفتار خوب عادت دهد و از به وجود آمدن عادتهای
بد جداً جلوگیری کند.
ادامه دارد

 .7اخالق ناصری ،ص .201
 .8کیمیای سعادت ،ج  ،2ص .433
 .9تاریخ تمدن ویل دورانت ،ج  ،8ص .569
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دالیل به خواب رفتن دستها و پاها چیست؟

آسیب دیدن پا فشار بر عصب

در حالتهای عادی این حس میتواند در اثر فشار بر یکی از اعصاب به
وجود آید .مث ً
ال وقتی که موقع استراحت دستمان برای مدتی زیر سرمان
مانده باشد و یا پاهایمان را روی هم انداخته باشیم متوجه خواب رفتن یا
بیحس��ی آنها میشویم که معمو ًال بدون درد است و پس از دقایقی این
مسئله برطرف خواهد شد .ولی گاهی به خواب رفتن آنها میتواند مزمن
و همراه با احساس درد باشد و انجام کارهایتان را مشکل کند.
در این موارد خواب رفتن دس��ت و پا ممکن اس��ت بر اثر آسیب دیدن
عصب و یا فشار مداوم یا ضربه ایجاد گردد.
گاه��ی نیز عفونتهای باکتریایی یا ویروس��ی موجب آن خواهد ش��د.
قرار گرفتن در معرض مواد س��می یا بیماریهایی نظیر دیابت هم یکی
از دالیل دیگر آن است .این نوع آسیبهای عصبی را نوروپاتی محیطی
میگویند .نوروپاتی با گذش��ت زمان میتواند وخیم ش��ود و حتی حرکت
کردن را مختل سازد.
بیماریهای متابولیک به عنوان یکی از علتها

گاه��ی اوقات به دلیل ایج��اد بیماریهای متابولی��ک ،کارکرد عصب
حس��ی دچار اخالل میش��ود .بیماری مرض قند یا دیابت از عوامل مهم
س��وزن سوزن ش��دن یا به خواب رفتن عصب دس��ت و پا میباشد .اگر

چگونه از خواب رفتن پیشگیری کنیم ؟
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حس المس��ه یکی از مهمترین حسهای پنجگانه انس��ان اس��ت که
ارتباط وی را در تماس با محیط خارج فراهم میکند.
به وسیله همین حس است که ما میتوانیم اجسام را شناسایی کنیم و
قادر خواهیم بود که نرمی و لطافت یا س��ختی و زبری آنها را تش��خیص
بدهیم .اما گاهی پیش میآید که این شناسایی را برای لحظاتی از دست
میدهیم و این زمانی اتفاق میافتد که به اصطالح دس��تها یا پاهایمان
به خواب میروند و بیحس میشوند .در زیر به دالیل خواب رفتن دست
و یا پا به عبارتی سوزن سوزن شدن آنها اشاره کرده ایم:

دیابت درمان نگردد و یا درمان به صورت ناقص بماند به تدریج بر روی
عملکرد اعصاب حسی تأثیری منفی بر جای میگذارد .این کاهش حسی
هر چه به سمت اندامهای پایین بدن برویم بیشتر و شدیدتر خواهد بود.
کم کاری یا ُپر کاری تیروئید نیز میتواند در بیحس��ی و خواب رفتگی
دس��ت و پا اثر داشته باش��د .گاهی اوقات مس��مومیت ناشی از سرب یا
آلومینیم هم اثر دارد.
هنگام اس��تراحت کردن و خوابیدن ،دس��تها را زیر س��ر یا بالش قرار
ندهیم.
بر روی دس��تهایمان نخوابیم چون سبب قطع گردش خون میشود.
کف دس��تها را هنگام خوابیدن مش��ت نکنیم و آنها را باز بگذاریم .اگر
دس��تها بیحس ش��د ،آنها را روی قلبمان قرار دهیم .موقع خوابیدن از
بالشهای نرم اس��تفاده کنیم و بهتر است یک بالش هم زیر زانوی خود
بگذاریم.
نرمشهایی را برای تقویت شانه ،گردن و دستها انجام دهیم.
باید خود را به زندگی سالم عادت دهیم (نحوه درمان)

درمان این مس��ئله تشخیص درس��ت و اصلی علت خواب رفتن دست
و پا اس��ت ،هر چن��د که هیچ درمانی برای نوع ارث��ی نوروپاتی محیطی
یافت نشده است اما سایر علتها بهمنظور پیدا کردن عامل خواب رفتن
مقدور است .برای جلوگیری از آسیب و فشار به عصب دست و پا باید به
شیوههای یک زندگی سالم مانند حفظ وزن مناسب ،ورزشهای سبک،
یک رژیم غذایی ُپر ویتامین و متعادل ،دوری کردن از محیطهای س ّمی،
پرهی��ز از مصرف الکل و دخانیات زیرا س��یگار کش��یدن موجب انقباض
عروق خونی میشود و در تأمین مواد مغذی برای اعصاب محیطی ایجاد
اخالل میکند.
تهیه :ایرج صامتی

مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس�کن اس�تان گیالن ،طی حکمی ،مهندس هادی صادقی را به
عنوان مدیر امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی منصوب نمود.
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اخبار دفتر امور هماهنگی ماشینآالت
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برگزاری گردهمایی ساالنه مدیران امور اجرایی و ماشینآالت
عمرانی استانها

پانزدهمین گردهمایی س��االنه مدیران امور اجرایی و ماشینآالت
عمرانی اس��تانها با حضور مهندس درفش��ی -معاون پش��تیبانی و
امور هماهنگی اس��تانها در بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت همراه و
مدیران کل حوزه معاونت پشتیبانی ،مهندس محمدی راد -مدیرکل
دفتر امور هماهنگی ماش��ینآالت در بنیاد مس��کن کشور ،مهندس
انصاریان -مدیرکل استان خوزستان ،کارکنان دفتر امور هماهنگی
ماشینآالت ،مدیران ارشد شرکت بیمه میهن و مدیران امور اجرائی
و ماشینآالت عمرانی استانها به مدت دو روز در شهر اهواز برگزار
شد.

در روز نخس��ت ای��ن همایش مهن��دس محم��دی راد اهداف و
برنامههای گردهمایی را تشریح نمود.
س��پس مهندس دائی -رئیس گ��روه فنی دفتر ام��ور هماهنگی
ماشینآالت بنیاد مس��کن کشور نتایج ارزیابی عملکرد سال 1397
امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی استانها را تحلیل نمود.
در ادامه مهندس مهدوی کیا -کارش��ناس ارش��د فنی دفتر امور
هماهنگی ماش��ینآالت وضعیت نگهداری و تعمیرات استانها را با
توجه به ارزیابی بهعمل آمده مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
مهندس کیهانی -کارشناس فنی دفتر امور هماهنگی ماشینآالت
گ��زارش وضعیت آنالیز روغن در اس��تانها را ارائ��ه داده و نتایج نه
ماهه سال  1398را تحلیل و صرفه جویی ریالی آن را برآورد نمود.
مهن��دس بنی اش��راف -کارش��ناس فن��ی و اجرایی دفت��ر امور
هماهنگی ماشینآالت گزارش��ی از عملکرد ماشینآالت در اجرای
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سیل بندهای استان خوزستان ارائه داد.
س��پس رجبزاده -مدی��ر امور اجرای��ی و ماش��ینآالت عمرانی
استان خراسان رضوی مقاله «روشهای اجرای تهاتری پروژههای
عمرانی» ،مهندس خلیلی -مدیر امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی
استان چهار محال و بختیاری مقالهای تحت عنوان «برنامه راهبردی
مدیریت پروژه و پیادهسازی اس��تانداردهای  PMBOKدر پروژه
آمادهسازی س��ایت منظریه ش��هرکرد» و مهندس روح افزا -مدیر
امور اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی استان تهران نیز مقالهای تحت
عنوان «روشهای افزایش راندمان ماشینآالت» را ارائه دادند.
در ادامه برنامه ،مدیران ارشد شرکت بیمه میهن و مسائل مربوط
به بیمه ش��خص ثالث و مهندس��ی ماش��ینآالت را مطرح کردند و
سپس نشست پرسش و پاس��خ با حضور مدیران کل حوزه معاونت
پشتیبانی مهندس محمدی راد ،زمزم ،خزاعی و بخشی برگزار شد.

در این نشس��ت مهندس درفش��ی با بی��ان مطالبی از تالشهای
مدی��رکل و کارکنان دفتر امور هماهنگی ماش��ینآالت و مجموعه
ماش��ینآالت کش��ور قدردانی کرد و ب��ه اقدامه��ای حمایتی دفتر
مرکزی از ناوگان ماش��ینآالت کش��ور نظیر تأمین عمده قطعات و
مواد مصرفی اش��اره نمود و چالشهای پیش رو نظیر افزایش عمر
ناوگان را برش��مرد و بر ضرورت نگهداری از ماش��ینآالت تا زمان
نوس��ازی ناوگان و همچنین افزایش بهره وری ماش��ینآالت تأکید
کرد.

اخبار استانها
ایالم

 .1پروژه اجرای اس��اس و زیر اس��اس روس��تای فرخآباد شهرستان
دهلران
 .2پروژه اجرای زیر اساس روستای بانقالن شهرستان ایالم
 .3پروژه اجرای خاکبرداری روستای بوژان شهرستان سیروان

چهارمحال و بختیاری

 .1برگزاری نشست آموزشی بهرهبرداری و آشنایی رانندگان با سامانه
 GPSو جلسه آموزشی مرتبط با مباحث نگهداری و تعمیرات

در روز دوم گردهمایی از نحوه اجرای س��یل بندها در روستاهای
س��یلزده استان خوزس��تان که توس��ط امور اجرایی و ماشینآالت
عمرانی استانها در حال اجراء میباشد ،بازدید بهعمل آمد.
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در ادام��ه مهن��دس محمدی راد با ارائه گزارش��ی از عملکرد یک
س��اله دفتر امور هماهنگی ماش��ینآالت و امور اجرائی بنیاد مسکن
کشور و ماشینآالت عمرانی استانها به نرخ بازده اقتصادی مناسب
فعالیتهای این امور در س��ال  1397و پیش بینی افزایش بازده در
س��ال  1398اش��اره کرد و نقطه عطف فعالیتهای ماشینآالت در
س��ال  1398را پوشش بازسازی مناطق سیلزده و زلزلهزده در سال
 98در سطح  22استان دانست.
در پای��ان گردهمای��ی ،اس��امی اس��تانهای برت��ر در مجم��وع

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

شاخصهای ارزیابی عملکرد سال  1397امور اجرایی و ماشینآالت
عمرانی استانها قرائت و با اهدا لوح تقدیر از مدیران برتر قدردانی
بهعمل آمد.

کردستان

 .1اجرای عملیات خاکبرداری س��نگی و محوطهس��ازی پروژه 140
واحدی رسالت شهرس��تان سنندج از پروژههای مسکن شهری با مبلغ
پروژه  185/200/000ریال
 .2اجرای بخش��ی از عملیات محوطهسازی ( تسطیح و رگالژ ،اجرای
الیههای زیر اساس و اساس ) پروژه  36واحدی والیت شهرستان سقز
از پروژههای مسکن شهری با مبلغ پروژه  209/131/000ریال
 .3حمل 120هزار کیس��ه س��یمان پاکتی تا دی ماه  1398مربوط به
س��همیه سیل و زلزله بازسازی استان کردستان از کارخانههای سیمان
ایالم و نهاوند به مراکز شهرستانها و روستاهای تابعه
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￼اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان آذربایجان شرقی
￼دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با مدیرکل صدا و سیمای استان ￼

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،به مناس��بت فرا رس��یدن دهه فج��ر ،مهندس
باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن استان در زمینه گسترش همکاریها و ضرورت
فرهنگسازی در سطح روس��تاها با مهندس صفری -مدیرکل صدا و سیمای
مرکز استان دیدار نمود.
در ابتدا مهندس صفری در سخنانی با اذعان بر اینکه بنیاد مسکن

ب�ه عنوان نه�ادی انقالبی هم�واره نقش مهمی در توس�عه و رفع
مش�کالت زیربنایی بهویژه در مناطق روس�تایی بر عهده داشته
اس�ت ،گفت :رف�ع محرومیت از چهره روس�تاها یکی از مهمترین
دغدغههای مدیران و دولت جمهوری اسلامی اس�ت و امیدواریم

ب��ا تالش همکاران بنیاد مس��کن و ب��ا انعکاس فعالیتهای این نهاد توس��ط
همکاران صدا و سیما بتوانیم گامهای مؤثری برداریم .وی ادامه داد :باید به شیوه مناسبی از ظرفیتهای بنیاد مسکن برای مشارکت در اجرای
طرحهای مهم و زیربنایی از جمله راههای روس��تایی و طرحهای هادی و مقاومس��ازی مسکن روس��تایی استفاده کرد که خوشبختانه امسال نیز
همچون سالهای قبل اقدامهای مؤثری از طریق بنیاد مسکن انجام شده است.
در ادامه مهندس باباپور از تالش ،توجه و همکاری صدا و س��یمای اس��تان با بنیاد مس��كن در زمینه ترویج فرهنگ مقاومس��ازی و بهس��ازی
واحدهای مسكونی و همچنین عمران و آبادانی روستاهای استان قدردانی نمود.
در پایان این دیدار لوح تقدیری از طرف مهندس باباپور به مهندس صفری به مناسبت همكاری با بنیاد مسكن ،اهداء گردید.

افتتاح پروژه آسفالت معابر روستای رواسجان ￼

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت دهه فجر در مراسمی با حضور حجتاالسالموالمس��لمین حاجیزاده -امامجمعه ،مهندس
محمودی -فرماندار و مهندس رحیمی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان اهر ،بخش��دار مرکزی و رؤس��ای ادارهها ،پروژه آس��فالت معابر روستای

هر که عبرت گیرد ،بینا شود و هر که بینا شود ،فهمیده گردد و هر که فهمیده شود ،دانا گردد -امام علی(ع)
18

افتتاح سه هزار و هشتصدمین واحد مسکونی

￼

شماره  | 172اسفند 98

به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت گرامیداشت فرا رسیدن دهه فجر با
حضور حجتاالسالموالمسلمین حاجیزاده -امامجمعه ،مهندس محمودی-
فرماندار و مهندس رحیمی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان اهر ،بخش��دار
مرکزی و گروهی از رؤسای ادارهها ،سه هزار و هشتصدمین واحد مسکونی
طرح ویژه بهسازی مسکن در روستای خونیق افتتاح گردید.
در ابتدا مهندس رحیمی با ارائه گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن شهرستان
و مش��خصات پروژه افتتاحی گفت :در روس��تای خونیق با تعداد  198خانوار
و جمعیت��ی بیش از  647نف��ر ،تاکنون تعداد  188واحد مس��کونی از محل
اعتبارهای بازس��ازی و نیز تس��هیالت طرح ویژه اجرا گردیده اس��ت و نیز
تعداد  236جلد س��ند برای واحدهای روس��تایی از طریق بنیاد مسکن صادر
شده است.
همچنین مهندس محمودی از عملکرد چش��مگیر بنیاد مس��کن در زمینه
آبادانی روس��تاهای شهرس��تان بهویژه روستای خونیق قدردانی نمود و از اهالی روستا خواست از تسهیالت طرح ویژه برای مقاومسازی واحدهای
مسکونی خود استفاده نمایند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

رواسجان از محل اعتبارهای قیر بهصورت نمادین افتتاح شد.
در ابتدا مهندس رحیمی با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن شهرستان و مش��خصات پروژه افتتاحی گفت :در روستای رواسجان عملیات
آسفالت معابر با اعتباری به مبلغ  2میلیارد و  800میلیون ریال انجام شده است .وی افزود :همزمان با این پروژه عملیات آسفالتریزی  9روستای
دیگر با اعتباری بیش از  14میلیارد ریال اجرا شده است.
در پایان مهندس محمودی از عملکرد چشمگیر بنیاد مسکن در زمینه آبادانی روستاهای شهرستان بهویژه روستای رواسجان قدردانی نمود.

افتتاح جدولگذاری و آسفالت معابر روستای گلزار

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مراس��م افتتاح و بهرهب��رداری جدولگذاری و
آس��فالت معابر روستای گلزار از توابع شهرس��تان تبریز از محل اعتبارهای
روس��تاهای فاقد دهی��اری با حضور مهندس مهدوی -فرماندار شهرس��تان
تبریز ،مهندس علیپور -بخشدار بخش مرکزی ،مسئولین ادارهها ،شوراهای
اسالمی و اهالی روستا برگزار شد.
در ابتدا مهندس س��دی -معاون فنی بنیاد مسکن شهرستان تبریز با ارائه
گزارشی ،از همکاری اهالی روستا در طول مدت اجرای پروژه و تالشهای
مسئولین در تأمین و تخصیص اعتبارهای پروژه قدردانی نمود.
مهندس س��دی در ادامه با بیان مشخصات فنی پروژه و مزایای آن گفت:
این پروژه با اعتباری به مبلغ  4میلیارد و  500میلیون ریال اجرا شده است.
س��پس مهندس مهدوی از فعالیتهای بنیاد مس��کن در سطح روستاهای
شهرستان تبریز که باعث شکوفایی و آسایش روستاییان شده است ،قدردانی
نمود.
گفتنی اس��ت با افتتاح این پروژه هدایت آبهای س��طحی معابر ،ایجاد رفاه و شادابی برای ساکنین روستا ،ساماندهی معابر و ایجاد سهولت در
تردد در روستاها امکان پذیر میباشد.

مؤمن به توفیق خدا نیاز دارد -امام جواد(ع)
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افتتاح هزار و نهصدمین واحد مسکونی مقاومسازی شده
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت دهه مب��ارک فجر ،هزار
و نهصدمین واحد مس��کونی مقاومس��ازی شده شهرستان هوراند با
حضور مس��ئولین شهرستان بهصورت نمادین در شهر هوراند افتتاح
و به بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م مرادی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان هوراند با
اع�لام پرداخت مبلغ  ۶۴میلیارد ریال تس��هیالت ارزان قیمت برای
ساخت مسکن در طول سال  ۹۸برای شهرستان هوراند ،از پیشرفت
 ۴۰درصدی مقاومسازی مسکن شهرستان خبر داد و گفت :در طرح ویژه مقاومسازی مسکن برای متقاضیان ،کمک بالعوض  ۸۰میلیون ریالی
نیز پرداخت میشود و مردم شهرستان هر چه زودتر باید برای مقابله با حوادث و بالیای طبیعی احتمالی خانههایشان را مقاوم و ایمن نمایند.
در پایان این مراسم با حضور امامجمعه و فرماندار شهرستان ،از تالشها و همکاریهای رییس منابع طبیعی شهرستان به جهت همکاری در
توسعه روستاها از طرف فرمانداری و بنیاد مسکن قدردانی بهعمل آمد.

نشست مدیران بنیاد مسکن ،ادارهکل ثبت اسناد و امالک و منابع طبیعی و آبخیزداری

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��تی ب��ا حضور معاونین ،مدیران و رؤس��ای
بنیاد مس��کن ،منابع طبیعی و آبخیزداری ،اداره ثبت اس��ناد و امالک استان و
شهرس��تانها برای ایجاد هماهنگی و رفع برخی از مش��کالت کارهای اجرایی،
صدور س��ند و محدوده اراضی روس��تایی برای امالک مسکونی روستاییان در
بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس عبادی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان تبریز در سخنانی ابراز
امیدواری کرد که با همدلی و همکاری بیش از پیش این سه سازمان ،خدمات
بهینه به روس��تاییان بهویژه صدور سند روس��تایی و محدوده اراضی روستایی
بیش��تر ش��ود .وی تأکید کرد باید با تبلیغات ،ترغیب و تشویق بیشتر کارهایی
انجام داد که روس��تاییان بتوانند بدون فوت وقت در اولین فرصت با مراجعه به
بنیاد مسکن اقدام به درخواست سند مالکیت کنند و در مواقع ضروری از سند روستایی خود استفاده نمایند.
در ادامه مهندس رعنا -مس��ئول کاداس��تر سازمان ثبت اسناد و امالک استان بر لزوم آسیبشناسی کارها در زمینه صدور اسناد مالکیت شهری
و روس��تایی تأکید کرد و گفت :در عرصه خدمتگزاری به مردم خود متش��کر نباش��یم ،وقتی از خود متشکر میشویم کارهای نکرده را نمی بینیم،
باید در قالب یک برنامه مدون برای صدور اسناد مالکیت شهرها و روستاها برنامهریزی کنیم.
در ادامه مهندس مقتومی -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن استان یادآور شد :تعامل ،هم افزایی ،همفكری ،بررسی و شناسایی مشكالت
و اتخاذ تمهیدات الزم برای رفع معضالت موجود ،تس��هیل در فرایند صدور اس��ناد روس��تایی و شهری از جمله اهداف برگزاری این نشست سه
جانبه است.
مهندس مقتومی با اشاره به تعامل بین بنیاد مسکن ،اداره ثبت اسناد و امالک و منابع طبیعی برای صدور اسناد مالکیت گفت :تاکنون نزدیک
به  240هزار اسناد شهری و روستایی در استان صادر شد که به دست آوردن این جایگاه برای استان مرهون همین تعامالت و نتیجه کارگروهی
است و امید است امسال نیز با تداوم این روند شاهد سنددار شدن طیف وسیعی از جامعه شهری و روستایی باشیم.
در پایان مدیران ،رؤسا و کارشناسان هر سه سازمان با طرح سؤال ،به مسائل و مشکالت سند روستایی و افزایش محدوده اراضی روستایی در
سطح روستاهای استان پرداختند و تصمیمهای الزم برای پیشبرد اهداف سازمان را اتخاذ نمودند.

برگزاری دوره آموزشی امور مالی و حسابداری

به گزارش روابط عمومی ،دوره آموزش��ی آش��نایی امور مالی بهصورت گزارش آنالین با حضور  35نفر از همکاران حوزه پش��تیبانی و امور مالی
بنیاد مسکن استان و شهرستانها ،دکتر برزگر -معاون پشتیبانی و فیضی -رییس امور مالی بنیاد مسکن استان در بنیاد مسکن استان برگزار شد.

طمع کردن همان فقر موجود است -امام باقر(ع)
20

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان اردبیل

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در این دوره راهکارها و پیشنهادهای الزم در مورد حقوق و دستمزد ،گزارشهای روزانه ،صورت وضعیتها و کلیه بحثهای مالی ارائه شد.
گفتنی است هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی همکاران امور مالی و پشتیبانی با آخرین دستورالعملها ،رفع ابهامات و یکپارچهسازی
و اجرای آن در بنیاد مسکن استان و شهرستانها میباشد.

بهرهبرداری از پروژههای بنیاد مسکن شهرستان کوثر
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به گ��زارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور دکتر بش��یر خالقی-
نماینده مردم شهرس��تانهای خلخال و کوثر در مجلس ش��ورای اسالمی،
مهندس وحی��د کنعانی ـ فرماندار ،مهندس فرهاد ش��کارچی -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان کوثر و گروهی از مسئولین ادارهها ،دستگاههای اجرایی
و نهاده��ای دولت��ی با همراهی مردم و اهالی روس��تای زرجآب��اد از توابع
شهرس��تان کوثر ،اجرای پروژه زیرس��ازی و آس��فالت معابر این روستا به
بهرهبرداری رسید.
در ابت��دا مهندس ش��کارچی توضیحهای��ی را در م��ورد پروژههای بنیاد
مس��کن در س��طح روس��تاهای تابعه ارائه داد و در ارتباط با اجرای پروژه
زیرسازی و آسفالت معابر روستای زرجآباد گفت :این پروژه با اعتباری بیش از  3میلیارد و  550میلیون ریال به بهرهبرداری رسیده است.
در ادامه دکتر خالقی نیز از تالشهای انجام شده توسط بنیاد مسکن و سایر دستگاههای اجرایی در بهبود روند عمرانی و آبادانی مناطق محروم
قدردانی نمود.
س��پس مهندس کنعانی اتخاذ تمهیدات الزم در مورد تأمین اعتبار برای تکمیل و اجرای این نوع پروژههای شهرس��تانی توسط بنیاد مسکن را
ضروری دانس��ت و گفت :ش��ورای برنامهریزی شهرستان آمادگی الزم برای اس��تمرار و تقویت روند مناسب عمران و آبادانی در سطح روستاهای
تابعه با تخصیص اعتبارهای مقتضی را دارد.

افتتاح پروژههای بنیاد مسکن شهرستان خلخال

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور فریدون بابایی ـ فرماندار
شهرستان ،مهندس فرهاد سبحانی ـ مدیرکل بنیاد مسکن استان و گروهی از
مسئولین استانی و شهرستانی که در روستای خمس بخش مرکزی شهرستان
خلخال برگزار شد ،از  3پروژه عمرانی بنیاد مسکن بهرهبرداری بهعمل آمد.
در ای��ن مراس��م مهندس س��بحانی با بیان گزارش��ی گف��ت :در مجموع با
هزین��های بی��ش از  7میلیارد و  750میلیون ری��ال در زمینه اجرای طرحهای
عمرانی  3روستای بخش مرکزی شهرستان خلخال اعم از اجرای طرح هادی
روس��تای خمس ،س��نگ فرش معابر عمومی روستای سوس��هاب با مشارکت
دهیاری روس��تاهای یاد ش��ده و همچنین اجرای عملیات شنریزی در برخی
دیگر از روس��تاها انجام شده است .وی از استقبال اهالی روستاها برای اجرای
طرحهای توسعه روستایی و نیز از همکاری آنان در روند عمران و آبادانی محل
سکونتشان قدردانی نمود.
س��پس بابایی نیز با قدردانی از تالشهای بهعمل آمده ،از اهالی و دهیاریها خواس��ت نسبت به حفظ و نگهداری پروژههای اجرایی همکاری
الزم را با نهادهای ذیربط معمول دارند .وی همچنین در مورد تأمین اعتبارها برای تکمیل و تعریف پروژههای جدید این شهرستان توسط بنیاد
مسکن قول مساعد داد.

ستمگر و یاری دهنده او و راضی به ستم ،سه شریکند -امام صادق(ع)
21

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

تالش شبانه روزی بنیاد مسکن استان در بازگشایی راههای ارتباطی شهرستان خلخال
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به گزارش روابط عمومی ،با بروز مش��کالت ناش��ی از بارش برف در شهرستان خلخال ،نشست فوق العاده مدیریت بحران شهرستان با حضور
مهندس بهنام جو -اس��تاندار ،مهندس عبدالعلیپور -مدیریت بحران اس��تانداری ،مهندس فریدون بابایی -فرماندار شهرستان ،مهندس منوچهر
حاجیزاده -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن استان ،مهندس محمد حاتمی -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان و دیگر اعضاء ستاد مدیریت
بحران شهرستان تشکیل شد.
در ابتدا مهندس بهنام جو با بیان اینکه اعضای س��تاد مدیریت بحران از اولین لحظات بروز برف و کوالک در شهرس��تان حضور دارند ،گفت:
تمام نیازمندیهای شهرس��تان از مرکز اس��تان رصد و هماهنگیهای الزم برای اعزام ماشینآالت و سایر نیازمندیها توسط دستگاههای ذیربط
انجام شده است.
گفتنی است با تأکید مهندس سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،تالشهایی با هدف خدماترسانی به مردم و بازگشایی مسیرهای ارتباطی
با بهرهگیری از امکانات ،تجهیزات و ماش��ینآالت این نهاد انقالبی بهصورت ش��بانه روزی و با همکاری سایر دستگاههای اجرایی در شهرستان
خلخال صورت پذیرفته است.

نشست مشترک مدیران بانک مسکن و بنیاد مسکن

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی با حضور مهندس ابوالفضل
کوهی فرد ـ مدیر ش��عب بانک مس��کن و مهندس فرهاد سبحانی ـ مدیرکل
بنیاد مسکن اس��تان در زمینه توسعه و تس��هیل ارائه خدمات برای متقاضیان
ساخت واحدهای مسکونی در قالب اجرای طرح مقاومسازی مساکن روستایی
در س��طح روستاها و س��اخت و تأمین مسکن برای اقشار آسیب پذیر در سطح
شهرستانها ،در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس کوهی فرد با اشاره به تعامل و همکاریهای فیمابین بنیاد
مسکن و بانک مسکن در زمینه پرداخت تسهیالت برای ساخت مسکن در سطح استان گفت :بانک مسکن و بنیاد مسکن در زمینه تحقق یک
هدف مشترک که آن هم تأمین مسکن برای خانوادههای فاقد سرپناه و ارتقاء فنی واحدهای نامناسب در اقصی نقاط استان میباشد در تالش و
کوشش هستند که فعالیت قابل توجهی در این زمینه تاکنون داشتهاند و این مهم در سایه تعامل و همکاری این دو مجموعه محقق شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که با ادامه این رویکرد مناس��ب بتوانیم عالوه بر جلب متقاضیان بیش��تر در بحث ساخت مسکن و مقاومسازی واحدهای
مسکونی نیز گامهای مؤثرتری برداریم.
در ادامه مهندس سبحانی با قدردانی از همکاری مناسب بانک مسکن در سطح استان گفت :با تالشهای صورت گرفته از سوی دو مجموعه
در بحث تولید و عرضه مس��کن بهویژه در س��طح روستاهای استان ،روند مقاومس��ازی واحدهای مسکونی از پیشرفت قابل مالحظهای برخوردار
ش��ده است .وی اجرای تصمیمهای اتخاذ شده در ش��ورای برنامهریزی مسکن استان که پیرو سیاستهای دفتر مرکزی بنیاد مسکن میباشد را
عامل تشویق و تسهیل شرایط بهره مندی متقاضیان از تسهیالت بانکی اعالم نمود و افزود :این امر نیز به نوبه خود از مهمترین عوامل افزایش
میزان تولید مسکن و رونق ساختوسازها در اقصی نقاط استان محسوب میشود.

خسارت ناشی از برف سنگین به تعداد  1500واحد مسکونی شهرستان خلخال

به گزارش روابط عمومی ،مهندس فرهاد سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان در بازدید از واحدهای مسکونی خسارتدیده در اثر بارش برف
در شهرس��تان خلخال گفت :بارش برف به تعداد  ۵۰۰واحد مس��کونی شهری و  1000واحد مسکونی روستایی در مناطق مختلف این شهرستان،
خسارتزده است.
همچنین فریدون بابایی -فرماندار و رییس ستاد مدیریت بحران شهرستان خلخال نیز گفت :میزان خسارت وارده از سوی تیمهای کارشناسی
مدیریت بحران در مناطق ش��هری و روس��تایی در حال بررسی و برآورد بوده و بزودی میزان دقیق خسارت وارده به تأسیسات شهری و زیربنایی
شهرداریها ،سامانه گرمایشی مدارس و ...جمع بندی خواهد شد.

ما از همه خبرهای شما آگاهیم و چیزی از خبرهای شما از ما پنهان نیست -امام مهدی (عج)
22
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بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،همزم��ان با گرامیداش��ت دهه مبارک
فجر در مراس��می با حضور حجتاالسالموالمسلمین باوقار -امامجمعه،
مهن��دس اکبر صمدی -فرماندار و مهن��دس مهدی وکیلی -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان مشکین ش��هر و همچنین گروهی از رؤسای ادارهها،
نهاده��ا و اهالی روس��تاهای اهل ایم��ان ،مزرعه خلف ،حی��ق ،تنبق و
نقدهعلیا ،پروژههای اجرای عملیات عمرانی آسفالتریزی معابر عمومی
این روستاها مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در این مراسم حجتاالسالموالمسلمین باوقار با قدردانی از تالشهای
بنی��اد مس��کن ،این نه��اد را ثم��ره انقالب و نم��ادی از دس��تگاههای
خدماترس��ان به محرومین دانست و گفت :از اهداف انقالب شکوهمند
اسالمی ،رسیدگی به وضع محرومین و اقشار بیبضاعت جامعه میباشد و در طول فعالیت این نهاد انقالبی با تالش خدمتگزاران مردم ،گامهای
مؤثر و مناسبی برای آبادانی روستاهای این شهرستان برداشته شده است.
سپس مهندس صمدی نیز میزان فعالیتهای انجام شده در سطح روستاها را نسبت به قبل از انقالب قابل توجه دانسته و افزایش تعداد تهیه
و اجرای طرح هادی در روس��تاها را مؤیدی بر این امر قلمداد نمود .وی در ادامه از تالشهای کلیه دس��تگاههای اجرایی از جمله بنیاد مس��کن و
دهیاریها قدردانی کرد.
در ادام��ه مهن��دس وکیل��ی با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن گفت :پروژههای افتتاحی در دهه مبارک فجر امس��ال ش��امل :عملیات
آسفالتریزی معابر در  5روستا به طول  23527متر برای تسهیل در عبور و مرور اهالی انجام شده که شامل روستای اهل ایمان به طول 4645
متر ،روستای مزرعه خلف  4536متر ،روستای حیق  4256متر ،روستای تبنق  3661متر و روستای نقدی علیا  6429متر میباشند .وی مجموع
اعتبارهای صورت گرفته برای این پروژهها را بیش از  13میلیارد و  500میلیون ریال عنوان کرد.
گفتنی اس��ت در س��طح روستاهای یاد ش��ده ،برای تعداد  362واحد روستایی درسال جاری مقاومسازی انجام و برای اهالی تعداد  5روستا نیز با
همکاری اهالی و تعامل با اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان به تعداد  1107فقره سند مالکیت صادر و به آنها اعطا شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری از  5پروژه عمرانی بنیاد مسکن شهرستان مشکین شهر

افتتاح طرح هادی روستاهای شهرستان نمین

به گزارش روابط عمومی ،همزمان با گرامیدشت دهه فجر ،مراسم افتتاح
طرح هادی روستاهای قره حسنلو ،یونجالو و آقبالغ مصطفی خان از بخش
ویلکیج شهرستان نمین با حضور عاطف ناصری -فرماندار و مهندس علی
جهانگیری -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان نمین و گروهی دیگر از مدیران
دستگاههای اجرایی و اهالی روستاهای یاد شده برگزار شد.
در ابت��دا مهندس جهانگیری با ارائه توضیحهای��ی در مورد عملکرد بنیاد
مس��کن در سال جاری بهویژه در بخش ویلکیج در امر مقاومسازی مسکن
روس��تایی ،تهیه ،تصویب و اجرای طرح هادی در روس��تاهای این بخش،
گفت :اجرای طرح هادی روستای آقبالغ مصطفی خان با حجم عملیاتی با
اعتباری به مبلغ  4میلیارد و  400میلیون ریال ،اجرای طرح هادی روستای
قره حس��نلو نیز با اعتباری بیش از  2میلیارد و  340میلیون ریال و اجرای
طرح هادی روس��تای یونجالو نیز با اعتباری به مبلغ  3میلیارد و  300میلیون ریال انجام ش��ده اس��ت که تأمین اعتبارهای اجرایی این طرحها در
بخش ویلکیج شهرستان نمین از محل اعتبارهای ملی میباشد.
در ادامه ناصری از تالشهای بهعمل آمده توسط بنیاد مسکن برای عمران و آبادانی روستاهای تابعه شهرستان قدردانی کرد.

در کار خود فقط با کسانی مشورت کن که از خدا میترسند -امام محمدباقر(ع)
23

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

تقدیر امامجمعه شهر اردبیل از تالشگران اعزامی به مناطق سیلزده استان لرستان
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به گ��زارش روابط عمومی ،آی��تا ...دکتر سیدحس��ن عاملی -نماینده
ولیفقی��ه در اس��تان و امامجمعه ش��هر اردبیل با قدردان��ی از جهادگران
اعزامی اس��تان برای بازس��ازی مناطق سیلزده اس��تان لرستان ،گفت:
تقویت انگیزه دینی در کنار احس��اس مس��ئولیت جمعی ،کلید پیشرفت و
توسعه هر جامعه انسانی است.
آیتا ...دکتر عاملی با اش��اره به عقب ماندگی کش��ور در زمان طاغوت
گف��ت :امام خمینی(ره) با انگیزه دینی و تقویت حس مس��ئولیت در آحاد
مردم ،کارهای بزرگی انجام دادند و کش��ور را در مس��یر توس��عه و رشد
متعالی هدایت نمودند .وی افزود :همچنان که سپاه و بسیج توانستهاند با
اتکا به نیروی مردمی خدمات ارزندهای ارائه دهند ،دولتمردان هم باید از
این ظرفیت عظیم مردمی استفاده بهینهای بهعمل آورند.
امامجمعه ش��هر اردبیل لزوم اهتمام آموزش و پرورش به موضوع تقویت انگیزه دینی و احس��اس مسئولیت جمعی در دانش آموزان را نیز مورد
تأکید قرار داد.
همچنین س��رهنگ پیرجاهد -مس��ئول بسیج سازندگی سپاه استان با ارائه گزارشی از فعالیت بسیج سازندگی در شهر معموالن گفت 20 :گروه
جهادی استان هرکدام به مدت  15روز و جمع ًا به مدت  8ماه در مناطق سیلزده خدماترسانی کردند.
سپس مهندس فرهاد سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن ارائه داد.
در پایان این دیدار نیز به نمایندگی از جهادگران اعزامی بنیاد مس��کن اس��تان اردبیل در مناطق بازسازی استان لرستان ،لوح تقدیر به این نهاد
انقالبی اهدا گردید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان البرز
نشست بین شورای اسالمی و بنیاد مسکن استان البرز

بناب��ر گ��زارش روابط عموم��ی ،در زمین��ه اجرای تفاهمنامه مش��ترک
فیمابین ش��ورای عالی استانها و بنیاد مسکن ،نشستی با حضور اعضای
اس��تان البرز ،مهندس رحیمیزاده -مدی��رکل و مهندس کتابی نژادیان-
سرپرست معاونت عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان ،ایزدبین -رئیس
شورای اس�لامی اس��تان ،مهندس مردی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
کرج و رضا فیروز رنجبر -عضو ش��ورای اس�لامی استان در بنیاد مسکن
استان برگزار شد.
در این نشست در مورد شیوه برگزاری نشستهای استانی و شهرستانی
و همچنی��ن تهی��ه طرحهای منظومه روس��تایی در س��طح روس��تاهای
شهرستانهای استان البرز بحث و تبادلنظر گردید.
در ادامه به برنامهریزی برای توسعه روستاهای استان پرداخته شد.
سپس مهندس رحیمیزاده تأکید کرد که توسعه تنها در زمینه همکاری مضاعف صورت میگیرد و باید با تالش روزافزون بتوانیم به این مهم
در استان دست یابیم.

دانش ،گنجینهای است که پرسش ،کلید آن است -امام باقر(ع)
24

نشست طرح اقدام ملی تأمین مسکن

افتتاح دفتر نمایندگی بنیاد مسکن

بنابر گزارش روابط عمومی ،همزمان با ایام ا ...دهه فجر دفتر نمایندگی بنیاد مسکن
در شهرس��تان قرچک ب��ا حضور تقیزاده -معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری،
خطیبی -فرماندار ،میرزایی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستانهای ورامین و قرچک و دیگر
مسئوالن در ساختمان بخشداری مرکزی افتتاح شد.
علیرضا رش��یدیان -بخش��دار مرکزی گفت :این اقدام در زمینه تسهیل در رفت و آمد
روستاییان ،تسریع در انجام امور اداری بهویژه افزایش رفاه و رضایتمندی جمعیت ۳۸۰۰۰
نفری روستایی بخش مرکزی شهرستان قرچک صورت پذیرفت.
گفتنی است پیش از این روستاییان برای انجام امور مربوطه به اداره بنیاد مسکن شهرستان مستقر در ورامین مراجعه میکردند.
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست پیگیری طرح اقدام ملی با حضور غالمرضا
صالحی -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس حاجی عزیزی-
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان دماوند ،دکتر نگهبان -مدیرکل راهوشهرسازی
اس��تان تهران و همچنین معاونین استان و مدیران راهوشهرسازی شهرستانها
برگزار ش��د و بحث و بررس��یهای کارشناسی در زمینه انتخاب دقیق و قطعی
زمین مناسب برای تولید مسکن صورت پذیرفت.
بناب��ر ای��ن گزارش گامهای مهم��ی در مورد تأمین زمین در محدوده ش��هر
دماوند و تحویل زمین به بنیاد استان برداشته شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان تهران

بازدید از روستای کلین خالصه

بنابر گزارش روابط عمومی ،با حضور علیدادی -بخشدار شریفآباد و گروهی از
مسئولین بخش��داری و برزگر -مدیر بنیاد مسکن شهرستان پاکدشت از وضعیت
اجرای پروژه عمرانی زیرسازی و آسفالت در روستای کلین خالصه بازدید کردند.
سپس مس��ئولین یاد شده با بازدید و گفتگو با دهیار و اعضای شورای اسالمی
روس��تا ،به بررس��ی مس��ائل و مش��کالت اجرای عملیات عمرانی در این روستا
پرداختند.

بازدید رییس سازمان برنامه استان از بنیاد مسکن استان
به گ��زارش روابط عمومی ،دکتر نعمت ا ...ترکی -رییس س��ازمان مدیریت
و برنامهریزی اس��تان با غالمرضا صالحی -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن
استان دیدار و گفتگو کرد.
گفتنی است دکتر ترکی ضمن برگزاری نشست با مدیرکل استان و معاونین،
از بخش��های مختلف ادارهکل بازدید و با وظایف مس��ئولین و کارشناسان بنیاد
مسکن استان آشنا شد.

بر پذیرش کردار بیش از انجام خود آن اهتمام ورزید -امام علی(ع)
25

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بررسی مشکالت مسکن مهر دماوند

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس حاج��ی عزیزی -مدیر بنیاد
مس��کن شهرس��تان دماوند ،مدیرعامل اتحادیه مسکن مهر شهرس��تان دماوند ،نماینده
بانك مس��كن و کارش��ناس مسئول مس��کن مهر بنیاد مسکن اس��تان در بنیاد مسکن
شهرس��تان دماوند تش��کیل شد و در مورد مسایل و مش��كالت تعاونی مهر  ١منطقه ٤
بحث و تبادل و نظر شد.
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نشست با دفاتر و ناظرین فنی شهرستانهای شهریار ،رباط کریم و بهارستان

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی ناظرین نظام فنی روستایی
شهرستانهای رباط کریم ،بهارستان و شهریار با حضور امینی -سرپرست بنیاد
مسکن شهرستانهای یاد شده در بنیاد مسکن برگزار شد.
در این نشس��ت امینی در مورد هماهنگی و پیگیری امور مراجعین به نکاتی
اشاره نمود.
در ادامه مقرر ش��د ناظرین به ارائه گزارشهای ب��ه روز به دهیاریها اقدام و
گزارشهای فنی را در سامانه مربوطه با حساسیت بیشتری درج نمایند.
همچنین تذکرهایی در باب سرکش��ی به واحدهای ارجاع شده و شیوه شروع
به کار و نظارت مستمر را به ناظرین داد.

نشست با مدیران بانک مسکن جنوب تهران

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهن��دس مرادی راد -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان ری و اسالمش��هر ،صادقلو -رییس اداره حقوقی استان ،رؤسای
بانک مسکن شهرری و باقرشهر ،معاون سرپرستی جنوب استان تهران و همچنین
مدیران عامل تعاونیها و پیمانکار سازنده در مورد مشکالت بانکی مسکن در بنیاد
مسکن شهرستان ری تشکیل شد.
در این نشس��ت در مورد مش��کالت تعیین تکلیف تسهیالت و مشکالت فروش
اقساطی بحث و تبادلنظر گردید.

نشست با مسئولین اداره اوقاف شهرستان شمیرانات

بنابر گزارش روابط عمومی ،در نشس��تی مشترك فیمابین مهندس مهدی ردائی-
مدیر بنیاد مس��کن شهرستان ش��میرانات و کارشناسان بنیاد مس��کن شهرستان و
امیرحس��ین ولیزاده -رئیس اداره اوقاف شمیرانات مس��ائل فیمابین دو اداره مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست در مورد پیگیری بندهای تفاهمنامه منعقده فیمابین بنیاد مسکن و
سازمان اوقاف و امور خیریه بحث و گفتگو شد.
در پایان مقرر ش��د اداره اوقاف نسبت به ارائه فهرست زمینهای موقوفه شهرستان
اقدام نموده و همچنین نشستهای دورهای ماهیانه برای پیگیری موارد توافق شده
در سطح مدیران شهرستان صورت گرفته و نمایندگانی از دو طرف برای مسائل کارشناسی تعیین گردید.

خوش خویی جلب کننده دوستی است -امام صادق(ع)
26

نشست ستاد ساماندهی ساختوساز غیرمجاز برگزار شد

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ستاد س��اماندهی ساختوساز غیرمجاز
شهرس��تان فیروزکوه با حضور حیدرقلی قاسمزاده -معاون عمرانی فرمانداری،
حس��ینی هرانده -بخشدار مرکزی ،مهندس حسین کیانی -مدیر بنیاد مسکن
شهرستان فیروزکوه و گروهی از مسئوالن ذیربط در فرمانداری برگزار شد.
در ابتدا حیدرقلی قاس��مزاده بر ضرورت نظارت کامل دس��تگاههای مربوطه
بهویژه ادارههای مس��ئول در امر ساختوس��از بر فرآیند ساختوساز تأکید کرد
و گفت :دس��تگاههای مسئول قبل از هر چیز بهتر است بستر مناسبی بهمنظور
ساخت بناهای مجاز در سطح روستاها و شهرها ایجاد نمایند .وی تصریح کرد:
این امر با تهیه طرح هادی برای روس��تاهای فاقد طرح و همچنین با بازنگری
در طرحهای هادی تفضیلی شهرها و روستاها امکان پذیر خواهد بود .همچنین
کلیه دستگاههای ذیربط برای مقابله با متخلفین ،سودجویان و فرصت طلبان در امر ساختوساز و تجاوز به عرصههای ملی باید با تمام امکانات
و تجهیزات وارد عمل شوند.
سپس مهندس کیانی نیز نقش شوراها و دهیاریها را برای شناسایی افراد متخلف مهم و حائز اهمیت دانست.
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور علیرضا رش��یدیان -بخشدار
مرکزی شهرس��تان قرچک ،مهندس حمیدرضا میرزایی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تانهای قرچک و ورامین ،رییس اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان
پاکدشت و دهیار روستای قشالق جیتو در بخشداری مرکزی شهرستان برگزار
شد.
در ابتدا رش��یدیان با اش��اره به رأی اخیر دیوان عدالت عمومی کش��ور مبنی
ب��ر ابطال مصوبه بنیاد مس��کن موضوع تبصره  ۳ماده  ۷ش��یوه نامه تفاهم با
مالکین متقاضی تفکیک اراضی روس��تایی ،بر ضرورت صدور اس��ناد مالکیت
اراضی الحاق به بافت روستا مطابق با قوانین و مقررات بهمنظور احقاق حقوق
روس��تاییان و تأمین س��رانههای عمومی روستا برای تس��ریع در اجرا و عملیاتی نمودن پروژههای مصوب و مورد نظر دهیاری در زمینه توسعه و
آبادانی روستا و رفاه روستانشینان تأکید کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

صدور اسناد مالکیت اراضی الحاق به بافت روستای قشالق جیتو

نشست سرپرست دفتر نمایندگی بنیاد مسکن در پیشوا با بخشدار جلیل آباد

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی مش��کالت و طرحهای هادی
روس��تاها با حضور سیدمصطفی قاس��می -بخشدار جلیلآباد و مهندس عباس
علیخانیان -سرپرس��ت دفتر نمایندگی بنیاد مسکن استان در شهرستان پیشوا
برگزار شد.
در این نشس��ت در مورد مشکالت پیش روی بازنگری طرحهای هادی این
شهرستان بحث و تبادلنظر گردید.
در ابتدا قاس��می با بیان اینکه طرحهای هادی روس��تاها براس��اس یک افق
 ۱۰س��اله تدوین میشوند ،گفت :با توجه به گذشت بیش از  ۱۰سال از تدوین
طرحهای هادی روس��تاهای بخش جلیلآباد و ایجاد تغییر در بافت روس��تاها،
بازنگری در این حوزه در دستور کار قرار گرفت تا در صورت بازنگری طرحهای هادی متناسب با نیازهای منطقه و بهرهگیری درست از ظرفیتها
زمینه مهاجرت معکوس به روستاها فراهم شود .وی با بیان اینکه بازنگری و اجرای طرحهای هادی مستلزم همکاری بیشتر بنیاد مسکن است،

دوست هر آدمی ،خرد اوست و دشمن او بیخردی اش -امام رضا(ع)
27

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افزود :در مورد مابقی روس��تاها نیز با هماهنگی بنیاد مس��کن و بخشداری از مناطق بازدید و نسبت به بررسی طرحهای هادی اقدام الزم صورت
میگیرد.
بخش��دار با اش��اره به تسریع در آسفالت و بهسازی معابر روس��تایی ،گفت :در مورد پروندههای ساختمانی نیازمند هماهنگی بیشتر بنیاد مسکن
برای تسهیل در امور مردم و رفع مشکالت روستاها هستیم.

نشست شورای مسکن شهرستان مالرد
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای مسکن شهرستان مالرد
با حضور اعضای ش��ورای مسکن ،س��جاد برنجی -سرپرست فرمانداری،
مهندس علی ش��هبازی -مدیر بنیاد مسکن و کلیه اعضای شورای مسکن
شهرستان مالرد در فرمانداری شهرستان برگزار شد و در مورد اهم مسایل
و موضوعات س��ایت مسکن مهر شهرس��تان صفادشت بحث و تبادلنظر
گردید.
سجاد برنجی با اشاره به این که اختالفات بین دستگاهی نباید به معطل
ماندن طرحها در مسکن مهر منجر شود ،گفت :مشکالت ناشی از کمبود
خدمات رفاهی و زیربنایی در مسکن مهر ،متقاضیان این واحدها که بیشتر
افراد قشر ضعیف جامعه هستند را با نگرانی مواجه کرده است .رفع مشکالت مسکن مهر نیازمند همت مسئولین محلی و استانی است.

نشست مدیر بنیاد مسکن با شهردار شهریار

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بین مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان و
شهردار شهریار برگزار شد.
در این نشس��ت ،امینی با برش��مردن توانایی بنیاد مسکن در ساخت مسکن
با کیفیت از ش��هرداری خواست ضمن مس��اعدت در مورد پروژههای در دست
س��اخت در س��طح شهرستان ،برای س��اخت مسکن در شهرس��تان شهریار با
مشارکت بنیاد مسکن تهمیدات الزم را در نظر گیرد.

نشست مدیر بنیاد مسکن شهرستان با رییس اداره ثبت شهرستان ورامین
بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس حمیدرضا میرزایی-
مدیر بنیاد مس��کن شهرستانهای ورامین و قرچک ،حیدری -بخشدار جوادآباد
شهرستان ورامین و رحیمپور -رییس اداره ثبت اسناد شهرستان در بخشداری
جوادآباد برگزار شد.
در این نشست مشکالت صدور سند امالک روستاهای بخش یاد شده و تعداد
پروندههای درخواس��ت سند موجود در اداره ثبت از روستاهای بخش,مسائل و
مشکالت ناشی از طوالنی شدن به اصطالح شمیم زدن پروندهها از سوی ثبت
بررسی شد و راهکارهای مقتضی در دستور کار قرار گرفت.

پیش از سخن گفتن ،راستگویی بیاموزید -امام باقر(ع)
28

بنابر گزارش روابط عمومی ،همزمان با گرامیداش��ت دهه فجر در مراس��می
با حضور عباس پاش��ا -معاون توس��عه مدیریت و منابع اس��تانداری ،برنجی-
فرمان��دار شهرس��تان ،محمدی -مدی��رکل ام��ور اداری و مالی اس��تانداری،
حجتاالسالموالمسلمین حسینی نوری -امامجمعه شهرستان مالرد ،مهندس
شهبازی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان و گروهی از مسئولین این شهرستان
پروژه بهسازی معابر روستایی در شهرستان مالرد به بهرهبرداری رسید.
اجرای پروژه بلوار  ۳بانده دانشگاه پیامنور روستای دهک با اعتباری بیش از
 ۹میلیارد ریال اجرا و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حض��ور مهندس علی خوئینی-
معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان ،دکتر توکل��ی کجانی -معاون
استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری پروژه بهسازی معابر روستای جهانآباد
شهرس��تان ری با اعتباری به مبلغ  ۱۰میلی��ارد ریال و اختصاص قیر یارانهای
توسط بنیاد مسکن افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم دکتر توکلی کجانی از تالشهای کلیه دستگاههای دخیل در
این امر بهویژه بنیاد مسکن قدردانی کرد.
همچنین با حضور مسئولین یاد شده تعداد  35جلد سند روستایی به متقاضیان
اهدا و نیز با اهدای لوح تقدیر از تالشهای مهندس مرادی ،مهندس مشایخی
و مهندس حامدی قدردانی شد.
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افتتاح بهسازی معابر روستای جهان آباد

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح پروژه بهسازی معابر روستای دهک

اهدای اسناد مالکیت شاهد شهر

بنابر گزارش روابط عمومی ،همزمان با دهه فجر انقالب اس�لامی با حضور
ش��هردار شاهدش��هر ،رئیس شورای ش��هر ،رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک
رباطکریم ،امینی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان شهریار و با حضور گروهی از
مردم شاهدشهر مراسم اهدای اسناد مالکیت شهر شاهدشهر از توابع شهرستان
شهریار برگزار شد.
در این مراس��م اس��ناد مالکیت اراضی و امالک ش��هر شاهدشهر به مالکین
اهدا شد.

دیدار با خانواده شهیدان

بنابر گزارش روابط عمومی ،همزمان با گرامیداش��ت دهه فجر مهندس شهبازی-
مدیر بنیاد مسکن شهرستان مالرد با خانواده شهدای شهرستان دیدار نمود.
به مناس��بت گرامیداشت دهه فجر مهندس شهبازی و عنبربیز -رییس بنیاد شهید
شهرس��تان مالرد با خانواده ش��هیدان بیک محمدی ،شیدائیان و شادفرسا در بخش
صفادشت دیدار و با اهدای لوح یادبود و هدایا به مادران گرانقدر شهدا ،یاد و خاطره
این شهیدان را گرامی داشتند.

خوش رفتاری با مردم یک سوم خرد است -امام صادق(ع)
29

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

شرکت در مراسم غبارروبی از گلزار شهدای پاکدشت

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��م غبارروبی و گلباران مزار ش��هدا که با حضور
امامجمعه ،فرماندار ،بخش��دار مرکزی ،فرمانده نیروی انتظامی شهرس��تان پاکدش��ت،
مهندس برزگر -مدیر بنیاد مسکن شهرستان پاکدشت صورت گرفت ،هیئت یاد شده با
اهدای گل و قرائت فاتحه بر مزار شهدا ،یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی و جنگ
تحمیلی را گرامی داشتند.
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گروه کارشناسی طرح هادی و بازدید از روستای نسوز و هفت دستگاه شهرستان ری

بنابر گزارش روابط عمومی ،گروه کارشناس��ی بنیاد مس��کن استان و نمایندگان
نهادهای مرتبط استانداری از روستای نسوز و هفت دستگاه در مورد تصویب طرح
هادی روستا بازدید کردند.
در ای��ن بازدید که ب��ا حضور مهندس عل��ی خوئینی -معاون عمران روس��تایی
بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس مرادی راد -مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای ری
و اسالمش��هر ،بخشدار بخش مرکزی شهرستان ری و نمایندگان ادارههای میراث
فرهنگی ،جهادکش��اورزی ،راهداری ،محیط زیس��ت و منابع طبیعی استان تهران
برگزار شد؛ محوطه تاریخی گنبد اینانچ و پتانسیلهای روستا مورد بازدید و بررسی
کارشناسی قرار گرفت.
گفتنی است نشست گروه كارشناسی طرح هادی روستایی در بنیاد مسكن شهرستان ری با حضور اعضای گروه برگزار شد.

نشست بررسی واگذاری اراضی به جوانان در روستای مرا

به گزارش روابط عمومی ،نشست بررسی واگذاری اراضی به جوانان روستای
م��را به میزبانی فرمانداری شهرس��تان دماوند و ب��ا حضور غالمرضا صالحی-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،صفری -فرماندار شهرستان ،مهندس خوئینی-
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،حاجی عزیزی -مدیر بنیاد مسکن
شهرس��تان و حیدری -بخشدار مرکزی در فرمانداری شهرستان دماوند برگزار
شد.
در این نشست موضوعهای مربوط به طرح هادی ،واگذاری اراضی جوانان و
مسائل مرتبط با توسعه روستایی شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نشست مشترک بنیاد مسکن ،اداره ثبت اسناد و امالک و شهرداری صفادشت

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس شهبازی -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان مالرد ،کریمی -شهردار صفادشت و نماینده اداره ثبت اسناد
و ام�لاک شهرس��تان در زمینه اجرایی نمودن قانون الح��اق موادی به قانون
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن برگزار شد.
در این نشس��ت در مورد درخواست متقاضیان سند شهری نسبت به تشکیل
پرونده امالک بحث گردید و مقرر شد پس از بررسی درخواستها از سوی بنیاد
مسکن موضوع به اداره ثبت اسناد جهت صدور سند ارجاع گردد.

مشورت کننده مصون از خطا است -امام علی(ع)
30

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان چهارمحال و بختیاری
عملیات اجرایی  24واحد مسکونی منظریه شهرکرد آغاز شد
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به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت ده��ه مبارک فجر و با
حضور معاون رییس جمهوری و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور،
عملیات اجرایی  ۲۴واحد مسکونی ادیب منظریه شهرکرد آغاز شد.
در این مراس��م مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ب��ا ارائه
توضیحهای��ی گف��ت :برای اجرای این ط��رح  ۳۰میلیارد ری��ال در نظر گرفته
شده است.
مهندس رئیسی گفت :اجرای طرح  ۲۴واحد مسکونی ادیب منظریه شهرکرد
در زمینی به وسعت  ۳100مترمربع و زیربنای  1200مترمربع ساخته میشود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در این نشس��ت مقرر ش��د شهرداری صفادشت ضمن تبلیغات گسترده در سطح ش��هر و تجهیز دفتر در شهر صفادشت برای استقرار نیروهای
مربوطه ،همکاریهای الزم را با بنیاد مسکن و اداره ثبت تا حصول نتیجه معمول نماید.

طرح هادی روستای ارجنک افتتاح شد

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،همزم��ان با دهه مبارک فجر ب��ا حضور معاون
رئیسجمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور ،استاندار ،فرماندار
و گروه��ی از مدیران کل دس��تگاههای اجرایی اس��تان طرحهای شهرس��تان
شهرکرد بهصورت همزمان افتتاح شد.
پریمکت و آسفالت روستای ارجنک نیز جز طرحهای یاد شده بود که در سال
ج��اری آغاز و با اعتباری بیش از  3میلیارد و  100میلیون ریال به بهرهبرداری
رسید.
در این مراس��م عبدالعی ارژنگ -فرماندار شهرستان شهرکرد با بیان مطالبی
گفت :بنیاد مسکن یکی از نهادهای فعال در اجرای پروژههای عمرانی است و
در حال حاضر یک طرح بزرگ به نام طرح مسکن محرومین را در دست اجرا
دارد که تاکنون پیشرفت خوبی داشته است.

طرح هادی روستای کران افتتاح شد

ب��ه گزارش روابط عمومی ،طرح هادی روس��تای کران با حضور معاون امور
اقتصادی استانداری و گروهی از مدیران استانی و شهرستانی افتتاح شد.
در این مراسم مهندس رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :در زمینه
اجرای عملیات زیرس��ازی و آسفالت روس��تای کران  6میلیارد و  780میلیون
ریال اعتبار هزینه شده است که  3میلیارد و  780میلیون ریال قیر و  3میلیارد
ریال از محل اعتبارهای ملی تخصیص یافته است.

عنایت خداوند جویای دانش را فرا گرفته است -پیامبر اکرم(ص)
31

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

طرحهای عمرانی بنیاد مسکن شهرستان کیار کلنگزنی شدند
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور معاون سیاس��ی امنیتی و
اجتماع��ی اس��تانداری ،فرماندار ،امامجمعه شهرس��تان و گروه��ی از مدیران
و مس��ئوالن استانی و شهرس��تانی طرح عمرانی بنیاد مس��کن در شهرستان
کیار ،مس��یل سنگی و خیابانسازی در روستای دزک و پروژه خیابانسازی در
روستای قلعه تک بهصورت متمرکز کلنگزنی شدند.
در این مراسم مهندس رئیسی با ارائه مطالبی گفت :کل اعتبارهای شهرستان
کیار در تمام حوزهها  1260میلیارد ریال بوده که با احتساب مسکن محرومین
در مجموع به  1480میلیارد ریال رس��یده است .وی با اشاره به تعداد سندهای
صادر ش��ده در این شهرس��تان افزود :تاکنون تعداد  7056جلد سند روستایی و
شهری صادر شده است.

نشست شورای بهرامآباد با مدیرکل

ب��ه گزارش روابط عمومی ،اعضای ش��ورای بهرامآباد با مهندس رئیس��ی-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان دیدار و به بررسی مسائل و مشکالت روستاهای
شهرستان پرداختند.
در این دیدار مهندس رئیس��ی با قدردانی از تعامل و همکاری خوب دهیاری
و شورای اسالمی روس��تاها گزارشی از عملکرد و فعالیتهای بنیاد مسکن در
حوزههای مختلف ارائه نمود.
وی گف��ت :ب��ا تعامل و هم��کاری همهجانبه مس��ئولین محلی روس��تاها و
دستگاههای اجرایی شاهد تسریع در خدماترسانی بیشتر به روستاییان خواهیم
بود.
در ادامه به مسائل و مشکالت روستاها در زمینههای مختلف از جمله تکمیل
اجرای طرحهای عمران روستایی و واگذاری زمین روستایی پرداختند و تصمیمهای الزم اتخاذ شد.

تقدیر از بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی مدیرکل دفتر فنی استانداری ،دهیار و
اعضای شورای روستای گوشه از توابع شهرستان فارسان از مهندس رئیسی-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس زیالبی -مدیر شهرس��تان و مهندس
فالحپور و مهندس مردانی -کارشناسان بنیاد مسکن شهرستان فارسان تجلیل
کردند.
در این مراس��م محمدعلی امانی -دهیار روس��تای گوش��ه فعالیتهای بنیاد
مس��كن در روس��تاها را اقدامی جهادی و چش��مگیر بیان ک��رد و گفت :توجه
ویژه بنیاد مسكن به مناطق دوردست و محروم از خصوصیات باقی مانده امام
خمینی(ره) در بطن موجودیت بنیاد مسکن میباشد.

مغبوضترین خلق خدا بندهای است که مردم از زبان او بترسند -امام صادق(ع)
32

بازدید استاندار از روند ساخت واحدهای مسکن محرومین شهرستان قاین

کلنگزنی پروژه  20واحد تجاری شهر درح
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس معتمدیان -استاندار ،فرماندار شهرستان،
مهندس آس��مانی مقدم -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از مدیران
کل اس��تانی و شهرس��تانی از روند ساخت واحدهای مس��کن روستای سینیدر
شهرستان قاینات بازدید کردند.
در ای��ن بازدید مهندس آس��مانی مقدم با ارائ��ه توضیحهایی در مورد اجرای
طرح مسکن محرومین در استان گفت :از تعداد  5000واحد مسکن محرومین
که در تعهد بنیاد مس��کن قرار دارد ،تعداد  620واحد س��هم شهرستان قاینات
بوده که صددرصد آن عملیاتی شده است .وی افزود :از تعداد  620واحد مسکن
محرومین شهرستان قاینات ،تعداد  12واحد در روستای سینیدر در دست ساخت است که به زودی به بهرهبرداری میرسد.
در ادامه بازدید مهندس معتمدیان گفت :طرحهای عمرانی که در مناطق محروم روس��تایی تهیه و اجراء میش��وند همواره از تأکیدات حضرت
امام(ره) و مقام معظم رهبری میباشد .وی در ادامه روند چنین خدماتی در محرومیت زدایی را ارزشمند دانست.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م کلنگزنی پروژه  20واحد تجاری ش��هر
درح شهرستان سربیشه با حضور حجتاالسالموالمسلمین رضایی -امامجمعه
ش��هر درح ،مهندس محمدی -فرماندار شهرس��تان ،صنعتی -بخش��دار درح،
مهندس حاجیزاده -مدیر بنیاد مسکن شهرستان سربیشه ،مسئوالن ادارههای
شهرستان ،اعضای شورای اسالمی و شهردار و مردم شهر درح برگزار شد.
در این مراس��م مهندس حاجیزاده با بیان مطالب��ی در مورد اقدامهای بنیاد
مسکن و حوزه معاونت مسکن ش��هری ،گزارشی از پروژه  20واحدی تجاری
شهر درح که بهصورت مشارکتی با شهرداری اجرا میشود را بیان نمود.
در ادامه حجتاالسالموالمسلمین رضایی نیز از پیگیریهای بنیاد مسکن در
مورد ساخت سرپناه مقاوم و امن برای اقشار محروم قدردانی نمود و خواستار ادامه ساخت مسکن برای متقاضیان در شهر درح شد.
س��پس مهندس محمدی نیز از فعالیت بنیاد مس��کن برای س��اخت واحدهای مسکونی و تجاری قدردانی کرد و از شهرداری درح خواست تا در
شروع و ساخت این واحدها تسریع بخشند.
در پایان کلنگ پروژه توسط امامجمعه درح ،فرماندار ،شهردار درح ،رئیس شورای اسالمی و مدیر بنیاد مسکن به زمین زده شد.
گفتنی اس��ت با حضور مس��ئولین یاد ش��ده طرح هادی روستای النو از توابع بخش درح شهرستان سربیشه با اعتباری بیش از  6میلیارد و 335
میلیون ریال توسط فرماندار و امامجمعه به بهرهبرداری رسید.

مسابقه نقاشی و حفظ قرآن ویژه فرزندان همکاران با موضوع نماز و مسجد
به گزارش روابط عمومی ،یک دوره مسابقه نقاشی با موضوع نماز ،مسجد و
حفظ قرآن کریم ویژه فرزندان همکاران در گروه س��نی خردساالن تا  10سال
با حضور حجتاالسالم اکبرپور -قائممقام مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در
بنیاد مسکن اس��تان ،معاون پشتیبانی ،رئیس حراس��ت و گروهی از همکاران
در بنیاد مس��کن اس��تان برگزار ش��د و فرزندان همکاران با یکدیگر به رقابت
پرداختند.
در این مراس��م حجتاالس�لام اکبرپور گفت :تبیین دستاوردهای انقالب با

در عطا کردن چیزی به فرزندان خود میان آنها برابری نهید -پیامبر اکرم(ص)
33

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

زبان کودکانه ،نقاش��ی و همچنین شناس��اندن بیشتر جایگاه نماز و حضور معنوی در مساجد به کودکان از جمله اهداف این مسابقه بوده که بستر
مناسبتری برای ارائه پیام معنوی انقالب اسالمی به کودکان و نوجوانان میباشد .وی در ادامه از فرزندان کارکنان بنیاد مسکن و خانوادههای
آنان که در مسابقات هنری و معنوی با موضوع نماز و مسجد شرکت کردند قدردانی نمود.

افتتاح پروژه طرح هادی روستای بندان

شماره  | 172اسفند 98

به گزارش روابط عمومی ،طرح هادی روستای بندان از توابع بخش مرکزی
شهرس��تان نهبندان با حضور مهندس بیکی -فرماندار و مدیران دستگاههای
اجرایی شهرس��تان نهبندان ،دهیاری و اعضای شورای اسالمی و اهالی روستا
افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در ابتدا مهندس کالنتری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان نهبندان گزارشی از
پروژههای افتتاحی این نهاد در شهرستان نهبندان ارائه نمود و گفت :با افتتاح
طرح هادی روس��تای بندان بهطور همزمان  2پروژه اجرای طرح هادی روس��تاهای حیدرآباد و طبس��ین علیا با اعتباری بیش از  4میلیارد و 712
میلیون ریال به بهرهبرداری رسید تا  436خانوار از مزایای آن بهره مند شوند.
مهندس کالنتری با سپاس از مهندس بیکی خواستار اعتبار بیشتر برای اجرای طرح هادی روستاهای سطح شهرستان در سال آتی شد تا مردم
روستاها بیشتر از نعمت اجرای طرحهای هادی روستایی بهره مند گردند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان رضوی
دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با نماینده مجلس شورای اسالمی

به گزارش روابط عمومی ،مهندس موسوینیا -مدیر کل بنیاد مسکن استان
با بنایی -نماینده مردم شهرستان گناباد در مجلس شورای اسالمی دیدار نمود
و از آمادگی بنیاد مسکن بهمنظور عمران و آبادانی شهر و روستاها خبر داد.
مهندس موس��وینیا با س��پاس از بنایی در مورد حمایتها و کمکهایی که
مجلس در مورد توسعه روس��تاها دارد در مورد تفاهمهای فیمابین مطالبی را
بیان کرد.
همچنین پیش��نهاد اجرای مجموعه گردش��گری ،اقامتگاههای بومگردی و
توسعه فضاهای روستایی در کنار رسالت اصلی بنیاد مسکن که تأمین مسکن
قشر مستضعف و بیبضاعت میباشد ،نیز از دیگر محور گفتگوها بود.
س��پس بنایی نیز از تعامل پایدار با بنیاد مس��کن ابراز خرس��ندی کرد و تمامی پیشنهادهای مطروحه را اجرایی عنوان کرد و بهمنظور ایجاد ساز
و کار اجرایی مقرر گردید تا پس از کار کارشناسی و براساس قوانین باالدستی همکاریهای الزم از طریق دستگاههای ذیربط به اجرا در آید.
گفتنی است در این دیدار در مورد خدماترسانی هر چه بهتر به روستاییانی که در خانههای کمدوام زندگی میکنند گفتگو کردند.

امامجمعه :بنیاد مسکن در حوزه ساختوساز منازل روستایی موفق عمل کرده است
به گزارش روابط عمومی ،امامجمعه شهرستان درگز با مدیرکل بنیاد مسکن
استان دیدار کرد.
در ابتدا امامجمعه شهرستان درگز در سخنانی گفت :یکی از رسالتهای بنیاد
مسکن ساختوساز واحدهای مسکونی روستایی با استفاده از امکانات و مصالح
مناسب است که تاکنون بنیاد مسکن استان در این حوزه ،موفق عمل نموده و
سبب توسعه و رونق روستاها شده است .وی افزود :بنیاد مسکن جزو نهادهایی
اس��ت که همه به آن به چش��م امید برای رفع نیازهایشان نگاه میکنند و این

روز جمعه مهتر روزها است و نزد خداوند از روز عید قربان و عید فطر ارجمندتر است -پیامبر اکرم(ص)
34

بازدید از پروژه مسکونی فجر 5
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به گزارش روابط عمومی ،مدیرکل دیوان محاس��بات استان و هیئت همراه و
مهندس موسوینیا -مدیرکل و مهندس بهروانفر -معاون مسکن شهری بنیاد
مسکن استان از پروژه مسکونی فجر  5شهر مشهد بازدید کردند.
در ابتدا مهندس بهروانفر با اش��اره به اهمیت استفاده از تکنولوژیهای نوین
در صنعت س��اختمان ،از پروژههای مس��کونی فجر بهویژه ب��ه عنوان یکی از
پروژههای موفق در ش��هر مشهد نام برد و ابراز امیدواری کرد که وجود چنین
پروژههایی بتواند به ارتقا سطح صنعت ساختمانسازی در زمینه خدماترسانی
به مردم مؤثر باشد.
در ادامه مهندس موسوینیا گزارشی از اهم فعالیتهای بنیاد مسکن استان ارائه داد.
س��پس مهندس��ین ناظر و پیمانکار پروژه نیز به تش��ریح و بررس��ی آخرین تغییرهای معماری پروژه پرداختند که مورد استقبال مدیرکل دیوان
محاسبات استان قرار گرفت.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

برای بنیاد مسکن برکت و افتخار است.
در ادامه مهندس موسوینیا -مدیرکل بنیاد مسکن استان گزارشی از فعالیتهای انجام شده در بازسازی مناطق خسارتدیده از بالیای طبیعی
نظیر سیل ،زلزله و اقدامهای انجام شده در مورد ساختوساز واحدهای مسکونی روستاییان استان ارائه کرد و از اجرای طرحهای هادی روستاها
بهصورت مشارکت و همکاری با دهیاری و مردم نیز خبر داد.

برگزاری دوره آموزشی تربیت جنسی فرزندان ویژه همکاران بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،دوره آموزش��ی تربیت جنس��ی کودک و نوجوان از س��وی دفتر فرهنگی بنیاد مسکن استان ویژه همکاران این بنیاد
برگزار شد.
موضوعهای آموزش��ی این دوره در س��ه بخش به مخاطبین آموزش داده ش��د .در بخش اول مبانی و اصول تربیت جنسی کودکان و نوجوانان
مورد بررسی قرار گرفت و در بخش دوم به آسیبشناسی تربیت جنسی کودکان و نوجوانان پرداخته شد.
در پایان ضمن ارائه شیوه پیشگیری از این آسیبها ،راهکارهای پیش رو مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
بررس��ی علل آزار جنس��ی (کودکان و نوجوانان) از نگاه جامعه شناختی ،آموزههای تربیت جنسی کودکان و نوجوانان در اسالم ،نقش والدین در
س�لامت جنس��ی کودک و نوجوان ،رفتارهای پرخطر جنس��ی در کودکان ،راهحلها و ...از جمله سرفصلهای این دوره آموزشی بودند که توسط
استاد حجتاالسالموالمسلمین موسوی فاضل ارائه گردید.

برگزاری دوره آموزشی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد

به گزارش روابط عمومی ،عباس رضایی -کارش��ناس آموزش بنیاد مس��کن اس��تان از برگزاری دوره آموزش��ی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
بهصورت ملی در بنیاد مسکن استان خراسان رضوی و شهر مشهد خبر داد.
عباس رضایی در این مورد گفت :در این دوره که با حضور کارشناسان برنامهریزی و بودجه استانهای منتخب بنیاد مسکن در مشهد به مدت
 56ساعت برگزار شد ،دکتر بیطاری تدریس این دوره را بر عهده داشت و مهندس خلج -مدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجه بنیاد مسکن کشور
نیز در مرحله پایانی این دوره آموزشی حاضر شد.

مسابقه آشپزی غذاهای سنتی ایرانی

به گزارش روابط عمومی ،مسابقه سنتی آشپزی در بنیاد مسکن استان بهمنظور حفظ و احیای غذاهای سنتی و تکریم مقام زن برگزار شد.
در این مسابقه همسر همکاران و کارکنان خانم پس از طبخ غذای مورد نظر در منزل برای ارائه در مسابقه شرکت کردند.
گفتنی است  50نفر از همکاران برای شرکت در این مسابقه ثبتنام و اعالم آمادگی کرده بودند که به طبخ غذاها و دسرهای سنتی پرداختند

خوش گمانی به خدا این است که جز به خدا امید نداشته باشی و جز از گناهت نترسی -امام صادق(ع)
35

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

و در پایان فهمیده ،ش��یبانی و خوش طینت به مقامهای اول تا س��وم بخش غذا و خانمها یاراحمدی ،مقصودی و دهباش��یان به ترتیب مقامهای
اول تا سوم بخش دسر را به خود اختصاص دادند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان با فرماندار شهرستان جغتای دیدار کرد
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به گزارش روابط عمومی ،در دیدار مهندس س��یدرضا موس��وینیا -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان با فرماندار شهرس��تان جغتای ،فرماندار از عملکرد بنیاد
مس��کن اس��تان بهویژه از توس��عه روس��تاها برای اجرای طرحه��ای هادی و
مقاومس��ازی مسکن روستایی در این شهرس��تان ابراز رضایت کرد و خواستار
تداوم همکاریها و گسترش فعالیتهای بنیاد مسکن در این شهرستان شد.
همچنی��ن مهندس س��یدرضا موس��وینیا از آمادگی بنیاد مس��کن بهمنظور
پرداخت تس��هیالت طرح ویژه خبر داد و از پیش��نهاد هم��کاری با فرمانداری
شهرس��تان جغتای اس��تقبال کرد .وی با قدردانی از تعام��ل مطلوب مجموعه
فرمانداری با این نهاد ،گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مس��کن ارایه داد و گفت:
بنیاد مس��کن به مقاومس��ازی مسکن روستایی نگاه ویژهای دارد و با وجود مشکالت فراروی دس��تگاههای اجرایی ،در چند سال اخیر اعتبارهای
خوبی به روس��تاها بهویژه روس��تاهای شهرستان مشهد تخصیص یافته که از جمله با توزیع قیر در تعداد زیادی روستا اجرای آسفالت انجام شده
است.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان شمالی
نشست طرح اقدام ملی تولید مسکن

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست هماهنگی طرح اقدام ملی با حضور مدیران
كل و معاونین دو دستگاه در اداره كل راه و شهرسازی برگزار شد.
در این نشست واگذاری زمین در  4شهر شیروان ،اسفراین ،گرمه و جاجرم برای
طرح اقدام ملی تولید مسکن به بنیاد مسكن صورت پذیرفت.
در این نشس��ت مطابق با مفاد تفاهم نامه منعقده میان دو دس��تگاه مقرر گردید
بنیاد مسکن استان تعداد  370واحد در شهرهای استان تولید کند که از این تعداد
 180واحد در شهر شیروان 120 ،واحد در شهر اسفراین 40 ،واحد در شهر جاجرم
و  30واحد در شهر گرمه ساخته خواهد شد.
همچنین صورتجلس��ه واگذاری زمین بین دو ادارهکل راه و شهرسازی استان و
بنیاد مسکن استان تنظیم و به امضای مدیران کل دو ادارهکل رسید که طبق زمان بندی باید واحدها ساخته شوند.

افتتاح طرح هادی روستای حصار عیسی

به گزارش روابط عمومی ،طرح هادی روستای حصار عیسی در بخش شوقان
با حضور آذری -فرماندار شهرس��تان جاجرم ،معاون اداره بنیاد مسكن استان،
بخشدار شوقان ،مسئولین ادارهها ،ارگانها و مردم بخش شوقان افتتاح شد.
در این مراسم مهندس شیردل -مدیر بنیاد مسکن شهرستان جاجرم با اشاره
به صرف هزینه  7میلیارد ریالی طرح هادی حصار عیسی ،از نقش و مشاركت
اهالی قدردانی کرد و گفت :این حضور و مشاركت به خودی خود به نفع مردم
بود و باعث اجرای یكی از بهترین طرحها شد تا جایی كه در این روستا تعداد
زیادی زمین به جوانان داده ش��ده و تس��هیالت ساخت و صدور سند و اجرای

پایداری بر عمل تا خالص بماند ،سخت تر از خود عمل است -امام صادق(ع)
36

دیدار مدیرانكل بنیاد مسكن و اداره ثبت اسناد و امالك استان
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بنابر گزارش روابط عمومی ،مدیران كل بنیاد مس��كن و اداره ثبت اس��ناد و
امالك اس��تان با یكدیگر دیدار و در مورد پیشبرد فعالیت مشترك دو مجموعه
بحث و گفتگو كردند.
در ای��ن دیدار خیرخواه -مدیركل اداره ثبت اس��ناد و امالک اس��تان گفت:
مجموع��ه ثبت در مورد فعالیت مش��ترك همواره خود را همراه بنیاد مس��كن
میداند و آمار اسناد صادره در سالیان گذشته نشان از جایگاه و اعتماد دوطرفه
دارد.
خیرخواه با قدردانی از حضور مهندس محمدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
افزود :ادارههای ثبت بیش��ترین تعامل را با بنیاد مس��کن داشته و دارند و طبق
بررسی از وضعیت فعلی صدور اسناد مالکیت روستایی و شهرهای زیر  25000نفر جمعیت در استان ،با بازدیدهای انجام شده از واحدهای ثبتی
یکی از اولویتهای تس��ریع در روند صدور اس��ناد میباشد .وی گفت :معتقدیم هدف ساالنه ما باید چندین برابر سهمیه كشوری تعیین گردد و نیز
باید كار همه مردم كه بیشتر اقشار ضعیف روستایی هستند به صورت سفارشی انجام شود.
مدیرکل اداره ثبت اسناد و امالک استان در ادامه خواستار پیگیری امور توسط مدیران بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و امالک شد تا جایی كه
تش��كیل پرونده و صدور آرا و اس��ناد به روز باشند و دودستگاه باید یكدیگر را پوش��ش دهند تا تمام این موارد موجب صدور صد در صدی اسناد
به نفع مردم شوند.
س��پس مهندس محمدی با اش��اره به صدور بیش از تعداد  75000جلد سند روس��تایی و شهری با مشاركت دو دستگاه گفت :با تالش مدیران
ش��عب بنیاد مس��كن و اداره ثبت اسناد و امالک در شهرستانها تاکنون هیچ مشكلی در مورد صدور اسناد وجود ندارد .وی در پایان از تالشهای
صورت پذیرفته قدردانی و خواس��تار تعامل بیش��تر مجموعه اداره ثبت اسناد و امالک استان دراین زمینهها شد و از نگاه توسعهای مدیركل اداره
ثبت قدردانی کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

طرح هادی نتیجه این مشاركت میباشد.
سپس آذری نیز با اشاره به سیاست دولت تدبیر و امید در حوزه عمران و آبادانی روستاها گفت :توجه ویژه به عمران و آبادانی مناطق روستایی
و ایجاد زیرس��اختهای مورد نیاز از اقدامهای مهم دولت اس��ت كه با جدیت در حال پیگیری اس��ت و با اجرای طرح هادی عمرانی و روس��تایی
شاهد کاهش مهاجرت روستاییان و پایدار شدن زندگی در محیط روستایی هستیم.

افتتاح  ۱۱۰واحد مسکن روستایی در شهرستان مانه و سملقان

بناب��ر گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،ب��ه مناس��بت چه��ل و یکمین س��الگرد
پی��روزی ش��کوهمند انق�لاب اس�لامی در مراس��می ب��ا حض��ور فرماندار،
حجتاالسالموالمس��لمین احمدزاده -امامجمعه ش��هر آش��خانه و گروهی از
مس��ئولین ،تعداد  ۱۱۰واحد مسکن روس��تایی شهرستان مانه و سملقان افتتاح
گردید.
ابتدا در این مراس��م فرماندار شهرستان از تالشهای بنیاد مسكن شهرستان
كه جهادگونه مش��غول بازسازی واحدهای آسیب دیده از سیل هستند قدردانی
نمود.
در ادام��ه حجتاالسالموالمس��لمین احم��دزاده با اش��اره به پیش��رفتهای
چش��مگیر کش��ور در دوره جمهوری اسالمی نس��بت به قبل از انقالب ،گفت:
انق�لاب میخواه��د نیازهای جامعه را به صورت متوازن به مردم بدهد .وی با بیان اینکه عدالت یکی از نیازهای جامعه اس��ت ،تصریح کرد :قبل
از انقالب اس�لامی روس��تاها از امکانات رفاهی مثل برق ،گاز و مس��كن برخوردار نبودند اما امروز به برکت انقالب اس�لامی ،کلیه امکانات به
دوردستترین روستاها نیز رسیده است.

آشکار کردن چیزی ،پیش از آن که استوار گردد ،موجب تباهی آن میشود -امام جواد(ع)
37

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

برگزاری تورخبری در روستاهای سیلزده استان

به گزارش روابط عمومی ،تور خبری با حضور عكاسان و خبرنگاران چند
رسانه استانی با همكاری روزنامه خراسان بهمنظور مشاهده میدانی و تهیه
گزارش از روند بازسازی برگزار شد.
گفتنی اس��ت تور خبری از روستاهای شهرستان مانه و سملقان ،بجنورد
و راز و جرگالن بازدید کردند و از نزدیك روند بازس��ازی مورد مش��اهده و
بررسی قرار گرفت.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خوزستان
آغاز به کار عملیات اجرایی پروژههای عمران روستایی شهرستان کارون

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،در مراس��می که با حضور مدی��رکل آموزش و
پرورش استان ،فرماندار شهرستان کارون و گروهی از مسئوالن محلی برگزار
شد ،عملیات اجرایی پروژه بهسازی و محوطهسازی روستاهای اسماعیلیه  ۲و
چمیان شهرستان کارون آغاز شد.
در این مراسم غالمرضا ش��یخی -مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای اهواز و
کارون با اشاره به اینکه این پروژهها از محل اعتبارهای مناطق سیلزده استان
اجرایی خواهند شد ،گفت :در این پروژهها ،جدولگذاری ،کفپوش ،لولهگذاری
و محوطهسازی نیز انجام میشود.

توزیع بیش از  ۶۵۰۰تن میلگرد اهدایی وزارت نفت بین آسیب دیدگان سیالب

مهندس انصاریان -مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :بیش از  ۶۵۰۰تن میلگرد اهدایی وزارت نفت ،بین آسیب دیدگان سیالب استان توزیع
شده است.
به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت قرارگاه بازس��ازی مناطق سیلزده استان با حضور بیژن زنگنه -وزیر نفت و مهندس مسعود انصاریان برگزار
شد.
در ابت��دا مهن��دس انصاریان با بیان مطالبی گفت :در مجموع  ۴0۰میلیارد ریال اعتبار برای تأمین میلگرد اختصاص یافت که  ۲۴0میلیارد ریال
آن تاکنون تحویل مردم شده است.وی افزود :در مورد زلزله شهرستان مسجد سلیمان نیز قرار بوده که وزارت نفت اعتباری به مبلغ  ۵۱0میلیارد
ریال به وزارت راهوشهرسازی پرداخت کند تا بر این اساس بنیاد مسکن واحدهای باالی  ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی را تکمیل و در اختیار مردم
قرار دهد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گفت :در شهرستان مسجد سلیمان تعداد  ۱۰هزار واحد مس��کونی تعمیر و بیش از  ۱۷۰۰واحد مسکونی ساخته
خواهد شد.
در پایان دستگاههای مرتبط با سیالب استان خوزستان به ارائه گزارش پرداختند.

عبادت ده جزء دارد که ُنه جزء آن کسب حالل است -پیامبر اکرم(ص)
38

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور اس��تاندار ،نماینده مردم شهرس��تانهای رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسالمی ،معاون
عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،فرماندار شهرستان رامشیر و گروهی از مسئولین استانی و محلی ۵ ،طرح هادی روستایی با اعتباری به مبلغ
 ۴۲میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م رحیم رحمانی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان رامش��یر گفت :این طرحها در روس��تاهای علگه زویهد ،تل اس��ود ،نوش��ادی،
بوخامهسفلی و بطلیه به بهرهبرداری رسیدند.
رحمانی افزود :منبع تأمین اعتبار این طرحها از محل اعتبارهای استانی و قیر یارانهای بوده و با مشارکت بخشداری مرکزی شهرستان رامشیر
اجرایی شده است.
در این مراسم ،از تعداد  ۲000واحد مسکونی که با پرداخت  ۳۵۰میلیارد ریال تسهیالت طرح ویژه ساخته شدند نیز بهرهبرداری شد.

به گزارش روابط عمومی ،قدرت ا ...سلطانی -مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای
امیدیه و آغاجاری از آغاز س��اخت بهسازی معابر روستایی روستای آب باران ۲
شهرستان آغاجاری به مناسبت دهه مبارك فجر و با حضور مسئوالن محلی با
اعتباری به مبلغ  21میلیارد ریال از محل اعتبارهای نفت خبر داد.
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آغاز عملیات بهسازی معابر روستایی روستای آب باران ۲

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح  ۵طرح هادی روستایی در روستاهای شهرستان رامشیر

آغاز عملیات آسفالت  ۱۰روستای اروندكنار

به گزارش روابط عمومی ،عملیات اجرایی آسفالت  ۱۰روستای اروندکنار شهرستان آبادان توسط امور اجرایى و ماشینآالت عمرانى بنیاد مسکن
استان خوزستان آغاز شد.
سرپرس��ت امور اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی بنیاد مس��کن استان گفت :اجراى عملیات براس��اس تفاهمنامه همكارى مشترك فیمابین بنیاد
مسكن و سازمان منطقه آزاد اروند برای بهسازى تعداد  ١٠١روستا در دو شهرستان خرمشهر و آبادان صورت پذیرفته است.

بازدید دادستان شهرستان شوش از روند اجرای سیل بندها

به گزارش روابط عمومی ،دادس��تان شهرس��تان شوش ،رحیم جلیزی -مدیر
بنیاد مسکن شهرستان ش��وش ،بخشدار مرکزی ،مدیر جهادکشاورزی و مدیر
محیط زیست شهرستان از روند اجرای سیل بندهای شهرستان بازدید نمودند.
در ای��ن بازدی��د آخرین وضعیت رفع مش��کالت معارضین اجرای س��یل بند
روستای دوار شهرستان شوش بررسی شد.

ما خاندانی هستیم که علم ما از علم خداست -امام باقر(ع)
39

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از روند بازسازی مناطق زلزلهزده شهرستان مسجد سلیمان

به گزارش روابط عمومی ،آخرین روند بازسازی مناطق زلزلهزده شهرستان مسجد سلیمان در بازدید مدیران کل بنیاد مسکن ،مدیریت بحران
استانداری خوزستان و معاون ادارهکل راهوشهرسازی استان مورد بررسی قرار گرفت.
در این بازدید محالت ش��هری و روس��تایی شهرستانهای مسجد س��لیمان و گلگیر مورد بازدید قرار گرفت و تصمیمهای الزم برای تسریع در
کار اتخاذ گردید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان زنجان
افتتاح و بهرهبرداری از پروژه مسکونی  ۲۴واحدی شاهد شهر زنجان
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بناب��ر گ��زارش رواب��ط عمومی ،پروژه مس��کونی  ۲۴واحدی ش��اهد ش��هر
زنج��ان توس��ط بنیاد مس��کن اس��تان با حض��ور دکت��ر حقیقی -اس��تاندار،
حجتاالسالموالمس��لمین صادقی نیارکی -رئیس کل دادگس��تری اس��تان،
مهندس عس��گری -فرماندار ،مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان و گروهی از مدیران استانی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
این پروژه با اعتباری به مبلغ  25401میلیون ریال از اعتبارهای بنیاد مسکن
استان به بهرهبرداری رسید.

نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای فرهنگی و اقامه نماز و امر به
معروف و نهی از منكر بنیاد مس��كن اس��تان در کنفرانس بنیاد مس��کن استان
با حضور آیتا ...خاتمی -نماینده ولیفقیه در اس��تان ،امامجمعه ش��هر زنجان
و حوزه نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس صنعتی منفرد-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس جعفری -دبیر ستاد اقامه نماز و سایر
اعضا در این نهاد برگزار شد.
در ابتدا آیتا ...خاتمی در س��خنانی گفت :در آیات و روایات بسیار زیادی به
اهمیت برپایی نماز اول وقت و بهویژه نماز جماعت تأکید شده است و همواره
نیز این موضوع مورد توجه بوده است که کار نباید مانعی برای تأخیر در برپایی
نماز باش��د .وی ب��ا بیان اینکه ،توجه به فرائض دین��ی و مذهبی از جمله نماز
زمینه موفقیت ،رش��د و کمال انس��انها را فراهم میکند الزم است کارکنان و
سایر قشرهای مردم به آن توجه جدی کنند.
امامجمعه ادامه داد :بنیاد مس��کن اس��تان عالوه بر اقدامهای فرهنگی و مذهبی ،همواره در زمینه محرومیت زدایی و توس��عه و پیشرفت استان
بهویژه امر محرومیت زدایی در سطح روستاها پیشتاز و گامهای مطلوبی برداشته است.
در ادامه مهندس صنعتی منفرد با سپاس از فعالیتهای انجام شده ستاد اقامه نماز گفت :اقامه نماز به بركت وجود نام امام(ره) همیشه پرشور
بوده و در تمام این سالها بنیاد مسكن از دستگاههای برتر در امر اقامه نماز بوده است .وی بر اهمیت ارتقا فرهنگ سازمانی ،بهرهوری و انگیزش
در بین همکاران تأکید کرد و اقدامهای همهجانبه فرهنگی برای کارکنان و خانوادههایش��ان در زمینه افزایش بهرهوری و ایجاد ش��ور و نشاط را
امری ضروری دانست.
س��پس مهندس جعفری با ارائه گزارش��ی از فعالیت این س��تاد در سطح استان گفت :با تالش و كوشش همه دست اندركاران امر نماز در سطح
کشور بنیاد مسکن استان رتبه برتر را کسب کرده است که این جایگاه بیانگر وضعیت خوب اقامه نماز در بین تمامی کارکنان بنیاد مسكن استان

ای فاطمه! همه چشمها در روز قیامت گریان است جز چشمی که بر مصیبتهای
حسین بگرید -پیامبر اکرم(ص)
40

حضور همکاران جانباز در بنیاد مسکن ،مایه برکت و امید در این نهاد شده است
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بنابر گزارش روابط عمومی ،کاظمی -مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران
استان با مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار کرد.
در ابتدا مهندس صنعتی منفرد با ارائه گزارشی از وضعیت ایثارگران شاغل
در بنیاد مس��کن اس��تان ،اهمیت تکریم ایثارگران در زمینه ترویج فرهنگ
ایثار و ش��هادت را وظیفه همگان دانسته و گفت :خانواده شهدا و ایثارگران
حقی بزرگ بر گردن مردم و مسئولین دارند و باید شرایط بهگونهای فراهم
ش��ود تا این عزیزان در اولویت دریافت تس��هیالت قرار گیرند و مشکالت
موجود بر س��ر راه آنها برداش��ته ش��ود .وی حضور همکاران جانباز در بنیاد
مس��کن مایه برکت و امید در این نهاد ش��ده اس��ت ،چرا که این عزیزان با
وجود مشکالت جسمی با تالش خود الگوی دیگر کارکنان هستند.
در ادامه کاظمی با قدردانی از بنیاد مسکن در زمینه اقدامهای انجام شده
فعالیته��ای این نهاد در زمینه ترویج فرهنگ حس��ینی و ایثار ش��هادت را
بس��یار مطلوب عنوان کرد و گفت :تکریم ایثارگران در ادارهها و جامعه از اهمیت ویژهای برخوردار اس��ت ،زیرا جایگاه شهدا ،جانبازان ،آزادگان و
خانوادههای آنها که زندگیش��ان سراس��ر از فداکاری و گذشت است ،متفاوت است .وی در پایان از فعالیتهای فرهنگی بنیاد مسکن و توجه ویژه
این نهاد به حوزه ایثارگران و ترویج فرهنگ شهادت و ایثار ،قدردانی کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

است.
وی در پایان با بیان اینکه ،با توزیع کتاب رساله حقوق امام سجاد(ع) بین کارکنان ،اقدامهای مهمی در امور فرهنگی ،مسائل اعتقادی ،ترویج
فرهنگ نماز و تقویت بینش و دانش اعتقادی صورت گرفته است ،خاطر نشان کرد :تأمین روحانی واجد شرایط برای اقامه نماز در سطح مدارس،
تشکیل و برگزاری منظم شورای اقامه نماز ،برگزاری نمازهای جماعت باشکوه در مرکز و واحدهای تابعه و ...از جمله برنامههای ما برای گسترش
فرهنگ نماز جماعت است.

امامجمعه شهر زنجان :باید به مسائل روز جامعه نگاه واقع بینانهای داشت

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست تبیین ابعاد بیانیه مقام معظم رهبری در
مورد گام دوم انقالب با س��خنرانی آیتا ...خاتمی -نماینده ولیفقیه در استان،
امامجمع��ه ش��هر زنجان و حوزه نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان،
مهن��دس صنعتی منفرد -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از کارکنان
این نهاد برگزار شد.
در ابتدا آیتا ...خاتمی به تش��ریح بیانیه گام دوم انقالب از سوی مقام معظم
رهبری پرداخت و گفت :بیانیه گام دوم نقطه عطفی در تاریخ انقالب اسالمی
سال انقالب اسالمی برای
اس��ت .هم نشانگر پیشرفتهایی است که در چهل ِ
ایران ،منطقه و جهان اس�لام به دس��ت آمده و هم راهبردی برای آینده نظام
و حرکت انقالب اس��ت .وی با اش��اره به حفظ و اس��تمرا ِر آرمانهای انقالب
اس�لامی در طول  ۴۰سال گذشته و دس��تیابی نظام اسالمی به دستاوردهای
رهبری انقالب در این زمینه اش��اره کرد و افزود :این بیانیه در مس��ئله حفظ آرمانهای انقالب اسالمی
مختلف در عرصههای گوناگون ،به نقش
ِ
ً
در این  ۴۰سال و تداوم جریان انقالب ،کامال نگاه واقعبینانهای دارد.
امامجمع��ه ش��هر زنجان تصری��ح کرد :این بیانیه ابعاد مختلفی دارد .یک بُعدش نگاه واقعبینانه به ش��رایط امروز اس��ت ،در واقع کام ً
ال نگاهی
واقعبینانه نسبت به امرو ِز ایران اسالمی دارد و ضمن اینکه چشماندازها و آرمانها را نشان میدهد کام ً
ال نگاه واقعبینانه دارد.

بدان که تو از چشم خدا پنهان نیستی ،پس ،بنگر که چگونهای -امام جواد(ع)
41

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار با خانواده شهدا
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بنابر گزارش روابط عمومی ،دکتر مرادی -معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
اس��تانداری و مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل بنیاد مس��کن استان با خانواده
شهیدان اکبر و اصغر نقدی دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا دکتر مرادی با بیان اینکه پاسداری از خون شهدای واال مقام ،رسالت
همه مردم و مس��ئوالن اس��ت و باید به این وظیفه خود به خوبی عمل کرده و
از آن غافل نباش��یم ،گفت :خانوادههای شهدا مظهر ایثار و فداکاری هستند و
تکری��م و تجلیل از آنها باید در برنامه مس��ئوالن قرار گیرد .وی تصریح کرد:
آس��ایش و آرامش��ی که در جامعه حکم فرماس��ت ،مدیون همین فداکاری و
ایثارگریهای خانواده معظم شهیدان ،جانبازان ،ایثارگران ،رزمندگان و آزادگان
است که پاداش آنان نزد خدا محفوظ خواهد بود.
در ادامه مهندس صنعتی منفرد گفت :ش��هیدان ،جانب��ازان و ایثارگران مایه
افتخار جامعه ،میراث داران انقالب اسالمی و سرمایههای معنوی کشور به شمار میروند و خدمت به آنها افتخاری بسیاربزرگ محسوب میشود.

افتتاح پروژه اجرای طرح هادی در روستای عمیدآباد

بنابر گزارش روابط عمومی ،پروژه اجرای طرح هادی در روس��تای عمیدآباد
شهرس��تان ابهر ،با حضور مهندس نوروزی -فرماندار شهرستان ابهر ،مهندس
موس��وی -معاون بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مس��کن استان ،مهندس
حیدری -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان افتتاح شد.
ای��ن پروژه با اعتباری ب��ه مبلغ  4میلیارد و  400میلیون ریال به بهرهبرداری
رسید.
همچنین پنج هزار و چهارصدمین واحد مقاومسازی شده در این روستا افتتاح
شد.

افتتاح پروژه اجرای طرح هادی در روستای نکتو

بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،پ��روژه اجرای طرح هادی در روس��تای نکتو
شهرس��تان ایجرود ،با حض��ور مهندس فتحی -فرماندار شهرس��تان ایجرود و
مهندس تقی بیگلو -مدیر بنیاد مس��کن این شهرس��تان با اعتباری به مبلغ 3
میلیارد و  800میلیون ریال به بهرهبرداری رسید.
طرح هادی در راس��تای فراهمسازی زمینه توس��عه و عمران نقاط روستایی
تهیه و اجرا میش��وند و ای��ن برنامه یكی از برنامههای پایه توس��عه و عمران
روس��تاها و مبنایی برای اجرای اصولی سایر برنامهها به ویژه در زمینه كالبدی
به شمار میرود.
همچنین با حضور مسئولین یاد شده چهار هزار و چهارصد و هفتادمین واحد
مس��کونی مقاومسازی شده روس��تایی در شهرستان ایجرود با اعتباری به مبلغ
 400میلیون ریال از تسهیالت طرح ویژه به بهرهبرداری رسید.

هدیه دادن ،کینهها را از سینهها میبرد -پیامبر اکرم(ص)
42

بنابر گزارش روابط عمومی ،پروژه اجرای طرح هادی در روستای درام شهرستان
طارم توسط بنیاد مسکن و مشارکت دهیاری با حضور مهندس صفری -فرماندار
شهرستان و مهندس شمس -مدیر بنیاد مسکن شهرستان طارم با اعتباری بیش
از  3450میلیون ریال ،به بهرهبرداری رسید.
همچنین پروژه اجرای طرح هادی در روس��تای ایچ نی��ز با اعتباری به مبلغ 2
میلیارد و  760میلیون ریال به بهرهبرداری رسید.

بنابر گزارش روابط عمومی ،آس��فالت روستاهای شهرس��تان سلطانیه با حضور
مهندس نبی لو -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان س��لطانیه و گروهی از مسئولین
شهرستانی با اعتباری بیش از  6میلیارد و  500میلیون ریال از سوی بنیاد مسکن
و مشارکت دهیاری به بهرهبرداری رسید.
همچنین آسفالت روس��تای خیرآباد با اعتباری به مبلغ  3میلیارد و  900میلیون
ریال و روس��تای حس��ینآباد با اعتباری به مبلغ  2میلیارد و  700میلیون ریال به
بهرهبرداری رسیدند.
در پایان دو هزار و پانصد و چهارمین واحد مسکونی مقاومسازی شده روستایی در شهرستان سلطانیه افتتاح شد.
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بهرهبرداری از آسفالت روستاهای شهرستان سلطانیه

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح پروژه اجرای طرح هادی روستای درام

بهرهبرداری از پروژه آسفالتریزی معابر روستای محمودآباد

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس بیگدلی -فرماندار شهرس��تان
خدابنده ،مهندس بابایی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان و گروهی از مسئولین شهرستانی،
پروژه آسفالتریزی معابر روستای محمودآباد شهرستان خدابنده با اعتباری معادل  4میلیارد
ریال از سوی بنیاد مسکن و با مشارکت دهیاری به بهرهبرداری رسید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان سمنان
نشست بررسی مشکالت روستاهای شهرستان سمنان و سرخه

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور دکت��ر همتی -نماینده مردم
شهرستانهای سمنان ،مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسالمی ،مهندس
فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،دکتر صمیمیان -مدیرکل دفتر امور
روستایی و ش��وراهای اس��تانداری و گروهی از مدیران دستگاههای اجرایی و
دهیاران روستاها تشکیل گردید.
در این نشس��ت به بررس��ی رفع موانع و مش��کالت روس��تاهای شهرستان
پرداخته و راهکارهای الزم اتخاذ شد.

هر کس در بر آوردن نیاز بیماری بکوشد ،گناهانش آمرزیده شود -پیامبر اکرم(ص)
43

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مشترک بررسی مشکالت روستاهای شهرستانهای گرمسار و آرادان

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی با حضور مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مسکن استان ،دکتر کاتب -نماینده مردم شهرستانهای گرمسار
و آرادان در مجلس ش��ورای اس�لامی ،دکتر مالکی -رئیس س��ازمان برنامه و
بودجه اس��تان ،مهندس رجائی -فرماندار شهرستان گرمسار ،مهندس بوربور-
فرماندار شهرس��تان آرادان و گروهی از مدیران دس��تگاههای اجرایی بهمنظور
رس��یدگی به مسائل و مشکالت روستاهای شهرس��تانهای گرمسار و آرادان
و ادامه انجام عملیات بهس��ازی معابر در روس��تاهای داورآباد و یاتری س��فلی
تشکیل و پس از بحث و تبادلنظر درخصوص موارد مطروحه ،تصمیمهای الزم برای ارائه خدمات بهتر اتخاذ شد.
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نشست مشترک در مورد بررسی پروژه ورودی شهرگرمسار
بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی با حضور مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مسکن استان ،دکتر کاتب -نماینده مردم شهرستانهای گرمسار
و آرادان در مجلس ش��ورای اسالمی در دفتر نماینده برگزار و به بررسی پروژه
ورودی گرمسار از مسیر روستای کرند پرداخته و تصمیمهای الزم اتخاذ شد.

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از ساختمان جدید
بناب��ر گزارش روابط عمومی ،دکتر فخری -مع��اون هماهنگی امور عمرانی
استانداری ،دکتر صمیمیان -مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری و مهندس
ترکمان��ی -مدیرکل دفت��ر فنی اس��تانداری ضمن بازدید از س��اختمان جدید
ادارهکل بنیاد مسکن استان با کارکنان مجموعه دیدار و گفتگو کردند.

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات زمین روستایی

بنابر گزارش روابط عمومی ،دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات زمین روستایی با حضور و تدریس مهندس عابدی -رئیس گروه امالک
روستایی بنیاد مسکن و اصالنی -کارشناس ارشد آموزش دفتر مرکزی بنیاد مسکن کشور ،مدیران بنیاد مسکن شهرستانها و کارشناسان مرتبط
با حوزه عمران روستایی به مدت یک روز با هدف آشنایی با مفاهیم ،قوانین و مقررات مرتبط با اراضی روستایی و آیین نامه و دستورالعمل زمین
روستایی در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این دوره مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ابراز امیدواری كرد كه با برگزاری این دورهها ،اجرای قوانین مورد دقت نظر بیشتر
قرار گرفته و خدمترسانی به روستاییان سرعت بیشتری یابد.

اندیشه انسان بهاندازه تجربه اوست -حضرت علی(ع)
44

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی با حضور مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان و مهندس منصور کیائی -مدیرکل سازمان حمل
و نقل و پایانههای استان در بنیاد مسکن برگزار گردید.
در ابتدا مهندس فالحی گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن در سطح شهرها
و روستاهای استان ارائه نمود.
در پایان به بررسی موارد مشترک و تعامالت فیمابین پرداخته شد.

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی با حضور مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مس��کن و مهندس ش��ریفی نژاد -مدیرعامل شرکت گاز استان
در زمین��ه تفاهمنامه متبادله فیمابین بهمنظور بررس��ی موارد در رابطه ترمیم
ترانشههای گاز در روستاهای استان تشکیل شد.
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نشست مشترک بنیاد مسکن و شرکت گاز استان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مشترک بنیاد مسکن و سازمان حمل و نقل و پایانههای استان

نشست مشترک بنیاد مسکن و سازمان اوقاف و امور خیریه استان

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی با حضور مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مس��کن و حجتاالسالم تدینی -مدیرکل سازمان اوقاف و امور
خیریه اس��تان در زمینه تفاهمنامه متبادله فیمابین بهمنظور بررس��ی موارد در
رابط��ه با صدور س��ند اراضی تحت مالکیت س��ازمان اوق��اف و امور خیریه در
روستاها و شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت استان تشکیل شد.

نشست مشترک با مدیرکل دیوان محاسبات استان

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی با حضور مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مس��کن و دهرویه -مدیرکل دیوان محاسبات استان در سازمان
دیوان محاسبات استان برگزار شد.
در این نشس��ت ضمن بررس��ی گزارش عملکرد اعتبارهای س��ال گذش��ته،
دهرویه از عملکرد بنیاد مسکن برای جذب اعتبارها ،قدردانی نمود.
در ادامه به هم اندیش��ی در مورد جذب اعتبارها پرداخته و تصمیمهای الزم
اتخاذ گردید.

برای تعجیل در فرج بسیار دعا کنید که مایه گشایش در کار شما است -امام مهدی (عج)
45

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان سیستان و بلوچستان
بازدید از بازسازی معابر روستای ناصرآباد
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به گزارش روابط عمومی ،حمیدالدین یوس��فی -فرماندار شهرستان کنارک،
بخشدار مرکزی و توکل -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان از اکیپ ماشینآالت
بنیادمسکن مستقر در روستای ناصرآباد که در حال بازسازی معابر و مسیرهای
تردد روستا که بر اثر سیل آسیبدیده بودند ،بازدید نمودند.
در این بازدید یوس��فی با مشهود دانستن فعالیتهای بنیاد مسکن بهویژه در
روس��تاها ،از اقدامهای انجام ش��ده در عمران و آبادانی روستاهای شهرستان
توسط بنیاد مسکن قدردانی کرد.
سپس توکل گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن در سطح روستاهای شهرستان ارائه داد.

بنیاد مسکن و منطقه آزاد چابهار تفاهمنامه همکاری امضا کردند
به گزارش روابط عمومی ،مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با منطقه
آزاد چابهار برای س��اماندهی روس��تای تیس در مجاورت منطقه آزاد تجاری تفاهمنامه
همکاری مشترک امضا کردند.
در ادامه مهندس منبتی گفت :کار س��اماندهی و بهسازی حاشیه شهرهای زاهدان و
چابهار نیز پیش از این به بنیاد مسکن استان واگذار شده است.

نشست بنیاد مسکن با دانشگاه

به گزارش روابط عمومی ،مهندس منبتی -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن
اس��تان با دکتر رضایی -رئیس دانشگاه و معاونین وی پیرامون همکاریهای
دوجانبه دیدار و گفتگو کردند.
در ای��ن دی��دار مهندس منبت��ی با توجه ب��ه ضرورت بحثه��ای علمی در
جلوگی��ری از همه زمینهها بهویژه بحثهای مربوط به حوادث طبیعی و توجه
به زیرساختها با نگاه علمی ،پژوهشی و استفاده از ظرفیت دانشگاه استان به
عنوان یک قطب علمی در س��طح کش��ور ،جنوب شرق را برای مجموعه بنیاد
مس��کن اس��تان مطلوب و مفید دانست و گفت :از آنجایی که این استان یکی از مناطق حادثهخیز بهویژه در مسئله سیل و بارندگیهای موسمی
است توجه به مسائل زیستی ،فرهنگی و اجتماعی را با بهرهگیری از آموزههای علمی بسیار ضروری و اجتنابناپذیر است تا با کمک مراکز علمی
برای رفع و کاهش اینگونه آسیبها اقدامهای مؤثرتری برداشته شود.
در این زمینه بنیاد مسکن با توجه به ماهیت آن که در حوزه مسکن روستایی و بازسازیهای بعد از حوادث طبیعی نقش مهمی را ایفا میکند،
همکاری مجموعه دانشگاه سیستان و بلوچستان را خواستار شد.
همچنین دکتر رضایی نیز با ابراز رضایت از آینده نگری مدیرکل بنیاد مسکن استان ،آمادگی دانشگاه سیستان و بلوچستان در حوزههای مختلف
علمی را جهت هرگونه همکاری اعالم نمود.
در پایان مقرر شد کارگروههای معماری ،هیدرولوژی و زمینشناسی با همکاری ستاد مرکزی بازسازی بنیاد مسکن استان تشکیل گردد.

دوره آموزشی قوانین بیمه تأمین اجتماعی

به گزارش روابط عمومی ،دوره آموزشی قوانین بیمه تأمین اجتماعی و بررسی موارد مرتبط با بنیاد مسکن با حضور بوربور و پناهی از کارشناسان
ارشد دفتر مرکزی بنیاد مسکن کشور در شهرستان زاهدان برگزار شد.

نماز شخص خوشبو برتر از هفتاد نماز بدون بوی خوش است -امام صادق(ع)
46

به گزارش روابط عمومی ،طبق توافقی که بین مدیرکل بنیاد مسکن استان و
رئیس کمیته امداد حضرت امام(ره) انجام شد ،بنیاد مسکن واحدهای مسکونی
که قرار است برای خانوادههای تحت پوشش و آسیبدیده از سیل آمادهسازی
شود را خواهد ساخت.

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کارگ��روه هیدرولوژی و زمینشناس��ی
مناطق س��یلزده استان با حضور مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
و معاونین و اساتید دانشگاه استان در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این نشس��ت که بهمنظور بررس��ی موارد مربوط به ساختوساز واحدهای
مسکونی سیل س��ال جاری در جنوب استان تشکیل شد ،موارد ذیل بررسی و
تصمیمگیری گردید:
• دانشگاه اعالم آمادگی کرد تا در مورد آموزش دهیاران و همچنین در اکثر
موارد آموزشی با بنیاد مسکن استان همکاری نماید.
• در مطالعاتی که انجام شد کمترین میزان جابجایی روستاها در آن لحاظ گردد.
• بخش زمینشناسی دانشگاه استان نسبت به پدیده گرگروها در منطقه و راههای مقابله با آن با بنیاد مسکن همکاری نماید و...
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نشست کارگروه هیدرولوژِی و زمینشناسی با دانشگاه

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

توافق بنیاد مسکن استان و کمیته امداد امام(ره)

نشست کارگروه معماری و ستاد بازسازی مناطق سیلزده

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کارگروه معماری و س��تاد بازسازی مناطق سیلزده اس��تان با حضور مهندس منبتی -مدیرکل و صفیپور-
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان و معاون و اساتید دانشگاه استان در بنیاد مسکن استان تشکیل شد.
در این نشست در مورد حوزه معماری و مسائل اجتماعی مرتبط با این حوزه بحث و تبادلنظر انجام شد و مواردی از جمله اعالم آمادگی اساتید
و کارگروه معماری دانشگاه برای اجرای بررسیهای معماری در بازه زمانی  4تا  6ماهه و ارائه آن به بنیاد مسکن استان ،در بخشهای مورد نظر
بنیاد مسکن استان که به دانشگاه ارائه میشود نسبت به بررسی زمینههای اجتماعی ساختوسازها در قالب کلونیهای موجود در بافت روستایی
توسط دانشگاه صورت گیرد و نتایج این بررسی به بنیاد ارائه گردد و...
با توجه به تسهیالت ارائه شده و نداشتن آورده الزم توسط متقاضیان واحدهای مسکونی با متراژ فعلی ،مقرر شد دانشگاه استان نسبت به ارائه
پالنهای معماری مناسب با متراژ کم اقدام نماید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان فارس
تأکید بر بهرهگیری از ظرفیتهای توسعه گردشگری روستایی

به گزارش روابط عمومی ،مهندس علی اکبر مبین -مدیر بنیاد مسکن شهرستان نیریز در نشستی با رئیس اداره میراث فرهنگی این شهرستان،
بر لزوم استفاده از ظرفیتهای قانونی برای توسعه گردشگری روستایی تأکید کرد و ابراز داشت :شهرستان نیریز ظرفیتهای مناسب و بیبدیل
در توسعه گردشگری روستایی دارد.
مهندس مبین با بیان اینکه گردشگری روستایی فرصتی برای استفاده از ظرفیتهای ایجاد اشتغال و کار آفرینی است ،گفت :برخی از مواهب

خرد ،بهترین بخشش خداوند متعال به بنده است -امام حسن(ع)
47

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

میراثی که در شهرستان نیریز وجود دارد و برخی از جاذبههای فرهنگی و میراثی در مناطق روستایی این شهرستان این فرصت را فراهم کرده
اس��ت تا از این ظرفیتها اس��تفاده مناس��ب و مطلوب انجام گیرد.وی همچنین با بیان اینکه درخواس��تهایی برای قرار گرفتن برخی از مناطق
روستایی شهرستان نیریز در فهرست روستاهای دارای اولویت گردشگری روستایی به مرکز استان ارسال شده است افزود :با تأکید بر گردشگری
روستایی و استفاده از امکانات و فرصتهای موجود دراین عرصه میتوان انگیزه بیشتری برای ماندگاری روستاییان در روستاها ایجاد کرد.

بازدید از مناطق آسیبدیده از زلزله خان زنیان
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و
معاون عمرانی استانداری از مناطق زلزلهزده بخش ارژن به مركزیت خانزنیان
شهرستان شیراز بازدید کردند.
در ای��ن بازدید مهندس زمانی با تأکید بر ارزیابی دقیق مناطق آس��یبدیده ،از
اعطای تسهیالت برای مقاومسازی و بازسازی این مناطق خبر داد.وی همچنین
با بیان اینکه هفت گروه کارشناسی ارزیابی واحدهای آسیبدیده در خان زنیان و
روستاهای آسیبدیده را به عهده دارند ،گفت :در بازدید از واحدهای مسکونی و
بررسی میزان خسارت زلزله و ارزیابی زلزله توسط كارشناسان بنیاد مسكن استان موارد تعمیر و بازسازی مشخص خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در ادامه بر لزوم تسریع در آواربرداری و سرعت بخشیدن در شروع عملیات بازسازی برای منازل تخریب شده تأکید
کرد و افزود :بنیاد مسکن همه فرایندهای قانونی را برای بازسازی و مرمت واحدهای آسیبدیده در نظر میگیرد.

شهرستان کوار و افقهای پیش رو در توسعه روستایی

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی مسائل و مشکالت حوزه توسعه
روستایی با مش��ارکت بنیاد مسکن با حضور مصطفی هاشمی -معاون عمران
روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان ،ناهید -معاون برنامهریزی و هماهنگی امور
عمرانی و محمودی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان کوار ،بخشداران مرکزی و
طس��وج و گروهی از دهیاران و اعضای شورای اسالمی روستاهای شهرستان
کوار در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در ابتدا اش��کان کاظمی -فرماندار شهرس��تان کوار با سپاس از فعالیتهای
بنیاد مس��کن ،زمینه محرومیت زدایی و توسعه دراین شهرستان را دارای افقی
درخشان در سایه نظام اسالمی دانست و بر لزوم بهره مندی همه مناطق از سهم عادالنه در توسعه تأکید کرد.
کاظمی توس��عه و آبادانی روس��تاها را مورد تأکید قرار داد و خاطر نشان کرد :طرح هادی روستایی تعاریف و الزامات خاص خود را دارد که باید
بر اس��اس قانون و دس��تورالعملها رعایت و اجرا ش��ود .وی از دهیاران خواست در مورد مالکیت و الحاقیههای روستایی با بنیاد مسکن هماهنگ
شوند و کار را در مسیر قانونی دنبال کنند.
کاظمی همچنین از بنیاد مس��کن و جهادکش��اورزی خواس��ت در بازنگری طرحهای هادی روستاهای شهرس��تان نهایت همکاری و مساعدت
قانونی را داشته باشند.
در ادامه مس��ائل مربوط به ساختوس��از ،طرح هادی و بازنگری طرحها ،تغییر کاربری و تس��هیل در امر اسناد مالکیت روستایی مورد بررسی و
پیگیری قرار گرفت.
در پایان طهمورث محمودی نیز گزارشی از فعالیتهای توسعه روستایی در این شهرستان را ارائه داد.

مهندس زمانی :طرح اقدام ملی مس��کن با هدف افزایش تولید مس��کن و پاسخگویی به نیاز جامعه
صورت میگیرد

به گزارش روابط عمومی ،مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با بیان اینکه طرح اقدام ملی مسکن با هدف افزایش تولید مسکن و
پاسخگویی به نیاز جامعه صورت میگیرد ،گفت :امید است این طرح بتواند در بلندمدت ،تغییراتی اساسی را در بازار مسکن ایجاد کند.

پیامبر خدا ،همواره خوش رو ،خوش خو و نرم خو بود -امام علی(ع)
48

ب��ه گزارش روابط عمومی ،با حض��ور حمید یزدان پناه -فرماندار و علی اکبر
مبین -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان نیریز و گروهی از مدیران ،کارشناسان
و اقش��ار مختلف مردم ،طرحهای توس��عه روس��تایی در بخش پش��تکوه این
شهرستان همزمان با دهه فجر آغاز شد.
در این مراسم یزدان پناه با گرامیداشت یاد شهیدان و سالروز پیروزی انقالب
اس�لامی اظهار کرد :تاکنون تعداد  15400واحد روستایی در شهرستان نیریز
مقاومسازی شده است.
در ادام��ه عل��ی اکبر مبین با بیان اینکه تع��داد  7500قطعه زمین در مناطق
روس��تایی این شهرستان واگذار شده اس��ت ،گفت :در  41سال بعد از پیروزی
انقالب شاهد صدور  14000جلد سند مالکیت شهری و روستایی و تملک  2200هکتار زمین و همچنین صدور اسناد تملکی برای  1600هکتار
زمین دراین شهرستان بوده ایم.
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بهرهبرداری از طرحهای توسعه روستایی در شهرستان نی ریز

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهندس زمانی در حاشیه آغاز عملیات اجرایی ساخت تعداد  1800واحد طرح اقدام ملی تولید مسکن در شهرستان ابراز امیدواری کرد که این
طرح با مش��ارکت ،همراهی متقاضیان و سرمایهگذاری مناسب در موعد مقرر
اجرا ش��ود.وی تأکید کرد :این اقدام با اولویت ش��هرهای جدید و مناطقی که
متقاضی مناس��ب برای اجرا دارد عملیاتی شده است و بر این اساس ،خانههای
طرح ملی برای مناطقی از اس��تان فارس و شهرستان شیراز در شهر صدرا نیز
ساخته خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مس��کن استان خاطر نشان کرد :دهکهای کمدرآمد میتوانند
از واحدهای مس��کونی در اراضی  ۹۹س��اله که قیمت کمت��ری دارند بهرهمند
ش��وند و دهکهای متوس��ط نیز میتوانند دراین طرح در پروژههای مشارکتی
ثبتنام کنند.

توسعه فعالیتهای فرهنگی و جهادی در بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،مهندس مبین -مدیر بنیاد مسکن شهرستان نیریز
با حجتاالسالم جنگجو -رئیس اداره تبلیغات اسالمی و سجاد شبانی -رئیس
اداره اوق��اف و امور خیریه این شهرس��تان دیدار و بر ل��زوم تداوم فعالیتهای
فرهنگی توأم با مدیریت جهادی تأکید کرد.
مهندس علی اکبر مبین خاطر نش��ان کرد :بنیاد مسکن در کنار فعالیتهای
عمرانی ،محرومیت زدایی و توس��عه روستایی به مؤلفههای فرهنگی و جهادی
نی��ز توج��ه ویژه دارد ،تأکید ب��ر حفظ فرهنگ عفاف و حج��اب ،تکریم ارباب
رجوع ،رعایت مؤلفهها و آموزههای فرهنگی و ...از جمله رویکردهای فرهنگی
و جهادی است که در بنیاد مسکن شهرستان نیریز دنبال میشود.وی در ادامه ساخت خانه عالم در مناطق روستایی را یکی از کارکردهای بنیاد
مسکن دانست و بر لزوم استفاده از ظرفیتهای وقف برای توسعه خدمات تأمین مسکن نیازمندان در این مناطق تأکید کرد.

رویکردهای توسعه روستایی در بخش فسارود

به گزارش روابط عمومی ،مهندس زهیر صدیقی -کارش��ناس بازس��ازی و مس��کن روستایی بنیاد مسکن کش��ور ،مهندس عبادی -کارشناس
معاونت بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان و مهندس مهرداد کاوه -مسئول تسهیالت مسکن روستایی بنیاد مسکن شهرستان داراب
با محمدعلی محرابی -بخشدار بخش فسارود دیدار و رویکردهای توسعه روستایی در این بخش را بررسی کردند.

زود باشد که پارهای از تن من در خاک خراسان دفن شود ،هیچ مؤمنی آن را زیارت نکند مگر آن که هیچ یک از
دوستانم مرا با شناخت ح ّقم زیارت نمی کند و در روز قیامت شفاعتم از او پذیرفته میشود -امام رضا(ع)
49
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در این دیدار محمدعلی محرابی با ابراز رضایتمندی از فعالیتهای چش��مگیر بنیاد مس��کن در سطح روستاها و بازسازی واحدهای خسارتدیده
ناش��ی از حوادث ،خدمات بنیاد مس��کن در سطح روستاها را باعث بهبود
وضعیت زیس��تی روس��تاها دانس��ت .وی ادامه داد :بنیاد مسکن یکی از
کارآمدترین نهادهای انقالبی در دگرگونی چهره روستاها و رفع محرومیت
میباشد.
سپس مهندس صدیقی بر لزوم استفاده از ظرفیتهای قانونی برای توسعه
روستایی تأکید کرد و گفت :رفع محرومیت از مناطق روستایی و رسیدن به
سهم عادالنه توسعه ،رویکردی است که بنیاد مسکن دنبال میکند.
گفتنی اس��ت در این نشس��ت بر توس��عه معابر ،مقاومسازی بافتهای
فرسوده ،تسهیل در صدور اسناد مالکیت مناطق روستایی و بهرهگیری از توان مهندسی برای جبران خسارتهای ناشی از حوادث سالهای گذشته
در مناطق روستایی فسارود تأکید شد.

طرح توسعه معابر در روستاهای شهرستان رستم به بهرهبرداری رسید

خس��رو کش��تگر -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان رس��تم در مراس��م
بهرهبرداری از طرحهای توس��عه و بهس��ازی معابر در این شهرستان ،با
گرامیداش��ت س��الروز پیروزی انقالب اس�لامی گفت :پروژه آسفالت 40
روستای شهرستان رستم در سال  1398با اعتباری بیش از  48میلیارد و
 492میلیون ریال از محل اعتبار قیر به بهرهبرداری رسیده است.
کش��تگر با س��پاس از حضور معاون توسعه منابع اس��تانداری ،مدیرکل
دفتر امور روس��تایی استانداری ،فرماندار شهرستان رستم و معاون عمران
روستایی بنیاد مسکن اس��تان ،افزود :حضور مسئوالن استانی در مراسم
بهرهب��رداری از این طرحها ،موجب دلگرم��ی مردم و خادمان ملت برای
تداوم مسئولیت و خدماترسانی است.
همچنین س��یدابوطالب حس��ینی -فرماندار شهرستان رستم نیز با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن در توسعه روستایی و محرومیت زدایی،
خواستار تداوم خدمات بهویژه در مناطق محروم و روستایی شد.
س��پس مهندس مصطفی هاش��می -معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان نیز با گرامیداش��ت دهه فجر ،ارائه خدمات در مناطق محروم
و روس��تایی را بخش��ی از وظایف و کارکردهای بنیاد مس��کن دانست و گفت :طرح هادی  ۱۰۰روستای اس��تان در حال بازنگری است ،بازنگری
طرحهای هادی امکان توسعه روستاها و الحاق محدوده بیشتری به این مناطق را فراهم میکند.

مهندس برومند :توسعه و محرومیت زدایی از برکتهای انقالب و نظام اسالمی است
ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس امیر برومند -مدیر و گروهی از کارکنان
بنیاد مس��کن شهرس��تان زرین دشت با حجتاالسالموالمس��لمین دروندپور-
امامجمعه شهرستان دیدار کردند.
در ابت��دا مهندس برومند توس��عه و محرومیت زدایی را از برکتهای انقالب
و نظام اس�لامی دانس��ت و بر ل��زوم تداوم آن تأکید کرد.وی ب��ا بیان این که
محرومیتها در مناطق روس��تایی این اس��تان بسیار باال است ،گفت :همچنان
نیاز به مساعدت ،تالش و اهتمام همه دستگاهها برای رفع غبار محرومیت از
چهره روستاهاست.
مدیر بنیاد مس��کن شهرستان زرین دش��ت در ادامه گزارشی از عملكرد بنیاد
مسكن شهرستان ارائه نمود.

دو خصلت است که باالتر از آنها چیزی نیست؛ ایمان به خدا و سود رساندن به برادران -امام عسکری(ع)
50

پروژههای بهسازی روستاهای برآب و نصیرآباد به بهرهبرداری رسیدند
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،پروژه بهس��ازی روس��تای ب��رآب از توابع بخش
مرک��زی با حضور علی مظفری -معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرس��تان
داراب ،امامجمعه ،اعضای ش��ورای تأمین ،بخش��دار مرکزی ،مهندس میزان-
مدیر بنیاد مس��کن این شهرستان ،مسئولین ادارهها ،دهیار و شورای اسالمی و
گروهی از اهالی افتتاح شد.
این پروژه با اعتباری بیش از  5میلیارد و  200میلیون ریال از محل اعتبارها
و قیر مشارکتی افتتاح و مورد بهرهبرداری  260خانوار این روستا قرار گرفت.
در این مراسم علی مظفری با گرامیداشت دهه فجر گفت :در این ایام تعداد
 ۴۶طرح با اعتباری بیش از  ۵۵۰میلیارد ریال در این شهرستان آماده بهرهبرداری و  7پروژه ،آماده کلنگزنی شده است.
گفتنی اس��ت با حضور مسئولین یاد شده ،حجتاالسالموالمس��لمین خسروی -امامجمعه جنت شهر و گروهی از مسئولین محلی ،طرح توسعه
معابر و بهسازی روستای نصیرآباد شهرستان داراب نیز به بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م مهندس میزان با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای انجام ش��ده در شهرستان داراب گفت :این طرح با اعتباری بیش از  12میلیارد و
 500میلیون ریال از محل اعتبارهای  3درصد نفت و گاز و قیر مشارکتی توازن و اعتبارهای دهیاری انجام شده است.
در پایان مسئولین با خانواده شهید قنبری دیدار کردند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

س��پس حجتاالسالموالمسلمین دروندپور نیز با س��پاس از خدمات بنیاد مسکن ،بر لزوم ارائه خدمت بیمنت به مردم تأکید کرد و گفت :حفظ
جمعیت روستایی ،ارائه خدمات متناسب با شأن روستاییان و تکریم آنان از اولویتهای خدمت دراین مناطق است.

گشایشهای جدید برای صدور اسناد مالکیت روستایی در شهرستان نی ریز

به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس مبین -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
نیریز و رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک این شهرس��تان برای پیگیری و حل
مشکالت صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری از روستاهای بخش مرکزی
شهرستان نیریز بازدید کردند.
در ای��ن بازدید مهندس مبین با بیان اینکه صدور اس��ناد مالکیت در مناطق
روس��تایی از مؤلفههای اصلی توس��عه روستایی اس��ت ،گفت :بنیاد مسکن با
مش��ارکت و همراهی اداره ثبت اسناد و امالک این فرایند را دنبال کرده است
که برای واحدهای روس��تایی س��ند مالکیت صادر کن��د.وی ادامه داد :در همه
مناطقی که اسناد مالکیت روستایی صادر شده و در شهرهای زیر  25000هزار
نفر جمعیت که جمعیت هدف تلقی میشوند ،شاهد قانونمند شدن معامالت ،کاهش رانت و تخلفهای حقوقی و کاهش زمین خواری هستیم.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان نیریز درادامه به تفاهم بین بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و امالک اشاره کرد و گفت :این تفاهم ،همپوشانی و
همافزایی موجب تسهیل در روند صدور اسناد مالکیت شهری و روستایی شده است.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قزوین
افتتاح مجتمع  15واحدی مسکن اقشار کمدرآمد شهر اوج

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور جمالیپور -اس��تاندار ،مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،علیرضایی -فرماندار
شهرستان آوج تعداد  ۱۶واحد مسکونی اقشار کمدرآمد احداثی توسط بنیاد مسکن استان به افراد کمدرآمد شهر آوج واگذار شد.
در این مراس��م جمالیپور با تأکید بر س��اخت واحدهایی که متناسب با توان و وسع مالی اقش��ار کمدرآمد باشد گفت :در شهرهای کوچک این
اقدام منجر به مهاجرت معکوس و رشد منطقه خواهد شد.

خوشرویی ،کمند دوستی است -امام علی(ع)
51

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

سپس مهندس گونجی نیز گفت :این واحدها در زمینی به مساحت  ۱۶۰۰مترمربع در  ۸بلوک و در دو طبقه با زیربنای هر واحد  ۹۰متر مربع
ساخته شده و برای هر واحد  ۲0۰میلیون ریال تسهیالت روستایی و  ۲0۰میلیون ریال تسهیالت بانکی پرداخت شده است.
همچنین طرح الله  ۲در دو بلوک با آورده کمیته امداد به مبلغ  ۳0۰میلیون ریال و  ۲0۰میلیون ریال وام روس��تایی در مس��احت  ۱۱۸۴متر به
مددجویان کمیته امداد شهر آوج واگذار شد.

 ۱۵واحد مسکونی به افراد کمدرآمد استان قزوین واگذار شد
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور آیتا ...عابدینی -نماینده
ولیفقیه و امامجمعه قزوین ،جمالیپور -اس��تاندار ،مهندس گونجی -مدیرکل
بنیاد مس��کن استان و مهندس مبارک قدم -مدیرکل راهوشهرسازی استان به
کلید  15واحد مسکونی در شهر قزوین به طالب و واجدان شرایط واگذار شد.
گفتنی اس��ت زمین این مجموعه توس��ط اداره راهوشهرس��ازی و شهرداری
قزوین تأمین شده و برای ساخت آنها  ۷2000میلیارد ریال هزینه شده است.
تعداد  8واحد از این مجموعه به طالب و  ۷واحد هم به افراد کمدرآمد واجد
شرایط واگذار شد که کلید دو واحد بهصورت نمادین توسط امامجمعه استاندار
به صاحبان آنها اهدا شد.

افتتاح پنج طرح هادی روستایی در شهرستان آبیک

بناب��ر گ��زارش روابط عموم��ی ،پنج طرح خدماتی بنیاد مس��کن اس��تان با
اعتب��اری به مبل��غ  ۱۵میلیارد و  ۵۵۰میلیون ریال اعتبار در شهرس��تان آبیک
به بهرهبرداری رسید.
علی خانجانیان -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان در مراس��م
بهرهب��رداری از ای��ن طرحها ،گف��ت :همزمان با دهه مب��ارک فجر ،پنج طرح
خدماتی شامل زیرسازی ،جدولگذاری و آسفالت پنج روستای شهرستان آبیک
مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
خانجانیان افزود :برای انجام عملیات زیرسازی و آسفالت این تعداد روستا7 ،
میلیارد و  ۴۰۰میلیون ریال اعتبار از سوی دهیاریهای روستاها و  8میلیارد و  ۱۵۰میلیون ریال نیز از منابع داخلی بنیاد مسکن هزینه شده است.
گفتنی است روستاهای ناصرآباد ،یانس آباد ،اصغرآباد ،کوندج و دارالسرور از جمله روستاهایی بودند که معابر آنها مورد بهسازی و آسفالت قرار
گرفتند.

 ۱۶طرح هادی روستایی در شهرستان بویینزهرا به بهرهبرداری رسید

بناب��ر گزارش روابط عمومی ۱۶ ،طرح هادی روس��تایی ب��ا اعتباری به مبلغ
 ۴۶میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال در شهرستان بویینزهرا به بهرهبرداری رسید.
پرویز یوسفی فخر -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بویینزهرا گفت :پروژههای
به بهرهبرداری رسیده در قالب آسفالت معابر روستایی ،در این شهرستان بودند.
یوس��فی فخر اف��زود :مهمترین عملی��ات اجرایی این پروژه در روس��تاهای
حس��ینآباد ب��ا اعتباری به مبلغ  3میلی��ارد و  ۱۷۰میلیون ری��ال ،جهانآباد با
 ۲میلی��ارد ری��ال ،رحیمآباد با  1میلیارد و  ۷۰۰میلی��ون ریال و کلهدره نیز با 1
میلیارد و  ۷۰۰میلیون ریال اعتبار اجرا ش��دهاند .وی گفت :یک واحد مسکونی
در روستای حکیمآباد نیز با همکاری این نهاد و کمیته امداد شهرستان ساخته
و به یک خانواده مددجوی تحت پوشش اهدا شد.

هر کس برای خدا ،مسجدی بسازد ،خداوند برایش خانهای در بهشت میسازد -امام صادق(ع)
52

افتتاح طرح هادی روستایی کیسه جین و احمدآباد

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قم
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بنابر گزارش روابط عمومی ،طرحهای هادی روس��تایی کیس��ه جین و احمدآباد
با حضور علیرضایی -فرماندار شهرس��تان آوج و مهن��دس طاهرخانی -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان آوج و گروهی از مسئولین محلی به بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م علیرضایی با اش��اره به خدمات بنیاد مسکن در جریان زلزله سال
 1380و ساخت و ترمیم واحدهای زلزلهزده این منطقه گفت :این نهاد با حضوری
متدوام منشأ و تغییر چهره روستاها شده و توان تخصصی این نهاد همواره در کنار
دولت به کار گرفته شده است.
در ادامه مهندس طاهرخانی نیز با اش��اره به حجم عملیات انجام شده در این دو
روس��تا گفت :در روستای کیسه جین  3900مترمربع آسفالت با اعتباری بیش از 4
میلیارد ریال و در روستای احمدآباد آبگرم  4000مترمربع آسفالت با اعتباری بیش از  800میلیون ریال انجام شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مدیر بنیاد مسکن شهرستان بوئین زهرا تأکید کرد :اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت به مساحت  4600مترمربع و با  4میلیارد و  ۵۰۰میلیون
ریال نیز در روستای حکیمآباد با حضور فرماندار ،مدیرکل بنیاد مسکن استان و بخشدار دشتابی مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

افتتاح پروژههای عمرانی بخش جعفرآباد

ب��ه گزارش روابط عمومی ،همزمان با ده��ه مبارک فجر پروژههای عمرانی بخش
جعفرآباد قم با حضور دکتر سرمس��ت -اس��تاندار ،معاونین اس��تاندار ،امامجمعه شهر
جعفری��ه ،حیدری -فرماندار شهرس��تان ق��م ،نوربخش -رئیس س��ازمان مدیریت و
برنامهریزی اس��تان ،مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،موسوی -بخشدار
بخش و مدیران کل دستگاههای اجرایی و مسئولین محلی افتتاح شد.
در ابتدای این مراس��م طرحهای پروژه تقاطع غیر همس��طح بزرگراه قم -آوه ،پل
آبرو بزرگراه قم -آوه ،پروژه محور جعفریه -آوه ،با اعتباری بیش از  57میلیارد ریال
افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
همچنین بازدید از خط تولید چندین تولیدی در ناحیه صنعتی بخش ،غبار روبی گلزار ش��هدای بخش و حضور در خانواده ش��هید اصغر قمری از
برنامههای استاندار قم بود.
سپس نشست شورای اداری استان با حضور دکتر سرمست در سالن جهادکشاورزی بخش برگزار گردید.
در این نشست مهندس بلدی با ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده در بخش گفت :هدف بنیاد مسکن خدماترسانی مطلوب به روستاییان
میباشد و در این راه از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم بود.

کلنگ ساخت تعداد  96واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن به زمین زده شد

ب��ه گزارش روابط عمومی ،کلنگ س��اخت  96واحد مس��کونی طرح اقدام ملی مس��کن
ب��ا حضور مهندس نبیان -معاون وزیر راهوشهرس��ازی و مدیرعامل س��ازمان ملی زمین و
مسکن کشور ،دکتر سرمست -استاندار ،حجتاالسالم میرعمادی -مسئول دفتر نمایندگی
ولیفقیه در بنیاد مس��کن استان ،مهندس حیدری -فرماندار ،دکتر بهشتی -معاون عمرانی
اس��تاندار ،مهندس نوربخش -رئیس س��ازمان برنامهریزی اس��تان ،مهن��دس محمدی-
مدیرکل طرحهای ملی مسکن ،مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،سایر مدیران
کل ادارهها و معاونین بنیاد مسکن استان به زمین زده شد.

صدقه قبل از این که در دست نیازمند قرار گیرد ،در دست خداوند قرار میگیرد -امام سجاد(ع)
53
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در ابتدا مهندس بلدی با قدردانی از همکاری سازمان ملی زمین و مسکن و ادارهکل راهوشهرسازی ،با اشاره به اهداف کالن بنیاد مسکن برای
خدماترسانی به جامعه هدف و خانوادههای ضعیف گفت :زمین این پروژه با مساحت  13490مترمربع از طرف ادارهکل راهوشهرسازی استان به
بنیاد مسکن واگذار گردیده است .وی افزود :با توجه به درخواستهای روزافزون مردم ،بنیاد مسکن آمادگی دارد در صورت تأمین زمین مناسب
و واگذاری آن به قیمت تمام شده نسبت به ساختوساز اقدام نماید.
در ادامه مهندس صبوری -مدیرکل راهوشهرسازی استان درباره طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن گفت :براساس دستور وزیر راهوشهرسازی
و رئیسجمهور ،مقرر گردید س��اخت تعداد  ۴۰۰هزار واحد مس��کونی در سراس��ر کشور در دستور کار قرار گیرد که سهمیه استان قم تعداد 4400
واحد میباشد که با تعامل و همکاری نزدیک با بنیاد مسکن در حال اجرایی شدن میباشد.
س��پس مهندس نبیان با تش��ریح نقش و جایگاه این سازمان در پیش��برد طرح اقدام ملی مسکن گفت :در زمینه فرمان ریاست جمهوری مبنی
بر اجرای طرح اقدام ملی ساخت ،عرضه مسکن و سیاستهای دولت و وزارت راهوشهرسازی ،ساخت تعداد  ۴۰۰هزار واحد مسکونی در سراسر
کش��ور بهمنظور س��اماندهی بازار مسکن و افزایش عرضه به این بازار با هدف پاسخ به نیاز سکونتی شهروندان آغاز شده است .وی با قدردانی از
مهندس بلدی برای خانه دار شدن مردم افزود :بنیاد مسکن استان قم در پیگیری و اجرای طرح اقدام ملی مسکن در کشور پیشتاز بوده است.
در پایان معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن کشور تأکید کرد که تمامی مسئولین استان باید برای رفع مشکل مسکن تالش نمایند.
گفتنی است با حضور مسئولین یاد شده کلنگ آمادهسازی زمین برای ساخت  2000واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن به زمین زده شد.

برگزاری نشست شورای هماهنگی امور راهوشهرسازی

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای هماهنگی امور راهوشهرس��ازی
اس��تان قم با حضور مهندس صب��وری -مدیرکل راهوشهرس��ازی و مهندس
بلدی -مدیركل و رضوانپور -معاون مس��کن ش��هری بنیاد مس��کن اس��تان،
حیدری -مدیرکل هواشناس��ی ،ش��ه بندگان -مدیر آزمایشگاه فنی و مكانیك
خاك ،نمایندگان بانک مسکن و پلیس راه بهمنظور بررسی مسائل مربوطه به
طرح اقدام ملی مسکن در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابت��دا مهن��دس بل��دی گزارش��ی از فعالیتهای صورت گرفت��ه در مورد
طرح اقدام ملی مس��کن را ارائه نمود .وی افزود :در مورد س��اخت  200واحد
مس��کونی در زمین دهالویه پردیسان در حال حاضر نقشهها آماده و بهصورتی
برنامهریزی شده که افراد واجد شرایط که بیشتر از قشر متوسط و ضعیف جامعه هستند صاحب خانه شوند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان ادامه داد :بنیاد مسکن با توجه به در اختیار داشتن نیروی فنی ،متخصص و همچنین داشتن تجهیزات و ماشینآالت
مناسب آمادگی دارد برای ساخت مسکن طرح اقدام ملی با جدیت وارد شود.
س��پس مهن��دس صبوری ب��ا قدردانی از مدیرکل و کارکنان بنیاد مس��کن در مورد پیگیری و اجرای طرح اقدام ملی مس��کن و نیز با تأكید بر
هماهنگی الزم بین دس��تگاههای مرتبط ،خواس��تار تعامل و هم افزایی بیش��تر ادارههای تابعه وزارت راهوشهرسازی در استان در جهت پیشرفت
پروژههای فوق گردید .وی ادامه داد :زمینهای مورد نیاز بنیاد مس��کن برای س��اخت  2000واحد مس��کونی به مساحت  22هکتار در قالب طرح
اقدام ملی مسکن در منطقه پردیسان شناسایی و تحویل بنیاد مسکن گردیده است.
در ادامه اعضا به بحث و تبادلنظر پیرامون موضوعهای مختلف حوزه راهوشهرسازی پرداخته و نقطه نظرهای خود را بیان نمودند.

مسابقه عکاسی

به گزارش روابط عمومی ،یک دوره مسابقه عکس با موضوع نماز ویژه کارکنان
بنیاد مسکن استان توسط ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن برگزار شد.
گفتنی اس��ت از برگزیدگان این مس��ابقه با حضور حجتاالس�لام میرعمادی-
مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه ،حجتاالسالم س��یدزاده -دبیر ستاد اقامه نماز
بنیاد مسکن استان و سایر کارکنان در بنیاد مسکن قدردانی بهعمل آمد و به رسم
یادبود هدایایی به آنان اهدا گردید.

از رحمت خدا به دور است کسی که نماز صبح را تا ناپدید شدن ستارگان به تأخیر اندازد -امام مهدی (عج)
54

به گزارش روابط عمومى ،دوره آموزش��ی آش��نایی با مقررات و قوانین واگذاری زمین روس��تایی با هدف ارتقاء س��طح آگاهی سرپرس��تان بنیاد
مسکن دفاتر نمایندگیهای بخشها و کارشناسان مرتبط با حوزه عمران روستایی و با حضور خزاعی -سرپرست آموزش و توسعه منابع انسانی
و اصالنی -کارشناس آموزش بنیاد مسکن کشور و یزدان پناه -معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان به مدت یک روز برگزار و تدریس این دوره
توسط مهندس عابدی -رئیس گروه امالک روستایی بنیاد مسکن کشور انجام شد.
در این دوره شرکت کنندگان با مفاهیم ،قوانین و مقررات مرتبط با واگذاری زمین روستایی آشنا شدند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

برگزاری دوره آموزشى آشنایی با مقررات و قوانین واگذاری زمین روستایی

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كردستان
به گ��زارش روابط عموم��ی ،به مناس��بت چهل و یکمین س��الگرد پیروزی
انقالب اس�لامی ایران ،در مراس��می با حضور خوش اقبال -معاون سیاس��ی
امنیتی استاندار ،مهندس کریمی -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان،
رمضانی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان دیواندره ،فرماندار و بخشدار شهرستان،
مدیران و مسئولین سایر ادارهها ،اهالی روستا ،دهیار و اعضای شورای اسالمی
روس��تای کلکان ،پ��روژه اجرای طرح هادی این روس��تا از توابع شهرس��تان
دیواندره افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم رمضانی گفت :اعتبار هزینه شده در این روستا  12500میلیون
ریال بوده که شامل  14000مترمربع آسفالت 1900 ،متر جدولگذاری معابر و
 3300متر سنگ فرش معابر میباشد.
همچنین خوش اقبال از تالشهای بنیاد مسکن شهرستان دیواندره در روستاهای این شهرستان قدردانی نمود.
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بهرهبرداری از اجرای طرح هادی

بهرهبرداری از طرح هادی روستای زرینجوب

به گ��زارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور دکتر الماس��ی -فرماندار
شهرس��تان کامیاران ،مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،زارع-
معاون فرماندار ،مرادی -بخش��دار بخش مرکزی ،روحانی -مدیر بنیاد مسکن
این شهرس��تان ،فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان ،روحانیون و
امامجمعه شهرس��تان ،مدیران و مس��ئولین ادارههای سطح شهرستان ،اهالی،
دهیاری و اعضای شورای اسالمی روستای ورمهنگ ،پروژه اجرای طرح هادی
روس��تای زرینجوب از توابع شهرستان کامیاران بخش مرکزی به بهرهبرداری
رسید.
در این مراس��م روحانی گفت :پروژه اجرای آس��فالت روس��تای زرینجوب با اعتباری به مبلغ  7400میلیون ریال ،روستای ماراب  2200میلیون
ریال ،روس��تای الک  2500میلیون ریال و روس��تای چغابراله با اعتباری به مبلغ  2500میلیون ریال از توابع بخش مرکزی شهرس��تان کامیاران
افتتاح گردید .وی ادامه داد :در همین روس��تا به نمایندگی تمامی روس��تاهای شهرستان ،پنج هزار و ششصد و هفتاد و هفتمین واحد مقاومسازی
شده شهرستان افتتاح و به بهرهبرداری رسیده است.
سپس دکتر الماسی ،امامجمعه روستا ،اعضای شورای اسالمی و دهیاری ،از عملکرد بنیاد مسکن شهرستان کامیاران قدردانی و خواستار ادامه
این روند در تمامی روستاهای شهرستان شدند.

احسان کردن ،کمک به ستمدیده و مهمان نوازی ،ابزار سروری است -امام علی(ع)
55

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری از طرح هادی و بهسازی معابر روستای کوالن
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به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت دهه مبارک فجر در مراسمی با حضور
آرتی��کاس اقبال -فرمان��دار و معاون عمرانی فرمانداری شهرس��تان مریوان،
بخشدار بخش مرکزی و مدیران ادارههای دولتی سطح شهر ،اعضای شورای
اس�لامی ،دهیار روس��تاهای بخش مرکزی شهرس��تان و مردم محلی ،طرح
هادی و بهس��ازی معابر روس��تای کوالن از توابع بخش مرکزی شهرس��تان
مریوان افتتاح شد.
در این مراس��م کریمی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان مریوان گفت:اجرای
طرح هادی و بهس��ازی معابر روس��تای کوالن با اعتباری بیش از  5میلیارد و
 590میلیون ریال به بهرهبرداری رسیده است.
کریمی افزود :همچنین تعداد  1572واحد مقاومسازی شده و هشتادو دومین واحد بازسازی شده زلزله نیز افتتاح گردید.

افتتاح مجتمع مسکونی  36واحدی فاز  2والیت

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت دهه مبارک فجر در مراسمی
با حضور کامیل کریمیان -معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه ،اس��ماعیل
رس��تمپور -معاون سیاس��ی و امنیتی فرمانداری ،جمیل دس��ت واره-
سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرستان سقز ،مدیران ادارههای دولتی سطح
ش��هر ،اعضای شورای اسالمی و مردم محلی ،افتتاح مجتمع مسکونی
 36واحدی فاز  2والیت این شهرستان انجام شد.
در این مراس��م جمیل دس��ت واره با بیان مطالبی گفت :مسکن 36
واحدی فاز  2والیت با زیربنای کل پروژه به مساحت  2143.8مترمربع
با اعتباری بیش از  20160میلیون ریال از محل اعتبارهای داخلی بنیاد
مسکن به بهرهبرداری رسیده است.
سپس کریمیان از تالشهای بنیاد مسکن قدردانی نمود.

افتتاح پروژه سراج

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب
اس�لامی ایران ،در مراس��می با حضور مهندس ورمقان��ی -فرماندار و مرادپور-
مدیر بنیاد مس��کن شهرستان بیجار ،مدیران و مسئولین سایر ادارهها ،پروژه 12
واحدی سراج در این شهرستان افتتاح گردید.
در ابتدا مرادپور با ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام گرفته ،گفت :برای اجرای
این پروژه بیش از  10میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است .وی افزود :همچنین
تاکنون تعداد  4325واحد مسکن روستایی ساخته شده است.

شب زنده داری ،خواب را دلنشین تر و گرسنگی ،غذا را لذت بخش تر میکند -امام هادی(ع)
56

نشست با مدیر شعب بانک سپه

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور اس��دالهی -مدیر ش��عب
بانک س��په اس��تان ،مهندس قادری -مدیرکل و مهن��دس آور -معاون
بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان در دفتر مدیر شعب بانک
سپه استان بهمنظور تعامل و همکاری در زمینه تسهیالت طرح بهسازی
مس��کن روس��تایی ،حوادث قهری (زلزله  96و س��یل بهار  ،)98مسکن
محرومین و همچنین پیگیری معوقههای تس��هیالت طرح ویژه مسکن
روستایی برگزار شد.
در ابتدا مهندس قادری با بیان مطالبی گفت :باید مشکالت و موانع پیش
روی روستاییان برای دریافت تسهیالت مسکن روستایی برداشته شود.
در ادامه اس��دالهی آمادگی بان��ک را برای هرگونه تعامل و همکاری با
بنیاد مسکن برای اعطای این تسهیالت و ارائه خدمت به روستاییان اعالم کرد.
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به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت چهل و یکمین سالگرد پیروزی
انقالب اس�لامی ایران ،در مراسمی با حضور مهندس موالنایی -معاون
فرماندار شهرس��تان س��نندج ،مهن��دس قادری -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان ،مهندس رس��ولی -مدیر بنیاد مس��کن این شهرستان ،نیروهای
نظامی و انتظامی ،مدیران و مس��ئولین س��ایر ادارهها ،اهالی ،دهیاری و
اعضای ش��ورای اسالمی روس��تای قار ،پروژه اجرای آسفالت معابر این
روس��تا از توابع بخش مرکزی شهرستان سنندج افتتاح و به بهرهبرداری
رسید.
در این مراس��م مهندس رسولی با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای انجام
شده ،گفت :برای اجرای این پروژه اعتباری به مبلغ  3میلیارد ریال هزینه شده است .وی افزود :همچنین اجرای دیوار سنگی با اعتباری به مبلغ
 500میلیون ریال از جمله فعالیتهای انجام گرفته در این روستا میباشد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری از پروژه اجرای آسفالت معابر

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كرمانشاه
نشست با استاندار

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس عاطفی -مدی��رکل و معاونین بنیاد
مسکن استان ،مهندس بازوند -استاندار و فرماندار شهرستان سرپل ذهاب برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس عاطفی بر تبیین راهکارهای مش��خص بهمنظور ساختوس��ازها در
مناطق زلزلهزده تأکید کرد.
س��پس مهندس بازوند با سپاس از تالشهای بنیاد مسکن در امر بازسازی و همچنین طرح
جمعآوری نخالههای س��طح شهر سرپل ذهاب ،خواستار همکاری دیگر ادارهها با بنیاد مسکن
در این مورد شد.

هر کس کار زشتی را نیک شمارد ،در آن کار شریک باشد -امام جواد(ع)
57

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بررسی مشکالت روستای ده پهن

به گزارش روابط عمومی ،مهندس فقیهی -معاون بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن
استان در نشست بررسی مشکالت روستا با حضور استاندار و مدیران کل استان شرکت کرد و
آمادگی بنیاد مسکن را برای رفع مشکالت احتمالی اعالم نمود.
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افتتاح پروژه اجرای طرح هادی در روستاهای چشمه مصطفی بیگ و میرآباد

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،همزمان با دهه فجر در مراس��می با حضور ش��کری -فرماندار
شهرس��تان ثالث باباجانی و بخش��داران بخشه��ای مرکزی از پروژه اج��رای طرح هادی در
روستاهای چشمه مصطفی بیگ و میرآباد این شهرستان بهرهبرداری شد.
در این مراسم مهندس نیازی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان ثالث باباجانی هدف طرحهای
هادی روستایی را تجدید حیات روستا به لحاظ ابعاد فیزیکی ،اقتصادی و اجتماعی روستاها دانست
و گفت :تهیه و اجرای طرحهای هادی روس��تایی نقش بس��زایی در امر توسعه همهجانبه روستاها
دارد.
مهندس نیازی افزود :تاکنون در این شهرس��تان با کمک مردم و دهیاران ،برنامه ریزیهای
مناسبی برای توسعه روستاها داشته ایم ،به گونهای که فضای زندگی شایستهای برای ساکنین
روس��تاها فراهم ش��ده تا از این طریق روس��تاییان نیز فرصت زندگی و رشد و توسعه را داشته
باشند.

پروژه طرح هادی روستای قره بناس افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور خزایی -فرماندار شهرستان،
بخش��دار و مهندس محمدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان کنگاور ،پروژه
طرح هادی روستای قره بناس افتتاح شد.
در این مراسم مهندس محمدی گفت :بهمنظور ایجاد زمینه توسعه عمران
روستاها ،هدایت وضعیت فیزیکی روستا و ایجاد تسهیالت الزم برای بهبود
مس��کن روستاییان ،بنیاد مسکن نس��بت به تهیه و اجرای طرحهای هادی،
اصالح معابر روس��تایی ،طرحهای تفکیکی و کالبدی در س��طح روستاهای
شهرس��تان اقدام نموده اس��ت.وی افزود :برای تمامی روستاهای باالی 20
خانوار جمعیت ،طرح هادی تهیه و در تعداد  38روستا طرح هادی اجرا شده است.
در ادامه خیرا ...خزایی از فعالیتهای بنیاد مسكن در زمینه ارائه خدمات به روستاییان این شهرستان قدردانی کرد.

تنبلی به دین و دنیا ضرر میزند -امام باقر(ع)
58

ب��ه گزارش روابط عمومی ،طرح هادی ش��هر ش��روینه با حض��ور فرماندار
شهرس��تان جوانرود ،بخشدار مرکزی ،مهندس س��لیمان مرادی -مدیر بنیاد
مسکن این شهرس��تان ،مسئولین ادارهها ،اعضای شورای اسالمی و گروهی
از مردم افتتاح شد.
گفتنی است طرح هادی شهر یاد شده با اعتباری بیش از  2میلیارد و 300
میلیون ریال توسط بنیاد مسکن به بهرهبرداری رسید.

افتتاح معابر روستای خلف آباد

به گ��زارش روابط عمومی ،به مناس��بت ده��ه مبارک فجر معابر روس��تای
خلفآباد به نمایندگی از  46روس��تای شهرس��تان بویراحمد با اعتباری بیش از
 180میلیارد ریال از محل اعتبارهای قیر با حضور دکتر کالنتری -اس��تاندار و
معاونینش ،دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،دکتر کناری -فرماندار
شهرستان بویراحمد و مهندس رسولی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بویراحمد
و هیئت همراه افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م دکتر کالنتری ابراز امیدواری ک��رد که با تالش و همکاری
همه سازمانها و نهادها در تمام زمینهها بهویژه آسفالت معابر روستاها پیشرفت
و رضایتمن��دی مردم را جلب کنیم .وی با قدردانی از بنیاد مس��کن گفت :این
نهاد یکی از فعالترین دستگاههای استان میباشد که در همه بخشها تالش گسترهای را انجام داده است.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كهگیلویه و بویراحمد

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح طرح هادی شهر شروینه

نشست ستاد اقامه نماز برگزار شد

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت س��تاد اقامه نماز ،ش��ورای مدیران و
معاونین با حضور دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان و باقری -معاونت
پشتیبانی بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا س��یدمحمد محمودی راد -قائممقام مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه
در بنیاد مس��کن اس��تان مطالبی را پیرامون فضایل دهه فجر و نماز اول وقت
بیان نمود و گفت :براساس حدیثی از امیرالمومنین علی(ع) نزد خداوند محبوب
تر از نماز نیس��ت ،پس امور دنیا ،شما را از اوقات آن و خواندن آن در وقت باز
ندارد و به خود مشغول نکند .از امروز با خود عهد ببندیم که به نماز اول وقت
اهمیت بیش��تری بدهیم و شک نکنیم یکی از کلیدهای اصلی برای باز کردن
تمامی مشکالت ،همین توجه به نماز اول وقت است.
در ادامه دکتر جنتی ضمن تبریک دهه مبارک فجر گفت :دهه فجر فرصتی گرانبها برای تبیین دستاوردها و پیشرفت نظام میباشد.
س��پس هر یک از مدیران شهرس��تانها با ارائه گزارش��ی از عملکرد حوزه کاری خود در مورد مسائل و مشکالت و چگونگی شیوه ارائه خدمات
مطالبی را ارائه نمودند که پس از بحث و تبادلنظر راهکارهای الزم توسط مدیرکل بنیاد مسکن استان ارائه گردید.

شرافتمندانهترین مرگ ،شهادت است -پیامبر اکرم(ص)
59

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گلستان
افتتاح دو هزار و سیصد و بیستمین واحد بازسازی شده

بنا به گزارش روابط عمومی ،دو هزار و س��یصد و بیس��تمین واحد بازسازی شده در
مناطق سیلزده استان با حضور دکتر اسالمی -وزیر راهوشهرسازی و با همراهی دکتر
حق شناس -استاندار در شهر آق قال افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
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افتتاح دو هزار و پانصدمین واحد ساخته شده در مناطق سیلزده استان

بنا به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور دکتر واعظی -رییس دفتر رییسجمهور
و دکتر حق شناس -استاندار ،دو هزار و پانصدمین واحد مسکونی ساخته شده در شهرستان
سیلزده آققال توسط بنیاد مسکن به خانواده سیلزده واگذار شد.
دکتر محمود واعظی با ابراز خرسندی نسبت به اینکه بعد ازگذشت حدود  11ماه از حادثه
س��یل و تخریب کامل این خانه ،خانواده در واحد مس��کونی نوساز مستقر میشوند ،گفت:
دولت به قول و تعهد خود در مورد بازس��ازی کامل واحدهای خس��ارتدیده ناشی از سیل
در استان عمل خواهد کرد.
گفتنی اس��ت از مجموع  7700واحد تخریبی خسارتدیده از سیل استان گلستان ،تعداد
 2500واحد مس��کونی شامل  2232واحد در روس��تاهای استان و  268واحد در شهرهای
آققال ،گمیشان ،گنبد و مینودشت آماده بهرهبرداری و واگذاری به سیلزدگان شدهاند.

نشست شورای اداری

بنا به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای اداری اس��تان با حضور دکتر
واعظ��ی -رییس دفتر رییس جمهور و سرپرس��ت نهاد ریاس��ت جمهوری به
مناسبت بهرهبرداری متمرکز از پروژههای استان برگزار شد.
در این نشست حسینی -سرپرست بنیاد مسکن استان ،این نهاد را به عنوان
یکی از دستگاههای مؤثر در خدمترسانی به مردم بهویژه در جریان بازسازی
واحدهای مسکونی آسیبدیده از سیل دانست.
حس��ینی در ادامه به تشریح روند بازس��ازی واحدهای مسکونی و ابنیه فنی
روستاها پرداخت.
س��پس دکتر حق ش��ناس -استاندار با گرامیداشت یاد و خاطر مدیرکل فقید بنیاد مس��کن استان ،مرحوم مغفور مهندس زمانی نژاد ،با اشاره به
واگذاری جبران خس��ارتهای وارده به واحدهای مس��کونی و روستاها به بنیاد مسکن ،این نهاد را یک نهاد عمرانی متخصص و متعهد دانست که
با برنامهریزی دقیق و سرعت همراه با کیفیت در تالش برای بازسازی واحدهای مسکونی و جبران خسارتهای عمرانی در کل استان است.
گفتنی است در این مراسم دکتر واعظی از مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور و مجموعه بنیاد مسکن که بدون حاشیه و با نهایت تواضع
در خدمترسانی به مردم تالش میکنند ،قدردانی کرد.

اخالقتان را نیکو کنید ،با همسایگان خود مهربان باشید و زنانتان را گرامی بدارید تا بدون
حساب وارد بهشت شوید -پیامبر اکرم(ص)
60

افتتاح و بهرهبرداری از تعداد  850واحد مسکونی روستایی
بن��ا به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت دهه مبارک فجر در مراس��می با
حضور کریمی -معاون اس��تاندار و فرماندار وی��ژه گنبدکاووس ،معاون عمران
روس��تایی بنیاد مس��کن استان و س��ایر مس��ئولین ،تعداد  850واحد مسکونی
روس��تایی ساخته بنیاد مسکن در شهرس��تان گنبد افتتاح و تحویل مالکان آن
شد.
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بن��ا به گزارش رواب��ط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس س��هرابی-
مدیرکل مسکن روستایی و زمزم -مدیرکل امور مالی بنیاد مسکن کشور ،یک
واحد مسکونی ساخته شده در روستای سیلزده سالق یلقی شهرستان آق قال
افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در این مراس��م سیدمحمد حسینی -سرپرست بنیاد مسکن استان در سخنانی
از اتمام عملیات ساختمانی تعداد  4600واحد مسکونی در مناطق سیلزده استان
گلستان خبر داد و گفت :طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته تا پایان سال جاری
تعداد  7000واحد خسارتدیده از سیل به مردم تحویل داده خواهد شد.
سپس مهندس سهرابی بعد از بازدید از تعدادی از واحدهای در حال ساخت،
روند بازسازی در استان را مثبت ارزیابی و از مجموعه بنیاد مسکن استان به لحاظ رعایت کامل نکات فنی قدردانی کرد.
در ادامه زمزم با بیان اینکه تاکنون  8140میلیارد ریال تسهیالت و  1600میلیارد ریال کمک بالعوض به سیل زدگان استان پرداخت گردیده،
از تالشهای ارزنده کارکنان بنیاد مسکن قدردانی نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح یک واحد مسکونی ساخته شده در روستای سیلزده سالق یلقی

کلن��گ عملیات اجرایی  ۳۴پروژه عمرانی در  ۱۷روس��تای خس��ارتدیده از س��یل در شهرس��تان
مراوهتپه به زمین زده شد

بن��ا به گزارش روابط عمومی ،کلنگ عملی��ات اجرایی  ۳۴پروژه عمرانی در
 ۱۷روس��تای خسارتدیده از سیل با اعتباری به مبلغ  ۳0میلیارد ریال از محل
اعتبارهای ماده  ۱۰در شهرس��تان مراوه تپه با حضور مهندس غراوی -معاون
امور عمرانی استانداری ،مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور ،فرماندار
شهرس��تان ،حسینی -سرپرست بنیاد مسکن اس��تان و گروهی از مدیران کل
دس��تگاههای اجرایی استان در روس��تای چنارلی شهرستان مراوه تپه به زمین
زده و عملیات اجرایی آن شروع شد.
در این مراس��م حسینی از خسارت س��یل به زیرساختها و ابنیه  ۳۷روستا با
میزان برآورد خس��ارت  ۲۷3میلیارد ریال خبر داد که تاکنون  ۷3میلیارد و  ۵۳0میلیون ریال برای جبران خس��ارتها تخصیص یافته اس��ت .وی با
س��پاس از همکاری و همراهی معاون عمرانی اس��تانداری ،دفتر امور روستایی و فرمانداران و دهیاران روستاها ،از تعامل همهجانبه بنیاد مسکن با
دفتر امور روستایی برای هم افزایی در جهت خدمت بیشتر به مردم استان از طریق عمران و آبادانی روستاها خبر داد.
گفتنی است با حضور مسئولین یاد شده و مدیران کل راهوشهرسازی ،چهارصد و چهل و دومین واحد مسکونی ساخته شده از سیل در شهرستان
مراوه تپه مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

برترین اعمال امت من ،انتظار فرج است -پیامبر اکرم(ص)
61

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری از پروژههای بنیاد مسکن شهرستان بندرترکمن
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بنا به گزارش روابط عمومی ،مراس��م افتت��اح و بهرهبرداری از پروژههای بنیاد
مسکن شهرستان بندرترکمن با اعتباری بیش از  67میلیارد و  400میلیون ریال
با حضور عزیزه امامی -معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری برگزار شد.
در این مراس��م حی��دری -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تانهای بندرترکمن و
گمیش��ان از افتت��اح و اجرای دو طرح هادی روس��تاهای صیدآب��اد و چپاقلی با
اعتباری بیش از  9میلیارد و  710میلیون ریال خبر داد.
حی��دری در ادام��ه گفت :در این مراس��م تع��داد  27واحد مس��کونی در قالب
تس��هیالت طرح ویژه مس��کن روس��تایی با اعتباری بیش از  14میلیارد و 680
میلیون ریال نیز به بهرهبرداری رس��ید و همچنین تعداد  19پروژه طرح هادی روس��تایی از محل اعتبارهای ماده  10حوادثی مناطق س��یلزده
کلنگزنی و در سطح روستاهای شهرستان عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

مراسم افتتاح متمرکز  102واحد مسکونی

بنا به گزارش روابط عمومی ،مراسم افتتاح متمرکز  ۱۰۲واحد مسکونی از محل اعتبارهای
حوادثی طرح سیل روستای میرزاپانگ با حضور چراغعلی -معاون سیاسی امنیتی استانداری،
فرماندار شهرستان گالیکش و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان برگزار شد.
در این مراس��م چراغعلی داشتن سرپناه بهویژه سرپناه مقاوم را از نیازهای اولیه انسانها
و تأس��یس بنیاد مسکن توسط امام(ره) را ناشی از هوش��مندی ایشان در تأمین نیازهای
اولیه امت دانس��ت که این کار بزرگ و مهم توس��ط مجموعه بنیاد مسکن به خوبی و با
تأثیرگذاری بسیار زیاد در حال انجام است.
فرماندار شهرس��تان گالیکش نیز در این مراس��م از تالشهای کارکنان بنیاد مس��کن
قدردانی کرد.

 906واحد مسکونی روستایی در شهرستان کردکوی افتتاح شد

بنا به گزارش روابط عمومی ،مراس��م بهرهب��رداری از تعداد  ۲۰۰واحد طرح
ویژه بهس��ازی و نوس��ازی مسکن روس��تایی ۲۵۶ ،واحد حوادثی سیل و ۴۵۰
واحد تعمیری در شهرستان کردکوی با اعتباری به مبلغ  ۳۵0میلیارد ریال و با
حضور امامی -معاون استاندار و قدمنان -فرماندار این شهرستان برگزار شد.
همچنین با حضور مس��ئولین یاد ش��ده کلنگزنی متمرکز اجرای  17پروژه
طرح هادی در شهرس��تان کردک��وی با اعتباری به مبل��غ  45میلیارد ریال به
زمین زده شد.

کلنگ اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر روستای اورجنلی به زمین زده شد

بن��ا به گ��زارش روابط عمومی ،در مراس��می ب��ا حضور گروه��ی از مردم و
مس��ئولین کلنگ اجرای عملیات زیرسازی و آس��فالت معابر روستای اورجنلی
به زمین زده شد.
مهندس حس��ینی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان کالله در این مراسم گفت:
این پروژه با اعتباری بیش از  1میلیارد ریال از محل مشارکت دهیاری با بنیاد
مسکن شهرستان اجرا میگردد.

قاعده اخالق كه حكم فرمای كارهاست ،اجباری است نه اختیاری -كنفسیوس
62

افتتاح پروژههای بنیاد مسکن در شهرستان آزادشهر
بنا به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور مهندس غراوی -معاون
عمرانی استانداری ،فرماندار و امامجمعه ،گروهی از مدیران كل استانی و مردم
روس��تای فاضل آباد ،مراسم افتتاح متمركز پروژههای بنیاد مسكن شهرستان
آزادش��هر با اعتباری به مبلغ  ٢٦0میلیارد ریال افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار
گرفت.
همچنی��ن در این مراس��م دویس��ت و بیس��ت و پنجمین واحد مس��كونی
آسیبدیده از طوفان و سیل شهرستان در روستای فاضلآباد افتتاح شد.
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بنا به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور چراغعلی -معاون سیاسی
و امنیت��ی -اس��تاندار و بیانی -فرماندار شهرس��تان کالله ،تع��داد  165واحد
مسکونی بهصورت متمرکز در روستای یکه قوز شهرستان کالله افتتاح شد.
در این مراس��م بیانی گفت :به مناس��بت دهه مبارک فج��ر تعداد  165واحد
س��یلزده ساخته ش��ده در این شهرس��تان افتتاح و به بهرهبرداری رسید .وی
افزود :از این تعداد  ۱۳۱واحد احداثی روس��تایی ۲ ،واحد احداثی ش��هری و ۳۲
واحد هم طرح ویژه مسکن روستایی میباشند.
فرماندار ادامه داد :برای بهس��ازی و بازس��ازی واحدهای مسکونی ،اعتباری
بیش از  ۱۰3میلیارد و  ۷۴0میلیون ریال بهصورت تسهیالت کم بهره و کمک بالعوض پرداخت شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

تعداد  165واحد مسکونی در شهرستان کالله به بهرهبرداری رسید

مراسم افتتاح واحد مسکونی و کلنگزنی پروژههای حوادثی ماده  10در شهرستان مینودشت برگزار شد
بنا به گزارش روابط عمومی ،مراس��م کلنگزن��ی متمرکز پروژههای بخش
کوهسارات از محل حوادث و ماده  10و همچنین افتتاح یک واحد مسکونی از
 21واحد مس��کونی قابل بهرهبرداری در روستای سایر شهرستان مینودشت با
حضور فرماندار و مسئولین شهرستانی برگزار شد.
فرماندار شهرس��تان مینودش��ت از تالشهای مهندس زمانی نژاد -مدیرکل
سابق بنیاد مسکن استان گلستان قدردانی کرد.

معابر روستای دوگونچی آسفالت شد

بنا به گزارش روابط عمومی ،حس��ینی -سرپرست بنیاد مسکن استان و دکتر
توماج -فرماندار شهرس��تان آق قال از اجرای عملیات آس��فالت معابر روستای
دوگونچی بازدید کردند.
گفتنی اس��ت این پروژه ب��ا اعتباری به مبلغ  ۵میلی��ارد و  500میلیون ریال
اجرا شده است.

با مردم چنان معاشرت کنید که اگر فوت نمودید بر شما بگریند و اگر زنده ماندید به شما
مهربانی ورزند -امام علی(ع)
63

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح تعداد  330واحد مسکونی در شهرستان مراوه تپه
بنا به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور عبدالرضا چراغعلی -معاون
سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری و گروهی از مردم شهرستان مرزی مراوهتپه
بهصورت متمرکز تعداد  ۲۹۴واحد مس��کونی خس��ارتدیده از سیل سال  ۹۸و ۳۶
واحد بهره مند از تس��هیالت طرح ویژه بهس��ازی و نوس��ازی مسکن روستایی با
اعتباری بیش از  ۲۲۰میلیارد ریال افتتاح گردید.

بهرهبرداری از پروژههای بنیاد مسکن شهرستان علیآباد کتول
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بنا به گزارش روابط عمومی ،طرحهای بنیاد مس��کن شهرستان علی آبادکتول
در روستای سیاه رودبار متمرکز به بهرهبرداری رسید.
مهندس جعفری -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان در مراسم افتتاحیه این طرحها
گفت :در شهرس��تان علیآباد کتول با مش��ارکت دهیاریها در  ۷روس��تا بیش از
 ۲۶۱۰۰مترمربع زیرس��ازی و آس��فالت با اعتباری بی��ش از  ۱۲۰۰میلیون ریال
هزینه شده است.
مهندس جعفری افزود :همچنین از محل اعتبارهای سیل برای  ۴روستا کانالی
به طول  ۱۶۰۰متر و محوطهس��ازی به مساحت  ۴۰۰مترمربع با اعتباری بیش از
 ۸میلیارد و  840میلیون ریال افتتاح و کلنگزنی شد .وی به اهمیت بازسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی در برابر زلزله اشاره کرد
و گفت :با حمایتهای اعتباری بنیاد مسکن بازسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی در حال پیگیری است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان از مردم خواست در این زمینه جدیت الزم را داشته باشند.
در ادامه افتتاح متمرکز  ۲۷۰واحد مس��کن روس��تایی که  ۹۳واحد آن از محل اعتبارهای سیل و با اعتباری بیش از  117میلیارد و  990میلیون
ریال میباشد ،انجام شد.
گفتنی است در این مراسم سه طرح محوطهسازی و تثبیت معابر از محل اعتبارهای حوادث (ماده  ۱۰دهیاریها) با اعتباری بیش از  ۲میلیارد
و  750میلیون ریال و طول  ۲۷۵۰مترمربع کلنگزنی شد.

بازدید مدیرکل راهوشهرسازی و معاون مدیریت و برنامهریزی استان از واحدهای ساخته شده
بنا به گزارش روابط عمومی ،مهندس محبوبی -مدیرکل راهوشهرس��ازی و
مهندس صفریان -معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،حسینی -سرپرست
بنیاد مس��کن و مهندس خس��روی -سرپرس��ت معاونت بازس��ازی و مسکن
روس��تایی بنیاد مس��کن استان از تعدادی از واحدهای س��اخته شده در مناطق
سیلزده شهرستان آق قال بازدید کردند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گیالن
افتتاح پروژه آسفالت معابر روستای نقره ده

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م افتتاح پروژه آس��فالت معابر روس��تای نقره ده از توابع بخش کیاشهر شهرستان آستانه اشرفیه با حضور دکتر
قربانی -نماینده مردم شهرستانهای آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر در مجلس شورای اسالمی ،دکتر محمودی -فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه،

همنشین بی خرد مباش که او کار (نابخردانه) خود را برای تو آراید و دوست دارد تو را چون
خود نماید -امام علی(ع)
64

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م افتتاح پروژه آسفالت معابر زمانی محله از
توابع اسالم شهرس��تان تالش با حضور مهندس مهدوی -فرماندار شهرستان،
بخشدار اسالم ،مهندس جوادی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان تالش و گروهی
از مدیران ادارههای شهرس��تان ،دهیار و شورای اسالمی روستای زمانی محله
برگزار شد.
در ابتدا مهندس رضا جوادی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان با ارائه گزارشی
از عملکرد بنیاد مس��کن شهرستان گفت :در این پروژه  ۴۹۳۱مترمربع از معابر
روستا با اعتباری بیش از  ۳میلیارد و  211میلیون ریال آسفالت شده است.
در ادامه مهندس مهدوی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن شهرستان
در سطح روستاها ،فعالیت انجام شده را مثبت ارزیابی نمود و خواستار استمرار این خدمات شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

 4931مترمربع از معابر روستای زمانی محله آسفالت شد
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معاونین سیاس��ی و عمرانی فرماندار ،بخش��دار و امامجمعه شهرستان بندر کیاشهر ،مهندس فالح علیپور -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ،مسئولین
و مدیران ادارههای شهرس��تان ،دهیار و ش��ورای اسالمی روستای نقره ده و...
برگزار شد.
در این مراس��م مهن��دس علیرضا ف�لاح علیپور با قدردان��ی از حمایتهای
مس��ئولین ،همی��اری دهیاری و اهالی روس��تای نقره ده در انج��ام این پروژه
گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن شهرستان ارائه داد .وی در مورد اجرای این
پروژه گفت :آس��فالت معابر این روس��تا ،با اعتباری بی��ش از  4میلیارد و 300
میلیون ریال از اعتبارهای استانی و با استفاده از قیر انجام شد.
در ادام��ه دکتر قربانی با قدردانی از تالشهای بنیاد مس��کن در شهرس��تان
آستانه اشرفیه گفت :اجرای طرحهای هادی روستایی در روستاها عامل مؤثری
در توسعه و پیشرفت است و موجب ماندن ساکنین در روستاها و همچنین مهاجرت معکوس اهالی گردیده است.
سپس دکتر محمودی از بنیاد مسکن در زمینه اجرای طرح هادی قدردانی کرد و خواستار همکاری و مشارکت مردمی توسط دهیاری و اعضای
شورای اسالمی شد.

اجرای طرح هادی در  2روستای شهرستان صومعه سرا

به گزارش روابط عمومی ،اجرای طرح هادی روس��تاهای پاتاوان و پردسر با
حضور سیدمحمدی -فرماندار ،حجتاالسالموالمسلمین راشدی -امامجمعه و
مهندس امینپور -مدیر بنیاد مسکن شهرستان صومعه سرا و گروهی از رؤسا
و مدیران شهرستانی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ابت��دا مهندس امینپور گفت 6500 :مترمربع از معابر روس��تای پاتاوان با
اعتباری به مبلغ  4میلیارد و  500میلیون ریال و پل روستای پردسر با اعتباری
به مبلغ  2میلیارد و  200میلیون ریال اجرا شده است.
س��پس سیدمحمدی با اشاره به توان مهندس��ی بنیاد مسکن و پتانسیلهای
موج��ود این نهاد ،گفت :ظرفیت باالی بنیاد مس��کن موج��ب افزایش کیفیت
پروژهها و نیز موفقیت در اجرای پروژههای عمرانی بهویژه در سطح روستاها شده است.
در ادامه حجتاالسالموالمس��لمین راش��دی با سپاس از فعالیتهای بنیاد مسکن در ارائه خدمات به محرومین بهویژه روستاییان ،افتتاح حساب
 100حضرت امام(ره) و تأس��یس بنیاد مس��کن را نتیجه درایت و بینش حضرت امام(ره) دانست و نیز خدمات انجام گرفته توسط بنیاد مسکن در
عمران و آبادانی روستاها را قابل تقدیر توصیف کرد.

بخشنده باش ،ولی اسراف مکن ،در خرج اندازه نگهدار ،ولی سخت گیر مباش -امام صادق(ع)
65
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افتتاح آسفالت معابر روستای مرخال
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به گزارش روابط عمومی ،پروژه آس��فالت معابر روس��تای مرخال شهرستان
شفت با حضور موس��وی -فرماندار شهرستان ،معاون فرماندار ،بخشدار بخش
مرکزی و گروهی از رؤسای ادارهها ،نهادها ،اصحاب رسانه و نیز اهالی روستا،
افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا موس��وی میزان اقدامهای صورت گرفته در سطح روستاها را نسبت
به قبل از انقالب غیرقابل مقایس��ه دانس��ت و افزایش ش��اخص اجرای طرح
هادی در روس��تاها را مؤیدی بر این امر بیان کرد .وی در ادامه از تالشهای
کلیه دستگاههای اجرایی از جمله بنیاد مسکن ،دهیاریها و سایر دستگاههای
متولی عمران و آبادی روستاها قدردانی کرد.
س��پس عبادی -سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرستان صومعه سرا با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مسکن گفت :این پروژه با اعتباری به مبلغ 6
میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.

افتتاح پروژه اجرای طرح هادی روستای شنبه بازار

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،در مراس��می با حض��ور دکتر ف��رزام صفت-
مع��اون هماهنگی ام��ور اقتصادی اس��تاندار ،مهندس محس��نی -فرماندار و
حجتاالسالموالمس��لمین صف��وی -امامجمع��ه شهرس��تان فومن ،مهندس
اکب��رزاده -مدی��رکل بنیاد مس��کن اس��تان و گروه��ی از مدیران اس��تانی و
شهرس��تانی ،پروژه اجرای طرح هادی روستای س��یاحتی و زیارتی شنبه بازار
شهرستان فومن افتتاح شد.
در ابتدای مراس��م مهندس اکبرزاده با ارائه گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن
اس��تان و شهرس��تان گفت :پروژه اجرای طرح هادی روس��تای شنبه بازار با
اعتباری معادل  6میلیارد ریال از ردیف اعتبارهای استانی و سهمیه قیر رایگان اجرایی شده است.
س��پس مهندس محس��نی با ابراز خرسندی از فعالیتهای چشمگیر بنیاد مسکن در سطح روس��تاها ،این نهاد را یکی از کار آمدترین نهادهای
انقالبی در دگرگونی چهره روستاها و رفع محرومیت دانست.
در ادامه دکتر فرزام صفت با بیان اینکه بنیاد مسکن استان با وجود نیروهای متخصص و فنی در اجرای پروژههای عمرانی موفق عمل نموده
است گفت :باید از ظرفیتها و پتانسیلهای این نهاد به خوبی برای پیشرفت استان استفاده شود.

افتتاح پروژه آسفالت روستای بیجاربنه پایین

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م افتتاح پروژه آسفالت راه روستایی روستای
بیجاربنه پایین از توابع بخش مرکزی شهرستان الهیجان بهطور نمادین از ۱۰
روس��تای بهره مند از مزایای طرح هادی ،با حضور مهندس آریا جهانگیری-
معاون فرماندار شهرس��تان ،دکتر س��مانه حس��ینی نوید -بخش��دار مرکزی،
مهندس نبوی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان الهیجان ،مسئولین و مدیران
ادارههای شهرستان ،دهیار و شورای روستای بیجاربنه پایین و همچنین اهالی
روستا برگزار شد.
در این مراس��م مهندس سیدضیاء نبوی با قدردانی از حمایتهای مسئولین،
همیاری دهیاری و اهالی روستاهای بهره مند از اجرای طرح هادی ،گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن شهرستان الهیجان ارائه داد و گفت :اجرای
این پروژه با اعتباری بیش از  ۱میلیارد و  600میلیون ریال از اعتبارهای استانی و با استفاده از قیر انجام شده است.
در ادامه مهندس جهانگیری با اشاره به تخصیص سهمیه قیر به استانهای کشور ،گفت :استان گیالن سهمی بیش از حد متوسط کشور جذب

هر که برادرش را در کاری ناپسند ببیند و بتواند او را از آن باز دارد و چنین نکند ،به او خیانت
کرده است -امام صادق(ع)
66

افتتاح همزمان  4پروژه عمران روستایی
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ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور دکتر ف��رزام صفت -معاون
هماهنگ��ی ام��ور اقتصادی اس��تاندار ،مهندس محس��نی -فرماندار شهرس��تان،
حجتاالسالموالمسلمین صفوی -امامجمعه شهرستان فومن ،مهندس اکبرزاده-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از مدیران اس��تانی و شهرستانی ،پروژه
اجرای تثبیت جداره رودخانه بافت روستایی با سازه لحاف بتنی و بلوک مفصل در
روستاهای شهرستان فومن بهطور همزمان در روستای قلعه رودخان افتتاح شد.
در ابتدا مهندس عفتی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان فومن ،در گزارش عملکرد
بنیاد مس��کن شهرس��تان گفت :بنیاد مسکن پس از سیل س��ال گذشته بیشترین
اعتبارهای ملی را در زمینه بازسازی مناطق سیلزده بافت روستایی به مبلغ  35میلیون ریال اخذ نمود و حاصل آن اجرای  ۷پروژه فنی (ساخت
پل ،تثبیت بستر رودخانه) و بازگشایی و اصالح  ۲۱معبر روستایی بوده است.
مهندس عفتی افزود :برای پروژه اجرای لحاف بتنی و بلوک مفصلی که در روستاهای سیدسرا ،کمال محله ،گوراب پس و قلعه رودخان توسط
بنیاد مسکن برای اولین بار اجرایی شده بیش از  15میلیارد ریال هزینه شده است.
در ادامه حجتاالسالموالمس��لمین صفوی با قدردانی از تالشهای بنیاد مس��کن شهرس��تان گفت :با توجه به مولد بودن روستاها و همچنین
برای جلوگیری از مهاجرت روستانشینان به شهرها ،امروزه توجه بیشتر به امر بهسازی و اجرای طرح هادی در روستاها امری ضروری است که
خوشبختانه بنیاد مسکن شهرستان در این زمینه خدمات ارزشمندی ارائه نموده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

کرده است .وی افزود :ظرفیت روستاهای شهرستان برای دریافت قیر رایگان باالست و روستای بیجاربنه نیز از جمله روستاهایی است که ظرفیت
استفاده از این سهمیه را داشت و مشارکت و همکاری اهالی روستا در اجرای این پروژه تأثیرگذار بود.

افتتاح همزمان  20پروژه آسفالت روستایی

ب��ه گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور دکتر مؤمنیزاده -فرماندار
شهرس��تان ،مهندس قناعتگر -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرس��تان رشت و
گروهی از مدیران اس��تانی و شهرس��تانی ،بهطور همزمان  20پروژه آس��فالت
معابر روستایی افتتاح شد.
در این مراسم مهندس قناعتگر با ارائه گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن شهرستان
رشت گفت :این پروژهها با اعتباری بیش از  ۱۱0میلیارد ریال اجرا شده است.
در ادامه دکتر مؤمنیزاده در س��خنانی با اش��اره به اقدامهای مثبت دولت در
زمینه عمران و خدمات روستایی به محدوده اختیارهای هر کدام از دستگاههای
دولتی به عنوان قسمتی از زنجیره خدمترسانی به مردم گفت :همه دستگاهها با هم برای خدماترسانی مطلوب به مردم و رفع نیازها و مشکالت
آنها آماده همکاری میباشند .وی ابراز امیدواری کرد که با تعامل و همراهی بین دستگاههای اجرایی شاهد تحقق اهداف تعیین شده باشیم.

افتتاح همزمان  204واحد مسکونی روستایی

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م افتتاح همزمان  204واحد مس��کن روستایی با حضور
دکتر قاس��م نژاد -معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی اس��تاندار ،حجتاالسالموالمسلمین
موس��وی -امامجمع��ه ،پورحضرت -فرماندار و محمدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
ماسال و گروهی از مدیران شهرستانی در روستای درخانه شهرستان برگزار شد.
در ابتدا سیدحسین محمدی گفت :تعداد  204مسکن روستایی با تسهیالت ابالغیه دولت
که بیش از  30میلیارد و  600میلیون ریال است ،به بهرهبرداری رسید.
در ادامه دکتر قاسم نژاد در سخنانی گفت :با وجود تحریمهایی که دشمنان بعد از انقالب

چیزی را بر زبان نیاورید که از ارزش شما بکاهد -امام حسین(ع)
67

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اسالمی به وجود آوردند؛ مدیریت مناسبی در کشور انجام شده و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از هیچگونه تالشی برای خدمت به مردم
دریغ نمیکند و اکنون در حوزههای عمرانی ،زیرساختی ،ساخت بزرگراه ،پاالیشگاه مخازن نفت و ...حرفی برای گفتن دارد.

بازدید فرماندار از اجرای طرح هادی روستای سند باال
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس محس��نی -فرمان��دار و مهندس عفتی -مدیر
بنیاد مس��کن شهرستان فومن از پروژه اجرای طرح هادی و آسفالت معابر روستای
سند باال از بخش مرکزی این شهرستان بازدید نمودند.
در ابت��دای این بازدید مهندس عفتی در مورد این پ��روژه گفت :پروژه اجرای طرح
هادی شامل اصالح معابر و آسفالت به مساحت  ۵۶۰۰مترمربع ،از ردیف سهمیه قیر
رایگان و اعتبارهای استانی به مبلغ  6میلیارد و  500میلیون ریال تأمین گردیده است.
سپس مهندس محسنی از فعالیتهای بنیاد مسکن شهرستان قدردانی کرد و بنیاد
مسکن را جزو برجستهترین نهادهای خدمت رسان به روستاییان برشمرد.

بازدید مدیرکل میراث فرهنگی از مسجد صفی

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،دکتر ش��هرود امیرانتخابی -مدی��رکل میراث
فرهنگ��ی ،گردش��گری و صنایع دس��تی اس��تان و هیئت هم��راه و مهندس
اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان از پروژه بازسازی و مرمت مسجد صفی
شهرستان رشت بازدید نمودند.
در ابتدا مهندس پارسی -مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور عمارت خورشید
و مهندس اکبرزاده توضیحهایی را در مورد اجرای پروژه ارائه نمودند.
در ادامه دکتر امیرانتخابی با س��پاس از عملکرد بنیاد مسکن در اجرای پروژه
گفت :مس��جد صفی رشت یکی از مساجد تاریخی استان است که در فهرست
آثار ملی کش��ور نیز به ثبت رس��یده است .وی درباره اقدامهای الزماالجرا در این مسجد اذعان داشت که بنابر تصمیمهای اتخاذ شده ،این بنای
با ارزش که به عنوان قدیمیترین بنای برجای شهر رشت محسوب میگردد مورد بازسازی و مرمت قرار خواهد گرفت و در زمینه کشف هویت
اصیل این بنا ،از مطالعات باستانشناسی اخیر و نیز کاوشهای بعدی در این بنا ،استفاده خواهد شد.

پل ارتباطی روستای حیدرآالت افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی ،پل کالورتی روس��تای حیدرآالت شهرستان فومن
ب��ا حضور مهندس محس��نی -فرماندار و مهندس عفتی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان فومن و مدیران ادارهها و نهادها و گروهی از اهالی روستا افتتاح و
به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا مهندس عفتی با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مسکن در پی وقوع
س��یل مهرماه س��ال  97گفت :سیل خسارتهای گس��تردهای به شهرستان از
جمله این روس��تا وارد کرد که بیش��ترین میزان اعتبار بازس��ازی خسارتهای
سیل در استان گیالن به میزان  35میلیارد ریال توسط بنیاد مسکن شهرستان
دریافت ش��د و این روس��تا به جهت اهمیت گردشگری در فهرست روستاهای
برخوردار از این اعتبار قرار گرفت .وی در مورد پروژه افزود :پل پیش س��اخته کال ِورتی روس��تای حیدرآالت با اعتباری به مبلغ  2میلیارد و 500
میلیون ریال اجرا شده است.
در ادامه مهندس محسنی با قدردانی از کار جهادی انجام شده توسط بنیاد مسکن در ساخت این پل گفت :اجرای طرحهای عمرانی در روستا
از جمله اقدامهایی است که در زمینه توسعه روستایی در حال انجام است.

همنشین خوب بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از همنشین بد -پیامبر اکرم(ص)
68

معابر روستای مالفجان آسفالت شد

به گزارش روابط عمومی ،پروژه آس��فالت معابر روستای مالفجان شهرستان
س��یاهکل ،با حضور صوفی -فرماندار شهرس��تان سیاهکل ،بخشدار ،مهندس
خوش��دل -سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرستان ،مس��ئولین شهرستانی ،دهیار و
شورای اسالمی روستا افتتاح شد.
در ابتدا ضیاء خوش��دل در گزارش عملکرد بنیاد مس��کن شهرس��تان گفت:
اجرای آس��فالت در روستاهای کوه پس ،چوشل ،میکال و بیدرون نیز به اتمام
رسیده اس��ت .وی افزود :آسفالت معابر روس��تای مالفجان با اعتباری بیش از
 3800میلیون ریال از محل اعتبارهای استانی و قیر انجام شده است.
سپس صوفی با اش��اره به فعالیتهای خوب بنیاد مسکن در توسعه روستاها
ابراز امیدواری کرد تا با تعامل و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و خدمات
رسان و نیز با همفکری و مشارکت بتوانیم مشکالت روستاییان را حل کنیم.
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به گزارش روابط عمومی ،مراس��م افتتاح اجرای طرح هادی روس��تای کندس��ر
شهرس��تان رودس��ر با حضور پورامیر -معاون فرماندار شهرستان ،خلقی -بخشدار
کالچای ،بیگی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان رودسر برگزار شد.
در ابتدا بیگی در مورد پروژه طرح هادی گفت ۴۸۰۰ :مترمربع از معابر روستا با
اعتباری بیش از  3میلیارد ریال آسفالت گردید.
س��پس پورامیر با اشاره به فعالیتهای بنیاد مسکن در روستاها و ارزشمند بودن
آن گفت :بنیاد مسکن با نظارت دقیق توسط مدیران و کارشناسان فنی ،اعتبارهای
تخصیص یافته را برای رفع مشکالت زیر ساختی و اجرای پروژههای عمرانی در
روستاها هزینه میکند که اثر بخشی اجرای این پروژهها قابل مشاهده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

طرح هادی روستای کندسر اجرا شد

بهرهبرداری از آسفالت و سنگفرش روستای ییالقی ارده

ب��ه گزارش روابط عمومی ،آس��فالت و س��نگفرش روس��تای ییالقی ارده با
حض��ور حجتاالسالموالمس��لمین مهدی ن��ژاد -امامجمعه بخش پره س��ر،
مهندس روشنی -معاون عمرانی فرماندار ،مهندس صیادی -بخشدار پره سر،
سرهنگ قاس��می -فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ،مهندس آفتابی -مدیر بنیاد
مسکن شهرس��تان رضوانشهر و گروهی از مسئولین شهرستانی افتتاح و مورد
بهرهبرداری قرار گرفت.
در ابتدا مهندس آفتابی گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن در  11ماهه سال 98
ارائه داد و گفت :امروز بهطور همزمان و نمادین پروژه آسفالت روستای ییالقی
ارده به طول  2/1کیلومتر با اعتباری بیش از  4میلیارد ریال و سنگفرش نیز با
اعتباری بیش از  5/1میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
در ادامه مهندس روشنی از عملکرد بنیاد مسکن در همه زمینههای مرتبط با روستا بهویژه اجرای پروژههای عمرانی قدردانی نمود.
س��پس حجتاالسالموالمس��لمین مهدی نژاد نیز با اشاره به فعالیتهای متعدد و درخشان بنیاد مسکن در حوزههای اجرایی ،عملکرد این نهاد
انقالبی را در خدماترسانی به روستاها قابل ستایش و تقدیر توصیف کرد.

شتاب کردن در کاری پیش از بهدست آوردن توانایی و سستی کردن بعد از بهدست آوردن
فرصت از نادانی است -امام علی(ع)
69

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مسابقه اذان

به گزارش روابط عمومی ،مس��ابقه اذان ویژه کارکنان بنیاد مس��کن اس��تان
همزمان با دهه مبارک فجر با حضور حجتاالس�لام صدرا -دبیر س��تاد اقامه
نماز بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابت��دا حجتاالس�لام صدرا گفت :این دوره با حض��ور  8نفر از کارکنان و
ربیعزاده و مومنی -داوران برجسته استانی در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
گفتنی اس��ت در این مسابقه پس از رقابت مؤذنین ،رضا بلندپایه ،محمدرضا
مددی و مهدی نظرپور به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب نمودند.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان لرستان
افتتاح  ۸۷۰واحد درقالب طرح اقدام ملی مسکن در شهر خرمآباد
به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت پروژه طرح اقدام ملی مس��کن با حضور
محمودزاده -معاون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی ،خادمی-
اس��تاندار و رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان در منطقه کرگانه شهر خرم
آباد افتتاح شد.
پروژه واحدهای مس��کونی طرح اقدام ملی مس��کن منطقه کرگانه در زمینی
به مساحت  ۶/۶هکتار با  ۸۷۰واحد مسکونی در سه فاز ساخته خواهد شد.

تحویل تعداد  5700واحد ساخته شده به سیل زدگان استان
به گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان
و دکتر خادمی -استاندار از مناطق سیلزده شهرستان پلدختر بازدید کردند.
در ای��ن بازدید مهندس رضایی گفت :تاکن��ون بیش از  10000میلیارد ریال
تس��هیالت بازسازی به سیلزدگان لرس��تانی پرداخت شده است و با احتساب
 2750میلی��ارد ریال کمک بالعوض معیش��تی ،در مجم��وع بیش از  12هزار
و  750میلیارد ریال تس��هیالت و کمک بالعوض به س��یل زدگان لرس��تانی
پرداخت ش��ده است .وی افزود :عملیات تعمیر  20هزار واحد سیلزده به اتمام
رس��یده و تاکنون بیش از  5700واحد س��اخته ش��ده به مردم سیلزده استان
تحویل داده شده است.

واحدهای مقاوم سازی شده روستایی استان مستحکم در برابر سیل

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان در
نشس��ت مشترک با دکتر خادمی -استاندار از استحکام واحدهای مقاوم سازی
شده روستایی بنیاد مسکن استان در مقابل سیل اخیر خبر داد.
مهندس رضایی گفت :بارشهای چند شب گذشته بدون خسارت به واحدهای
مس��کونی استان نبوده ولی حجم این خس��ارتها باال نیست .وی افزود :بیشتر
واحدهای مسکونی فرسوده و غیرمقاوم در استان از این بارشها آسیب دیدهاند و
خسارتی در واحدهای مقاوم سازی شده روستایی گزارش نشده است.

هر کس به حساب نفس خود رسیدگی کند ،به عیب هایش آگاه شود -امام علی(ع)
70

به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان در نشس��تی با حضور گودرزی -نماینده مردم شهرستان بروجرد
در مجلس ش��ورای اسالمی بر اجرای دقیق طرح هادی با هدف توسعه
و عمران روستاها تأکید نمود.
مهن��دس رضایی همچنی��ن با تأکید بر اجرای دقی��ق طرح هادی در
روس��تاها ،به ماهیت و اه��داف اجرای طر ح هادی در روس��تاها عنوان
نم��ود :این طرحها نقش بس��یار مه��م و تأثیرگذاری در زمینه توس��عه
زیرساختهای روستایی از جمله تأمین ،بهسازی ،نوسازی تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومیروستایی دارد.

به گزارش روابط عمومی ،معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در
بازدید از نمایش��گاه عکس سیل مهربانی و ارزیابی عملکرد بنیاد مسکن
در س��یل فروردین ماه س��ال جاری از ثبت رکوردی جدید در بازس��ازی
مناطق سیلزده کشور توسط بنیاد مسکن خبر داد.
در ای��ن بازدید که با حض��ور امیری -معاون هماهنگ��ی امور عمرانی
اس��تانداری ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،خواجهای-
رئیس س��تاد هماهنگی بازس��ازی استان و مدیران دس��تگاههای اجرایی
اس��تان برگزار ش��د ،امیری عملکرد بنیاد مس��کن در بازس��ازی مناطق
س��یلزده اس��تان را فوق العاده ارزیابی کرد و گفت :در مورد بازس��ازی
واحدهای س��یلزده استان نسبت به سایر اس��تانهای سیلزده کشور با
فاصله زیاد پیش��تازیم .وی پیشرفت فیزیکی واحدهای ساخته شده را ۷۵
درصد عنوان نمود و افزود :عملیات ساخت تعداد  5000واحد مسکونی پایان یافته است.
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شاهد ثبت رکوردی جدید در بازسازی مناطق سیلزده کشورهستیم

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نقش بیبدیل اجرای طرح هادی در توسعه روستایی کشور

سرافرازی دیوارههای ساحلی در آزمون سیل

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
در نشس��ت مش��ترک با رضاییان -فرماندار شهرستان پلدختر و نصیری-
رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر پلدختر ،س��یل اخیر را آزمونی جدی برای
اثبات استحکام دیوارههای ساحلی اجرا شده در شهر پلدختر دانست.
مهن��دس رضای��ی ادام��ه داد :عمده آس��یبهای وارده در جریان س��یل
فروردی��ن ماه به علت عدم وجود دیواره س��احلی مطمئن در مرکز ش��هر
پلدختر بود که س��اخت این دیواره در تیر ماه سال جاری شروع و تاکنون
با پیش��رفت فیزیکی مناس��بی به مراحل پایانی خود نزدیک میشود .وی
نقش دیوارههای س��احلی در جلوگیری از هجوم امواج سهمگین رودخانه
کش��کان به ش��هر پلدختر را بسیار تعیینکننده دانس��ت و گفت :مقاومت
سرس��ختانه دیواره ساحلی با پیش��رفت فیزیکی  ۸۵درصد در برابر طغیان
امواج خروشان رودخانه کشکان ،نشان از اجرای صحیح و اصولی این سازه قدرتمند است.

هر کسی با خانواده خود خوش رفتاری کند ،عمرش طوالنی میشود -امام محمد باقر(ع)
71

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان مازندران
بهرهبرداری از اجرای طرح هادی روستای نارنج بند بن

شماره  | 172اسفند 98

به گزارش روابط عمومی ،بهرهبرداری از پروژه اجرای طرح هادی روس��تای
نارنج بند بن بخش کالر شهرس��تان عباسآباد در مراسمی با حضور فرماندار،
بخشدار ،فرماندهی ناحیه و فرماندهی سپاه شهرستان ،شورای اسالمی ،دهیار
و دیگر مسئولین ادارهها و اهالی این روستا برگزار شد.
در این مراس��م مقدم -سرپرس��ت دفتر نمایندگی بنیاد مس��کن شهرس��تان
عباسآب��اد با ارائه توضیحهایی در مورد این پ��روژه گفت :اجرای طرح هادی
در روس��تای نارنج بند با مشارکت دهیاری و ش��ورای اسالمی با بنیاد مسکن
در مس��یری به طول  1700متر با اجرای کانیو ،جدول ،زیرسازی و آسفالت از
اعتبارهای قیر توسط بنیاد مسکن شهرستان اجرا شده است.

بهرهبرداری از پروژه اجرای طرح هادی روستایی

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت دهه مبارک فجر پروژه
اجرای طرح هادی روستای ش��هیدآباد از توابع بخش بند پی غربی شهرستان
بابل با حضور میرتبار -معاون سیاس��ی ،رعیتی -بخش��دار ،ش��ورای اسالمی،
دهیاری و اهالی روستاهای یاد شده افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م حس��ن روحی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان بابل با ارائه
توضیحهای��ی گفت :اجرای طرح هادی روس��تای ش��هیدآباد بخ��ش بند پی
شهرستان بابل با اعتباری بیش از  4میلیارد ریال اجرا شده است.
در این مراسم از سوی معاون فرماندار و بخشدار از تالشهای مدیرکل بنیاد
مسکن اس��تان ،مدیر و کارکنان بنیاد مسکن شهرس��تان بابل برای عمران و
آبادانی روستاها قدردانی بهعمل آمد.

بازدید از پروژههای حوادثی بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،مهندس احمدی -مدیركل مدیریت بحران استان،
مهندس صیادنیا -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،مهندس باقری-
معاون عمرانی فرمانداری شهرس��تان تنكابن و س��ایر مسئولین شهرستانی و
محلی از پروژههای حوادثی س��ال  97واقع در روس��تاهای ایثارده ،یوسف آباد،
پلطان ،خشکرود و ...بازدید نمودند.
در این بازدید اش��کوریان -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان تنکابن در مورد
روند اجرای پروژههای عمرانی حوادثی روس��تاهای فوق و س��ایر روس��تاها به
مسئولین ذیربط و بازدیدکنندگان توضیحهای الزم را ارائه نمود.
در پایان با اشاره به فعالیتهای خوب و سازنده بنیاد مسکن بعد از سیل مهر
 97از روند پیشرفت فعالیتهای اجرایی پروژههای حوادثی در نقاط حادثهدیده
قدردانی بهعمل آمد.

کسی که صبر وی را نجات نبخشد ،جزع و بی تابی وی را از پای در میآورد -امام علی(ع)
72

نشست مدیرکل با فرماندار

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس محمد خانی نوذری -مدیرکل و صیادنیا -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،دکتر
شادمان -فرماندار شهرستان نور ،کاظمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ،رنجکش -بخشدار بلده ،شورای اسالمی و دیگر مسئولین شهرستانی و
استانی با هدف بررسی وضعیت طرح هادی و همچنین روند فعالیتهای بنیاد مسکن در سطح شهرستان نور وبخش بلده در بنیاد مسکن استان
برگزار شد.
در ابتدا دکتر ش��ادمان با قدردانی از تالش��های بنیاد مسکن در مورد اجرای
پروژههای عمرانی بهویژه اجرای طرح هادی روس��تایی و همچنین رفع موانع
و مش��کالت در بازنگری طرح هادی در روس��تاهای این شهرستان ،خواستار
همیاری و مش��ارکت دوجانبه بیش��تر در عمران روس��تاهای این شهرستان و
بخشهای آن شد.
سپس مهندس خانی نوذری عالوه بر ارائه گزارشی از عملکرد و شیوه سیاستهای اجرایی بنیاد مسکن ،اجرای طرح هادی و سایر فعالیتهای
عمرانی در روستاها را با مشارکت و همیاری اهالی ،دهیاریها و شوراهای اسالمی مورد تأکید و در مورد بازنگری طرحها و ...تبادلنظر نمودند.
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به گ��زارش روابط عمومی ،توحیدی مقدم -فرماندار شهرس��تان نکا و دکتر
حمزهای -بخش��دار هزارجری��ب از پروژههای اجرای طرح هادی روس��تاهای
مالخیل پوروا ،اکرد و والمده از توابع بخش هزارجریب شهرس��تان نکا بازدید
نمودند.
در این بازدید عبدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان نکا در این مورد گفت:
پروژه اجرای طرح هادی روس��تای آکرد با مش��ارکت مردمی با اعتباری بیش
از  20میلیارد ریال و انجام زیرس��ازی در روس��تای والمده به طول  800متر و
در روس��تای مالخیل پوروا به طول  300متر از س��وی بنیاد مسکن شهرستان
اجرا شد.
در این بازدید از سوی فرماندار از فعالیتهای بنیاد مسکن شهرستان و استان در زمینه اجرای طرحهای عمرانی قدردانی بهعمل آمد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از پروژههای اجرای طرح هادی روستاهای هزارجریب

بهرهبرداری پروژههای عمرانی بنیاد مسکن شهرستان نوشهر

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت دهه فجر از پروژههای
عمرانی شهرستان نوش��هر با حضور فرماندار ،بخشداران ،مدیران شهرستانی،
شورای اسالمی و دهیار بهرهبرداری شد.
در این مراس��م مهدی بیژنی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان نوشهر با بیان
مطالبی گفت :پروژه اجرای پل در روس��تای مزگا در بخش مرکزی شهرستان
نوش��هر با اعتباری بیش از  3میلیارد و  300میلیون ریال از اعتبارهای حوادثی
و قیر مشارکتی اجرا و به اتمام رسید.
مهدی بیژنی با اش��اره به اجرای طرح هادی در روستای خوشل افزود :پروژه
اجرای آسفالت روستای خوش��ل در بخش کجور شهرستان نوشهر با اعتباری
بیش از  3میلیارد و  700میلیون ریال اجرا و به بهرهبرداری رسید.وی افزود :پروژه مسکن روستایی خانوار تحت پوشش بهزیستی واقع در روستای
سنگ تجن نیز از دیگر پروژههای افتتاح شده در این دهه بود.
در پای��ان این مراس��م دکتر صفرن�ژاد -فرماندار با قدردانی از عملکرد بنیاد مس�کن در اجرای پروژههای زیرس�اختی در

روس�تا گفت :بنیاد مس�کن یکی از دستگاههای اجرایی پرتالش در روستاها است که اقدامهای برجسته و ماندگاری بر جا
گذاشته است.

با هوای نفسانی خود مبارزه کن همانگونه که با دشمنت مبارزه میکنی -امام باقر(ع)
73

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری پروژه اجرای طرح هادی روستایی شهرستان سوادکوه
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به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت دهه مبارک فجر پروژه
اج��رای طرح ه��ادی روس��تای پالند با حض��ور یزدانی -فرماندار شهرس��تان
س��وادکوه ،اله��ی -معاون برنامهری��زی فرماندار ،بوداغی -بخش��دار مرکزی،
رؤس��ای ادارههای شهرستان ،شورای اسالمی ،دهیاری و اهالی روستاهای یاد
شده افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا امین ولیزاده -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان سوادکوه گفت :پروژه
اجرای طرح هادی روستای پالند شامل حدود  ۱۱۳۰تن آسفالت به طول ۱۵۰۰
متر میباشد که با مشارکت شورای اسالمی اجرا شده است.
در ادامه از س��وی فرماندار و بخش��دار از تالشهای مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان و مدیر و کارکنان بنیاد مسکن شهرستان سوادکوه به واسطه
عملکرد و فعالیتهای خوب برای اجرای این طرح و سایر طرحهای عمرانی روستاها قدردانی بهعمل آمد.

بهرهبرداری پروژههای اجرای طرح هادی در هشت روستای شهرستان تنکابن

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مراس��م بهرهب��رداری از پروژههای اجرای طرح
هادی  8روس��تای شهرس��تان تنکابن ب��ا حضور مهن��دس رازجویان -معاون
هماهنگی امور عمرانی استانداری ،مهندس احمدی -مدیرکل مدیریت بحران
اس��تان ،حس��ینی جو -معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه تنکابن ،اش��کوریان-
سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرس��تان ،بخش��دار ،مدیران و رؤس��ای ادارههای
شهرس��تان ،اعضای شورا ،دهیار و اهالی روس��تا بهصورت نمادین در روستای
قاشقتراشمحله برگزار شد.
در این مراس��م اش��كوریان با ارائه توضیحهایی گفت :در ایام ا ...دهه مبارک فجر ،آس��فالت هشت روس��تای منطقه دو هزار شهرستان تنکابن
با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری ،مدیرکل مدیریت بحران اس��تان ،فرماندار و ...به بهرهبرداری رس��ید .وی با یبان اینکه برای
بهرهبرداری آس��فالت این روس��تاها اعتباری بیش از  ۲1میلیارد و  ۷۲0میلیون ریال هزینه شده است اظهار داشت :این طرحها شامل آسفالت راه
ارتباطی روس��تاهای س��لیمان آباد ،قاش��ق تراش محله ،پهلم دش��ت و عماریه در بخش خرمآباد و راههای روستای میانکوه محله ،اشکور محله،
سلیمآباد و نرس در منطقه دو هزار بوده است که جمع ًا به مقدار  ۳۳000مترمربع آسفالت اجرا شده است.
سپس مهندس رازجویان در سخنانی گفت :سال گذشته  10400میلیارد ریال برای پروژههای دهه فجر اعتبار اختصاص یافته بود که این رقم
برای امسال به  19540میلیارد ریال یعنی نزدیک به دو برابر افزایش یافت.
در پایان از سوی مسئولین حاضر در این مراسم از عملکرد بنیاد مسکن در عمران و آبادانی روستاها تقدیر شد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان مركزی
افتتاح واحدهای بازسازی شده در روستای قالیباف

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس آقازاده -اس��تاندار
مرکزی ،حاج علی بیگی -فرماندار شهرس��تان خن��داب و مهندس رضافرح-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان و هیئت همراه ،افتتاح واحدهای بازسازی شده از
سیل فروردین ماه سال جاری در روستای قالیباف شهرستان خنداب انجام شد.
در ابتدا مهندس رضافرح با ارائه گزارش��ی از روند بازس��ازی در استان گفت:
حدود  6000واحد مس��کونی شهری و روس��تایی استان تحت تأثیر سیل اخیر
قرار گرفتند و تخریب ش��دند و تاکنون بیش از  1550واحد روس��تایی و 250
واحد ش��هری استان تس��هیالت دریافت نموده و پرونده آن تکمیل و با صدور

پروردگارا ما را به زینت اعمال مزین فرما -حضرت فاطمه(س)
74

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

پروانه ساختمانی ،عملیات اجرایی آنها شروع شده است.
س��پس مهندس آقازاده با س��پاس از اقدامهای سازنده بنیاد مسکن استان گفت :بنیاد مسکن اس��تان بعد از وقوع سیالب در برخی استانهای
کش��ور و همچنین اس��تان مرکزی ،با تالش و همت جهادی خود در زمینه امدادرسانی و بازسازی واحدهای مسکونی فعالیت داشتند و اکنون نیز
شاهد نتیجه تالشها و زحمات این عزیزان هستیم .وی خاطر نشان کرد :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 قطع ًا بازسازی سرعت بیشتری خواهد گرفت و امید آن میرود
که با همت و همکاری همه دستگاههای ذیربط و همچنین مردم شاهد اتمام بازسازی تا پایان سال جاری باشیم.

افتتاح و کلنگزنی طرحهای عمرانی بنیاد مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور مهندس آقازاده -استاندار و گروهی از معاونین ،خزائیپور-فرماندار شهرستان فراهان و مهندس
رضافرح -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،طرحهای عمرانی بنیاد مسکن استان در شهرستان فراهان کلنگزنی و بهطور نمادین واحدهای مسکونی
بازسازی شده ازسیل فروردین ماه سال جاری در روستای امیرآباد شهرستان فراهان افتتاح شد.
در ابتدا مراسم کلنگزنی ایجاد یک ناحیه صنعتی تولید کفش در روستای امیرآباد شهرستان فراهان برگزار و همزمان عملیات اجرایی آن برای
 114واحد تولیدی آغاز گردید.
در ای��ن مراس��م مهندس آقازاده ایج��اد این ناحیه صنعتی در روس��تای امیرآباد را از
خدمات ارزشمند بنیاد مسکن استان و بخشداری خنجین دانست و ابراز امیدواری کرد
که با راهاندازی این ناحیه صنعتی شاهد کاهش نرخ بیکاری در سطح شهرستان باشیم.
در ادام��ه افتتاح نمادین واحدهای بازس��ازی ش��ده در شهرس��تان فراهان ،مهندس
رضافرح با ارائه گزارش��ی از روند بازس��ازی در س��طح اس��تان و شهرس��تان گفت :در
بارندگیهای فروردین ماه سال جاری تعداد  4500واحد مسکونی در روستاهای استان
دچار آس��یب ش��دند که از این تعداد حدود  949واحد مسکونی با استفاده از تسهیالت
طرح ویژه و تعداد  219واحد مس��کونی با اس��تفاده از تس��هیالت بازسازی در شهرستان فراهان ساخته ش��ده است .وی افزود :تعداد  9000واحد
مس��کونی در س��ال جاری در استان بازس��ازی و بهسازی شده اس��ت و  5750میلیارد ریال اعتبار برای مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی
استان در سال جاری هزینه شده است.
اس��تاندار با سپاس از فعالیتهای سازنده بنیاد مسکن در س��طح استان گفت :مبلغ  1070میلیارد ریال تسهیالت کم بهره برای مقاومسازی به
روس��تاییان پرداخت ش��ده اس��ت همچنین  55میلیارد ریال بالعوض و توزیع  2000تن س��یمان هدیه مقام معظم رهبری از دیگر خدمات بنیاد
مسکن در این زمینه است.
گفتنی است در این مراسم بهصورت نمادین کلید واحد مسکونی به همراه هدایایی به مالک آن اهداء شد.
همچنین در مراسم دیگری با حضور مسئولین یاد شده و طهرانی -فرماندار شهرستان خمین ،چهارصدمین واحد بازسازی شده از سیل فروردین
ماه سال جاری افتتاح شد.
گفتنی است در این مراسم نیز بهصورت نمادین کلید واحد مسکونی به همراه هدایایی به مالک آن اهدا گردید.

نشست بررسی مسائل و مشکالت پروژههای عمرانی روستاهای شهرستان دلیجان

به گزارش روابط عمومی ،در نشستی مسائل و مشکالت پروژههای عمرانی
روستاهای شهرس��تان دلیجان با حضور مهندس سلیمانی -فرماندار ،مهندس
رضاف��رح -مدیرکل و مهندس افروز -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن
استان و بهشتی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بررسی شد.
در ابتدا مهندس سلیمانی با سپاس از تالشهای بنیاد مسکن استان در مورد
عمران و آبادانی روستاها گفت :در شرایط حاضر آنچه ما به عنوان یک سرمایه
ارزشمند به آن بسیار نیاز داریم؛ همگرایی و همافزایی در انجام مأموریتها و رسالتها برای خدمت به مردم است.
در ادامه ،مهندس رضافرح گفت :بنیاد مس��کن اس��تان مرکزی اولویت خود را پیگیری پروژهها و طرحهای زیرساختی ،زیربنایی و اساسی قرار

کسی که راضی به قسمت و قدر الهی باشد ،اندوه روزی نخورد -امام صادق(ع)
75
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داده است تا شاهد پیشرفت و آبادانی روستاها باشیم .وی افزود :اعتبارهای خوبی در حوزه بازسازی و بهسازی مسکن روستایی به استان در زمینه
محرومیت زدایی و برخورداری روس��تا تخصیص یافته و امیدوارم بخش��داران و دهیاران و همه دستگاههای ذیربط با همکاری و تعامل همهجانبه
برای تسریع در امر واحدهای مسکونی روستاییان تالش نمایند.
گفتنی است در پایان از روستاهای سیلزده شهرستان دلیجان بازدید بهعمل آمد.

تقدیر از مدیرعامل شرکت پتروشیمی شهرستان شازند
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس رضافرح -مدیرکل و گروهی از کارکنان بنیاد مسکن
استان با مهندس ولدخانی -مدیرعامل شرکت پتروشیمی شهرستان شازند دیدار و گفتگو
کردند.
در این دیدار مهندس رضافرح با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن و حساب 100
حض��رت ام��ام(ره) ،با اهدای ل��وح تقدیر از خدم��ات ارزنده مهندس ولدخانی و ش��رکت
پتروشیمی قدردانی کرد.
س��پس مهندس ولدخانی ب��ا قدردانی از مهندس رضافرح گفت :ش��رکت پتروش��یمی
شهرستان ش��ازند همواره در زمینه مس��ئولیت اجتماعی آمادگی خود را برای همکاری و
مس��اعدتهای الزم بهمنظور کمک به محرومین در حد توان اعالم داش��ته و با توجه به وقوع س��یل در اوایل سال جاری در استان مرکزی ،این
ش��رکت با همکاری و هماهنگی بنیاد مس��کن ،مبلغی معادل  500میلیون ریال برای بازسازی مس��کن محرومان در شهرستان شازند به حساب
 100امام(ره) اختصاص داده است.

همایش توانمندسازی همکاران بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،همایش آموزشی توانمندسازی همکاران بنیاد مسکن استان در
مورد مدیریت استرس و صیانت از حقوق شهروندی با حضور دکتر سلمانزاده برگزار شد.
در این همایش مهندس رضافرح -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان هدف از برگزاری این
کالسها را مدیریت استرس ،ارتقاء خودکنترلی و اصالح سبکهای مقابلهای در برخورد با
مشکالت و مصائب زندگی و محیط کار بیان کرد.
در این کارگاه کارکنان با شیوههای نوین مدیریت استرس و راهکارهای مناسب مدیریت
خود و اصالح سبک زندگی نیز آشنا شدند.
در پایان نشست پرسش و پاسخ در مورد مدیریت استرس در فضای سازمانی و راهکارهای
مطلوب برخورد با آن بحث و تبادلنظر شد.

نشست هم اندیشی بنیاد مسکن و بانک مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هم اندیشی بانک مسکن و بنیاد مسکن
اس��تان با حضور مهندس جعفری -مدیر امور ش��عب و معاونین بانک مسکن
اس��تان ،مهندس رضافرح -مدیرکل بنیاد مسکن استان و گروهی از مدیران و
معاونین برگزار شد.
در ابتدا مهندس جعفری هدف اصلی و مش��ترک میان بانک مس��کن و بنیاد
مس��کن را تعامل و همکاری بیش��تر و همسویی دو س��ازمان با یکدیگر برای
خانه دار کردن مردم دانس��ت و گفت :پرداخت تسهیالت برای ساخت مسکن
روستایی و همچنین پروژههای مسکونی شهری کار خداپسندانه و ارزشمندی
ب��وده ک��ه بانک مس��کن و بنیاد مس��کن با هم��کاری و تعامل با یکدیگر به س��رانجام میرس��انند .وی افزود :یکی از وظای��ف مهم و اصلی ما
مسئولیتپذیری و ترویج فرهنگ بازپرداخت به موقع مطالبات در ذهنهای روستاییان است که باید از طریق ایجاد ارتباط و گفتگو توسط کارکنان

چه زشت است مؤمن به چیزی عالقمند باشد که او را خوار کند -امام حسن عسگری(ع)
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بانک و بنیاد مسکن ،شوراهای اسالمی روستاها ،ائمه جمعه و جماعات ،دهیاران و افراد با نفوذ و مورد اعتماد ساکن در روستاها انجام شود.
مدیر امور شعب بانک مسکن استان یکی دیگر از موارد حائز اهمیت را پیگیری جدی و به موقع در تبدیل تسهیالت مشارکت مدنی تسهیالت
مسکن مهر به فروش اقساطی دانست که باید با تعامل و همکاری میان بانک و بنیاد مسکن با جدیت بررسی و پیگیری شود.
در ادامه مهندس رضافرح با سپاس از فعالیتها و تعامل سازنده بانک مسکن گفت :بنیاد مسکن و بانک مسکن از یک خانواده هستند و بدون
شک برای تحقق اهداف تعیین شده ،بنیاد مسکن آماده هرگونه همکاری با بانک در این زمینه میباشد.
در پایان مسئولین از روند اجرایی پروژههای عمرانی کوی کوثر اراک بازدید کردند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان همدان
به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت ایام ا ...دهه فجر تعداد  405واحد مس��کن روستایی مقاومسازی شده و بازسازی شده با حضور مهندس
ولدی -معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرس��تان مالیر ،حجتاالس�لام دکتر آزادیخواه -نماینده مردم شهرس��تان مالیر در مجلس ش��ورای
اس�لامی ،مهندس س��وری -مدیر بنیاد مسکن این شهرس��تان و گروهی از مدیران دستگاههای اجرایی در روس��تای کوسج خلیل بخش جوکار
شهرستان مالیر افتتاح شد.
در ابتدای این مراس��م مهندس س��وری با اش��اره به خس��ارت به جای مانده از بارندگی
فروردین ماه سال  ،98پیگیریهای بهعمل آمده را موجب تخصیص اعتبارهای بازسازی
به شهرس��تان دانس��ت و گفت :با تالش مسئولین اعتبارهای خوبی به بازسازی واحدهای
مس��کونی آسیبدیده از س��یل تخصیص یافت و اکنون این واحد را به نمایندگی از 405
واحد بازس��ازی و مقاومس��ازی ش��ده با اعتباری بیش از  267میلیارد و  300میلیون ریال
تسهیالت و هزینه کرد معادل همین مبلغ توسط اهالی افتتاح میکنیم.
همچنین در مراس��می با حضور مسئولین یاد ش��ده فاز دوم بهسازی و آسفالت روستای
پیروز افتتاح شد .در این مراسم مهندس ولدی از فعالیتهای بنیاد مسکن قدردانی کرد.
در پایان حجتاالس�لام آزادیخواه با بیان مطالبی گفت :بنیاد مس��کن ادامه دهنده خط
خدمترسانی انقالبی در روستاها میباشد .وی از تالشهای مدیر و کارکنان این نهاد قدردانی کرد.
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افتتاح  405واحد مسکن روستایی

بهرهبرداری از فاز دوم آسفالت و بهسازی روستای انوچ

ب��ه گزارش روابط عمومی ،فاز دوم آس��فالت و بهس��ازی روس��تای انوچ از
توابع بخش س��امن با حضور مهندس ولدی -معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه
شهرس��تان مالیر ،محمد کاظمی و حجتاالسالموالمسلمین احد آزادیخواه-
نمایندگان شهرس��تان مالیر در مجلس ش��ورای اس�لامی ،مهندس ش��ریفی
مفید -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،مهندس سوری -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان ،عبدالملکی -بخشدار سامن ،گروهی از مدیران دستگاههای
اجرایی و اهالی روستا افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم مهندس سوری گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن ارائه داد و
گفت :مبلغ هزینه شده در روستای انوچ  5میلیارد و  100میلیون ریال و سطح
آسفالت اجرا شده  10هزار مترمربع میباشد.
در ادامه عبدالملکی با س��پاس از تالشهای بنیاد مس��کن ،عملکرد این نهاد را در زمینه هم افزایی با عملکرد دهیاریها ستود و این همگرایی
بین بنیاد مسکن و دهیاری را اقدام مبارکی دانست که از برکتهای آن بهسازی هر چه بیشتر روستاهاست.

تمایالت خود را میان دو دیوار محکم اراده و عقل ،حبس کنید -ارسطو
77
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افتتاح پروژه زیرسازی و آسفالت معابر اصلی روستای طاوه
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور ش��ماعی -فرماندار ،دکتر
حی��دری -مع��اون فرمان��دار ،مهندس قیدی -بخش��دار مرک��زی و مهندس
خس��روی -سرپرست بنیاد مسکن شهرس��تان فامنین ،رؤسای ادارهها و اهالی
روستای طاوه ،پروژه زیرسازی و آسفالت معابر اصلی این روستا افتتاح شد.
در ابتدا مهندس خس��روی با ارائه گزارش��ی گفت :اعتبار این پروژه از محل
قی��ر رایگان و اعتبارهای ملی جذب و اجرای آس��فالت این معابر که در زمینه
بهسازی و طرح هادی روستایی در دست اقدام قرار گرفته بود ،با اعتباری بیش
از  5میلیارد ریال انجام شد.
در این مراسم شماعی با قدردانی از فعالیتهای صورت پذیرفته ،بنیاد مسکن را بستری برای خدمترسانی و وجود آن را از برکتهای انقالب
اس�لامی برش��مرد و ابراز امیدواری کرد که بتواند با همکاری بنیاد مسکن گام مثبتی را برای بهسازی هرچه بیشتر روستاهای شهرستان فامنین
برداشته و همچنین حرکت پیشرو بنیاد مسکن در امر بهسازی روستاها همچنان ادامه داشته باشد.

افتتاح یک واحد مسکن روستایی به نمایندگی از  400واحد مسکن روستایی و شهری

به گزارش روابط عمومی ،یک واحد مس��کن روس��تایی در روس��تای شعبان
بخش مرکزی به نمایندگی از  400واحد مس��کن روس��تایی و شهری ساخته
و بازس��ازی شده در شهرس��تان نهاوند در س��ال  98با حضور معاون عمرانی
اس��تاندار ،نماینده مردم شهرستان نهاوند در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار
شهرس��تان ،مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از مدیران شهرستانی به
بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م علیرضا نثاری -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان نهاوند گفت:
این طرح به نمایندگی از  ۴۰۰واحد مقاومس��ازی شده سال جاری بهرهبرداری
شده که برای آمادهسازی آنها در مجموع  ۲۸0میلیارد ریال هزینه شده است.
علیرضا نثاری افزود :در س��ال جاری از محل تس��هیالت بازس��ازی و بهسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده از س��یل  ۲۶۴0میلیارد ریال وام
پرداخت ش��ده که در این مدت تعداد  3463واحد فرس��وده بهس��ازی ۲010 ،واحد دیگر تعمیر و مرمت و  10۷۶فقره معیشتی نیز در دست اقدام
قرار گرفته است.

افتتاح مسکن روستایی در شهرستان بهار

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،در مراس��می با حض��ور قنب��ری -فرماندار،
حجتاالسالموالمس��لمین ارزنده -امامجمعه ،شفیعی -بخشدار بخش مرکزی
شهرس��تان به��ار ،خوش کردار -معاون بازس��ازی و مس��کن روس��تایی بنیاد
مس��کن استان ،مهندس س��ماواتی -مدیر بنیاد مس��کن و گروهی از مدیران
شهرس��تان ،چهل و هفتمین واحد مسکونی با استفاده از تسهیالت طرح ویژه
به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم مهندس سماواتی با ارائه گزارشی گفت :از سال  1384تاکنون
تعداد  8083فقره سهمیه تسهیالت مقاومسازی مسکن روستایی به شهرستان
بهار اختصاص یافته که تمامی افراد یاد شده به بانکهای عامل معرفی شدهاند
که تعداد  6753فقره عقد قرارداد و تعداد  5634نفر موفق به خاتمه س��اخت س��اختمان خود ش��دهاند که در سال جاری تعداد  47واحد نیز موفق
به اخذ پایانکار شدهاند.

یك ابله تحصیلكرده از یك ابله بیسواد ابلهتر است -مولیر
78
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مراس��م کلنگزن��ی س��اماندهی رودخانههای
روس��تاهای گنبدان و رس��ولآباد س��فلی با حضور میرصفدری -معاون توسعه
مدیریت و منابع اس��تانداری ،قنبری -فرماندار ،س��اغرچی -بخشدار اللجین،
ش��فیعی -بخش��دار بخش مرکزی ،مهندس س��ماواتی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرستان بهار و همچنین گروهی از مسئولین ادارههای شهرستان در روستای
گنبدان برگزار شد.
در ابتدای مراس��م مهندس س��ماواتی با اش��اره به بارندگیهای فروردین ماه
سال جاری و آسیب رسیدن به تعدادی از ساختمانهای مسکونی گفت :تاکنون
مبلغی حدود  500میلیارد ریال تسهیالت و  200میلیارد ریال کمک بالعوض
برای بازسازی واحدهای خسارتدیده توسط دولت تأمین اعتبار و برای اجرا و بازسازی به بنیاد مسکن شهرستان بهار اختصاص داده شد که در
کنار این اعتبارها مبلغ  20میلیارد ریال نیز برای ساماندهی رودخانههای روستاهای گنبدان و رسولآباد سفلی در نظر گرفته شده که بنیاد مسکن
کار ساماندهی هر دو رودخانه را شروع نموده است.
س��پس میرصفدری با اش��اره به خدماترسانی مجموعه کارکنان بنیاد مس��کن در استان گفت :کارکنان بنیاد مسکن وظایف محوله را به خوبی
انجام میدهند که این خدمت از اجر معنوی فراوان برخوردار است .وی در ادامه از تالشهای بنیاد مسکن قدردانی کرد.
در پایان قنبری نیز از تالشها و عملکرد بنیاد مسکن در عمران و آبادانی روستاها قدردانی کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مراسم کلنگزنی ساماندهی رودخانههای روستاهای گنبدان و رسولآباد سفلی

مراسم افتتاح چندین پروژه عمرانی و مسکن روستایی در شهرستان اسدآباد
به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت دهه مب��ارک فجر  63پروژه بافت با ارزش،
ابنیه ،زیرس��ازی و آسفالت روستاهای جنت آباد ،مزرعه بید ،گنبله ،کوانج ،سیاه گله و
لک لک را آماده افتتاح بوده که در روستای گنبله با حضور معاون فرماندار ،بخشداران
بخش مرکزی و پیرسلمان ،رؤسای ادارهها و مردم روستا افتتاح گردید .این روستاها با
اعتباری بیش از  29میلیارد و  950میلیون ریال زیرسازی و آسفالت شدهاند .همچنین
یک واحد مسکن روستایی با حضور مسئولین شهرستان در روستای چنارسفلی افتتاح
گردید.

نشست مشورتی دهیاران بخش پیشخور

به گزارش روابط عمومی ،نشست مشورتی دهیاران بخش پیشخور با موضوع روند
بازسازی واحدهای احداثی و ترویج مقاومسازی واحدهای مسکونی با حضور مهندس
خس��روی -سرپرست بنیاد مس��کن شهرس��تان فامنین ،فتحی -بخشدار پیشخور،
قرهباغی -فرمانده سپاه منطقه و امام جماعت بخش برگزار شد.
در ابتدا فتحی با س��پاس از تالشهای بنیاد مس��کن شهرستان فامنین در سطح
بخش بهویژه در بحث بازسازی واحدهای مسکونی از سیل و بارندگیهای فروردین
ماه سال جاری گفت :فعالیت بنیاد مسکن موجب رفع ناراحتی و رضایت روستاییان
در مس��ائل سیل شده است و روس��تاهای سطح شهرستان را تبدیل به یک کارگاه
عمرانی کرده است همچنین این فعالیتها ضمن مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی موجب اشتغالزایی و رونق اقتصادی گردیده است.
در ادامه مهندس خسروی گفت :در بحث ستاد بازسازی تعمیرات تمام واحدهای آسیبدیده به پایان رسیده است همچنین پیشرفت واحدهای
احداثی بیش��تر از  60درصد بوده اس��ت و تعداد زیادی از واحدهای احداثی به بهرهبرداری رس��یده است .وی افزود :آنچه در روند بازسازی موجب
موفقیت س��تاد گردیده اس��ت نتیجه تالش��های شبانه روزی همکاران ستاد و همکاری خوب مردم بوده اس��ت و چنانچه مردم همکاری بیشتری
نمایند و شرایط جوی اجازه دهد تا پایان سال جاری سقف تمامی واحدهای احداثی به پایان خواهد رسید.

خوشبختترین افراد کسی است که از خوشبختی دیگران احساس مسرت کند -گوته
79
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان یزد
بازدید از خانواده شهدا

بنابر گزارش روابط عمومی ،به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر علیرضا
الیاسی -معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان به همراه نمایندگان بسیج و بنیاد
شهید از دو تن از خانوادههای شهدای استان بازدید نمودند.
علیرضا الیاس��ی در این دیدارها با گرامیداش��ت یاد و خاطره شهدای گرانقدر
گفت :شهیدان با ایستادگی خود این نظام مقدس را به اوج سربلندی و افتخار
رساندند و با ایثار جان ،عزت و شرف را برای ما به میراث گذاشتند.
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افتتاح طرح هادی

بنابر گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت ده��ه مبارک فجر و
با حض��ور مهن��دس صادقیان -مع��اون امور عمران��ی اس��تانداری ،مهندس
نادریانزاده -معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان و گروهی
از مس��ئولین استانی و شهرستانی ،طرح هادی روستای اسدآباد علیا شهرستان
ابرکوه افتتاح گردید.
در ابتدا مهندس چاکرالحس��ینی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان با اشاره به
مراحل اجرای طرحهای هادی روستایی و هدف از اجرای آن گفت :این پروژه
با مشارکت بنیاد مسکن شهرستان و بخشداری با اعتباری بیش از  4میلیارد و
 200میلیون ریال اجرا شده است.
س��پس مهندس صادقیان تحول در روس��تاها را مرهون توجه امام و گس��ترش فرهنگ محرومیت زدایی در تفکر ایشان و گسترش آن در بین
مدیران دانست و خدمات بنیاد مسکن در روستاها را از برکتهای نظام مقدس جمهوری اسالمی دانست.

قدردانی و سپاسگزاری

استان آذربایجانشرقی
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• امی��ن امینیان -فرماندار شهرس��تان هش��ترود با اهدای ل��وح تقدیر به
مهندس بهمن مهرانی فر -مدیر بنیاد مس��کن این شهرستان ،از همراهی و
همکاری وی در هفتمین نمایش��گاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی با هدف
کم��ک به تجاریس��ازی فن��اوری و نیز کمک به چرخه ه��م افزایی علم و
تکنولوژی قدردانی نمود.
• علی حسین علیپور -بخشدار مرکزی شهرستان تبریز با اهدای لوح تقدیر
به مهندس اصغر عبادی -مدیر بنیاد مس��کن این شهرستان ،از تالشهای
وی در توسعه ،عمران و آبادانی روستای خواجه دیزج قدردانی نمود.

• محمدباق��ر خانی -فرماندار شهرس��تان ملکان با اه��دای لوح تقدیر به
مهندس یاسر داداشزاده -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان ،از اهتمام وی در
تحقق اهداف اقتصادی بهویژه تسهیالت طرح توسعه اشتغالزایی روستایی
و عش��ایری و همچنین انجام وظایف محوله س��تاد پیشگیری ،هماهنگی و
فرماندهی عملیات پاسخ به بحران قدردانی نمود.

استان تهران

• مهندس قاس��م میرزایی نیکو -نماینده مردم شهرس��تانهای دماوند و
فیروزکوه در مجلس ش��ورای اسالمی با ارس��ال نامهای به مهندس تابش-

استان چهارمحال و بختیاری

استان خراسان جنوبی

• عل��ی عرب نژاد -مدیرکل اداره بهزیس��تی اس��تان خراس��ان جنوبی با
اهدای لوح تقدیر به مهندس غالمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان درمیان،
از تالشه��ای وی در تحق��ق برنامههای حمایتی و تخصصی بهزیس��تی،
قدردانی نمود.
• حس��ن اکبری -مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی و
فرماندار شهرستان نهبندان با اهدای لوح تقدیر به مهندس کالنتری -مدیر
بنیاد مس��کن این شهرس��تان ،از تالشها و همراهی وی با حفاظت محیط
زیست قدردانی نمودند.
• مس��لم جابری -بخشدار مرکزی شهرستان سربیشه با اهدای لوح تقدیر
به مهندس حاجیزاده -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان ،از تالشهای وی
در خدمترسانی به روستاهای این بخش ،قدردانی نمود.

استان خراسان رضوی

• مجتبی ش��اکری -فرماندار و غالمحسین غفوری -دبیر شورای آموزش
و پرورش شهرس��تان بردسکن با اهدای لوح تقدیر به مهندس میری -مدیر
بنیاد مس��کن این شهرس��تان ،از حضور وی در جلس��ات شورای آموزش و
پ��رورش و نقش مؤثر در تعلی��م و تربیت دانش آموزان در مس��یر قلههای
پیشرفت و تکامل قدردانی نمودند.

استان فارس

• مهندس هادی درفش��ی -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در
بنیاد مسکن کشور با اهدای لوح تقدیر به محمود عباسی -معاون پشتیبانی
بنیاد مس��کن اس��تان فارس ،از تالشهای وی در پش��تیبانی امور بازسازی
قدردانی نمود.
• س��رگرد پاس��دار راحت طلب -فرمانده مقاومت بس��یج سپاه شهرستان
زرین دشت با اهدای لوح تقدیر به مهندس امیر برومند -مدیر بنیاد مسکن
این شهرستان ،از همکاری وی با مجموعه بسیج ادارات شهرستان ،قدردانی
نمود.
• پایگاه سالمت روان و داریوش همتی -رئیس اداره بهزیستی شهرستان
بوان��ات با اه��دای لوح تقدیر به مهندس محمدی -مدیر بنیاد مس��کن این

شماره  | 172اسفند 98

• احس��ان امانی بابادی -مدیرکل دفتر فنی ،ام��ور عمرانی ،حمل و نقل
ترافیک استانداری چهارمحال و بختیاری و دهیار و شورای اسالمی روستای
گوش��ه با اهدای لوحهای تقدیر جداگانه به مهندس رئیسی -مدیرکل بنیاد
مسکن اس��تان ،س��یدبهادر زیالبی -مدیر ،فرزاد مردانی -معاون و محسن
فالحپور -کارش��ناس بنیاد مسکن شهرستان فارسان ،از تالشهای آنان در
بهس��ازی و بازسازی مسکن روستایی ،تأمین مسکن محرومان و خدمت به
مردم این شهرستان ،بخش جونقان و روستای گوشه قدردانی نمودند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

رئیس بنیاد مسکن کشور ،از زحمات مهندس محسن حاجی عزیزی -مدیر
بنیاد مسکن شهرستان دماوند قدردانی نمود.
• مهندس قاس��م میرزایی نیکو -نماینده مردم شهرس��تانهای دماوند و
فیروزکوه در مجلس ش��ورای اس�لامی با ارسال نامهای به مهندس شاملو-
معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن کش��ور ،از زحمات مهندس حس��ین
کیانی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان فیروزکوه قدردانی نمود.

شهرس��تان ،از تالشهای وی در طرح مانا با ه��دف ارتقای توانمندیهای
نوجوانان در زمینه شیوههای همیاری اجتماعی قدردانی نمودند.
• سیدحس��ین افضلی -نماینده مردم شهرس��تان اقلید در مجلس شورای
اسالمی و مهرا ...رخشانی فر -معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس
کش��ور با اهدای لوح تقدی��ر به مهندس محمود دهقانی -کارش��ناس بنیاد
مسکن این شهرستان ،از همراهی وی با مجمع خیرین مدرسه ساز و مدرسه
یار مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اقلید قدردانی نمودند.
• محمود رضایی کوچی -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس
با اهدای لوح تقدیر به محمود عباسی -معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان،
از همکاری وی با مدیریت بحران اس��تان خوزس��تان در خدمترس��انی به
هموطنان سیلزده آن استان در مدیریت و کنترل سیل فروردین ماه ،1398
قدردانی نمود.
• محمود رضایی کوچی -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس
و روح ا ...بهرامی -مدیرکل امور عش��ایر اس��تان فارس با اهدای لوح تقدیر
به مهندس محمد انصاری جابری -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان فسا ،از
تالشهای وی در رفع مسائل و مشکالت عشایر استان ،قدردانی نمودند.
• روح ا ...بهرامی -مدیرکل امور عش��ایر استان فارس با ارسال لوح تقدیر
ب��ه مهن��دس زمانی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،از تالشهای وی در
اجرای طرحهای توسعه اسکان عشایر قدردانی نمود.

استان قم

• مهندس علی نبیان -معاون وزیر راهوشهرس��ازی و مدیرعامل سازمان
ملی زمین و مس��کن با اهدای ل��وح تقدیر به مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد
مس��کن اس��تان قم ،از تالشهای وی در پیگیری و آغ��از عملیات اجرایی
پروژه دو هزار واحدی طرح اقدام ملی مسکن قدردانی نمود.

استان کرمانشاه

• مهندس بازوند -اس��تاندار با اهدای ل��وح تقدیری به مهندس عاطفی-
مدیرکل بنیاد مسکن استان ،از تالشهای وی در مورد مشارکت و همکاری
عب��ادت گونه در طراحی نقش��هها و اجرای بنای اماکن مذهبی و مس��اجد
مناطق زلزلهزده استان قدردانی نمود.

استان گلستان

• دکتر غفاری -مدیرکل بهزیس��تی استان گلس��تان با اهدا لوح تقدیر به
مهندس جعفری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان علی آباد ،از تالشهای وی
در بازسازی واحدهای خسارتدیده از سیل مددجویان قدردانی نمود.

استان گیالن

• مهندس علی مصطفی سراجی -مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره شرکت
مدیریت تولید برق اس��تان گیالن با ارس��ال نامهای ب��ه مهندس اکبرزاده-
مدیرکل بنیاد مسکن استان ،از تالش و اهتمام ارزنده بنیاد مسکن استان در
عملیات برف روبی محوطه شرکت قدردانی نمود.

استان مرکزی

• مهن��دس آق��ازاده -اس��تاندار مرکزی با اه��دا لوح تقدی��ر به مهندس
رضافرح -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،از تالشهای وی در خدمترسانی
ستاد اربعین حسینی استان مرکزی قدردانی نمود.
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درگذشت همکار
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باخبر ش��دیم محسن شارقی از همکاران بنیاد مسکن اس��تان قزوین دارفانی را وداع
گفت و به دیار باقی ش��تافت .روابط عمومی بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی ،درگذشت
این همکار را به خانواده وی و کارکنان بنیاد مس��کن اس��تان تسلیت عرض نموده و از
خداوند متعال برای آن مرحوم 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.
• صدیقه دردمندان -درگذشت پدر (دفتر مرکزی)
• اباذر جابری -درگذشت پدر (دفتر مرکزی)
• رمضان شفقتی -درگذشت خواهر (گیالن)
• علیرضا میربلوکی -درگذشت مادر (گیالن)
• قوام پروردگاری -درگذشت برادر (گیالن)
• سیدهادی موسوی -درگذشت پدر (قم)
• داود خسروی -درگذشت پدر (گلستان)
• مجید خسروی -درگذشت پدر (گلستان)
• رجب فالح -درگذشت مادر (اردبیل)
• صابر معافی -درگذشت برادر (مازندران)
• سیداسماعیل علوی -درگذشت پدر (مازندران)
• داود آزادی -درگذشت برادر (تهران)
• فاطمه امامی قوچان -درگذشت پدر (خراسان شمالی)
• صابری -درگذشت مادر (خراسان شمالی)
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برندگان مسابقه شماره 160
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مهدی افخمی عقدا (یزد)
یحیی کریمی (یزد)
محمدرضا کریمی زارچی (یزد)

پاسخنامه شماره ()160

اسامی همکارانی که پاسخ درست مسابقه
شماره  160را برای ما ارسال نمودند:

در ای��ن مس��ابقه ،تعداد  98نفر از همکاران ش��رکت کرده
بودن��د که از این تعداد 78 ،نفر پاس��خ درس��ت را برای ما
ارسال نمودند.

محمد حیدری ،جواد محمدیان ،حیدرعلی حاجی بگلو ،س��ما عس��گری ،مهران افضلی،

ایمان کایدپ��ور ،زینب نیک ورز ،رحمتا ...رضایی ،وحید یگانه فرد ،صولت طاهری کندر،
مس��یب مجدآبادی ،اس�لام س��اربانالر ،عباس مرزب��ان ،رحیم غنی پور ،عادل��ه یزدانیان،
ّ
ابوالفضل قربانی ،ایرج آخوندزاده ،س��یامک باقرزاده ،علی عیسی زاده ،ناصر مهدوی ،علی

دیوساالر ،بایرامعلی عبدی نژاد ،س��یدحامد کمالی نسب ،مهدی حمیدی ،فرزاد سبزواری،

پروانه مهرزادنیا ،رضا رضایی ،نعمتا ...پهلوانیان ،سمانه لرکی ،حمید حاجی حیدری ،علی
اصغر س��رخه ای ،میترا صادقی پی ،مهربخ��ش مهری ،داود حقیقت ،مهدی افخمی عقدا،

مینا الماس��ی ،س��عید مظف��ری ،روحا ...فرجیان ،رضا احمدی ،جواد بی��ات ،مهدی مرادی،
روی��ا رضا پی ،رحمتا ...م��رادی ،محمدعلی مصطفوی ،فریبا احم��دزاده ،یحیی کریمی،

حمیدرضا نیک فرجام ،حسن زارع زاده ،محمدحسین خبره ،محمدرضا ابهت ،احمد رحیمی،
اکبر هوش��مند ،احس��ان یاقوتی ،کامیار جعفری ،بهروز معتم��دی ،علی دهقان ،محمدعلی
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ب

ج

د

خوش��نویس ،محمدعلی کالنتری ،مرضیه عفت ،محمدرضا کریمی زارچی ،رسول بیرونی،

یزدان کرد ،محسن امینی ،فرشید فیاض جهانی ،حمید عاشورپور ،جواد گلزار ،بابک عرفانی
مقدم ،س��هیل امیری ،س��عید یارمحمدلو ،امیر همتی ،علی دهنوی ،رامین میرزایی ،حمید

حقیقت ،ایمان زرابیگی ،فریدون موسائی ،مجید یعقوبی ،عباس مهرابی ،فاطمه گلپریان

نام:
نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
تاریخ ارسال:
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ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مسابقه ()162

پرسشهای این مسابقه از مطالب نشریه انتخاب
شده ،خواهشمند است پاسخهای خود را حداكثر تا
پایان همان ماه به ادارهكل روابط عمومی بفرستید .از
بین كسانی كه پاسخ درست را برای ما میفرستند ،به
قید قرعه به  3نفر جایزهای تقدیم خواهد شد و سپس
به قید قرعه از بین  36نفر 2 ،نفر به همراه خانواده
با هزینه بنیاد به مشهد اعزام خواهند شد .از شركت
دادن اسامی ناخوانا ،معذوریم.
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پاسخنامه شماره ()162
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نام:
نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
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ج

د

ب) خاش– سیستان و بلوچستان
 -1چند واحد بر اثر سیل استان گلستان تخریب شدهاند؟ الف) شوش– خوزستان
د) دلیجان– مرکزی
ج) پلدختر– لرستان
ب)  2232واحد
الف)  7700واحد
 -11ک�دام ی�ک از بهتری�ن عوام�ل تقوی�ت نی�روی عق�ل
		
ج)  6700واحد
د)  8000واحد
 -2آس�فالت معابر روس�تای نقره ده با اعتباری بیش از  ---میباشند؟
الف) کنجکاوی
ب) سؤال
 -از اعتبارهای  -----انجام شد.د) همه موارد
		
ج) دقت
الف)  4میلیارد و  300میلیون ریال– استانی
 -12اجرای پروژه بلوار  3بانده دانش�گاه پیام نور روس�تای
ب)  4میلیارد ریال– استانی
ده�ک ب�ا اعتب�اری بی�ش از  -----ری�ال اج�را و م�ورد
ج)  4میلیارد و  300میلیون ریال– دهیاری
بهرهبرداری قرار گرفت.
د)  4میلیارد ریال– دهیاری
		
 -3عملیات تعمیر  -----واحد س�یلزده اس�تان لرستان به الف)  8میلیارد
ب)  9میلیارد
ج)  7میلیارد و  500میلیون
د)  8میلیارد و  500میلیون
اتمام رسیده است.
 -13از تع�داد  -----واحد مس�کن محرومی�ن که در تعهد
		
الف)  57هزار
ب)  37هزار
بنیاد مس�کن قرار دارد ،تعداد  -----واحد سهم شهرستان
د)  17هزار
		
ج)  20هزار
قاینات بوده که صد در صد آن عملیاتی شده است.
 -4پروژه مسکن روس�تایی سنگ تجن از پروژههای افتتاح
ب) 620 – 4000
الف) 620 – 5000
شده کدام شهرستان است؟
ج) 580 – 5000
د) 580 – 4000
ب) نوشهر
		
الف) سوادکوه
		
ج) نکا
د) نور
 -5چه تعداد واحد مسکونی در سال جاری در استان مرکزی
بازسازی و بهسازی شده است؟
الف)  4500واحد
ب)  9490واحد
د)  9000واحد
		
ج)  7500واحد
 -6طرح هادی روس�تای اس�دآباد علیا مربوط به استان ---
 -افتتاح شد.ب) یزد
		
الف) مازندران
د) مرکزی
		
ج) همدان
 -7مهندس حقشناس :کوی کوثر پروژه ای است که عالوه
بر  ،-----هدف های زیادی اعم از ----- ،----- ،-----
و  -----را در کالنشهرهای صنعتی دنبال می نماید.
الف) ایجاد ش��هر سالم ،ایجاد رفاه نسبی برای ساکنین ،شهرسازی مدرن،
اشتغالزایی
ب) اشتغالزایی ،ایجاد شهر سالم ،شهرسازی مدرن ،ایجاد رفاه نسبی برای
ساکنین
ج) کیفیت مناسب ،ایجاد شهر سالم ،اشتغالزایی ،رضایت شهروندی
د) ب و ج صحیح میباشند
 -8تفاهمنامه س�اخت تعداد  -----واحد مسکن محرومین
بی�ن س�ازمان برنامه و بودج�ه ،رئیس بنیاد مس�کن و کمیته
امداد امام(ره) به امضاء رسید.
الف) 3000
ب) 1200
		
د) 5100
ج) 4700
		
 -9مهندس درفشی برای دو واحد خسارت دیده که به دلیل
ع�دم تمک�ن مالی قادر به تکمیل واحد خود نش�ده بودند چه
دستوری را صادر نمود؟
الف) تحویل زمین های اهدایی از طرف اداره راه و شهرسازی
ب) پرداخت مبلغ  20میلیون ریال کمک بالعوض
ج) پرداخت مبلغ  50میلیون ریال از محل اعتبارهای حساب  100حضرت
امام(ره)
د) الف و ب صحیح میباشند
 -10روس�تای خشه مربوط به کدام شهرستان و استان زیر
میباشد؟

 ----- -14واحد مقاومس�ازی ش�ده در روستای عمیدآباد

افتتاح شد.
الف) چهار هزارمین
ب) پنج هزار و چهارصدمین
د) چهار هزار و پانصدمین
ج) پنج هزارمین
 -15شهرس�تان  -----ظرفیتهای مناس�ب و بیبدیل در
توسعه گردشگری روستایی دارد.
ب) کوار
		
الف) نی ریز
		
ج) نور
د) بابلسر
 -16پروژه آس�فالت  -----روس�تای شهرس�تان رستم از
محل اعتبار  -----به بهرهبرداری رسید.
ب)  – 40دهیاری
الف)  – 35دهیاری
د)  – 35قیر
		
ج)  – 40قیر
 -17کدام یک از عوامل مهم سوزنسوزن شدن یا به خواب
رفتن عصب دست و پا میباشد؟
ب) کمکاری یا پرکاری تیروئید
الف) بیماری متابولیک
ج) بیماری مرض قند
د) نوروپاتی محیطی
 -18جلس�ههای آموزش�ی مرتب�ط ب�ا مباح�ث نگه�داری و
تعمی�رات و نیز بهره برداری و آش�نایی رانندگان با س�امانه
 GPSدر کدام استان برگزار شدند؟
ب) چهارمحال و بختیاری
		
الف) ایالم
د) اصفهان
ج) خراسان رضوی

 -19در روس�تای خونیق چندمین واحد مس�کونی طرح
ویژه بهسازی مسکن افتتاح گردید؟
ب) سه هزارمین واحد
الف) سه هزار و هشتصدمین واحد
ج) هزار و نهصدمین واحد
د) دو هزار و چهارصدمین واحد
 -20پروژه زیرسازی و آسفالت معابر روستای زرجآباد
با چه اعتباری به بهرهبرداری رسید؟
الف) بیش از  7میلیارد و  750میلیون ریال
ب)  3میلیارد و  300میلیون ریال
ج)  4میلیارد و  400میلیون ریال
د) بیش از  3میلیارد و  550میلیون ریال

