خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخالص خلق
را بیازماید.
امام علی (ع)

سرمقاله 2..............................................................................................................

اخبار دفتر مرکزی 3..............................................................................................
تجلیل از بازنشستگان 5.......................................................................................

اخبار ورزشی6.......................................................................................................

نرشیه داخلی بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی
ش��ماره  | 173فروردینماه 1399

تاریخ انبیاء (قصص قرآنی از حضرت آدم تا حضرت محمد(ص)) 7.....................

اسالم و تعلیم و تربیت9.......................................................................................
سالمت 12............................................................................................................

صاحب امتیاز :بنیاد مسکن انقالب اسالمی
مدیر مسئول و سردبیر :حسـن رضایی
هماهنگی ،اجرا و تنظیم خبر :سـکینه رشـیدی
مدیـر هنری :علی اعـرابی

اخبار دفتر امور هماهنگی ماشینآالت 13............................................................

اخبار استان ها15...................................................................................................

قدردانی و سپاسگزاری48.....................................................................................
مسابقه52..............................................................................................................

صفحـه آرایی :آتلیـه پلیكان
تایپ :ابراهیم حبیـبی سـیاهپوش
همکاران نشـریه :سمانه جاللی و سـیّده طاوس جلیلی
شاهاندشتی
با همکاری مسـئولین روابط عمومی
بنیاد مسـکن انقالب اسالمی استان ها

قابل توجه خوانندگان گرامی:

درج مطالب نویسندگان مختلف در ماهنامه به معنای 
تایید
محتوی و موضوع آنها نمی باشد.
انتشار مطالب ماهنامه در سایر نشریه ها با ذکر ماخذ و
رعایت امانت بالمانع است.
پیام بنیاد مسکن از مقاله ها ،نوشته ها ،اظهارنظرها و
دیدگاه های کلیه همکاران محترم و کارشناسان گرامی در
مورد مسائل درون سازمانی و موردعالقه آنها استقبال می کند.

نشانی دفتر ماهنامه :تهران ،خیابان دکتر فاطمی روبروی هتل الله ،شماره 271
طبقه پنجم ،روابط عمومی
تلفکس88955918 :
بنیاد مسکن ( )w w w . b ony a d m a s k a n . i r
در سایت اینترنتی 
نسخه  pdfهر شماره از نشریه قابل مشاهده می باشد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن
شماره  | 173فروردین 99
2

ســـرمقاله
در ا ّول پی��روزی انقالب اس�لامی یکی از نهادهایی که برای فریادرس��ی مردم
محروم پس از صدور فرمان تاریخی حضرت امام(ره) مبنی بر افتتاح حساب 100
تشکیل شد ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی بود .ابتدا یکی از علماء تهران به نام آقای
خسروش��اهی کار را ش��روع نمودند ولی آنچه در مصاحبهها بیان میکردند امکان
تحقق آن نبود .حضرت امام نظرشان بر آن شد تا فرد دیگری را مأموریت بدهند تا
در این نهاد مق ّدس همکاری و همراهی کند .با توجه به آن شورایی که امام در متن
حکم آورده بودند ،در نهایت یکی از علمایی که حضرت امام ایش��ان را مدتهای
زیادی میشناختند و او را فرد فکوری میدانستند ،حضرت آیتا ...رسولی محالتی
را برای این مأموریت حکم دادند .شورایی که با حضور نماینده امام (ره) ،وزیر راه و
شهرسازی و سه نفر از افراد خبره و کارشناس در امر مسکن شکل گرفت و ریاست
این شورا هم به عهده آیتا ...رسولی محالتی گذاشته شد .از ویژگیهای این نهاد
این بود که حکم رئیس اجرایی توس��ط نماینده اما م (ره) زده میش��د که در ابتدا
مهندس سیفیان رئیس بنیاد شدند و سپس مهندس خسروی و پس از آن مهندس
مر ّوت و بعد از آنها ،مهندس آخوندی .البته حضور حقیر بهعنوان قائممقام آیتا...
رسولی محالتی بعد از قرهی ،داماد ایشان در زمان ریاست مهندس آخوندی (سال
 )1370بود .تمام دوران گذش��ته را که مطالعه نموده و حتی سؤال کردم همه آنان
که با آیتا ...رس��ولی محالتی در بنیاد مس��کن کار کرده بودند اظهار خوشحالی
و رضای��ت میکردند؛ چه کار در س��تاد مرکزی و چه افرادی که در اس��تانها به
عنوان رئیس و یا کارمند مشغول بودند .آیتا ...رسولی محالتی در بنیاد مسکن در
کارهای اجرایی دخالت نداشتند و توصیه ایشان به ما هم همین بود.
در جلس��ه شورا ش��رکت میکردند ،سیاستهای کالن را مش��خص و ابالغ و
همواره در جهت همکاری با رؤس��ای بنیاد کمال سعی را داشتند و در هیچ زمانی
حقوق��ی از بنیاد دریافت نکردند .فقط یک اتومبیل و راننده جهت ایاب و ذهاب از
بنیاد در اختیار ایشان بود.
البته هر جا گرهای در کار بنیاد پیش میآمد به سرعت به سراغ ایشان میرفتیم
که با یک تلفن و یا یک نامه حل میش��د چه بس��ا از مش��کالتی که بعضی فکر
میکردند الینحل اس��ت ،توسط ایشان به س��ادگی حل میشد .چه در زمان امام
رحمها ...علیه و چه در زمان مقام معظم رهبری مسئولین کشور ایشان را به عنوان
امین امام و رهبری ،نه این که میشناختند بلکه ایشان را قبول داشتند .حتی زمانی
که در کش��ور خطوط مختلفی پیدا ش��د و عدهای از جامعه روحانیت جدا ش��دند و
تشکیالت مجمع روحانیون را شکل دادند که تعداد زیادی از آنها با دفتر امام ارتباط
داشتند مخصوص ًا با احمد آقا رحمها ...علیه از ایشان خواستند به آنها بپیوندند ولی
طبق فرمایش خودشان که برایم نقل کردند فرمودند وقتی به سراغم آمدند و دعوت
کردند گفتم من آنچه شما میگویید نیستم هر وقت خواستید جامعه روحانیت کارگر
تش��کیل دهید اسم من را بنویسید .من همیش��ه کارگرم و قبول نکردم و تا پایان
کار بر همین شیوه سپری نمودند .همه موجهین کشور ایشان را قبول داشتند البته
کارش��ان هم نمونه بود چه در مأموریتی که در دفتر امام و رهبری داشتند ،چه در
بنیاد مسکن انقالب اسالمی و چه در شورای سیاستگذاری ائمه جمعه که سالهای
زیادی مس��ئولیت ائمه جمعه کل کش��ور را عهدهدار بودند و همه علماء و بزرگان
کش��ور از ایش��ان به نیکی یاد میکنند .البته پس از آخوندی که از بنیاد به وزارت
مسکن آن زمان رفتند ،مهندس جعفری ،مهندس روحانی ،مهندس سعیدیکیا و
مهندس تابش عهدهدار ریاس��ت بنیاد شدهاند و همه اینها خاطرات بسیار خوب و
ارزش��مندی از ایشان دارند .یکی از کارهای همیشگی ایشان حضور در مراسمات
بنیاد مسکن بود .مخصوص ًا سالی چند مرتبه از ایشان درخواست میکردیم صحبت
کنند که ایش��ان با پند و اندرزهایش��ان تحولی ایجاد میکردند .باید بگویم بعضی

از مهندس��ین تش��کیالت آرزو میکردند آن ایام برس��د و از وجود ایشان حداکثر
استفاده را نمایند .هر چند صحبتهای ایشان تکثیر میشد و به افراد داده میشد
ولی حضورش��ان نقش مؤثری داش��ت .یکی از وقتهایی که ایشان حضور مسلم
داش��تند ایام سالگرد فرمان حضرت امام(ره) بود یعنی  21فروردین ماه که بنیاد از
سالهای گذش��ته جهت مروری بر عملکرد آن سال و ابالغ مأموریتهای جدید
تشکیل جلسه میداد .بعضی از اوقات توسط ایشان وقتی گرفته میشد ،تعدادی از
مسئولین بنیاد خدمت امام و یا مقام معظم رهبری میرسیدند و گزارشی از عملکرد
به محضرش��ان ارائه میشد و ایشان هم اعضاء را مورد لطف قرار میدادند .گاهی
هم این جلسه شروعش توسط ریاست جمهور یا ریاست مجلس بود .بعضی اوقات
هم کارکنان و مس��ئولین به ریاس��ت جمهوری میرفتند و گزارشی ارائه میشد و
دیدگاه رئیس جمهور توسط خودشان بیان میشد.
گرچه بنیاد مسکن در ابتدا کارش برایخانهسازی محرومین بود ولی در سالهای
بعد مأموریتهای دیگری به این نهاد س��پرده ش��د که بایستی با دولت همکاری
میکرد تا هم بتواند رفع مشکل مردم بکند و هم دولت را یاری دهد؛ مثل اجرای
طرحهای هادی و یا بازسازی مناطق آسیبدیده از سیل ،زلزله ،جنگ و امثال اینها.
وقتی دفاع مق ّدس ش��روع ش��د واریزی به حس��اب  100امام(ره) کم رنگ شد
قهراً باید چارهاندیشی میشد که دوستان مسئله اجرای طرحهای هادی ،بازسازی
مناطق آس��یبدیده ،بهسازیخانههای روستایی و صدور س��ند روستایی را ج ّدی
گرفتند و واقع ًا کار مناسبی هم بود و هست .شما االن به بعضی از روستاها که سر
میزنید میبینید واقع ًا از بعضی مناطق شهری آراستهتر است و مشکالت کمتری
دارد .البته نمیخواهم بگویم همه جا چنین است بلکه نظرم بر انجام این کار خوب
در بس��یاری از روستاهای کشور است که در این تاریخ همه طرحهای روستاهای
باالی بیستخانوار تهیه شده و در پنجاه درصد روستاها طرح اجرا شده اگر دولت
امکانات مالی خوب داش��ته باشد چون اس��تقبال مردم زیاد است این کار سریع به
آخر میرسد.
البته در همین جا بد نیست عرض کنم که روستای آباد بدون شغل فایدهای ندارد.
باید دولت برای اش��تغال جوانان روس��تاها فکر بر دارد تا جوانهای ما در روستاها
بمانند و این سرمایه عظیم بالاستفاده نماند.
حض��ور حضرت آیتا ...رس��ولی محالت��ی در بعضی از روس��تاها جهت افتتاح
طرحهای هادی هم باعث خوش��حالی مردم میشد هم خود ایشان مخصوص ًا در
بعضی سفرها که برای افتتاح میرفتیم روستاهایی بود که ایشان سالهای گذشتة
دور برای تبلیغ به آنجا رفته بودند و به وضع روس��تاها و روس��تاییان کام ً
ال آش��نا
بودند و تغییرات را مش��اهده میکردند و از گذش��ته آن روستا تعریف میکردند و
میفرمودند :از نعمات انقالب اس��ت و واقع ًا باید مردم سپاسگذار باشند شاید افراد
جوان که آن روستاها را ندیدهاند نمیتوانند باور کنند که چه بوده و چه شده است
ولی ما که آن روزها رادیده ایم بس��یار برای ما خوش��حالکننده است که الحمدا...
امروز روس��تاها دارای امکانات بسیار خوبی اس��ت .بد نیست در اینجا متذکر شوم
آیتا ...رسولی محالتی از نظر عاطفی بسیار عجیب بودند .وقتی همراه ایشان بودم
فردی میآمد و مشکالت زندگی خودش را میگفت اگر میشد کاری برایش انجام
میدادند و اگر امکان رفع مش��کل آن را نداشتند بسیار رنجور میشدند تا مدتها
دنبال آن بودند که به نحوی نسبت به رفع مشکل آن اقدام نمایند.

والسالم علیکم و رحمه ا...


محمدعلی رضایی خراسانی
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نشست حجتاالسالموالمسلمین رضایی و مدیران کل بنیاد مسکن و راه و شهرسازی استان
بنابر گزارش روابط عمومیبنیاد مس��کن استان تهران ،نشستی با حضور
حجتاالسالموالمس��لمین رضایی -قائممق��ام نماینده ولیفقی��ه در بنیاد
مس��کن کش��ور ،غالمرضا صالحی -مدیرکل و مهن��دس خوئینی -معاون
عمران روس��تایی بنیاد مسکن اس��تان ،دکتر رضا نگهبان -مدیرکل راه و
شهرس��ازی استان و صادقلو -رئیس اداره حقوقی و امالک بنیاد مسکن در
بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این نشس��ت در م��ورد موضوعهای فیمابین از جمل��ه تعیین تکلیف
اراضی و طرح اقدام ملی بحث و تبادلنظر گردید.

مراسم بهرهبرداری از تعداد  4000واحد مسکن محرومین
بنا به گزارش روابط عمومیبنیاد مس��کن اس��تان کرمان ،در مراس��می
ب��ا حضور دکتر نوبخت -معاون رییس جمهور و رییس س��ازمان برنامه و
بودجه کش��ور ،مهندس مهدیان -معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد
مسکن کشور ،دکتر حمزه -نماینده مردم شهرستانهای جنوبی استان در
مجلس ش��ورای اسالمی ،دکتر فدایی -اس��تاندار ،مهندس سلطانینژاد-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از مدیران دس��تگاههای اجرایی
اس��تان و مس��ئولین محلی ،چهار هزارمین واحد مسکن محرومین استان
کرمان از  5000واحد تفاهمنامه بین سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن
در روستای صابرآباد شهرستان رودبارافتتاح گردید.
در این مراسم مهندس س��لطانی نژاد با ارائه گزارشی از فعالیتهای بنیاد
مسکن استان گفت :تاکنون تعداد  244000واحد بیش از  65درصد واحدهای مسکونی روستایی استان مقاومسازی شدهاند.
همچنین عملیات اجرایی تعداد  1600واحد مسکونی خسارتدیده ناشی از سیل استان با حضور مسئولین یاد شده آغاز شد.
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از نظر کیفی اجازه نمیدهیم از مصالح غیراستاندارد استفاده شود
به گزارش روابط عمومي بنياد مس��كن اس��تان خراسان رضوی ،مهندس
مهديان -معاون امور بازس��ازی و مسکن روس��تایی بنیاد مسکن کشور در
بازدید از پروژههای مس��کن روس��تایی شهرس��تان قوچان گفت :در بحث
بازس��ازی واحدهای مس��کونی روس��تایی ،از نظر کیفی اجازه نمیدهیم از
مصالح غیر اس��تاندارد استفاده شود زیرا عوامل اجرایی که برای کار معرفی
میشوند تأیید شده سازمان هستند.
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مهن�دس مهدی�ان اف�زود :از زم�ان جن�گ تحمیل�ی تاکنون
تجربهه�ای بس�یاری در بحث بازس�ازی واحدهای مس�کونی
پیادهس�ازی ش�ده که یک�ی از اقدامهای اساس�ی م�ا نظارت
کامل بر بازس�ازیها ش�د و نکته مهم این است که هزینههای
آواربرداری ،نقش�هبرداری و اخ�ذ پروانه برای م�ردم رایگان
اس�ت .وی تصریح کرد :بنیاد مسکن از جمله استانهایی است
که روس�تاهای بس�یاری دارد ،روس�تاهای این استان به س�بب وجود جمعیت فعال زنده و پویاس�ت و زندگی در آنها جریان دارد
همچنین این پتانسیل ویژگی خوبی برای ایجاد مناطق گردشگری و استفاده از این گزینه است.

معاون امور بازس��ازی و مس��کن روستایی بنیاد مسکن کش��ور با حضور در جمع مردم و معتمدین روستا و نیز با بررسی مشکالت و ارائه راهکارهای الزم،
قول مساعدت و هرگونه همکاری با مردم منطقه را داد.
در پایان مهندس موس��وی نیا -مدیرکل بنیاد مس��کن استان گفت :در کنار تمام گرفتاریهای ناشی از بروز سیل برای مردم این استان ،تالش داریم کار
بازسازی و احیاء روستاها بر اساس یک مدل تعریف شده را انجام دهیم که این مدل تعریف شده همان حفظ محیط با ارزش روستایی و بازسازی واحدهای
مسکونی ناایمن میباشد.

مهندس مهدیان با مدیران و کارکنان بنیاد مسکن استان دیدار کرد
به گزارش روابط عمومیبنیاد مس��کن اس��تان خراسان رضوی ،مهندس
مهدیان -معاون بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور با مدیران
و کارکنان این نهاد دیدار کرد.
مهن��دس مهدیان در این دی��دار گفت :جامعه روس��تایی برخالف جامعه
ش��هری با دریافت تس��هیالت مقاومسازی واحدهای مس��کونی روستایی
میتواند س��رپناهی ایمن برایخانواده ساخته و در آن سکونت نماید ضمن
این که به مرور زمان نیز نس��بت به تکمیل و زیباسازی آن اقدام کند .وی
افزود :دولت بیشتر تالش خود را برای آسانسازی دریافت تسهیالت بانکی
قرض الحسنه با کارمزد بسیار پایین برای روستاییان با اخذ وثیقه بهصورت
زنجیرهای از سوی بانکها انجام میدهد ضمن این که روستاییان نیز باید
در پرداخت اقساط همکاری الزم را با بانکها داشته باشند.
معاون بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور ادامه داد :افزایش
قیمت مصالح بر روند ساختوس��از بیتأثیر نیس��ت ،اما نوس��انات بازار مصالح به مردم فش��اری وارد نمیکند زیرا تمهیداتی برای پیمانکاران طرف قرارداد
اندیشیدهایم تا هزینه کمتری برای خرید مصالح پرداخت کنند.
در پایان این دیدار مقرر گردید عملیات عمرانی اجرایی مسکن محرومین با توجه به تخصیص بالعوض آغاز شود ،همچنین با توجه به افزایش قیمتها،
از محل بالعوض تخصیص یافته محرومین و بازس��ازی با مدیریت بنیاد مس��کن برای خرید مصالح نس��بت به واریز وجه به حساب متقاضی اقدام نمایند و
بعد از خرید پرداخت و آزادسازی با هماهنگی این نهاد صورت بپذیرد.
گفتنی است مقرر شد در پرداخت بالعوض محرومین ،مالک و معیار ،کیفیت واحد مسکونی باشد و کسب و کار و معیشت متقاضی در این امر دخیل نباشد.
4
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بنابر گزارش روابط عمومیبنیاد مس��کن اس��تان زنجان ،نشس��ت طرح
توسعه پایدار منظومههای روستایی با حضور مهندس شاملو -معاون عمران
روستایی بنیاد مسکن کش��ور ،دکتر طهماسبی -رییس سازمان مدیریت و
برنامهریزی اس��تان ،مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
مسئولین و کارشناسان دفتر مرکزی و بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس ش��املو در س��خنانی گفت :طرح توس��عه پایدار منظومه
روس��تایی براس��اس بند «ح» م��اده  ۱۹۴قانون برنامه پنجم توس��عه و با
رویکردی متفاوت نس��بت به طرحهای س��اماندهی فضا و س��کونتگاههای
روستایی به دنبال فراهمسازی بستری مناسب برای توسعه پایدار روستایی
اس��ت .وی با بیان اینکه ،طرح توس��عه پایدار منظومههای روس��تایی به منظور توسعة پایدار روس��تاها با هدف تجمیع توانمندیها و پتانسیلهای موجود در
روس��تاها در زمینههای مختلف تهیه ش��ده اس��ت ،افزود :در این طرح ،شناسایی روس��تاهای دارای قابلیت در بخشهای گردشگری ،فرهنگی ،کشاورزی و
تولیدی در دستور کار قرار میگیرد تا با مدیریت واحد ،زمینه الزم برای استفاده روستاهای همجوار از ظرفیتهای یکدیگر در قالب یک منظومه فراهم شود.
در ادامه مهندس صنعتی منفرد با بیان اهداف این طرح گفت :این طرح با مطالعه همزمان  17بخش استان که ماهیتی یکپارچه و فرابخشی دارد تدوین
میشود که اجرای آن موجب رشد ،شکوفایی و سرزندگی در محیط روستایی را فراهم خواهد نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست طرح توسعه پایدار منظومههای روستایی برگزار شد

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:

عبدالحسین اوالد دمشقیه (دفتر مرکزی)
مسعود تیموریان (دفتر مرکزی)
اشرف السادات قریشی (دفتر مرکزی)
جبرئیل فتحی (دفتر مرکزی)
محمد فرهمند (سیستان و بلوچستان)
محمد نوابزاده (سیستان و بلوچستان)
محمد زمان (سیستان و بلوچستان)
نعیمه امیدیانپور (ایالم)

حیدر تبارکی (ایالم)
علی میرزابیگی (ایالم)
مهدی خوش طینت (خراسان رضوی)
نسرین چنگیزیان (خراسان رضوی)
سیدمهدی میرکاظمی(خراسان رضوی)
محمدرضا محمدزاده (خراسان رضوی)
احمد جالل آبادی (خراسان رضوی)
سیدرضا شاکر اردکانی (یزد)

تجلیل از همکار بازنشسته

ب��ه گزارش روابط عمومیبنیاد مس��کن اس��تان خراس��ان رضوی ،در
مراس��می با حضور مهندس رجبزاده -مدیر امور اجرایی و ماشینآالت
عمران��ی بنیاد مس��کن اس��تان از همکار حس��ن عدالتی که ب��ه افتخار
بازنشستگی نائل گردیده است ،تجلیل به عمل آمد.
در ابت��دا مهندس رج��بزاده با بیان اینکه خدمت ب��ه جامعه و بهویژه
محرومین کش��ور ،یک س��نت حسنه اس��ت ،گفت :بازنشس��تگان بنیاد
مس��کن ،نیروهایی هس��تند که بزرگترین س��رمایه زندگ��ی یعنی عمر
گرانمایه ش��ان را در راه خدمت در این نهاد انقالبی صرف کردهاند .وی با اش��اره به جایگاه و مقام بازنشستگان افزود :بازنشستگان دارای کوله باری
از تجربه ،فکر و اندیشه هستند و باید از تجربههای آنها نهایت استفاده شود.
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برگزاری مسابقه تنیس روی میز

خلیجفارس ،بنیاد مسکن ،گمرک ،منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان فنی
و حرفهای در اين رقابتها حضور داشتند.
گفتنی است مظاهر قجر ،سکان هدایت تیم بنیاد مسکن را در این رقابتها
بر عهده داشت.

برگ�زاری مراس�م فرهنگ�ی -ورزش�ی کوهپیمائی به
مناسبت دهه بصیرت

بناب��ر گزارش روابط عمومیبنیاد مس��کن اس��تان س��منان ،به مناس��بت
گرامیداش��ت ای��اما ...دهه مبارک فجر و افزایش نش��اط ،تح��رک و ترویج
ورزش ،یک دوره مسابقه تنیس روی میز با هماهنگی پایگاه مقاومت بسیج
حضرت قائم (عج) و با شرکت کارکنان بنیاد مسکن استان و شهرستانهای
سمنان ،مهدیشهر و ماش��ینآالت برگزار و در پایان به نفرات برتر هدایایی
به رسم یادبود اهدا شد.

تيم بنیاد مسکن استان بوشهر نایب قهرمان مسابقات
فوتسال جام دهه فجر شد
به گزارش روابط عمومیبنیاد مس��کن استان بوش��هر ،مسابقات فوتسال
دههفجر در بوش��هر با حضور  6تیم در سالن سازمان فنی و حرفهای شماره
 3بوشهر برگزار شد.
در این مس��ابقهها تیم بنیاد مسکن استان در فينال اين رقابتها با نتيجه
 ۴بر  ۲مغلوب تیم بیمارس��تان ش��هدای خلیج فارس ش��د و به عنوان نایب
قهرمانی این مسابقات دست یافت.
تيمهاي س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری ،بیمارس��تان ش��هدای
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به گزارش روابط عمومیبنیاد مس��کن اس��تان اصفهان ،به مناسبت دهه
بصیرت و به جهت میثاق با شهدا و برای باال بردن نشاط ،شادابی و آمادگی
جسمانی کارکنان مراسم کوهپیمایی در کوه صفه استان برگزار شد.
این برنامه فرهنگی -ورزشی با حضور دکتر نجات -معاون پشتیبانی بنیاد
مسکن اس��تان ،مهندس فقیهی نیا -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ،مهندس
صدر -فرمانده پایگاه بسیج و مدیر حساب  ۱۰۰امام(ره) و گروهی از بانوان و
برادران همکار و بسیجی در محل کوه صفه تشکیل شد که شرکتکنندگان
بعد از طی مسافتی بر سر مزار شهدای گمنام حاضر شدند و با قرائت زیارت
عاشورا و خواندن فاتحهای یاد و خاطره آنان را گرامیداشتند.

بسمه تعالی

تاریخ انبیاء

قسمت یازدهم
برگرفته از کتاب

آیتاهلل سید هاشم
رســولی محالتـی

از آدم تا خاتمالنبیین ص ّلی اهلل علیه و آله
حضرت هود(ع) از پیغمبران بزرگواری بود که گذشته از ملکات عالیه نفسانی
و اخالق حمیده انس��انی که در وجود او بود ،از نظر حس��ب و نسب و زیبایی
صورت و جمال و آراستگی اندام نیز میان مردم زمان خود ممتاز بود و خدای
تعالی کماالت ظاهری و معنوی را یکجا در او جمع کرده بود.
از س��خنانی که میان آن حضرت و قوم بت پرس��ت و لجوج و سرکش وی
ر ّد و بدل ش��ده و خدای عزوجل در قرآن کریم نقل فرموده ،میتوان فهمید
که تا چه حد برای ارشاد مردم گمراه ،حلم و بردباری به خرج داده و چهاندازه
در برابر نادانی و جهل مردم تحمل و صبر داش��ته است که نظیرش جز میان
پیغمبران الهی دیده نمیشود.
این پیغمبر الهی پس از این که چهل سال از عمر شریفش گذشت ،از جانب
خدای تعالی مأمور ش��د تا قوم خود را به توحید و پرستش خدای یکتا دعوت
کند و رذایل اخالقی و عادات ناپسندی که گریبانگیرشان شده بود را به آنان
گوشزد فرماید و از عذاب سخت الهی بیمشان دهد.
ق��وم هود که طبق گفته بعضی س��یزده قبیله بودند (و نسبش��ان به عادبن
عوص بن ارم بن س��ام بن نوح میرسید و به همین سبب به قوم عاد موسوم
ش��دند) مردمیثروتمند و قوی هیکل و طویل العمر بودند که ثروت بس��یار و
درآمد سرشار داشتند.
سرزمین آنها احقاف و در جنوب غربی جزیرة العرب و مابین یمن و حضرموت
یا مابین یمن و مهرة واقع بود .س��رزمینی حاصلخیز ،سرسبز و پر آب بود ،که
در آن زمان در سرزمینهای مجاور نظیر نداشت .قوای بدنی آنها به حدی بود
که مینویسند قطعههای بزرگ سنگ را از کوه میکندند و بهصورت ستون و
پایه در زمین کار گذارده و روی آن س��اختمان بنا میکردند .بلندی قامت آنها
را در روایات به نخلههای خرما تشبیه کردهاند و عمرهای معمولی آنان را بین
 400سال و  500سال نوشتهاند.
همین ثروت بسیار و عمرهای طوالنی و نیروی زیاد ،بیشتر آنها را به غفلت
و ب��ی خب��ری و در آخر ظلم و طغیان کش��انده بود .تا آنج��ا که به نقل قرآن
کریم ،کسی را نیرومندتر از خود نمیشناختند « ...و میگفتند کیست که از ما
نیرومندتر باشد آیا نمیدیدند آن خدایی که آنها را آفرید نیرومندتر از آنها بود».1
فاصل��ه طبقاتی میان آنها ف��راوان بود ،هر کس قدرت و نیروی بیش��تری
داش��ت به زیردس��تان خود س��تم میکرد و برای جمع کردن اموال بیشتر ،به
ضعف��ا و بیچارگان زور میگفت و به جای آن که در برابر آن همه نعمتهای
وافر و قدرت و نیروی بس��یاری که خ��دای تعالی به آنها عنایت کرده بود ،به
سپاسگزاری و شکر وی اقدام کنند تا موجب رستگاری آنها گردد ،به سرکشی
 .1سوره فصلت ،آیه .15

و طغیان خود در زمین افزوده و راه استکبار و گردنکشی را پیش گرفتند.
تدریج�� ًا گن��اه بزرگ دیگ��ری میان آنها پیدا ش��د و روی س��ابقهای که از
بتپرستان پیش در خاطر داشتند ،به ساختن بتها و پرستش آنها دستزده و به
بزرگترین انحطاط بشری گرایش پیدا کردند.
در این وقت خدای تعالی اراده فرمود تا هود را که از ش��هر و دیار خودش��ان
بود و به آداب و رس��وم و اوضاعش��ان آشناتر از دیگران بود ،برای هدایت آنها
بفرستد و رسالت خود را به ایشان ابالغ فرماید.
هود پیغمبر ،مانند سایر انبیای الهی رسالت خود را با دعوت به پرستش خدای
یکتا و دست کشیدن از خضوع و کرنش در برابر بتها شروع کرد و بدانها فرمود:
«ای مردم خدای یگانه را بپرس��تید که جز او معبودی ندارید ،چرا تقوی پیشه
نمیکنید» .و به دنبال این دعوت آسمانی و جانبخش این نکته را نیز همانند
سایر پیغمبران ،تذکر میداد که «من از شما اجر و مزدی (برای تبلیغ رسالت
خویش) نمیخواهم که مزد من تنها با آن خدایی اس��ت که مرا آفریده است،
چرا تعقل نمیکنید» .تا بدانید که من به منظور استفاده مادی و اندوختن ثروت
یا تحصیل آقایی و ریاست با سایر شئون مادی این جهان ،دست به کار تبلیغ
نشده ام و فقط از روی خیرخواهی و انجام وظیفه است که شما را از بت پرستی
نهی کرده و به خداشناسی دعوت میکنم ،من «رسالتهای پروردگار خویش
را به شما ابالغ کرده و خیرخواه امینی برای شما هستم».
ای مردم از خدا بترس��ید و (حرف مرا بش��نوید) از من پی��روی کنید ،از آن
خدایی بترسید که به آنچه میدانید ،نیرو و کمکتان داده ،به وسیله چهارپایان
و پس��رانتان کمکتان کرده و به باغها و چش��مه سارها و به راستی که من از
عذاب آن روز بزرگ بر ش��ما ترسانم» .2اما آن مردم خیره سر به جای اطاعت
از سخنان خیرخواهانه هود در پاسخ او گفتند« :بر ما یکسان است چه ما را پند
3
دهی و چه پندمان ندهی ،که این کار (بت پرستی) رفتار گذشتگان ماست».
و ما دست بردار نیستیم.

شماره  | 173فروردین 99

هود(ع)
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قصص قرآن یا

آزاری که هود از مردم کشید

گویند نخستین باری که هود در مجتمع آن مردم مشرک و بت پرست آمد
و آنها را به خدای یگانه دعوت کرد ،بدو گفتند :ای هود تو نزد ما مورد وثوق
و شخص امینی هستی !
هود گفت :من پیغمبر خدا هس��تم که نزد ش��ما آمده و میگویم که دس��ت
از پرس��تش بتها بر دارید ،وقتی این حرف را از وی ش��نیدند ،برخواسته و بدو
حمله کردند و او را زدند ،به حدی که بیهوش بر روی زمین افتاد و یک شبانه
روز همچن��ان بیهوش بود و چون به هوش آمد گفت :پروردگارا من مأموریت
 .2سوره شعرا ،آیات .131-137
 .3سوره شعرا ،آیات .131-137
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خود را انجام دادم و رفتار مردم را نیز نس��بت به من مش��اهده کردی ،در این
وقت جبرئیل بر آن حضرت نازل ش��د و عرض کرد :ای هود خدای تعالی به
تو دستور میدهد که به کار خود ادامه دهی و از دعوت مردم خسته نشوی و
خدا وعده فرموده ترس و رعبی از تو در دل آنها بیفکند که دیگر قادر به آزار
و کتک زدن تو نباشند.
هود برخاست و برای بار دوم نزد آنها آمد و گفت :شما در زمین به طغیان و
سرکشی دستزده و فساد را از ح ّد گذرانده اید .قوم او که دیدند دوباره هود به
سر وقت آنها آمده گفتند :ای هود از این حرفها دست بردار که اگر این بار به
تو حمله کنیم چنان تو را میزنیم که بار اول را از یاد ببری !
هود گفت :از این سخنها دست بر دارید و به سوی خدا باز گردید و به درگاه
او توبه کنید .مردم در صدد آزار وی بر آمدند و چون از او وحش��ت داشتند ،لذا
همگی بهصورت دسته جمعی برای آزار او پیش آمدند ولی هود فریادی بر سر
آنها زد که همه شان فرار کردند.
هود بدانها گفت :ای مردم براس��تی که ش��ما در کفر و ناسپاسی مانند قوم
نوح از حد گذرانده اید و س��زوار هس��تید تا همان طور که نوح درباره قوم خود
نفرین کرد ،من هم به شما نفرین کنم .گفتند :ای هود خدایان قوم نوح ناتوان
و بی عرضه بودند ولی خدایان ما نیرومند و قوی هستند و خود ما نیز مردمان
نیرومند و قوی پنجهای هستیم ،تو ما را با قوم نوح یکسان مپندار.
از جمله سخنان ناهنجاری که به هود میگفتند ،آن بود که بدو گفتند :ما تو
را آدمیس��فیه میبینیم و گمان داریم که دروغگو هستی .هود گفت :ای قوم،
من سفیه نیستم بلکه فرستاده پروردگار جهانیانم.1
ای مردم از پروردگار خود آمرزش بخواهید و س��پس به درگاهش توبه آرید
ت��ا باران فراوان بر ش��ما ببارد و نیرویی بر نی��روی کنونی که دارید بیفزاید (و
نیرومندتر شوید) و به حال کفر و نافرمانی از دعوت من رو نگردانید.2
از جمله اعمال قوم عاد

از آیات قرآن کریم و س��رزنش هود(ع) مش��خص میشود که قوم عاد چه
اعمال��ی داش��تند .از جمله این که در جاهای مرتف��ع و بلند و در قلههای کوه
بناها و س��اختمانهایی بنا میکردند بدون این که احتیاجی به آن س��اختمان
داشته باشند و گویا صرف ًا به خاطر فخرفروشی بر دیگران یا تفریح کردن آنها
را میس��اختند و از این رو هود(ع) در مقام سرزنش میگوید« :آیا در هر جای
بلندی (که میرس��ید) به بیهوده س��ری (و روی بازی و هوسرانی) ساختمانی
برای نشانه بنا میکنید».3
و در تفس��یر مجم��ع البیان آمده اس��ت که قوم عاد برجه��ای بلندی برای
کبوتران میس��اختند و کبوتران را برای ب��ازی در آنجاها نگهداری میکردند
و هود(ع) آنها را از این کار سرزنش مینمود.4
از جمله این که آنها گویا اص ً
ال به فکر مرگ نبودند و قلعههای بسیار محکم
و بناهای س��خت و مرتفع میساختند .هود به آنها میگفت« :و شماخانههای
محکم میس��ازید مثل آن که میخواهید جاویدان در آن باش��ید و اگر به فکر
مرگ و سرانجام زندگی بودید ،کجا چنین عمارتهای محکمیبنا میکردید».
دیگر آن که «ش��ما چون دس��ت به سوی کسی بگش��ایید مانند جباران از
حد میگذرانید» .5یعنی وقتی میخواهید کس��ی را در برابر خطایی که از وی
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 .1سوره هود ،آیه .66
 .2سوره هود ،آیه .52
 .3سوره شعرا ،آیه .128
 .4مجمع البیان ،ج  ،7ص 198؛ بحار ،ج  ،11ص .348
 .5سوره شعرا ،آیه .130

س��رزده است ،تنبیه کنید تا سرحد قتل او را مورد اذیت و آزار قرار میدهید و
مانند سرکش��ان و جباران از حد میگذرانید .و خالصه آن که ش��ما در هر دو
طرف شهوت و غضب را از حد گذرانده و زیاده روی میکنید و از مرز بندگی
پا فراتر مینهید.
به دنبال آن ،نعمتهای خدا را برایش��ان بر میش��مرد ت��ا بلکه با تذکر آن
نعمتها از اعمال خود دس��ت بر دارند و به یاد خدا و روز جزا افتند ،اما مواعظ
گرم و دلنش��ین آن پیغمبر بزرگوار الهی بر آن دلهای سخت تر از سنگشان
اثر نمیکرد و در مقام تکذیب آن حضرت بر آمده و رسم ًا میگفتند« :ما عذاب
نخواهیم ش��د و پند دادن و ندادن تو برای ما یکسان است» .خدای تعالی نیز
به دنبال تکذیب آن مردم و نپذیرفتن پندهای سودمند هود میفرماید« :هود
را تکذیب کردند» .و دروغگویش شمردند« ،ما هم نابودشان کردیم و در این
موضوع عبرتی است و بیشترشان مؤمن نبودند».6
خشکسالی در سرزمین عاد

تاریخن��گاران مینویس��ند که قوم عاد ب��ر اثر تکذیب هود نخس��ت دچار
خشکس��الی ش��دند و به قولی س��ه س��ال و به قول دیگر هفت س��ال دچار
خشکس��الی و قحطی شدند ،چشمهها خشک ش��د و باران از آسمان نبارید و
برای تهیه آب به سختی افتادند و ناچار به حفر چاههای عمیق شدند .ولی باز
هم آب کفایت آنها را نمیکرد و زندگی بر آنها سخت شد و هود(ع) برای تبلیغ
دین حق از این فرصت استفاده کرد و چنان که در باال اشاره شد ،به آنها وعده
داد که اگر ایمان بیاورید خداوند آسمان را بر شما ریزان کند و باران فراوان بر
شما ببارد و نیرویتان افزایش یابد .ولی باز هم مت ّنبه نشدند و از بت پرستی و
شرک و کفر دست نکشیدند.
آنه��ا وقتی اصرار هود را در ترویج مرام خویش دیدند ،بدو گفتند« :ای هود
برای ما دلیل روش��ن و برهانی نیاوردی و ما به خاطر گفتار تو از خدایان خود
دس��ت بردار نیس��تیم و به تو ایمان نمیآوریم» .7و تدریج�� ًا زبان به اهانت و
تمسخر آن حضرت گشودند و گفتند« :و ما درباره تو چیزی جز این نگوییم که
بعضی از خدایان ما به تو آسیبی رساندهاند» .8که به اختالل حواس دچار شده
و عقلت را از دس��ت داده ای .س��پس از این نیز پا را فراتر نهاده گفتند« :آیا تو
آمدهای که ما خدای یگانه را بپرستیم و از آنچه پدرانمان میپرستیدهاند ،دست
بداریم .اگر راست میگویی آن عذابی را که بدان تهدیدمان میکنی ،برای ما
بیاور» .9هود بدانها فرمود« :عذاب و غضب پروردگارتان بر شما محقق گشت،
آیا در مورد نامهایی که ش��ما و پدرانتان نامگذاری کرده و س��اخته اید و خدا
درباره آن دلیلی نازل نکرده با من مجادله میکنید ،پس منتظر (عذاب الهی)
باشید که من نیز منتظر ورود آن بر شما هستم».10
«و اگر شما روی بگردانید و سخنم را نپذیرید ،من آنچه را مأمور به رسالت
آن بودم به ش��ما ابالغ کردم و خدای من به کیفر تکذیب و ش��رک و کفرتان
شما را نابود کرده و مردم دیگری را جانشین شما خواهد کرد و شما هیچ گونه
زیان و ضرری به خدا نمیزنید» .11بلکه به خودتان ضرر میزنید که از کاروان
سعادت باز مانده و بدبخت خواهید شد.
ادامه دارد
 .6سوره شعرا ،آیه .139
 .7سوره هود ،آیه .53
 .8سوره هود ،آیه .54
 .9سوره اعراف ،آیه .70
 .10سوره اعراف ،آیه .17
 .11سوره هود ،آیه .57

نقش عادت در تربیت

 .1غررالحکم ،فصل  ،53شماره .4
 .2غررالحکم ،فصل  ،53شماره .1
 .3غررالحکم ،فصل  ،53شماره .3
 .4غررالحکم ،فصل  ،53شماره .9
 .5غررالحکم ،فصل  ،26شماره .102
 .6غررالحکم ،فصل  ،65شماره .36
 .7غررالحکم ،فصل نهم ،شماره .44
 .8غررالحکم ،فصل نهم ،شماره .43
 .9غررالحکم ،فصل  ،77شماره .87

ابراهیم امینی

از این رو اس�لام به پدر و مادر س��فارش میکند که فرزندان خود را از
کودک��ی و قبل از زمان بل��وغ به نماز خواندن و روزه گرفتن وادار کنند تا
عادت کنند.
«امام رضا(ع) فرمود :پسر را در سن هفت سالگی به نماز وادار کنید».10
«امام صادق(ع) فرمود :ما فرزندانمان را در سن هفت سالگی ،به مقدار
توانشان دستور میدهیم روزه بگیرند ،تا نصف روز یا بیشتر یا کمتر ،وقتی
تش��نگی یا گرس��نگی بر آنان غلبه کرد افطار میکنند .این عمل را بدین
جه��ت انجام میدهیم تا تدریج ًا به روزه گرفتن عادت نمایند و قدرت آن
را پیدا کنند .پس شما نیز کودکان خود را در سن نه سالگی به روزه داری
دس��تور دهید ،به مقداری که طاقت دارند ،وقتی عطش بر آنان غلبه کرد
افطار نمایند».11
«حضرت س��جاد(ع) (در حدیثی) فرمود :ام��ا روزه تأدیب بدین صورت
اس��ت که وقتی کودک به نزدیک زمان بلوغ رس��ید به روزه گرفتن وادار
میشود ،به جهت تأدیب ،لیکن واجب نیست».12
به تجربه ثابت شده که کودکانی که قبل از بلوغ به نماز خواندن و روزه
گرفتن مش��غول شده و بدان عادت کردهاند بعد از بلوغ نیز غالب ًا به نماز و
روزه ادامه میدهند و نمازخوان و روزه گیر میش��وند .برعکس کودکانی
که قبل از بلوغ به نماز و روزه عادت نکردهاند ،بعد از بلوغ نماز خواندن و
روزه گرفتن برایشان دشوار است .به همین جهت بسیاری از آنها پایبندی
چندان��ی به نم��از و روزه پیدا نخواهند کرد .مگر این ک��ه بعد از بلوغ نیز
مدتی تحت مراقبت اولیاء و مربیان باشند تا به نماز و روزه عادت نمایند.
بنابراین پدران و مادرانی که میل دارند فرزندانشان نمازخوان و روزهگیر
تربیت شوند باید از همان زمان کودکی آنان را به نماز و روزه عادت دهند.
کوتاه س��خن این که عادت یکی از روشهای مؤثر تربیتی اس��ت که
اولیاء و مربیان میتوانند از آن اس��تفاده کنن��د .مربی باید برای تربیت و
پ��رورش فضایل و مکارم اخالق و آداب در ک��ودک ،از این روش کام ً
ال
اس��تفاده نماید .مخصوص ًا در دوران کودکی که به قول دانشمندان دوران
تکوین عادتها است.
البته استفاده از این روش در تربیت ،منحصر به کودک نیست .بلکه در
مورد نوجوانان و جوانان و حتی بزرگس��االن نیز قابل اس��تفاده است .زیرا
خوی عادت پذیری در همه انس��انها وجود دارد .بزرگها نیز اگر مدتی
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مربی نمیتواند کودک را به حال خود رها سازد تا هر کاری را خواست
انجام دهد و هر چه را نخواست ترک نماید ،چون در چنین صورتی امکان
دارد کودک به کارهای زشت عادت کند ،وقتی هم که بزرگ شد غالب ًا به
همان روش ادامه میدهد و ترک عادت برایش بسیار دشوار خواهد بود.
و اگ��ر در زمان کودک��ی به کارهای خوب عادت نک��رد ،وقتی هم که
بزرگ ش��د ،پایبندی چندانی بدانها نخواهد داش��ت ،چون با آنها مأنوس
نشده است ،از این رو اسالم نسبت به عادت دادن فرد به خوبی تأکیدات
فراوانی دارد برای نمونه:
«امیرالمؤمنی��ن(ع) میفرماید :نفس خودت را به انجام کارهای نیک و
تحمل بار غرامتهای مردم ،عادت بده تا نفس تو ش��ریف و آخرتت آباد
شود و ستایش کنندگانت بسیار گردند».1
«امیرالمؤمنین(ع) فرمود :خویشتن را به نیکوکاری عادت بده ،زیرا آنچه
را که از تو پدید آید زیبا میس��ازد و پاداش��ت را نزد خدا بس��یار و کامل
میگرداند».2
«حضرت علی(ع) فرمود :زبانت را به نرمیس��خن گفتن و سالم کردن
عادت بده تا دوستانت بسیار و دشمانت کم شوند».3
«امیرالمؤمنین(ع) فرمود :عادت به احس��ان ،س��رمایه موفقیت و قدرت
است».4
«حضرت علی(ع) فرم��ود :از هر خوبی بهترینش را برای خودت اختیار
کن ،زیرا خوبی عادت میشود».5
«امیرالمؤمنین(ع) فرمود :برای نیکوکاری ،عادت به آن کافی است».6
«امیرالمؤمنی��ن(ع) فرم��ود :همانا که طبیعت ت��و ،وادار میکند تو را بر
آنچه که بدان خوی گرفته ای».7
«حض��رت علی(ع) فرمود :زبان��ت از تو میخواهد که آنچه را او را بدان
عادت دادهای برایش انجام دهی».8
«امیرالمرمنین(ع) فرمود :هر کس که عملی را انجام دهد اش��تیاق پیدا
میکند».9

قسمت چهارم

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

«اسالم و تعلیم و تربیت»

 .10وسائل ،ج  ،15ص .182
 .11وسائل ،ج  ،7ص .168
 .12وسائل ،ج  ،7ص .168
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بهطور مستمر کاری را انجام دهند عادت مینمایند .اسالم نیز به مسلمین
توصیه میکند کارهای نیک را ادامه دهند تا عادت کنند.
«امیرالمؤمنی��ن(ع) فرمود :کار خود را در حال نش��اط و کس��الت ادامه
بده».1
«امیرالمؤمنی��ن(ع) فرمود :عمل کمیکه ادامه یابد بهتر از عمل کثیری
است که قطع گردد».2
به نظر اس�لام ،ارزش عمل خیر ،به واس��طه تأثیری است که در نفس
عام��ل میگذارد ،بنابراین ،عادت و ملکه ش��دن عمل خیر موجب تکامل
نفس و س��عادت اخ��روی او خواهد ب��ود و خود عادت خی��ر یک ارزش
محس��وب میش��ود .چنان که عادت دادن به فضایل یک وسیله تربیتی
اس��ت که مربی بدین وس��یله میتواند کودک را ب��ه خوبی پرورش دهد.
همچنین عادت کردن به کارهای زشت نیز یک وسیله ضد تربیتی است
ک��ه مربی باید از به وج��ود آمدن آن جداً جلوگیری کند .زیرا ترک عادت
بس��یار دش��وار و احیان ًا در حد عدم امکان میباش��د .در احادیث نیز بدین
مطلب تأکید شده است .برای مثال:
«امیرالمؤمنین(ع) فرمود :دشوارترین کارها تغییر عادت است».3
«حض��رت علی(ع) فرمود :عادت دش��منی اس��ت که انس��ان در اختیار
میگیرد».4
«امیرالمرمنین(ع) فرمود :غلبه بر عادت (بد) یک فضیلت است».5
«امیرالمؤمنین(ع) فرمود :در ترک عادتها بر نفس خودتان غلبه کنید و
با خواستههای نفس مبارزه نمایید تا نفس خویش را در اختیار بگیرید».6
مسئولیت اولیاء و مربیان

کودک در آغاز وجود ،از هرگونه عادت خوب یا بدی خالی است ،لیکن
قابلیت و اس��تعداد هر ی��ک از آنها را دارد .اس��تعدادهای او به تدریج به
فعلی��ت تبدیل میش��وند و بهصورت عادت در میآین��د .دوران کودکی،
دوران تکوین عادتها است .عادتهای خوب یا بد .شخصیت کودک در
این زمان تشکیل میشود و زندگی آیندهاش را ترسیم مینماید.
کودک چون موج��ودی ناتوان و از درک مصالح حال و آیندهاش ناآگاه
اس��ت ،در این زمان حس��اس و در تکوین عادتها ،به مراقبتهای پدر و
مادر ش��دیداً نیاز دارد .چنین مس��ئولیت مهمیبر عهده آنان نهاده ش��ده
است.
پدر و مادر وظیفه دارند برای تربیت کودک ،ابعاد نیازهای جس��مانی و
روحان��ی ،فردی و اجتماعی ،دنیوی و اخروی ،ح��ال و آینده او را منظور
بدارند و بر طبق آن ،برنامه کامل و دقیقی را تنظیم و در اوقات مناس��ب
به اجرا گذارند.
آنچه کودک باید در طول این مدت یاد بگیرد و تمرین کند تا بهصورت
عادت در آید عبارت است از:
 .1غررالحکم ،فصل  ،49شماره .37
 .2غررالحکم ،فصل  ،61شماره .16
 .3غررالحکم ،فصل هشتم ،شماره .142
 .4غررالحکم ،فصل ا ّول ،شماره .1001
 .5غررالحکم ،فصل ا ّول ،شماره .411
 .6غررالحکم ،فصل  ،57شماره .38
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آداب سخن گفتن ،آداب غذا خوردن و لباس پوشیدن ،رعایت بهداشت
و نظاف��ت ،آداب معاش��رت ،مس��ئولیت پذیری و انج��ام آن ،کار کردن،
اش��تراک و تعاون در اداره امور زندگی ،تخلق به اخالق نیک ،اجتناب از
اخالق زش��ت ،ش��ناخت وظایف دینی و عمل به آنها ،مانند :نماز ،روزه ،و
دیگر وظایف ،حضور در مساجد و مجالس دینی.
همه اینها باید در زمان کودکی و در فرصتهای مناس��ب ،پایه گذاری
و تمری��ن ش��وند تا بهصورت عادت در آین��د .در چنین صورتی وقتی هم
بزرگ ش��د انجام آنها برایش آسان خواهد بود و غالب ًا ادامه خواهد یافت.
ام��ا اگر در زمان کودکی بهصورت ع��ادت در نیامده در بزرگی تحقق آن
تضمی��ن چندانی ندارد ،چون در کودک��ی عادت نکرده و عادت کردن در
بزرگی دشوارتر خواهد بود.
به هر حال ،تربیت از طریق عادت س��هلترین و معتبرترین روشهای
تربیتی است لیکن در عین حال بی نقص هم نیست .نقص این روش این
اس��ت که نیروی تعقل کودک را پ��رورش نمیدهد زیرا در زمان کودکی
صرف ًا به پیشنهاد پدر و مادر و بدون تعقل و درک مصالح و مفاسد ،کارها
را انجام داده تا بهصورت عادت در آید ،بعد از بزرگ ش��دن و رشد عقلی،
نیز به همان روش س��ابق و بر طبق عادت به رفتار خویش ادامه خواهد
داد ،بدون این که توجهی به مصالح و مفاسد داشته باشد .در صورتی که
بهت��ر اس��ت کارهایش را از روی درک و تعقل انج��ام دهد تا هم ضامن
اجراء عقلی داشته باشد ،هم از ارزش بیشتری برخوردار باشد.
لیکن مربیان متعهد و آگاه میتوانند در عین عادت دادن ،این نقیصه را
در فرصتهای مناس��ب برطرف سازند .از ابتدا کودک را به کارهای نیک
و اخالق پسندیده عادت میدهند ،ولی وقتی به سن رشد و درک خوب و
بد مصالح و مفاسد رسید ،مصالح و مفاسد همان اعمال را برایش توضیح
میدهن��د .بدین وس��یله کودک به ارزش واقعی اخ�لاق و رفتار خود پی
میبرد ،و همان اعمال عادی را آگاهانه و از روی تعقل انجام میدهد.
وقتی هم که بزرگتر ش��د و به دبس��تان راه یافت معلمین آگاه و متعهد
میتوانند مسئولیت پرورش تعقل و توضیح مصالح و ارزشهای اخالق و
رفتار عادی شده را برای کودک بر عهده بگیرند.
خواجه طوس��ی در این باره میگوید« :و چ��ون از مرتبه کودکی بگذرد
و اغ��راض مردمان فهم کن��د او را تفهیم کنند که غرض اخیر از ثروت و
ضی��اع و عبید و خیل و خ��ول و طرح و فرش ،ترفیه بدن و حفظ صحت
است تا معتدل المزاج بماند و در امراض و آفات نیفتد ،چندان که استعداد
و تأ ّهب دارالبقاء حاصل کند و با او تقریر دهند که لذات بدنی خالص از
آالم باشد و راحت یافتن از تعب ،تا این قاعده را التزام نماید».7
غزالی میگوید« :و چون هفت ساله شد نماز و طهارت فرا نماید برفق،
و چون ده س��اله ش��د اگر نکند بزند و ادب کند و دزدی و حرام خوردن و
دروغ گفتن اندر پیش وی زش��ت کند و همیشه آن را همینکوهد .چون
چنین پرورند هرگه که بالغ شود اسرار این آداب با وی بگویند که مقصود
از طعام آنس��ت که بنده را قوت بود بر آن که طاعت خدای تعالی کند و
مقصود از دنیا زاد آخرت است که دنیا با کسی نمیماند و مرگ بزودی و
ناگاه در آید و نیک بخت آن بود که زا دنیا زاد آخرت بر گیرد تا به بهشت
 .7اخالق ناصری ،ص .227

اشکال و جواب
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به تربیت از طریق عادت خرده گرفتهاند که امور ارزش��ی و عبادی را از
ارزش س��اقط میکند .گفتهاند :کارهای نیک و ارزشی در صورتی ارزش
دارند که از روی اراده و اختیار و به قصد کس��ب فضیلت ،انجام بگیرند و
عادت پیدا کردن با چنین امری سازگار نیست .چون شخصی که به کاری
ع��ادت کرده ،از روی می��ل و رغبت آن را انجام میدهد ،نه از روی اراده
و اختیار و به منظور کس��ب فضیلت .فرد معتاد محکوم تمایالت نفسانی
خویش اس��ت و ارادهاش تضعیف شده اس��ت .در مورد وظایف اجتماعی
و دی��ن نیز همین مطل��ب را اظهار میدارند .میگوین��د :وظایف دینی و
اجتماعی در صورتی ارزش دارند که به قصد انجام وظیفه و ادای تکلیف
انجام بگیرند و عادت با چنین موضوعی س��ازگار نیس��ت .چون شخصی
که به انجام تکالیف معتاد شده از روی تمایل شدید نفسانی آنها را انجام
میدهد ،نه به منظور ادای تکالیف .اعتیاد ،آزادی و اختیار را از معتاد سلب
میکن��د و وادار به عمل مینمای��د .با چنین بیانی ،تربیت از طریق عادت
را محکوم کرده آن را روش��ی غیر صحیح و یک اشتباه تربیتی میدانند.
میگویند :اولیاء و مربیان وظیفه دارند از معتاد شدن کودک جداً جلوگیری
کنند تا وقتی بزرگ ش��د و به رش��د عقلی رسید ،با بیان مصالح و مفاسد
و اقام��ه بره��ان ،نیروی عق��ل و قوه قضاوت او را پ��رورش دهند .وقتی
با ارزشهای واقعی آش��نا ش��د از روی اراده و اختیار و به منظور کس��ب
فضیلت و ادای تکلیف آنها را انجام خواهد داد.
ً
در پاس��خ اش��کال باال میتوان گفت که :اوال گرچه فعل در اثر عادت
مالیم طبع ش��خص معتاد و آسان میش��ود لیکن چنان نیست که اراده
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و خش��نودی حق تعالی رسد و صحبت بهشت و دوزخ وی را گفتن گیرد
و ث��واب و عق��اب کارها با وی همیگوید ،چون ابت��دا با ادب پرورند این
س��خنها چون نقش اندر سنگ باشد و اگر فرا گذاشته باشند چون خاک
از دیوار فرو ریزد».1

فاعل را س��لب یا تضعیف نماید بلکه برعکس اراده انجام فعل را تقویت
و اراده طرف مقابل یعنی ترک را تضعیف میکند .فعل شخص معتاد نیز
از روی عل��م و اراده و اختیار صادر میش��ود ،نهایت این که س��هل تر و
آسان تر.
بنابراین ،عادت کردن به ارزش��ی بودن فعل لطمهای وارد نمیس��ازد و
ثانی�� ًا فاعل معتاد نیز توجه دارد که فع��ل او یک کار نیک و یک تکلیف
دینی یا اجتماعی اس��ت و ب��ه همین منظور آن را انج��ام میدهد ،نه از
روی تمایالت ش��دید نفسانی .بله ،عادت این اثر را دارد که صدور فعل را
مناس��ب طبع و آس��ان مینماید .مخصوص ًا با توجه به آنچه سابق ًا گذشت
که مربی آگاه و متعهد ،بعد از عادت دادن کودک به اخالق و رفتار نیک،
در فرصتهای مناس��ب فواید و مصالح آنها را برای او توضیح میدهد ،تا
به ارزش کار نیک خود ،بیشتر توجه نماید.
به هرحال چون عمل نیک از روی علم و اراده و اختیار کامل و با توجه
به ارزش واقعی خود انجام میگیرد یک عمل اخالقی و ارزش��مند خواهد
بود و ثالث ًا پیش��نهاد آنان که مربی از معتاد ش��دن کودک جداً جلوگیری
کند تا وقتی به س��ن رش��د عقلی رس��ید ،نیروی تعقل او را پرورش دهد
تا کارهای نیک و ارزش��مند را به منظ��ور ادای تکلیف انجام دهد ،چنین
موضوعی غیرممکن اس��ت .زیرا س��نین کودکی س��نین تکوین عادتها
اس��ت .اگر ک��ودک را به کارهای نیک و اخالق پس��ندیده عادت ندهند،
امکان دارد در اثر تکرار کارهای بد ،به آنها عادت کند ،و بعد از آن ،ترک
عادت بهطور یقین دشوار خواهد بود.
به هر حال ،صالح نیس��ت که مربی از دوران حس��اس و سرنوشت ساز
کودکی و فرصتهای ارزش��مند آن چشم پوشی کند و کودک را به حال
خ��ود بگذارد تا هر کار خواس��ت بکند و به هر فعل��ی عادت نماید .چنین
عملی بدون ش��ک یک اش��تباه ب��زرگ تربیتی و یک خیانت محس��وب
میشود.
ادامه دارد

 .1کیمیای سعادت ،ج  ،2ص .446

حسینی -سرپرست بنیاد مسکن استان گلستان ،طی حکمی ،مهندس سعید برهانزایی را به عنوان

سرپرست امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی بنیاد مسکن استان منصوب نمود.
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از چه مواد و خوراکیهایی برای داشتن پوستی سالم
استفاده کنیم؟
برخی از مواد ،میوهها و خوراکیها میتوانند در داش��تن پوستی شاداب
و سالم به ما کمک نمایند.
آنه��ا به خاطر دارا ب��ودن آنتی اکس��یدانها و ویتامینهای مهم نقش
بس��یار سازنده و مؤثری بر روی پوس��ت ما دارند .به غیر از این سیستم
ایمنی بدن را افزایش میدهن��د و نمیگذارند دچار بیماریهای مختلف
شویم.
در زیر به چنین مواد و خوراکیهایی اشاره میکنیم:

• ماهی آزاد با استرس و افسردگی مبارزه میکند
این ماهی میتواند میزان ویتامین  Dبدن را تأمین کند و برای سالمت

این سبزی حاوی ویتامین  Kاست که سبب بهبود جریان خون در بدن
میش��ود و برای کاهش فش��ار خون باال مؤثر میباشد .کرفس از طرفی
موجب کاهش اس��ترس است و استرس میتواند در پوست آسیب ایجاد
کند و آن را در معرض پیری زودرس قرار دهد .س��دیم و پتاسیم کرفس
نیز مانع از هیدراته شدن بدن میگردد.

• دانههای مختلف نیز برای پوست مفید است

• کرفس منبع سدیم و پتاسیم است

• فلفل دلمهای قرمز رنگ حاوی ویتامین  B6است

ای��ن نوع فلفل پر خاصیت و ش��امل فیبرهای غذایی مختلف اس��ت و
آن را میتوان خام یا پخته مصرف نمود .اس��تفاده از آن مانع ایجاد چین
و چروک در پوس��ت میگردد .به غی��ر از ویتامین  B6فلفل قرمز دارای
ویتامین  Cنیز میباش��د که این دو ویتامین هر کدام برای جلوگیری از
سرماخوردگی و ایمنی بدن انسان الزم است.
• روغن نارگیل با آکنه مقابله میکند

این روغن حاوی چربیهای اش��باع شده است .همچنین دارای لوریک
اسید است که خاصیت ضد باکتریایی و ضد ویروسی دارد و با عفونتها
و آکنه مقابله خواهد کرد .برای این که پوست نرم و صافی داشته باشید
میتوانید روزانه یک قاش��ق غذاخوری از این روغن را برای هر نقطه از
پوست بدن خود که میخواهید مانند کرم استفاده کنید.
• اسفناج منبع آهن و ویتامین  Eاست

این س��بزی بس��یار خاصی��ت دارد و دارای کلروفیل ،فولیک اس��ید و
ویتامین  Eمیباشد .به جز این شامل پروتئینهای گیاهی است .از همه
12

مهمتر یک منبع غنی از آهن اس��ت و حاوی آنتی اکس��یدانی است که با
هر نوع مش��کل پوستی مقابله میکند .حتم ًا الزم است که این سبزی را
روزانه همراه غذای خود بهصورت بُرانی یا نرگسی استفاده نمایید و تأثیر
مثبت آن را بر روی پوست مشاهده کنید.

قلب و مغز نیز مفید اس��ت .ماهی آزاد سرش��ار از اسیدهای چرب اُمگا 3
میباشد و با التهاب و چین و چروک پوست و صورت مقابله میکند.
میزان باالی اُمگا  3موجود در این ماهی موجب مرطوب ش��دن پوست
از درون بدن میش��ود .از س��ویی مصرف این ماهی میتواند از سرطان
کولون و بیماریهای قلبی و افسردگی جلوگیری کند.
دانههایی مانند تخم ش��ربتی ،شاهدانه ،کنجد ،تخمه کدو و آفتابگردان
هم ب��رای برط��رف کردن چروک پوس��ت نافع اس��ت .بهوی��ژه تخمه
آفتابگردان حاوی س��لنیوم اس��ت که تأثیر زیادی در مقابله با رفع چین
و چروک دارد.
منیزی��وم موج��ود در این دانهه��ا میزان اس��ترس را کاهش میدهد و
اس��یدهای چرب اُمگا  3نیز که در تخم کتان و تخم شربتی میباشد در
مقابل��ه با آکنه و چین و چروک فوق العاده عمل میکند .برای اس��تفاده
از این دانهها میتوانید آنها را روی س��االد بپاش��ید یا داخل ظرف ماست
خود بریزید.
• چای سبز منبع آنتی اکسیدانها میباشد

این چای و خاصیت آن را همه یا خواندهاند یا شنیدهاند .چای سبز منبع
آنتی اکسیدان و اسید آمینه است که به آرامش بدن کمک میکند .چای
سبز در رفع استرس مؤثر است و نداشتن استرس نیز موجب کاهش چین
و چروک پوست میگردد و آنتی اکسیدان این چای ضد سرطان است.
تهیه و نگارش :ایرج صامتی
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اخبار دفتر امور هماهنگی ماشینآالت
برنامه پایش وضعیت ماشینآالت استانها از طریق آنالیز روغن
بکارگی��ری فن آوری پایش وضعیت ماش��ینآالت از طریق آنالیز روغن
از س��ال  1386نقطه عطفی در حفظ و صیانت از سرمایههای ملی و ارتقاء
بهره وری ماش��ینآالت بنیاد مس��کن بوده که بهصورت کش��وری توسط
دفترامور هماهنگی ماش��ینآالت نهادینه گردیده است .تجربههای عملی
این مطلب را اثبات میکند که حتی با وجود س��رویس و نگهداری مناسب
همچن��ان دس��تگاهها حین کار به دالی��ل فنی داخلی ی��ا متأثر از عوامل
بیرون��ی مانند آلودگیها دچار ایرادهایی میش��وند ک��ه تنها پس از توقف
اضطراری دس��تگاه به علت نیاز به تعمیرهای اساسی متوجه آنها میشویم
در حالی که به کمک آنالیز روغن ادواری و طبق برنامه قادر به شناس��ایی
و رفع بهموقع آنها هستیم و در نهایت نتایج حاصل از آن ،باال رفتن درصد
آماده بکاری دس��تگاه ،جلوگیری از توقفهای پیشبینی نش��ده و کاهش
هزینههای هنگفت تعمیرات اساسی خواهد بود.
پایش وضعیت ماش��ینآالت از ش��هریور ماه س��ال  94بهص��ورت آمار
کش��وری در قالب  18گزارش به تمامی استانها منعکس شده که موجب
افزایش اثر بخشی این تکنیک مؤثر در بخش نگهداری و تعمیرات ناوگان
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مقدمه:

بنیاد مسکن شده است.
مواردی که بهصورت س��ر فص��ل ،معیار تجزیه و تحلی��ل عملکرد قرار
گرفتهان��د بر مبنای وضعیت نمونه در گ��زارش نتیجه آنالیز روغن انتخاب
گردیدهاند .مواردی چون عادی -مرزی قابل قبول  -به ش��دت بحرانی-
نیاز به رسیدگی -بهبود وضعیت قابل قبول و ...از آن جملهاند.
همانگونه که در جدول باال مالحظه میشود تعداد آزمایشها از سال 94
روند صعودی داش��ته است ولی پس از وقوع زلزله کرمانشاه روند صعودی
با ش��یب کمتری رش��د داش��ته که دلیل آن ش��رایط اضطراری و حضور
ماش��ینآالت در مناطق زلزلهزده بوده و پس از آن هم سیل در استانهای
لرستان و خوزستان این روند رشد ،تعداد آزمایشها را کند کرده است.
اما براس��اس آمار فوق که نش��اندهنده کیفیت نمونهگیری میباشد ،با
توجه به توصیههای کارشناس��ان این دفتر و دورههای آموزش��ی ،س��طح
کیفی آزمایش��ات باالتر رفته اس��ت .به عنوان مثال افزایش درصد تحقق،
افزایش تعداد آزمایش��ات بدون مشاهده فرس��ایش و کاهش موارد نیاز به
بررس��ی دارد که نشاندهنده اشتباهات تکنیکی در اخذ نمونه از دستگاهها
میباشد و افزایش موارد بهبود یافته از آن جمله است.
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کارب��رد آنالی��ز روغن و صرف��ه جوییهای حاص��ل از آن تنها معطوف به
بررس��ی فرس��ایش در ماش��ینآالت و رفع عیوب بهموقع آنها نیست .آنالیز
روغ��ن به عنوان ابزار مفید و مؤثر جهت پیش��گیری در روغنهای جدید نیز
کاربرد دارد به نحوی که روغن نامرغوب که توان محافظت از موتور و سایر
بخش��های انتقال قدرت را ندارد ،قبل از استفاده در دستگاهها شناسایی و از
چرخه اس��تفاده خارج میگردد .محاسبات صرفه جویی ناشی از عدم استفاده
از روغن نامرغوب در دستگاههای یک استان و جلوگیری از صدمات فنی به
تنهایی توجیه اس��تفاده و بکارگیری این تکنیک پایش وضعیت ماشینآالت
از طری��ق آنالیز روغن را اثیات میکن��د .به عنوان مثال هزینه یک آزمایش
آنالیز روغن جدید در سال  98در حدود  250هزار تومان است که در مقایسه
با هزینه ناشی از تعمیرات اساسی موتور یا گیربکس تمامیماشینآالت یک
استان عدد ناچیزی خواهد بود.

آمار سال  93تا نه ماهه
سال  98نشاندهنده روند
بکارگی��ری قانونمندت��ر
آنالیز روغنه��ای نو در
اس��تانها بوده اس��ت و
اهمی��ت بی��ش از پیش
استانها جهت اخذ تأیید
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اصالت و مش��خصات فنی روغنهای نو را قبل از استفاده در دستگاه نشان
میدهد.
خروجی گزارشها و توصیههای فنی آزمایش��گاه نشاندهنده این مطلب
مهم اس��ت که در حدود نیمی از نمونه روغنهای نو خریداری ش��ده توسط
اس��تانها نیازمند توجه به توصیههای فنی یا دارای ایراد در مشخصات فنی
و تأثیر گذار روغن اس��ت و قابلیت ایجاد فرسایش در دستگاهها را دارد و به
مدد آنالیز روغنهای نو از بکارگیری آنها در دستگاه جلوگیری شده است.

تعداد موارد بهبود یافته نشاندهنده تعداد آزمایشهایی است که فرسایش
در قطعات موتوری و انتقال قدرت را شناس��ایی و با برنامهریزی و عیبیابی
دقیق ،عیبهای شناسایی شده رفع گردیدهاست و آزمایشهای بعدی نتایج
بدون فرسایش را نشان میدهند.
با برآورد کارشناس��ی صورت گرفته ،صرفه جویی حاصل از خرید قطعات،
اجرت تعمیرات ،اجاره دستگاه مشابه به دلیل جلوگیری از توقف پروژه ،بیکار
بودن راننده در زمان تعمیرات و س��ایر هزینههای تحمیلی برای یک تعمیر
اساس��ی موتور در سال  93معادل  20میلیون تومان بوده است و با احتساب
تورم برای س��الهای بعد جدول ذیل نمایانگر صرفه جوییهای حاصل طی
سال  93تا  9ماهه سال  98میباشد.
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اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان آذربايجان شرقي
دیدار نماینده مجلس شورای اسالمی با مدیرکل بنیاد مسکن استان

به گ��زارش روابط عموم��ی ،احمد محرمزاده -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان کلیبر که در دوره یازدهم به عنوان نماینده منتخب جدید
شهرس��تانهای اهر و هریس به مجلس ش��ورای اس�لامیراه یافته
بود ،با مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن استان دیدار نمود و از
نزدیک در مورد برنامههای آتی و مس��ائل و مش��کالت شهرستان به
بحث و تبادلنظر پرداختند.
در ابتدا مهندس باباپور در س��خنانی با ابراز خوش��حالی از انتخاب
مح��رمزاده به عنوان نماینده مجلس ،تأکید کرد که وی باید با انجام
کارها موجب رضایت مردم شود.
در ادامه احم��د محرمزاده با قدردانی از حمای��ت مهندس باباپور و
کلی��ه همکارانش گفت :قول میدهم که تا توان دارم به مش��کالت
مردم رس��یدگی نموده و با تالش فراوان اعتبارهای این دو شهرس��تان را افزایش داده و با کمک همکاران بنیاد مس��کن و با تالش مضاعف در
عمران و آبادانی منطقه گام مؤثری برداریم.

مراسم معارفه

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور ش��کری -معاون
اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه ،مهندس باباپور -مدیرکل
بنیاد مسکن استان ،طی حکمی ،مهندس خلیل احمدیان را به عنوان
مدیر جدید بنیاد مس��کن این شهرس��تان منص��وب و از تالشهای
مهندس مقتومی -مدیر قبلی بنیاد مس��کن شهرستان با اعطای لوح
سپاسی تجلیل نمود.

خداوند روزه را واجب كرد تا به وسیله آن اخالص خلق را بیازماید-امام على(ع)
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مراسم تودیع و معارفه

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می ب��ا حضور مهندس باباپور-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان و گروهی از اعضای شورای پایگاه ،طی
حکمی از سوی سرهنگ پاسدار محمودزاده -فرمانده حوزه کارمندی
شهید مدنی شهر تبریز ،رحمان حسنزاده -رییس دفتر حوزه مدیرکل
با حفظ س��مت سه س��ال به عنوان فرمانده پایگاه شهید جمالی بنیاد
مسکن استان منصوب شد و از تالشهای حسین محجل حکمآبادی
که ب��ه افتخار بازنشس��تگی نائل آمده بود ،با اعطای لوح س��پاس و
جوائزی تجلیل گردید.
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اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمي استان آذربايجان غربي
افتتاح همزمان تعداد  26طرح هادی در سطح روستاهای استان

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور دکتر محمدمهدی
شهریاری -استاندار ،بهصورت همزمان تعداد  26طرح هادی و پروژه
مشارکتی آسفالت در روستای قولنجی از توابع بخش انزل شهرستان
ارومیه به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مسکن استان گزارشی
از فعالیتهای  ۴۰س��اله بنیاد مس��کن در خدمترسانی به روستاییان
و محرومی��ن جامعه بهویژه در بخش تهیه و اجرای طرح هادی و نیز
پروژههای مشارکتی آسفالت ارائه داد.
در ادامه دکتر ش��هریاری با قدردانی از تالشهای مجموعه کارکنان
بنیاد مس��کن اس��تان که عمران و آبادانی را برای روستاها به ارمغان
آوردهاند ،از اهالی ،دهیاران و شوراهای روستاها درخواست نمود که با همکاری با بنیاد مسکن این نهاد را در تحقق آرمانها و اهدافش یاری نمایند.
همچنین با حضور مسئولین یاد شده ،حجتاالسالموالمسلمین عباسی -امامجمعه شهر قوشچی ،مال محمدزاده -فرماندار شهرستان ارومیه و
گروهی از مدیران و مسئولین استان و شهرستان ،تعداد  1000جلد سند مالکیت واحدهای مسکونی روستاییان به مالکین اعطاء گردید.

بهرهبرداری ازپروژه مشارکتی آسفالت در روستای قیپچاق
بناب��ر گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،در مراس��میکه ب��ا حض��ور
حجتاالسالموالمس��لمین آذرپندار -امامجمعه شهر چهار برج ،دکتر
محبینیا -نماینده مردم شهرستانهای میاندوآب ،شاهین دژ و تکاب
در مجلس شورای اسالمی ،قهرمانی -فرماندار و گروهی از مسئولین
شهرس��تان میاندوآب برگزار ش��ده بود 18500 ،مترمربع از آس��فالت
معابر روستای قیپچاق شهرستان میاندوآب به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا حجتاالسالموالمس��لمین آذرپندار با اشاره به فعالیتهای
چشمگیر بنیاد مس��کن در شهرستان میاندوآب و روستای قیپچاق از
تالشهای بنیاد مسکن قدردانی کرد.
س��پس مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به آمار

خداوند روزه را واجب كرده تا بدین وسیله دارا و ندار (غنى و فقیر) مساوى گردند -امام صادق(ع)
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مجموعه بنیاد مسکن میباشد .وی در ادامه از توجه رئیس بنیاد مسکن و مهندس شاملو در اختصاص اعتبارهای عمرانی
در حوزه عمران روستایی و پیگیریهای مدیرکل و مجموعه بنیاد مسکن استان و شهرستان میاندوآب قدردانی نمود.

گفتنی اس��ت در این مراس��م از تالشهای مهندس بدلی و مهندس هادی -مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان میاندوآب در مورد عمران و آبادانی
روستاهای استان با اهدای لوح تقدیر از آنان تجلیل به عمل آمد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

و عملکرد بنیاد مس��کن در زمینههای گوناگون بهویژه در زمینه آس��فالت معابر روس��تایی از اهالی خواس��ت تا در حفظ و نگهداری طرح عمرانی
کوشا باشند.
در ادام��ه دکتر محبینیا نیز گفت :فعالیتهای عمرانی بنیاد مس�کن در روس�تاها چش�مگیر میباش�د و این نتیجه تالش

افتتاح مشترک طرح هادی و تعداد  55واحد مسکن روستایی در روستای رحیمخان
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس بدلی-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از بخش��داران و مس��ئولین
شهرس��تان ،ط��رح هادی روس��تای رحیمخ��ان از توابع شهرس��تان
بوکان افتتاح ش��د و بهطور همزمان تعداد  55واحد مسکن روستایی
مقاومسازی شده این شهرستان نیز به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم جمال محمدی -بخشدار سیمینه شهرستان بوکان با
قدردانی از تالشهای کارکنان بنیاد مس��کن گفت :عمران و آبادانی
امروز روس��تاهای شهرستان بهویژه روستاهای بخش سیمینه حاصل
تالشها و پیگیریهای مس��تمر این مجموعه میباشد .محمدی در
ادامه خواستار تداوم این خدمات در سایر روستاهای شهرستان شد.
سپس مهندس بدلی ضمن دیدار و گفتگو با اهالی گفت :آبادانی امروز روستای رحیمخان و سایر روستاهای مشابه و شادمانی اهالی این روستاها
از تالش و همکاری مجموعه مسئولین ،اهالی و کارکنان بنیاد مسکن بهدست آمد .وی تأکید کرد که روستاییان در حفظ و نگهداری طرحهای
اجرا شده کوشش نمایند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان از روستاییان خواست که با اقدام به مقاومسازی واحدهای مسکونی از طریق استفاده از تسهیالت طرح ویژه ،پازل
عمران و آبادانی روستاها را تکمیل نمایند.
در ادامه مهندس هادی -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرستان بوکان نیز گزارشی از وضعیت تهیه و اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان،
اعتبار هزینه شده برای اجرای طرح هادی روستای رحیمخان و همچنین اعتبارهای هزینه شده برای واحدهای مقاومسازی شده را به حاضرین
در مراسم ارائه نمود.

افتتاح طرح هادی روستای نازک سفلی

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور دکتر صفری-
فرماندار شهرس��تان پلدش��ت ،مهندس یاس��ر محمدزاده از معاونت
عمرانی فرمانداری و گروهی از مسئولین شهرستان ،پروژه مشارکتی
آس��فالت روس��تای نازک سفلی شهرستان پلدش��ت مورد افتتاح قرار
گرفت.
در این مراس��م مهندس آقازاده -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان
پلدش��ت با ارائه گزارشی از فعالیتها و اقدامهای انجام شده این نهاد
در شهرستان پلدشت بهویژه در زمینه اجرای طرح هادی و پروژههای
مشارکتی آسفالت اجرای طرح هادی ،همچنین پروژههای مشارکتی
آس��فالت در  8روس��تای این شهرستان خواس��تار افزایش تخصیص
اعتبارهای عمرانی برای پروژههای عمرانی شد.

مردم به انجام روزه امر شدهاند تا درد گرسنگى و تشنگى را بفهمند و به واسطه آن فقر و
بیچارگى آخرت را بیابند -امام رضا(ع)
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سپس دکتر صفری نیز با سپاس از اقدامهای انجام شده و تبدیل محیط روستا به محل بهداشتی و دلپذیر برای ساکنین آنها خواستار تالش و
دقت اهالی و دهیاران روستاها در نگهداری از طرحهای اجرا شده گردید.
همچنین با حضور مسئولین یاد شده تعداد  25واحد مسکونی مقاومسازی شده روستایی در شهرستان پلدشت به بهرهبرداری رسیدند.

افتتاح طرح هادی روستای بابااحمد
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور دکتر محمدزاده-
فرماندار شهرستان چالدران و گروهی از مسئولین ادارههای شهرستان
طرح هادی روستای بابااحمد شهرستان چالدران افتتاح شد.
در این مراس��م مهندس احمری -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
گزارش��ی از عملکرد و خدمات بنیاد مس��کن در س��طح روس��تاها و
شهرهای زیر  25000نفر جمعیت ارائه نمود.
در ادام��ه دکتر محمدزاده در س��خنانی گفت :برنامهها و طرحهای
عمرانی بنیاد مس��کن در سطح استان بهویژه در سطح روستاهای این
شهرس��تان منجر به افزایش رغبت اهالی به ماندگاری در روستاها و
مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها ،نیز کاهش پدیده زشت حاشیهنشینی شده است .وی حفظ و نگهداری از طرحهای اجرا شده در روستاها
را وظیفه تک تک اهالی بیان کرده و از تالشهای بنیاد مسکن شهرستان تقدیر نمود.

افتتاح تعداد  25واحد مسکن روستایی در روستای حمزیان علیا

بناب��ر گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،در مراس��میکه ب��ا حض��ور
حجتاالسالموالمس��لمین جمش��یدی -امامجمعه ،حجتاالس�لام
قنب��ری -نماینده ولیفقیه در س��پاه و دکتر عل��ی محمدی ایروانلو-
فرماندار و گروهی از بخش��داران اعضای ش��ورای اداری شهرس��تان
چایپاره برگزار ش��د ،بهطور نمادین تعداد  25واحد مس��کن روستایی
مقاومسازی ش��ده در روس��تای حمزیان علیا از توابع بخش مرکزی
شهرستان چایپاره افتتاح گردید.
در این مراس��م مهندس عبدا ...زاده -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
چایپاره گفت :از تعداد  5200واحد مس��کونی روس��تایی شهرس��تان
بیش از  3000واحد مس��کونی با اس��تفاده از تس��هیالت طرح ویژه،
مقاومسازی شده و تعداد  25واحد نیز مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند.
مهندس عبدا ...زاده در ادامه از همکاری و همراهی امامجمعه و فرماندار با بنیاد مس��کن شهرس��تان ،در پیگیری ش��یوه جذب تسهیالت طرح
ویژه از بانکهای عامل و ...قدردانی کرد.
س��پس حجتاالسالموالمس��لمین جمشیدی نیز ،یکی از تأکیدها در دین مبین اسالم را توجه به خانواده و تأمین نیازهای اصلیخانواده ،بهویژه
مس��کن مقاوم عنوان نمود و از همه اهالی درخواس��ت نمود با همکاری بنیاد مس��کن و اس��تفاده از تسهیالت طرح ویژه عالوه بر عمل کردن به
فرایض دینی در ایجاد محیطی ایمن ،شاداب و بهداشتی برایخانوادههای خود کوشا باشند.
در ادامه دکتر علی محمدی ایروانلو در س��خنانی با اش��اره به این که شهرس��تان چایپاره یکی از شهرستانهای با رشد جمعیتی باال بوده و نیاز
است که با اقدامها و تدبیرهای الزم به فکر تأمین مسکن مناسب برای اهالی بهویژه جوانان باشیم ،اجرای طرح ویژه بهسازی را یکی از بهترین
راهکارهای موجود در حل این مش��کل دانس��ته و با توجه به اینکه این تسهیالت در شهر چایپاره نیز قابل دریافت میباشد از تمامیبی مسکنها
یا دارندگان واحدهای فرسوده و کمدوام دعوت نمود تا با استفاده از تسهیالت طرح ویژه نسبت به تأمین سرپناه خوب و مقاوم اقدام نمایند .وی
در ادامه از تالشهای بنیاد مسکن شهرستان چایپاره بهویژه در بحث اجرای طرح ویژه قدردانی کرد.
همچنین طرح هادی و پروژههای مش��ارکتی آس��فالت روستاهای دیزج حاتمخان و قره کندی شهرستان چایپاره با حضور مسئولین یاد شده به

براى هر چیزى زكاتى است و زكات بدنها روزه است -رسول خدا(ص)
18

افتتاح طرح هادی و پروژههای مشارکتی آسفالت روستاهای احمدآباد و وار
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بنابر گزارش روابط عمومی ،پروژههای آسفالت مشارکتی روستاهای
احمدآباد و وار شهرستان خوی با حضور عابدی -فرماندار و گروهی از
بخشداران اعضای شورای اداری شهرستان خوی افتتاح شد.
در این مراس��م مهندس رحیم لو -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
خوی گفت :بنیاد مس��کن استان در سال جاری از محل قیر یارانهای
توانس��ته است معابر  13روستای شهرس��تان شامل  7روستای جدید
و  6روس��تای نیم��ه تمام را با مس��احتی بی��ش از  96000مترمربع
آس��فالتریزی نماید که با این اقدام در مجموع اهالی  27روس��تای
شهرستان از نعمت محیط سالم و بهداشتی برخوردار گردیدهاند.
سپس عابدی نیز از فعالیتهای انجام شده بنیاد مسکن شهرستان
چایپ��اره در س��ال  98بهویژه در اج��رای طرح ه��ادی و پروژههای
مش��ارکتی که س��بب ارتقای سطح بهداشت و رفاه در روس��تاهای شهرستان و تبدیل محیط روستاها به محیط شاداب و سالم برای زندگی اهالی
شده است ،قدردانی کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری رسید.
در این مراسم مهندس عبدا ...زاده گفت :بنیاد مسکن استان تاکنون توانسته است در  14روستا اقدام به اجرای طرح هادی نماید و برای رسیدن
به میانگین کشوری و اصالح شاخص شهرستان در اجرای طرح هادی باید طرح هادی  7روستای دیگر نیز اجرا شود.

افتتاح پروژه آسفالت مشارکتی روستای ورگیل

بنابر گ��زارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور نقش��ینپور-
فرماندار شهرس��تان سردشت و گروهی از مسئولین شهرستان ،پروژه
مش��ارکتی آسفالت روس��تای ورگیل از توابع بخش وزینه شهرستان
سردشت مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در ابتدای این مراسم مهندس معروفی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
سردش��ت گزارشی از فعالیتهای انجام ش��ده توسط بنیاد مسکن در
حوزهه��ای کاری مربوط به این نه��اد را ارائه داد و از همکاری خوب
دهیاران در زمینه اجرای پروژههای مشارکتی تقدیر و تشکر نمود.
سپس نقش��ینپور گفت :روستاهای سردش��ت با فعالیتهای بنیاد
مس��کن جانی دوباره گرفته و شور و نش��اط ،بهداشت و سالمتی در
روس��تاهای سردش��ت جاری گردیده است .وی با بیان این مطلب که اهالی بعد از این اقدامها در کانالهای مجازی تصاویر روستاهای خود را به
نمایش گذاشته و به آن افتخار میکنند ادامه داد شادابی و دلگرمی امروز روستاییان سردشت مدیون عملکرد و اقدامهای بنیاد مسکن میباشد.

فرماندار شهرس�تان سردشت با قدردانی از بنیاد مس�کن ،خواستار ادامه این روند در سایر روستاهای شهرستان شد
و از تمامی اهالی روستاها دعوت نمود که در کنار همکاری برای اجرای طرحهای عمرانی به مسکن روستایی نیز به دلیل
کمدوام و بیدوام بودن واحدها ،توجه ویژه داشته باشند.

گفتنی اس��ت  6000مترمربع از معابر روس��تای ورگیل با هزینهای بیش از  4700میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارهای قیر یارانهای و آورده
اهالی و دهیاری روستا ،آسفالتریزی گردیده است.

روزه گرفتن در گرما ،جهاد است -رسول خدا(ص)
19
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بهرهمندی اهالی روستاهای قرهقشالق و سرای ملک از نعمت محیط سالم و بهداشتی
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بنابر گزارش روابط عمومی ،پروژههای مش��ارکتی آسفالت با متراژ
بی��ش از  28500مترمربع ب��ا حضور اصغری -فرماندار شهرس��تان
سلماس ،مهندس بدلی -مدیرکل ،محبی و شعبانی -معاونین عمران
روستایی و بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان و گروهی
از بخشداران اعضای شورای اداری شهرستان به بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م مهندس جعفری -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان
س��لماس با بیان مطالبی گفت :بنیاد مس��کن از ابتدای شروع طرح
پروژههای مشارکتی تاکنون بیش از  378000مترمربع از معابر 23
روستای شهرستان را با همکاری و مشارکت خوب اهالی و دهیاران
آسفالتریزی کرده است که پروژههای روستاهای سرای ملک و قرهقشالق نیز نمونهای از این پروژههای مشارکتی میباشند.
س��پس اصغری نیز در س�خنانی گفت :عملکرد بنیاد مس�کن در حوزه کاری خود بهویژه در زمینه آس�فالتریزی معابر

روس�تایی قابل تحس�ین میباش�د .وی در ادامه خواس�تار همکاری هر چه بیش�تر اهالی با بنیاد مس�کن در زمینه اجرای
پروژههای عمران روستایی و کمک به اجرای طرح ویژه بهسازی و مقاومسازی مسکن روستایی شد.

بهرهبرداری از پروژههای عمرانی

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور دکتر رحمانی -معاون
هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری ،دکتر خدرلو -مدیرکل امور روس��تایی و
شوراها ،مهندس جعفری -مدیرکل مدیریت بحران ،مهندس بدلی -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان و عبدالهی اصل -فرماندار شهرستان شوط ،تعداد 30
واحد مس��کونی مقاوم روستایی ،طرح هادی و پروژههای آسفالت مشارکتی
روستاهای قره آیاق و کش آرخی به بهرهبرداری رسیدند.
در ابتدای مراس��م مهندس بی صبری -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان
شوط گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن ارائه نمود.
مهندس بیصبری در ادامه از آس��فالتریزی بی��ش از  27000مترمربع از
محل قیر یارانهای در این دو روس��تا هزینهای حدود  3میلیارد ریال از محل
تسهیالت بانکی ارزان قیمت و آورده مالکین توضیحهایی را ارائه داد.
سپس دکتر رحمانی از تالشهای انجام شده در حوزههای عمران روستایی و نیز عملکرد خوب بنیاد مسکن در زمینه ارائه اسناد مالکیت برای
واحدهای روستایی و شهرهای زیر  25000نفر و نیز تالش برای مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی قدردانی کرد.

بهرهبرداری از تعداد  60واحد مس��کونی مقاوم روس��تایی و پروژههای مش��ارکتی آسفالت در سه
روستای شهرستان ماکو
بنابر گزارش روابط عمومی ،تعداد  60واحد مس��کونی مقاوم روس��تایی،
طرح هادی و پروژههای آسفالت مشارکتی روستاهای گجوت ،کشمشتپه
و باغچه جوق با حضور حجتاالسالموالمس��لمین س��یدمحمد هاش��می-
امامجمعه ش��هر ماکو ،عباس��ی -فرماندار و گروهی از بخشداران و اعضای
شورای اداری شهرستان برگزار شد.
در این مراس��م مهندس طالبزاده -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان ماکو
گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن بیان نمود.
س��پس حجتاالسالم س��یدمحمد هاش��میبه ،توجه به محیط و مسکن

روزه نفس از لذت هاى دنیوى سودمندترین روزههاست -امام على(ع)
20

بهرهبرداری از تعداد  55واحد مسکونی مقاوم روستایی ،طرح هادی و پروژههای مشارکتی آسفالت
در روستای داشخانه
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��میبهطور همزمان تعداد 55
واحد مس��کونی مقاوم روس��تایی ،طرح هادی و پروژههای آس��فالت
مشارکتی روستای داشخانه شهرستان مهاباد با حضور دکتر شجاعی-
فرماندار شهرس��تان مهاباد و گروهی از بخشداران و اعضای شورای
اداری شهرستان به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم مهندس حنیف سالمت -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
مهاباد ،گزارش��ی از اهم فعالیتهای انجام ش��ده در این شهرستان را
ارائه داد.
سپس دکتر ش�جاعی در س�خنانی گفت :رف�اه ،آسایش،

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مناس��ب و نیز توجه به پاکیزگی که رکن اصلی هر فرد مس��لمان میباش��د اش��اره کرد و گفت :بنیاد مس��کن این یادگار حضرت امام خمینی(ره)
همیشه در احقاق این چند اصل دین مبین اسالم تالش و کوشش مینماید.
س��پس عباس��ی در سخنانی گفت :شاخصهای مسکن روستایی در شهرستان ماکو با همت و تالش کارکنان بنیاد مسکن خوب است ولی باید
تا مقاومس��ازی آخرین واحد مس��کونی روس��تایی تالش نماییم .وی با قدردانی از کارکنان بنیاد مسکن ،خواستار همکاری بیشتر اهالی در زمینه
مقاومسازی واحدهای روستایی شد.

بهداش�ت و زیبایی نتیجه تالشهای کارکنان بنیاد مسکن
در راه خدم�ت ب�ه محرومین بهوی�ژه روس�تاییان بوده
است .وی در ادامه از خدمات و تالشهای کارکنان بنیاد مسکن بهویژه شهرستان مهاباد قدردانی نمود.

افتتاح طرح هادی و پروژههای مشارکتی آسفالت روستاهای محمدشاه و قره قصاب

بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،ط��رح هادی و پروژههای آس��فالت
مشارکتی روستاهای محمدشاه و قره قصاب شهرستان نقده با حضور
فرامرزی -فرماندار و گروهی از بخش��داران و اعضای شورای اداری
شهرستان به بهرهبرداری رسید.
در ابت��دا مهن��دس نقی زاد -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان نقده،
توضیحهای��ی را در م��ورد عملکرد و فعالیتهای انجام یافته توس��ط
بنیاد مسکن در سطح روستاهای شهرستان ارائه نمود.
مهن��دس نق��ی زاد از هم��کاری و همراهی بخش��داران ،دهیاران و
بهویژه اهالی روس��تاهای شهرستان نقده با بنیاد مسکن شهرستان ،در
مسیرگشایی و آمادهسازی معابر برای اجرای آسفالتریزی قدردانی کرد.
همچنین بهطور نمادین تعداد  30واحد مسکن روستایی مقاومسازی
شده در روستای قره قصاب از توابع بخش محمدیار شهرستان نقده به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم فرامرزی با قدردانی از تالشهای انجام یافته در مورد فعالیتهای بنیاد مسکن و پیگیریهای مجموعه کارکنان و ناظرین این
نهاد در تحقق این هدف گفت :شهرس��تان چایپاره یکی از شهرس��تانهای با رش��د جمعیتی باال بوده و نیاز است که با اقدامها و تدبیرهای الزم
به فکر تأمین مسکن مناسب برای اهالی بهویژه جوانان باشیم .وی اجرای طرح ویژه بهسازی را یکی از بهترین راهکارهای موجود در حل این
مش��کل دانس��ته و با توجه به اینکه این تسهیالت در شهر چایپاره نیز قابل دریافت میباشد از تمامیبی مسکنها یا دارندگان واحدهای فرسوده
و کمدوام دعوت کرد تا با استفاده از تسهیالت طرح ویژه نسبت به تأمین سرپناه خوب و مقاوم اقدام نمایند.
فرماندار در ادامه از تالشهای بنیاد مسکن شهرستان چایپاره بهویژه در بحث اجرای طرح ویژه قدردانی کرد.

روزه پرهیز از حرام ها است همچنان كه شخص از خوردنى و نوشیدنى پرهیز مىكند -امام على(ع)
21

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار با خانواده شهدا
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بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس بدلی -مدیرکل ،حجتاالسالم
دکتر س��عید بهادری -قائممقام مس��ئول دفت��ر نمایندگی ولیفقیه و
گروهی از کارکنان بنیاد مسکن استان با تعدادی ازخانوادههای معظم
شهدا و جانبازان دیدار کردند.
در این دیدار مهندس بدلی با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام(ره)
و شهدای واال مقام انقالب اسالمی ،صبر و استقامتخانوادههای این
عزی��زان را الگویی بیبدیل برای ایس��تادگی در مقابل مش��کالت و
هجمههای امروزی دشمنان نظام مقدس جمهوری اسالمیدانست و
دعای خیر این عزیزان را یکی از مهمترین پش��توانهها برای عبور از
این سختیها برشمرد.
سپس حجتاالسالم دکتر بهادری نیز در این دیدار شهیدان را تربیت یافته مادرانی دانست که با تأسی ازخانم فاطمه(س) و حضرت زینب(س)
فرزندانی تربیت کردند که هر ایرانی وطن پرستی با شنیدن نام این عزیزان احساس افتخار و سربلندی مینماید.

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان اردبیل
تجليل از ايثارگران

به گزارش روابط عمومی ،مهندس فرهاد س��بحانی ـ مدیرکل بنیاد مسکن
استان در جریان گرامیداشت س��الروز شهادت سردار سرافراز میهن اسالمی،
ش��هید مهدی باکری و همچنین بزرگداش��ت روز ش��هداء گف��ت :تجليل از
عزیزان��ی که ب��ا از جان گذش��تگی در صفوف مقدم جبههه��ا از تجاوزگری
ددمنش��انه دشمنان از جان مایه گذاش��تند ،موجب افتخار نسل حاضر بوده و
تکریم آن وظیفه مردم جامعه اسالمی است.
مهندس سبحانی در ادامه با قدردانی از این تالشهای ارزنده دینی و ملی
تأکید کرد :الزم اس��ت فرهنگ ایثار ،شهادت و دفاع از حریم اسالم و میهن
بیش از پیش بسط و گسترش یابد.
در ادامه این مراس��م عالوه بر تجليل از همکاران ایثارگرخانوادههای شهدا
و جانب��ازان ،از همکار ناصر میرزایی که از رزمندگان جنگ تحمیلی بود و به
مقام بازنشستگی نائل شد نیز با اهدای لوح از تالشهای وی در طول دوران خدمت قدردانی به عمل آمد.

نشست مدیرکل بنیاد مسکن با سرپرست شعب بانکهای استانی

بناب��ر گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،در زمینه رفع مش��کل تضمین و
تس��ریع در ارائه تسهیالت بانکی برای متقاضیان مقاومسازی مسکن
روس��تایی که بنیاد مس��کن در اقصی نقاط کش��ور مجری این طرح
عمران و آبادانی روستاها میباشد ،نشست مشترکی با حضور مدیرکل
بنیاد مسکن اس��تان و سرپرست بانکهای عامل استان شامل بانک
صادرات ،ملت و تجارت برگزار شد.
در این نشست مهندس فرهاد سبحانی -مدیرکل بنیادمسکن استان
با قدردانی از همکاری خ��وب بانکهای عامل با هدف تکریم ارباب
رجوع و تس��هیل در عقد قرارداد و تأمین تسهیالت متقاضیان ساخت

روزه سپر آتش (جهنم) است .یعنى به واسطه روزه گرفتن انسان از آتش جهنم در امان
خواهد بود -رسول خدا(ص)
22

مراسم اهدای نمادین اسناد محله جوی آباد

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور آیتا ...موس��وی-
امامجمعه شهرس��تان خمینی شهر ،دکتر ابطحی -نماینده شهرستان
خمینی ش��هر در مجلس شورای اس�لامی ،مهندسخانی -مدیرکل
بنیاد مسکن اس��تان ،مهندس مسلمزاده -فرماندار شهرستان ،معاون
فرماندار ،بخش��دار و رؤس��ای ادارههای ثبت اس��ناد و امالک و بنیاد
مس��کن شهرس��تان و اهالی محله جوی آباد ،تعدادی از اسناد صادر
ش��ده بهصورت نمادین در مس��جد حض��رت امیرالمومنین(ع) محله
جویآباد خمینی شهر تحویل مالکین شد.
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اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان اصفهان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مس��کن در سطح روس��تاهای استان و استفاده از تسهیالت طرح ویژه برای ساخت مس��کن مقاوم ،اجرای طرح مقاومسازی واحدهای مسکونی
در س��طح روس��تاهای استان به تعداد  7000واحد مسکونی در سال جاری خواس��تار ادامه این همکاری و تسریع در ارائه وامهای مربوطه توسط
بانکهای مرتبط با قبول پروندهها و ضمانت سفته زنجیره ای ،مورد انتظار است تا در سال آتی با تعامل و همافزایی الزم این تعداد محقق گردد.
مهندس س��بحانی در ادامه آمادگی این نهاد را برای حضور و همراهی کارشناس��ان بانکهای عامل در زمینه بازرس��ی و کارشناسی واحدهای
ساخته شده در اسرع وقت را مورد توجه قرار داده و گفت :برای اینکه مشکل متقاضیان و روستاییان استان در کمترین زمان ممکن حل و فصل
گردد ،این نهاد آماده هرگونه مساعدت و همکاری با بانکهای عامل میباشد.
در پایان هر یک از مدیران شعب بانکهای یاد شده با طرح مشکالت موردی ،مطالبی را در زمینه ارائه نقطه نظرها و راهکارهای ملزوم بیان
و پیشنهادهایی بر تشریک مساعی مطرح کردند.

نشست بررسی مسائل و مشکالت روستای محمدآباد کویرات

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی مس��ائل و مشکالت
روس��تای محمدآب��اد کویرات شهرس��تان آران و بی��دگل با حضور
مهندسخانی -مدیرکل ،مهندس کریمی -معاون عمران روس��تایی
و مهندس محمدی -مدیر امور اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی بنیاد
مس��کن اس��تان ،مهندس قدرتیان -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان،
رئیس شورای اسالمیو دهیار روستا در بنیاد مسکن شهرستان آران
و بیدگل برگزار شد.
ابتدا در این نشس��ت پ��س از بحث و تبادلنظر پیرامون مس��ائل
مربوطه ،با اهدای لوحی از تالشهای مهندس قدرتیان در روستای
محمدآباد کویرات قدردانی به عمل آمد.
س��پس مهندس قدرتیان گفت :در روس��تای محمدآباد تعداد 590
جلد و برگ سند مالکیت صادر و تحویل و همچنین تعداد  85فقره تسهیالت مسکن روستایی به ارزش 9میلیارد ریال پرداخت شده است.

روزه قلب بهتر از روزه زبان و روزه زبان بهتر از روزه شكم است -امام على(ع)
23

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

برگزاری همایش پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات و پاسخ به بحران
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به گ��زارش روابط عموم��ی ،همایش آموزش منطق��های با عنوان
پیش��گیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات و پاس��خ به بحران ویژه
شهرس��تانهای غ��رب اس��تان با حض��ور مهندس شیش��ه فروش-
مدی��رکل مدیری��ت بح��ران اس��تانداری ،فرمان��داران ،مدی��ران و
کارشناسان دستگاههای اجرایی شهرس��تانهای خوانسار ،گلپايگان،
فریدن ،فریدونشهر ،چادگان ،بوئین و میاندشت به میزبانی فرمانداری
شهرستان فریدن برگزار شد.
محوره��ای ای��ن همایش بحرانه��ای طبیعی ،بحران س��یالب و
بحرانهای جوی و س��رمازدگی بود که توسط اساتید برای حاضرین
ارائه و در پایان ،همایش با پرسش و پاسخ به پایان رسید.

دیدار مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه با مدیرکل بنیاد مسکن استان
به گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالموالمسلمین بِلک -مدیرکل
اداره اوق��اف و امور خیریه اس��تان با مهندسخان��ی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدارکه با حضور مهندس اس��ماعیلیپور -معاون بهره وری
اقتصادی ،حجتاالسالموالمس��لمین نصر -معاون حقوقی اداره کل
اوق��اف و امور خیریه اس��تان ،طرفه -رئی��س اداره حقوقی و امالک،
بهم��ن زیاری -مس��ئول واگذاری بنیاد مس��کن اس��تان و مهندس
فقیهینیا -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان اصفهان در بنیاد مس��کن
استان تشکیل شد ،حاضرین با ارائه گزارشی از عملکرد حوزه خود در
مورد تفاهمنامهها و تعاملهای موجود به بحث و تبادلنظر پرداختند.

امضای تفاهمنامه سهجانبه اجرای عملیات آمادهسازی فاز  4شهر جدید بهارستان در طرح اقدام ملی
به گ��زارش روابط عمومی ،تفاهمنامه س��هجانبه اج��رای عملیات
آمادهس��ازی توس��ط مهندس احم��دی -مدیرعامل ش��رکت عمران
ش��هر جدید بهارس��تان ،مهندسخانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
و مهندس داودی -مدیرعامل انجمن انبوه س��ازان اس��تان اصفهان
به امضا رسید.
مهندس دیمویی -معاون مس��کن ش��هری بنیاد مس��کن استان با
اشاره به شروع طرح اقدام ملی و در رابطه با تفاهمنامه مذکور گفت:
عملیات در فاز چهار ش��هر جدید بهارس��تان در قالب طرح اقدام ملی
میباش��د که بنیاد مسکن اس��تان به عنوان مجری طرح آمادهسازی
میباشد.
مهندس دیمویی تصریح کرد :بنیاد مسکن استان اصفهان به عنوان
مجری و انجمن انبوه سازان استان و نیز کارگزار طرح یاد شده میباشد.

آنگاه كه روزه مىگیرى باید چشم ،گوش ،مو و پوست تو هم روزهدار باشند .یعنى از گناهان
پرهیز كنند -امام صادق(ع)
24

برگزاری دوره آموزشی سامانه طرح اقدام ملی

به گزارش روابط عمومی ،دوره آموزشی سامانه طرح اقدام ملی با حضور مهندس دیمویی -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان ،معاونین
مس��کن شهری و کارشناسان مس��ئول بنیاد مسکن استانهای چهارمحال و بختیاری ،خراسان جنوبی ،سیس��تان و بلوچستان ،هرمزگان و یزد،
مدیران شعب استانهای یاد شده و کاربران سامانه در شعب شهرستانهای استان برگزار شد.
در این دوره آموزش��ی مهندس س��بحانی ،مهندس مظفری و مهندس باباپور از کارشناسان دفتر مرکزی بنیاد مسکن کشور به عنوان مدرسین
این دوره در مورد سامانه طرح اقدام ملی ،چگونگی توجیه مراجعهکنندگان به این سامانه ،نقطه نظرها و پیشنهادهایی را بیان کردند و نیز در مورد
سئوالهای شرکتکنندگان در این زمینه به بحث و تبادلنظر پرداختند.
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به گزارش روابط عمومی ،مراسم افتتاح آسفالت روستاهای شهرستان
فریدونشهر با حضور دکتر قاضی عسگر -معاون اقتصادی استانداری،
امامجمعه شهرستان ،فرماندار ،بخشدار و مدیران دستگاههای اجرایی
شهرستان برگزار شد.
در این مراس��م مهندس رحیمی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان
فریدونش��هر گفت :در حوزه عمران روس��تایی شهرستان فریدونشهر
در س��ال  1398با س��همیه  280تن قیر برای اجرای آسفالت معابر 5
روستای خویگان علیا ،دره سیب ،قلعه سرخ ،سروشجان و نهضتآباد
به حجم  5900تن و به میزان  42000مترمربع آس��فالت معابر انجام
داده است.
مهندس رحیمی افزود :همچنین طرح بازنگری روستاهای میدانک اول ،میدانک دوم ،سروشجان ،مصیر ،اسالم آباد ،خلیلآباد و بیجگرد انجام
شده و برای اجرای طرح هادی در  19روستا شامل عملیات سنگ فرش پیاده روها و معابر اعتباری بیش از  8میلیارد ریال هزینه شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مراسم افتتاح آسفالت روستاهای شهرستان فریدونشهر

نشست چگونگی روند تأمین زمین در روستاهای شهرستان لنجان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت چگونگ��ی روند تأمین زمین در
روس��تاهای شهرس��تان لنجان با حضور مهندسخان��ی -مدیرکل و
مهندس دیمویی -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان به همراه
کارش��ناس ارش��د نظارت و ارزیابی دفتر مرکزی ،کارشناس مسئول
نظارت و ارزیابی و کارش��ناس مس��ئول فن��ی و برنامهریزی معاونت
مسکن شهری بنیاد مسکن اس��تان خراسان رضوی و مدیران شعب
شهرس��تانهای س��بزوار ،کاشمر ،خواف و طرقبه ش��اندیز ،همچنین
مدیران ش��عب شهرس��تانهای لنجان ،اصفهان ،نجفآباد و شاهین
شهر و میمه در بنیاد مسکن این شهرستان تشکیل شد.
در ای��ن نشس��ت حاضری��ن پیرامون بح��ث کلی ش��عبه محوری،
چگونگی روند تأمین زمین در روس��تاها و ش��هرها ،تأمین منابع مالی
آن و چگونگی س��اخت و واگذاری پروژههای مسکونی به متقاضیان
به بحث و تبادلنظر پرداختند.

روزهدارى كه زبان ،گوش ،چشم و جوارح خود را حفظ نكرده روزهاش به چه كارش
خواهد آمد -حضرت زهرا(س)
25

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

کلنگزنی و بهرهبرداری از پروژههای عمرانی روستایی شهرستان فریدن
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مراس��م کلنگزنی و بهرهب��رداری از
پروژهه��ای عمرانی شهرس��تان فری��دن با حضور دکتر عس��گری-
مع��اون اقتص��ادی اس��تاندار ،مهندسخانی -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان ،مهندس معین الدینی -فرماندار شهرستان فریدن ،معاونین و
بخشداران شهرستان ،مهندس اصغری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
فریدن و گروهی از مردم روستاهای شهرستان برگزار شد.
در این مراس��م واحدهای بازس��ازی ش��ده روس��تایی شهرس��تان
فریدن بازدید و م��ورد افتتاح و بهرهبرداری قرار گرفت و در پایان به
درخواستهای مردم روستا پاسخهای مربوطه ارائه گردید.

نشست هماندیشی ادارههای ثبت اسناد و امالک و بنیاد مسکن شهرستانهای شهرضا و دهاقان

به گزارش روابط عمومی ،نشست هماندیشی ادارههای ثبت اسناد و امالک و
بنیاد مسکن شهرستانهای شهرضا و دهاقان پیرامون بررسی موانع و مشکالت
اج��رای قانون الحاق موادی به قانون س��اماندهی و حمای��ت از تولید و عرضه
مس��کن و اسناد اراضی ملی با حضور کارشناسان ادارههای کل استان و مدیران
ادارههای شهرستان در محل ادارههای ثبت اسناد و امالک استان تشکیل شد.
گفتنی اس��ت در س��ال  98تاپایان آذرماه با کمک اداره ثبت اس��ناد و امالک
تعداد  238برگ س��ند مالکیت شهری و روستایی در شهرستان شهرضا و تعداد
 176برگ سند مالکیت شهری و روستایی در شهرستان دهاقان صادر و تحویل
متقاضیان شده است.

دیدار مسئولین دانشگاه پیام نور استان با مدیرکل بنیاد مسکن
به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت هماندیش��ی به منظور بررس��ی زمینههای
مش��ترک و مورد نظر در انعقاد تفاهمنامه چندجانبه علمی ،پژوهش��ی ،آموزشی و...
بین دانش��گاه پیام نور و بنیاد مس��کن اس��تان با حضور مهندسخانی -مدیرکل و
مهندس کریمی -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،دکتر منصف -معاون
علمیو فرهنگی دانش��گاه پیام نور اس��تان ،دکتر واعظی فر -مدی��ر کارآفرینی و
ارتباط با صنعت دانش��گاه پیام نور اس��تان ،دکتر سید رامین غفاری -دانشیار گروه
برنامهریزی روس��تایی و رئیس دانش��گاه پیام نور مرکز ش��اهین ش��هر و مهندس
رئوف -کارشناس مسئول دفتر تهیه طرحهای هادی استان در بنیاد مسکن استان
اصفهان تشکیل و پس از بحث و تبادلنظر تصمیمهای الزم گرفته شد.

در بهشتخانهای هست که آن را شادی سرا گویند و جز آنان که یتیمان مؤمنان را شاد کردهاند،
وارد آن نمیشوند -رسول اکرم(ص)
26

به گزارش رواب��ط عمومی ،مهندسخانی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان و هیئت همراه و گروهی از مس��ئولین بنیاد مس��کن اس��تان
باخانواده ش��هید مهندس اصغر ش��الباف دیدار کردن��د .در این دیدار
با بیان خاطرهای از خدمات ارزنده ش��هید شالباف در دوران بازسازی
مناطق جنگی ازخانواده شهید بزرگوار تجلیل به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی ،چهارمین مرحله از دورههای آموزشی با عنوان ابعاد حقوقی شرایط عمومیپیمان با همکاری واحد آموزش و با حضور
مهن��دس محم��دیراد -مدیرکل امور اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی دفتر مرکزی و تعداد  64نفر از مدیران و کارشناس��ان حوزه امور اجرایی و
ماشینآالت عمرانی از دفتر مرکزی و سایر استانها در سالن همایشهای هتل سپاهان برگزار شد.
این دوره آموزشی به مدت  ۱۲روز در طی چهار مرحله سه روزه و در دو استان اصفهان و خراسان رضوی با حضور  200نفر از کارکنان ،معاونین
مسکن شهری ،رؤسای ادارههای حقوقی و امالک ،کارشناسان مسئول نظارت و ارزیابی حوزههای مسکن شهری و عمران روستایی و مدیران و
کارشناسان حوزه امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی به مدت  80ساعت آموزشی و با هدف آشنایی کلیه افراد شرکتکننده با بحثهای حقوقی
شرایط عمومیپیمان ،تعهدهای کارفرما ،تعهدهای پیمانکار و ...برگزار شد.
هر یک از مراحل این دوره آموزشی با برگزاری آزمون از شرکتکنندگان به پایان رسید.
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دورههای آموزشی با عنوان ابعاد حقوقی شرایط عمومیپیمان برگزار شد

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار باخانواده شهید مهندس اصغر شالباف

نشست ستاد هماهنگی بازسازی شهرستان فریدونشهرتشکیل شد

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت س��تاد هماهنگی بازس��ازی
شهرس��تان فریدونش��هر با حضور مهندس منصور شیش��ه فروش-
مدیرکل دفتر مدیریت بحران اس��تانداری ،مهندس صفری -فرماندار
شهرس��تان ،مهندس قویبیان -معاون بازس��ازی و مسکن روستایی
بنیاد مسکن استان و دیگر اعضای ستاد مدیریت بحران در فرمانداری
برگزار ش��د و پیرامون آخرین اقدامها برای تس��ریع در روند بازسازی
واحدهای آسیبدیده در مناطق سیلزده و تکمیل واحدهای مسکونی
در روستاهای بهرامآباد و کلوسه بحث و تبادلنظر گردید.
مهندس رحیمی -سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرس��تان فریدونشهر
گفت :کل سهمیه تسهیالت بازسازی به عالوه کمکهای بالعوض
و تس��هیالت ویژه بهس��ازی شهرستان فریدونشهر مبلغی معادل  520میلیارد ریال در س��ال جاری بوده همچنین  15میلیارد ریال برای بهسازی
مسیلهای چهار روستای مصیر ،اسالم آباد ،دهسور و بهرامآباد تخصیص داده شده است.

کارگاه آموزشی خالقیت سازمانی

به گزارش روابط عمومی ،با شرکت گروهی از کارکنان و همکاران بسیجی اداره بنیاد مسکن استان کارگاه آموزشی خالقیت سازمانی به مدت
یک روز در سالن کوثر شرکت مخابرات شعبه مرکز بیسیم تشکیل گردید.
در این کارگاه شرکتکنندگان با اهمیت و جایگاه خالقیت سازمانی ،انواع خالقیت و تکنیکهای خالقیت در سازمان آشنا شدند.
در بحث انواع خالقیت و تکنیکهای سازمانی آمده است:

با فضیلتترین و ارزشمندترین عبادتها آن است که خالص و بدون ریا باشد -امام جواد(ع)
27

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

خالقیت بیش��تر اکتس��ابی اس��ت نه ذاتی .خالقیت اکتس��ابی با تعامل فرد در موقعیتهای گروهی بهصورت یک تکنیک فردی ،گروهی خود را
نمایان میسازد.
یک��ی از تکنیکهایی که در این زمینه بیش��تر مورد بحث قرار گرفت تکنیک قوانین طوف��ان فکری در خالقیت و پرداختن به این موضوع که
هرچه ایدهها دورتر از ذهن ،جسورانه تر ،صبورانه تر و عجیب تر باشد بهتر است.
از آنجایی که سیستم الگوساز خود سازماندهنده است ،سعی میکند در کمترین زمان اطالعات ورودی را در نزدیکترین ،شبیهترین و آشناترین
قالب ذهنی قرار دهد.

بررسی مسائل و مشکالت احتمالی صدور اسناد شهری و روستایی شهرستان آران و بیدگل
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی مس��ائل و مش��کالت
احتمالی صدور اسناد ش��هری و روستایی شهرستان آران و بیدگل با
حضور بهمن زیاری -کارشناس مسئول واگذاری بنیاد مسکن استان،
مهندس یزدانی -مشاور و نماینده اداره ثبت اسناد و امالک استان و
مدیران ادارههای بنیاد مس��کن و ثبت اسناد و امالک شهرستان آران
و بیدگل برگزار و مقرر ش��د نسبت به تسریع در صدور اسناد مالکیت
قانون الحاق که در اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان در جریان
میباشد اقدام گردد.
در این نشس��ت مهندس قدرتیان -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
آران و بیدگل در رابطه با آخرین آمار صدور اس��ناد مالکیت ش��هری
و روس��تایی گفت :تاکنون در زمینه اجرای قوانین س��نددار کردن واحدهای ش��هری و روس��تایی ،تعداد  5520جلد و برگ سند مالکیت شهری و
روستایی با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک در شهرستان صادر و تحویل مالکین شده است.

نشس��ت اس��تعالم بها اجرای پروژههای طرحهای هادی روستایی شهرستانهای فالورجان ،چادگان و
فریدونشهر

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بازگشایی پاکتهای استعالم بها
اجرای پروژههای طرحهای هادی روستایی شهرستانهای فالورجان،
چادگان و فریدونش��هر با حضور مدیران و کارشناسان سه شهرستان
و گروهی از کارشناسان معاونت عمران روستایی ،اداره حراست ،اداره
حقوقی و امالک ،امور ذیحسابی و واحد امور قراردادها برگزار شد.
در این نشس��ت ب��رآورد اولیه و موقعیت پروژه اس��تعالمهای طرح
ه��ادی روس��تایی و عملیات ج��دول و پیاده روس��ازی روس��تاهای
خوانس��ارک ،مهرنج��ان اترابک ،قلعه میر ،کاویان ،بوس��تان ،نرگان،
جوجی��ل ،مهرگان و تمندگان از توابع شهرس��تان فالورجان و برآورد
اولیه موقعیت پروژه عملیات س��نگی روس��تاهای چش��مندگان مجید ،چشمندگان سفلی ،حجتآباد و چهل چش��مه از توابع شهرستان چادگان و
همچنین عملیات سنگ فرش و دیوار سنگی روستای مصیر از توابع شهرستان فریدونشهر مورد استعالم و برآورد اولیه قرار گرفت.

هر که از معصیت خدا لذت ببرد ،خداوند او را به ذ ّلت میافکند -امام علی(ع)
28

تبادلنظر در مورد تفاهمنامه بنیادمسکن با سازمان امور اراضی کشور
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به گزارش روابط عمومی ،نشستی در دفتر مهندس کتابی نژادیان-
سرپرس��ت معاونت عمران روس��تایی بنیاد مسکن اس��تان با حضور
مهندس یگانه مظهر -مدیر امور اراضی جهاد کش��اورزی اس��تان و
دبیر کمیسیون تبصره یک ماده یک و دیگر مسئولین برگزار شد.
در ابت��دا مهندس کتابی نژادیان در مورد مفاد تفاهمنامه مواردی را
مطرح نمود .وی در ادامه به بررسی علل ساختوسازهای غیرمجاز در
اس��تان پرداخت و درخواستهای موردی الحاق ملک به محدوده طرح
هادی روس��تاهای استان را بررس��ی نمود .همچنین مطالبی در مورد
روند بازنگری طرح هادی روستاهای استان مورد بررسی قرار گرفت.
س��پس مهندس یگانه با س��پاس از فعالیت و توجه به امور روستاها
و خدمات ارزندهای که بنیاد مس��کن ارائه نموده است ،ابراز امیدواری
کرد که همکاری دو اداره افزایش یابد تا بتوانیم در پیشبرد بهتر امور
موفق تر باشیم.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمي استان البرز

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان بوشهر
بهرهبرداری از پروژههای عمران روستایی در  ۱۲روستای شهرستان گناوه

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور دکتر عبدالکریم گراوند -استاندار پروژههای عمران روستایی شامل بهسازی ،نوسازی و آسفالت
معابر در  ۱۲روستای شهرستان گناوه با اعتباری به مبلغ  ۶0میلیارد ریال افتتاح شد.
در این مراس��م دکتر عبدالکریم گراوند گفت :یکی از ش��یرینیهای کار دهه فجر این است که با افتتاح طرحهای مختلف زمینه رفاه و آسایش
مردم فراهم میش��ود .وی با اش��اره به ظرفیت گردش��گری در روستای ساحلی بینک شهرستان گناوه افزود :روس��تاهای ساحلی استان ظرفیت
گردشگری مطلوبی دارند و هر چه امکانات الزم در این روستاها را فراهم کنیم مسافرین از سراسر نقاط کشور از آن بهره مند خواهند شد.

 43پروژه عمران روستایی در شهرستان تنگستان افتتاح و بهرهبرداری شد

به گزارش روابط عمومی ،مهدی احمدی منفرد -مدیر بنیاد مسکن
شهرس��تان تنگس��تان گفت :تعداد  ۴۳پ��روژه عمران روس��تایی در
شهرستان تنگستان افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
مهدی احمدی منفرد در مراس��م افتتاحیه این پروژهها که با حضور
فرماندار شهرس��تان کنگان و سایر مسئولین محلی برگزار شد ،گفت:
مهمترین رس��الت بنیاد مسکن فراهم ساختن شرایط مطلوب زندگی
برای روستاییان است ،به شیوهای که مردم احساس رضایت از زندگی
در روس��تا را داشته باشند .وی افزود :این ش��رایط است که میتواند
باعث ماندگاری روستانش��ینان در روستا ش��ود که تا حدودی معضل
حاشیهنشینی را کنترل کرد.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان تنگستان گفت :در تعداد  ۳۹روستای شهرستان تنگستان به میزان  ۱۷۰هزار مترمربع آسفالت اجرا شد و در روستاهای
کناری ،محمدطاهری ،گورک سادات و جمالی نیز چمن مصنوعی با اعتباری به مبلغ  ۱۸میلیارد ریال اجرا و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

از نگاههای اضافی بپرهیزید چرا که تخم هوس میپراکند و غفلت میآورد -پیامبر اکرم(ص)
29

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

تعداد  ۱۴۳پروژه عمران روستایی در استان بوشهر افتتاح شد
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس حیدری بریدی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گفت :تعداد  ۱۴۳پروژه عمران روس��تایی با اعتباری به مبلغ
 ۲۰۷میلیارد ریال در استان مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در ای��ن مراس��م مهن��دس حمید حیدری بریدی افزود :از این می��زان اعتبار مبالغ ۱۶۳میلیارد ریال ملی و  ۴۴میلی��ارد ریال از محل اعتبارهای
اس��تانی برای اجرای پروژهها هزینه شدهاس��ت .وی گفت :مهمترین این پروژهها ش��امل اجرای  ۱۲۱پروژه آسفالت معابر روستایی با اعتباری به
مبلغ  ۱۱۷میلیارد ریال ،س��اخت  4بوس��تان با اعتباری به مبلغ  ۱۲میلیارد ریال و  4چمن مصنوعی با مبلغ  ۱۵میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال اعتبار
از جمله این پروژهها است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان افزود :همچنین اجرای طرح هادی با اعتباری به مبلغ  ۳۳میلیارد ریال ،س��اخت یک مورد دیوار حفاظتی و پل با
 ۶میلیارد ریال اعتبار و  ۲۸واحد مس��کونی در ش��هر بنک از توابع شهرس��تان کنگان با  ۲۳میلیارد ریال اعتبار از دیگر پروژههای بنیاد مسکن در
استان بوشهر است.

افتتاح و اجرای طرح عمرانی در روستای الورده

به گزارش روابط عمومی ،با همکاری مجموعه وزارت نفت مس��تقر
در اس��تان بوش��هر طرحهای عمرانی ب��ه ارزش  ۱۰میلیارد ریال در
روستای الورده شهرستان کنگان آغاز شد که رضایتمندی بسیاری از
ساکنین این منطقه را در پی دارد.
یک��ی از فعالیتهای انجام ش��ده اجرای پلی به ط��ول  ۲۰۰متر با
دهن��ه چهار متری ،دال بتنی و پنج پ��ل لولهای با قطر یک متری با
اعتباری به مبلغ  ۴میلیارد ریال در روس��تای الورده میباش��د که به
بهرهبرداری رسید.
عملی��ات اجرایی دومین پروژه اجرای بوس��تان روس��تای الورده با
مساحت  ۲۵۰۰مترمربع و با اعتباری به مبلغ  4میلیارد ریال از محل
کمکهای وزارت نفت انجام شد.
همچنین عملیات اجرایی خیابان اصلی روس��تای الورده با اعتباری
به مبلغ  ۱۵میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال از محل کمکهای ش��رکت
پاالیش پارسیان سپهر ،ستاد اجرای فرمان امام(ره) ،بنیاد برکت و بنیاد مسکن آغاز شد.

پروژه  ۲۸واحدی بنک در شهرستان کنگان افتتاح شد

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس حیدری بری��دی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان در مراسم افتتاح پروژه  ۲۸واحدی بنک از توابع شهرستان
کنگان گفت :این پروژه در زمینی به مساحت  ۲080مترمربع و زیربنای
 ۲550مترمربع با اعتباری به مبلغ  ۳۱میلیارد و  ۷۰۰میلیون ریال اعتبار
ساخته شده است.
مهندس حیدری اضافه کرد :همچنین به تعداد  ۸۰۰واحد که بهصورت
نیمه کاره بودند تا س��قف  80میلیون ریال کمکهای بالعوض پرداخت
شده است که از این مجموع تعداد  ۶۸۸واحد تکمیل و مورد بهرهبرداری
قرار میگیرند.

اگر از ترس خدا از چیزی در گذری ،خداوند بهتر از آن را به تو خواهد داد -رسول اکرم(ص)
30

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

برگزاري دوره آموزشي قانون مدیریت هزینه

برگزاري دوره آموزشي بستن حسابها ،تهیه صورتهای مالی و آشنایی با قوانین بیمه و مالیات ها

به گزارش روابط عمومی ،دوره آموزشي کوتاه مدت بستن حسابها ،تهیه صورتهای مالی و آشنایی با قوانین بیمه و مالیاتها با حضور کارشناسان
مالی ،مدیران و رؤسای پشتیبانی بنیاد مسکن استان توسط بوربور و پناهی -کارشناسان دفتر مرکزی در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
هدف از برگزاری این دوره ،آش��نایی با تعریف صورتهای مالی اساس��ی ،آشنایی با انواع صورتهای مالی حسابداری ،نسبتهای پر کاربرد در
بررسی عملکرد و تکنیکهای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بنیاد مسکن بود.
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به گزارش روابط عمومی ،دوره آموزش��ي کوتاه مدت مدیریت هزینه با حضور معاونین ،مدیران ،کارشناس��ان مس��ئول و کارشناسان مالی بنیاد
مسکن استان توسط دکتر نادر کشاورز -استاد دانشگاه مالک اشتر شهر شیراز در بنیاد استان برگزار شد.
شرکتکنندگان در این دوره با مفاهیم و فرآیندهای مدیریت هزینه ،نحوه انجام نقدینگی و مفاهیم تأمین مالی در پروژهها آشنا گردیدند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

برگزاری دوره آموزشی گزارش نويسی و شیوه نگارش نامههای اداری

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان تهران
بازدید از روستای ظهیرآباد

بنابر گ��زارش روابط عمومی ،ب��ا حضور مهندس حمیدرضا روس��تایی-
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان ،سرهنگ دهرویه-
نماینده بس��یج س��ازندگی س��پاه و مهندس میرزایی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تانهای ورامین و قرچک از واحدهای مس��کونی فرسوده روستای
ظهیرآباد شهرستان ورامین بازدید به عمل آمد.
این بازدید با هدف ساخت مسکن مقاوم روستایی و نیز با همکاری بسیج
س��ازندگی انجام و مقرر گردید از میان واحدهای فرس��وده شناسایی شده
تعداد  16واحد با همکاری بنیاد مس��کن از طریق اعطای وامهای بهسازی
و همچنین مشارکت مادی و اجرایی بسیج سازندگی سپاه ساخته شوند.

نشست کارگروه امور زیربنایی استان

بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،نشس��تی با حض��ور محمدتق��ی زاده -معاون
هماهنگی امور عمرانی استانداری و کارگروه امور زیربنایی استان در استانداری
تهران برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس علی خوئینی -معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن
اس��تان در مورد مسایل مرتبط با توس��عه عمرانی روستاها و وضعیت طرحهای
هادی مطالبی را ارائه نمود.

هر کس رکوع نمازش را بهطور کامل و صحیح انجام دهد ،وحشت قبر بر او وارد نخواهد شد -امام جواد(ع)
31

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست با شهرداری شریف آباد

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست مشترک مهندس برزگر -مدیر
بنیاد مسکن شهرستان پاکدشت با فالحی -شهردار شریفآباد برگزار
شد.
در این نشست در مورد تسریع در صدور جواز برای زمینهای مربوط
به ساخت مسکن در قالب طرح اقدام ملی تبادلنظر گردید .مهندس
برزگر با تشریح اهداف طرح و جامعه هدف ،از حساسیتهای موجود
در مسیر اجرایی شدن این پروژه شرح جامعی ارائه نمود.
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نشست با مسئولین اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان پاکدشت

بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضورخانی -بخش��دار
مرکزی پاکدش��ت ،مهندس برزگر -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان و
رئی��س ،معاون و دبیر هیئت اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان
پاکدشت در بنیاد مسکن این شهرستان تشکیل شد.
در ای��ن نشس��ت موضوعهای مختلفی در حوزه کاری مش��ترک و
درخواس��ت تس��ریع در صدور اسناد روستایی شهرس��تان پاکدشت و
شهرهای فرونآباد و شریفآباد مطرح شد.
در پای��ان مهندس برزگر با اهدای لوح تقدیر از تالشهای رئیس و
کارکنان اداره ثبت اسناد و امالک قدردانی نمود.

نشست مشترک مدیران بنیاد مسکن و اداره اوقاف
بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست مشترک ادارههای بنیاد مسکن
شهرس��تانهای تهران ،مالرد ،پاکدش��ت و ش��هریار ب��ا اداره اوقاف
شهرستانهای رباط کریم و بهارستان برگزار شد.
در این نشست که با حضور امینی -مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای
شهریار ،رباط کریم و بهارستان ،برزگر -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
پاکدش��ت ،شهبازی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان مالرد ،رستگار-
مدیر بنیاد مسکن شهرس��تانهای تهران ،قدس و پردیس و رؤسای
ادارهه��ای اوقاف شهرس��تانهای رب��اط کریم و بهارس��تان در بنیاد
مسکن شهرس��تان شهریار برگزار ش��د ،در مورد تفاهمنامه مشترک
س��اخت مس��کن و الحاق اراض��ی اوقافی به بافت روس��تاها بحث و
تبادلنظر گردید.

هر کس که خداوند برای او خیر بخواهد ،دوستی شایسته نصیب وی خواهد نمود -رسول اکرم(ص)
32

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس محس��ن
حاجی عزیزی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان دماوند و مسئولین اداره
اوقاف شهرستان برگزار شد.
این نشس��ت در مورد پیگیری مس��ائل اراضي روس��تاي خورين و
تفاهمنامه فيمابين بنیاد مسکن و اداره اوقاف تشکیل گردید.

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس برزگر -مدیر
بنیاد مسکن شهرستان پاکدشت ،دکتر علیدادی -بخشدار و مهندس
فالحی -شهردار شریفآباد و مهندس داودی -رئیس اداره ثبت اسناد
و امالک شهرستان پاکدشت در بنیاد مسکن شهرستان برگزار شد.
در ابت��دا مهن��دس برزگر با اش��اره به این موضوع ک��ه حدود ۲۸۵
پرونده در شورای سابق شهر شریفآباد تشکیل و اکنون در شهرداری
ش��ریفآباد موجود میباشد ،درخواست نمود شهرداری در اسرع وقت
نسبت به تکمیل و ارس��ال پروندههای مربوطه به بنیاد مسکن اقدام
نماید .وی ادامه داد :بنیاد مس��کن آماده اس��ت بالفاصله مراتب را به
اداره ثبت اس��ناد و امالک ارسال تا اقدامهای الزم برای صدور اسناد
صورت پذیرد.
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نشست هماندیشی صدور اسناد امالک شهر شریف آباد

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مشترك با اداره اوقاف شهرستان دماوند

نشست مشترک مدیر بنیاد مسکن با مدیر حوزه بانک ملی
بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترک امین��ی -مدیر
بنیاد مس��کن شهرستان ش��هریار با پارس��ا -رئیس حوزه بانک ملی
شهرستانهای شهریار و مالرد در بانک ملی برگزار شد.
در این نشست در مورد رفع موانع عقد قرارداد متقاضیان تسهیالت
مس��کن روستایی و باال بردن میزان جذب سهمیه تخصیصی ،تعامل
و هم��کاری بانک و بنیاد مس��کن برای پیگی��ری و وصول مطالبات
الوصول
بانکی مربوط به تسهیالت اعطایی سررسید شده و مشکوک
ِ
سالهای قبل ،بحث و تبادلنظر شد.

هر که کار زشتی را تحسین و تأیید کند ،در عقاب آن شریک میباشد -امام جواد(ع)
33

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان چهارمحال و بختیاری
نشست هماندیشی مدیرکل بنیاد مسکن و شورای شهر هوره
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماندیش��ی شهردار و اعضای
ش��ورای شهر هوره با مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان در بنیاد
مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان اینکه
هوره یک ش��هر نوپا اس��ت ،گفت :با توجه به اینکه شهر هوره مدتی
است که از روستا به شهر تبدیل شده و بنیاد مسکن خدمات زیادی در
این شهر ارائه کرده است باز هم این ظرفیت وجود دارد که مسئولین
این شهر با بنیاد مسکن تعاملهای الزم را داشته باشند.
مهن��دس رئیس��ی افزود :بنیاد مس��کن آمادگی دارد ت��ا برای ارائه
خدمات بیش��تر به مردم با شهرداری و ش��ورای شهر هوره همکاری
الزم را داش��ته باشد چرا که اعتبارهای عمرانی شهرداری بسیار ناچیز
اس��ت و برای عمران و آبادانی یک ش��هر پاسخگو نیس��ت .وی گفت :تاکنون تعداد  446جلد سند مالکیت در این شهر صادر و  12000مترمربع
آسفالت انجام شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان اینکه طرح پروژه تعداد  60واحدی مسکن شهری در این شهر آماده شده است ،ادامه داد :ساخت این پروژه
میتواند ظرفیتهای خوبی در شهر ایجاد کند و سبب ایجاداشتغال تعدادی ازخانوار خواهد شد.

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان زنجان
نماینده ولیفقیه در استان :هدف اصلی بیانیه گام دوم انقالب توسعه کشور است

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت تبیین ابعاد بیانیه مقام معظم
رهبری در مورد گام دوم انقالب با سخنرانی آیتا ...خاتمی -نماینده
ولیفقیه در استان ،امامجمعه شهر زنجان و حوزه نمایندگی ولیفقیه
در بنیاد مسکن استان ،مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل بنیاد مسکن
استان و گروهی از کارکنان این نهاد برگزار شد.
در این مراس��م ،آیتا ...خاتمیبه تش��ریح بیانی��ه گام دوم انقالب
از س��وی مقام معظ��م رهبری پرداخت و گف��ت :رهبر معظم انقالب
اس�لامی ب��ا دی��دی وس��یع و همهجانبه نگ��ر درباره مس��ائل ملی،
منطق��های ،بینالملل و با ش��ناخت همهجانبه دش��من و توطئههای
فراگیر دش��من ،همواره رهنمودها و هدایته��ای کارآمد حکیمانه و
عالمان��ه را در برههه��ای مختلف بیان کردهان��د .وی افزود :توجه به
منافع ملی ،توسعه و پیشرفت کشور باید بیشتر مورد توجه نسل جوان قرار گیرد.
امامجمعه ش��هر زنجان خاطر نش��ان کرد :توجه به سرگذش��ت چهل ساله انقالب اسالمیو اینکه انقالب منش��أ چه برکاتی برای این کشور و
جامعه بوده است بر همگان الزم و ضروری است ،بهویژه برای جوانانی که بیشترین نقش را در گام دوم انقالب میتوانند بر عهده داشته باشند
از اهمیت ویژهای برخوردار است.

نماینده ولیفقیه در اس�تان با اش�اره ب�ه اینکه تکیه بر ظرفیته�ا و توانمندیهای داخلی و توجه ب�ه اقتصاد مقاومتی،
اصلیترین محور رش�د و توس�عه کشور اس�ت گفت :رویکردهای اساس�ی بیانیه دوم انقالب ،راهبردی برای رسیدن به
اهداف عالی نظام است.

هیچ کس جز با اطاعت خدا خوشبخت نمیشود و جز با معصیت خدا بدبخت نمیگردد -امام علی(ع)
34
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بنابر گ��زارش روابط عمومی ،مهندس صنعت��ی منفرد -مدیرکل و
مهندس موس��وی -معاون بازس��ازی مسکن روس��تایی بنیاد مسکن
اس��تان با کردستانی -مدیر امور ش��عب بانک توسعه تعاون استان در
زمینه گس��ترش تعامالت و همکاریه��ای فی ما بین دیدار و گفتگو
کردند.
در ابتدا مهندس صنعتی منفرد با بیان مطالبی گفت :بنیاد مس��کن
با ترویج مقاوم س��ازی ،آم��وزش و ارتقای دانش فنی روس��تایی در
پیش��گیری از ح��وادث نق��ش مهمیدارد و ب��ا ارائه خدم��ات فنی و
پش��تیبانی ،اعطای تس��هیالت بانکی و وجوه بالع��وض به موضوع
بازسازی ،نوسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی تأکید جدی دارد.
وی ادامه داد :بهطوری که در این زمینه ،تس��هیالت مقاومسازی و
بهس��ازی همسو با اهدافی چون س��اخت مسکن مقاوم و بادوام روستایی ،تالش در حفظ هویت معماری بومیمسکن روستایی و ...به روستاییان
پرداخت میشود که در این زمینه بانکها تعامل مطلوبی با این نهاد برای حل مشکالت داشتهاند.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با قدردانی از عملکرد بانکهای اس��تان در زمینه تحقق اهداف این نهاد انقالبی ،همکاری و تعامل آنان را باعث
ایجاد دلگرمیدر جامعه ،ایجاد زیرساختهای الزم ،شناسایی نیازمندیهای جامعه و تحقق اهداف بر شمرد.
در ادامه کردستانی فعالیتهای بنیاد مسکن استان را متفاوت تر از سایر دستگاهها دانست و بر تعامل و همکاری تنگاتنگ بانک با بنیاد مسکن
و مردم در زمینه اخذ تسهیالت مقاومسازی مسکن روستایی تأکید کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار مدیر بنیاد مسکن با مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان

مهندس صنعتی منفرد :تاکنون طرحهای متعددی برای تس��ریع روند توسعهیافتگی روستا از سوی
بنیاد مسکن اجراشده است

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس صفری -فرماندار شهرس��تان
طارم و مهندس هادوی -مدیرکل دفتر امور روس��تایی و ش��وراهای
استانداری با مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل بنیاد مسکن استان در
زمینه حل مشکالت این شهرستان بهویژه در حوزه اجرای طرحهای
هادی و گردشگری روستایی گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس صنعتی منفرد با تش��ریح عملکرد بنیاد مس��کن در
شهرس��تان طارم گفت :با توجه به اهمیت روستا در برنامهریزیهای
توسعهای ،تاکنون طرحهای متعددی برای تسریع روند توسعهیافتگی
روس��تا اجرا ش��ده اس��ت تا بهنوعی ش��دت نابرابریهای بین نقاط
شهری و روس��تایی کاهش یابد .وی ادامه داد :بنیاد مسکن با ترویج
مقاومس��ازی ،آموزش و ارتقای دانش فنی روستایی در پیشگیری از
حوادث نقش مهمیدارد و با ارائه خدمات فنی ،پشتیبانی و اعطای تسهیالت بانکی و وجوه بالعوض به موضوع بازسازی ،نوسازی و مقاومسازی
واحدهای مسکونی تأکید جدی دارد که خوشبختانه تاکنون در این زمینه در شهرستان طارم فعالیتهای قابل توجهی انجام شده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با بیان اینکه در حال حاضر شناس��ایی روستاهاي با بافت باارزش باال و غنی درمناطق مختلف این استان بهویژه
در شهرس��تان طارم که دارای ظرفیت باالیی در این حوزه اس��ت صورت گرفته که این مهم با همکاري فرمانداری ،دهیاريها و بخش��داريها
امکانپذیر اس��ت ،افزود :بنیاد مسکن اس��تان با به کارگیری معماری همراه با ایدههای جدید و توجه به نکتههای فنی ،موجب احیای روستاها با
هدف گردشگری شده بهطوری که در این زمینه گامهای مؤثری برداشته شده است.
س��پس مهندس صفری با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس�کن بهویژه در اجرای طرحهای هادی و توس�عه گردشگری
به تعامل مطلوب بین این دو دس�تگاه اش�اره کرد و گفت :تاکنون این نهاد به خوبی توانس�ته با اس�تفاده از فرصتها و

قناعت ،مالی است که تمام شدنی نیست -پیامبر اکرم(ص)
35

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

پتانس�یلها ،خدمات برجس�ته و ارزشمندی را در زمینه کمک به محرومین جامعه با حفظ کرامت انسانی ارائه کند .وی با
اش��اره به فعالیتهای چش��مگیر بنیاد مس��کن در عمران و آبادانی روستاها ابراز امیدواری کرد که با گسترش و همکاری بین دستگاههای مرتبط
روز به روز شاهد افزایش خدمات به مردم بهویژه اقشار کم درآمد در سطح روستاها باشیم.

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان سمنان
افتتاح پروژههای عمران روستایی
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بنابر گ��زارش روابط عمومی ،مراس��م افتتاح همزم��ان پروژههای
عمرانی و اقتصادی شهرس��تان س��منان و نشس��ت مشترک شورای
اداری استان و شهرستان سمنان با حضور مهندس آشناگر -استاندار،
دانایی -فرماندار ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و
گروهی از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.
در ابت��دا مهندس فالحی با اعالم اینکه به مناس��بت گرامیداش��ت
دهه فجر تعداد  34پروژه بنیاد مس��کن با اعتباری بیش از  64میلیارد
ريال در اس��تان سمنان افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار میگیرد گفت:
در شهرس��تان س��منان  4پروژه با اعتباری به مبلغ  8میلیارد و 884
میلیون ريال برای بهس��ازی و اصالح معابر روستاهای جام ،دوزهیر،
کندو و حس��نآباد به منظور اجرای آس��فالت از محل اعتبارهای ملی
هزینه و کار شده است.

نشست شورای اداری

بنابر گ��زارش روابط عمومی ،مراس��م افتتاح همزم��ان پروژههای
عمرانی و اقتصادی شهرس��تان گرمسار و نشس��ت مشترک شورای
اداری اس��تان با حضور مهندس آشناگر -استاندار ،مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،رجایی -فرماندار شهرستان گرمسار،
بورب��ور -فرمان��دار شهرس��تان آرادان و گروه��ی از مدی��ران کل
دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.
در ابت��دا مهندس فالحی با بیان این که یک پروژه در شهرس��تان
گرمس��ار با اعتبار یک میلیارد و  507میلی��ون ريال به منظور اجرای
آسفالت روس��تای ملیجان پایین از محل اعتبارهای ملی مورد افتتاح
قرار میگیرد گفت :در شهرس��تان آرادان دو پروژه با اعتباری به مبلغ
یک میلیارد و  933میلیون ريال به منظور اجرای آس��فالت روستاهای
داورآباد و حسینآباد کردها از محل اعتبارهای ملی توسط بنیاد مسکن هزینه و کار شده است.

برگزاری دوره آموزشی سامانه طرح اقدام ملی مسکن

بنابر گزارش روابط عمومی ،دوره آموزشی سامانه طرح اقدام ملی مسکن با حضور معاونین مسکن شهری ،مدیران شعب و کارشناسان مسکن
ش��هری بنیاد مس��کن استانهای خراسان شمالی ،خراسان رضوی ،مازندران ،گلستان ،قم و س��منان در محل مجتمع فرهنگی و آموزشی دربند
استان سمنان با تدریس مهندس سبحانی و مهندس مظفری از حوزه مسکن شهری دفتر مرکزی بنیاد مسکن کشور برگزار شد.

ارزش تو به ادب توست ،پس آن را با بردباری آراسته کن -امام علی(ع)
36

نشست در زمینه اجرای طرح اقدام ملی مسکن

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دوره آموزشی صورتهای مالی ،قوانین مالیاتی و بیمه ای
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی ب��ا حضور مهندس فالحی-
مدی��رکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهن��دس عمیدی -مدی��رکل راه
و شهرس��ازی ش��رق اس��تان ،معاونی��ن و کارشناس��ان مربوطه در
مورد پروژههای مس��کن مه��ر و اجرای طرح اقدام ملی مس��کن در
شهرستانهای شاهرود و میامیبرگزار شد.

بنابر گزارش روابط عمومی ،دوره آموزش��ی صورتهای مالی ،قوانین مالیاتی و بیمهای با حضور مهندس فالحی -مدیرکل و معاون پش��تیبانی
بنیاد مسکن استان برای کارشناسان مالی ،ذیحسابی و رئیس اداره پشتیبانی بنیاد مسکن شهرستانها با تدریس پناهی -رئیس گروه حسابداری
دفتر مرکزی بنیاد مسکن کشور ،به مدت یک روز در بنیاد مسکن استان برگزار شد.

برگزاری نشست ستاد مدیریت بحران استان سمنان با محوریت بخش کالپوش

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت س��تاد مدیریت بحران استان
با حضور رئیس��یان -مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری و فالحی-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان به منظور نظارت بر عملکرد پروژههای
عمرانی ،تسهیالت بانکی و بالعوض بخش مسکن استان سمنان با
محوریت بخش کالپوش در سالن مدیریت بحران استان تشکیل شد.

نشست مدیرکل با مدیرشعب بانک قرض الحسنه مهر استان
بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی با حضور مهندس
فالحی -مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان و صمدی -مدیر شعب بانک
قرض الحسنه مهر استان تشکیل شد.
در ابتدا مهندس فالحی از تعامل مناس��ب بانک قرض الحسنه مهر
برای ارائه خدمات مطلوب به بنیاد مسکن قدردانی کرد.
در ادام��ه به تبادلنظر در مورد ارائه تس��هیالت رفاهی به همکاران
پرداخته شد.

کسب رتبه سوم ذیحسابی بنیاد مسکن استان سمنان

به گزارش روابط عمومي ،مهندس درفش��ی -معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مس��کن کشور با اهدا لوح تقدیر جداگانهای
از علی اکبر ش��فیقی -معاون پش��تیبانی بنیاد مسکن اس��تان س��منان برای تالش در جهت فرآیند بهبود عملکرد سیستم مالی و همچنین علی
بیاتی -ذیحس��اب بنیاد مس��کن استان برای ارائه بهموقع اطالعات مالی ،صورتحس��اب عملکرد بودجه ساالنه  97و پیادهسازی نظام حسابداری
بخش عمومیقدردانی کرد.

هدیه دادن ،کینهها را از سینهها میبرد -پیامبر اکرم(ص)
37

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مدیرکل بنیاد مسکن با مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان
بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی با حضور مهندس
فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن و س��رهنگ سالمی -مدیرکل حفظ
آثار و نش��ر ارزشهای دفاع مقدس اس��تان سمنان به منظور بررسی
موارد مشترک و تعامالت فی ما بین انجام شد.
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اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان قزوین
اناظران نظام فنی روستایی استان قزوین به تعداد  ۱۹۰نفر افزایش یافتند

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،همایش ناظرین نظام فنی روس��تایی
اس��تان ب��ا حضور مهندس مجید کش��اورز مهر -معاون بازس��ازی و
مسکن روستایی بنیاد مسکن استان برگزار شد.
ناظران نظام فنی روس��تایی اس��تان در امر ساختوس��از در مناطق
روستایی با پذیرش  ۱۰۰عضو جدید به تعداد  ۱۹۰نفر افزایش یافتند.
مهندس مجید کش��اورز مهر در حاش��یه همایش توجیهی  ۱۰۰ناظر
جدید ای��ن نهاد گفت :با توجه به کمبود نیروه��ای ناظر نظام فنی در
روستاهای استان ،از بین  ۱۵۰متقاضی مورد گزینش ،تعداد  ۱۰۰ناظر با
همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره کل راه و شهرسازی
اس��تان به مجموعه این نهاد اضافه ش��دند .وی افزود :ناظران فنی به
عنوان رابطین این نهاد و با کارت شناسایی و پروانه اشتغالی که از سوی سازمان نظام مهندسی صادر میشود ،بنابر دستورالعمل و آییننامه مقررات
ساختمانی ،نظارت کیفی تمامیساختوسازهای انجام شده در روستاها به لحاظ فنی و پیشرفت فیزیکی از ابتدا تا پایان کار را برعهده دارند.
معاون بازس��ازی و مس��کن روستایی بنیاد مسکن استان با اشاره به فعالیت  ۳۰دفتر فنی روس��تایی در سطح روستاهای استان قزوین گفت :با
توجه به نیازهای موجود و برنامهریزیهای به عمل آمده برای کاهش مش��کالت این حوزه ،در آینده نزدیک تعداد این دفاتر در س��طح استان به
تعداد  ۴۰دفتر افزایش خواهد یافت.
گفتنی است استان قزوین دارای  ۸۴۲روستای دارای سکنه و  ۶۴۰دهیاری است.

مهندس گونجی :برای تأمین مسکن محرومین و اقشار کم درآمد در استان اقدامهای خوبی را آغاز کردیم
به منظور بررسی روند تأمین مسکن محرومین و متقاضیان و اقشار کم درآمد تحت
پوش��ش کمیته امداد امام(ره) استان قزوین دیداری بین مدیران دو نهاد مردمیبنیاد
مسکن استان و کمیته امداد امام(ره) انجام شد.
در ای��ن دی��دار مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با اش��اره به آغاز
پروژههای مس��کن محرومین و اقش��ار کم درآمد در سطح استان توسط بنیاد مسکن
گفت :این نهاد با توجه به ضرورت تأمین مس��کن اقشار کم درآمد استان ،طرحهای
متعددی در س��طح استان را آغاز کرده است که با توجه به افزایش متقاضیان مسکن
امیدواریم همکاری بین دس��تگاهها و نهادهای پوششدهنده در این امر منجر به رفع

ن ّیت مؤمن بهتر از عمل او و ن ّیت کافر بدتر از عمل اوست و هر کس مطابق ن ّیت خود
عمل میکند -پیامبر اکرم(ص)
38

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با شهردار
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بناب��ر گ��زارش رواب��ط عمومی ،نشس��تی ب��ه منظور بررس��ی روند
همکاریهای فی مابین بنیاد مس��کن اس��تان و ش��هرداری ،با حضور
مهندس گونجی -مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان و طاهرخانی-
شهردار قزوین برگزار شد.
ابت��دا در این دی��دار مهندس گونجی با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای
انجام ش��ده در سیل س��ال جاری گفت :بنیاد مسکن اس��تان همواره با
ارائه خدمات گسترده در عمران و آبادانی مناطق روستایی پیشگام بوده
اس��ت .وی ابراز امیدواری کرد که در ای��ن زمینه از ظرفیت ها ،کمکها
و خدمات ش��هرداری استان برای اجرای پروژههای مشترک و گسترش
این همکاریها بهره مند گردیم.
س��پس طاهرخانی نیز با اش��اره به مس��ابقه درخش��ان بنیاد مسکن در
فعالیتهای عمرانی در سطح کشور و استان اعالم آمادگی کرد که با تمام امکانات در زمینه توسعه همکاریها آماده اجرای پروژههای مشترک هستیم.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نیازهای جامعه گردد.
س��پس مؤمنی -مدیرکل کمیته امداد امام(ره) اس��تان با اشاره به روند مطلوب همکاری بین دو دس��تگاه ابراز امیدواری کرد که با رایزنیهای
انجام ش��ده و تأمین زمین مورد نیاز در اجرای پروژههای مس��کن اقش��ار تحت پوشش با همکاری بنیاد مسکن استان در سال جدید شاهد بهبود
این روند باشیم.

تقدیر از فعالیتهای پایگاه مقاومت بسیج بنیاد مسکن

بنابر گزارش روابط عمومی ،در همایش س��ردار س��لیمانی که به مناسبت ایام دهه مبارک فجر با حضور فرماندهان پایگاههای بسیج ادارههای
استان و مسئولین استانی انجام شد ،با اهدا لوح از خدمات پایگاه مقاومت بسیج بنیاد مسکن استان قزوین تقدیر به عمل آمد.

کسب رتبه شایسته تقدیر توسط ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن

بنابر گزارش روابط عمومی ،ستاد اقامه نماز استان قزوین پس از بررسی مستندات ارائه شده بین دستگاههای اجرایی استان با ارسال لوح تقدیر
و نیز با توجه به مجموعه اقدامهای انجام شده در امر ترویج نماز در بنیاد مسکن استان ،این نهاد را شایسته تقدیر ویژه دانسته و از دستاندرکاران
این امر قدردانی نمود.

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان قم
برگزاری مسابقه عکس با موضوع نماز

به گ��زارش روابط عمومی ،یک دوره مس��ابقه عكس با موض��وع نماز ويژه
همكاران بنياد مسكن استان قم توسط ستاد اقامه نماز بنیاد برگزار شد.
گفتنی اس��ت از برگزیدگان این مسابقه با حضور حجتاالسالم میرعمادی-
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه ،حجتاالسالم سیدزاده -دبیر ستاد اقامه نماز
بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از کارکنان تقدیر به عمل آمد و به رسم یادبود
هدایایی به آنان اهدا گردید.

به راستی که دل در درون سینه بی قرار است و به دنبال حق میگردد و چون به آن رسید ،آرام
و قرار میگیرد -امام صادق(ع)
39

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان كرمان
افتتاح طرح هادی روستای گراکوئیه
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بنا به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور ساالری -فرماندار
و مهندس جعفری -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان کوهبنان ،مهندس
رجبزاده -بخش��دار مرکزی و مسئولین محلی ،طرح هادی روستای
گراکوئیه از توابع بخش مرکزی شهرستان کوهبنان با اعتباری بیش
از یک میلیارد و پانصد هزار ریال شامل عملیات اجرایی سنگ فرش
و جدول گذاری افتتاح شد.
در این مراس��م مهندس جعفری گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن
این شهرستان ارائه نمود.

افتتاح طرح هادی  30روستای شهرستان زرند

بن��ا به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می ب��ا حضور صادقزاده-
فرماندار و مهندس س��لطانی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان زرند،
بخش��دار مرک��زی و مس��ئولین محلی ،ط��رح هادی  30روس��تای
شهرس��تان از محل ماده  ۱۱قیر مش��ارکتی با اعتب��اری به مبلغ 96
میلیارد و  780میلیون ریال ،اجرای س��نگفرش  ۲روستای چاهکین و
کهن��وج یزدانآباد با اعتباری به مبل��غ  2میلیارد و  400میلیون ریال
و زمین ورزش��ی (چمن مصنوعی) روستای سلیمانآباد با اعتباری به
مبلغ  1میلیارد و  350میلیون ریال اجرا شده است.
در این مراس��م مهندس سلطانی گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن
شهرستان ارائه نمود.

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمي استان گلستان
دیدار سرپرست بنیاد مسکن استان با سرپرست کمیته امداد امام(ره)

بنا به گزارش روابط عمومی ،حس��ینی -سرپرس��ت و معاونین بنیاد
مس��کن استان با بابایی -سرپرست کمیته امداد امام(ره) استان دیدار
کردند.
در ابتدا حس��ینی با اش��اره به اج��رای طرحهای مش��ترک در ارائه
خدم��ات به جامعه هدف کمیته امداد ام��ام(ره) ،از تعامل و همکاری
این کمیته با مجموعه بنیاد مسکن قدردانی نمود.
سپس بابایی نیز با اشاره به همکاریهای گسترده دو دستگاه در ارائه
خدمات به نیازمندان اس��تان ،خواس��تار ادامه تعاملها و همکاریها در
زمینه بهرهمندی مددجویان امداد از خدمات بنیاد مسکن شد.

در هنگام سختیها و گرفتاریها ،کینهها از بین میرود -امام علی(ع)
40

بازدید فرماندار از روستای خرمکوه

مسابقه دهه فجر
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به گ��زارش روابط عمومی ،ضیائ��ی -فرماندار شهرس��تان رودبار،
تاجی -بخش��دار عمارلو ،قدرتی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان و
گروهی از مدیران دس��تگاههای اجرایی شهرستان رودبار از روستای
خرمکوه بازدید نمودند.
در ابتدا قدرتی با ارائه گزارش��ی از پروژه عمرانی روستا گفت :دیوار
حائل روستا با اعتباری بیش از  500میلیون ريال ساخته شده است.
در ادامه ضیائی با اش��اره به رس��الت و اهداف بنیاد مس��کن گفت:
فعالیتهای ارزنده بنیاد مسکن در سطح روستاها باعث بهبود وضعیت
زیستی روستاها شده است .وی اجرای طرح هادی روستایی را بسیار
مطل��وب ارزیابی کرده و خواس��تار اجرای طرح در تمامیروس��تاهای
شهرستان شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمي استان گیالن

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مس��ابقه دهه فجر وی��ژه کارکنان بنیاد
مسکن استان برگزار شد.
خوشرو -مس��ئول روابط عمومیبنیاد مسکن استان گیالن در این
م��ورد گفت :با توج��ه به تصویب کمیته برگزاری مراس��م دهه فجر،
یک دوره مس��ابقه با شرکت  72نفر از کارکنان برگزار گردید .در این
مس��ابقه به علی اکبری ،یاسر شریف زارع ،امید اسماعیل پور ،مهدی
عفتی و ابراهیم شکری لوح تقدیر و هدایایی اهدا شد.

نشست بررسی مشکالت روستاهای بخش رحمت آباد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی مش��کالت روستاهای
دش��تویل ،راجعون و پش��تهان با حضور مهندس ضیای��ی -فرماندار
شهرس��تان رودبار ،جهانگرد -بخش��دار ،قدرتی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرستان و گروهی از مدیران شهرستانی برگزار شد.
در ابتدا رئیس شورای اسالمیروستا گزارشی از اقدامهای عمرانی و
خدماتی صورت گرفته در طی سال گذشته در این روستا را ارائه داد.
س��پس کمبودها ،درخواستها و مش��کالت موجود توسط اهالی و
س��ایر اعضای ش��ورا مطرح گردید .نداشتن س��الن و زمین ورزشی،
کمب��ود فضای فرهنگی و کتابخانه ،بازنگری در طرح هادی و کمبود
آب شرب نیز از موارد مطرح شده بود.
در ادامه رؤسای ادارهها و دستگاههای خدمات رسان به پاسخگویی
به سؤاالت مطرح شده پرداختند.

سخاوت ،مح ّبت آور و زینت اخالق است -امام علی(ع)
41

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

همچنین قدرتی گزارشی از پروژههای عمران روستایی بنیاد مسکن در این روستاها را ارائه نمود.
س��پس ضیایی با تأکید بر حل مش��کالت اهالی روستا قول همکاری با کمک سایر مسئوالن مربوطه برای برطرف کردن مشکالت را داد .وی
در ادامه خواستار ایجاد تعامل و هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی شد.

نشست مشترک صدور اسناد مالکیت شهری رضوانشهر
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترک مدیران بنیاد مسکن
شهرستان رضوانشهر ،اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ،شهردار و
رییس شورای اسالمیرضوانشهر در شهرداری برگزار شد.
در ابتدا آفتابی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان رضوانشهر در مورد
روند صدور س��ند مالکیت شهرهای زیر  25000نفر جمعیت در قالب
قانون ساماندهی و تأثیر آن در رفع مشکالت مردم مطالبی را عنوان
نمود.
آفتابی بر لزوم تثبیت و توس��عه تعامل و همافزایی دستگاهها برای
ش��تاب بخشی در فرایند صدور اسناد مالکیت شهری تأکید کرد .وی
در ادام��ه از تالشهای رئیس و کارکنان اداره ثبت اس��ناد و امالک
قدردانی کرد.
س��پس عبادی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرس��تان رضوانشهر به بررسی مشکالت و موانع صدور اسناد شهری و روستایی پرداخت و
پتانسیل شهرستان در مورد صدور سند و همچنین روند صدور اسناد سالهای قبل را مورد ارزیابی قرار داد.
در پایان مهندس صفایی -شهردار رضوانشهر با قدردانی از رؤسای اداره ها ،آمادگی خود را برای تحویل پرونده از متقاضیان اعالم نمود.

نشست مشترک مدیرکل کتابخانههای عمومی با مدیرکل بنیاد مسکن استان
به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مشترک مدیرکل کتابخانههای
عمومی اس��تان با مدیرکل بنیاد مسکن استان در بنیاد مسکن برگزار
شد.
در ابتدا پریس��ا کرمی -مدی��رکل کتابخانههای عمومی اس��تان با
اش��اره به استقبال مردم اس��تان از کتابخانههای عمومی ،شرکت در
فعالیتهای فرهنگی مختلف این مراکز فرهنگی ،ایجاد کتابخانههای
عمومیو توس��عه برخی از این مراکز بهویژه در مناطق روستایی را از
اهداف اداره کل کتابخانههای عمومی استان برشمرد.

پریسا کرمیبنیاد مسکن را از پیشگامان عرصه سازندگی
در کش�ور دانس�ت و با بیان اینکه همکاریه�ای دوجانبه
نهاد کتابخانههای عمومیو بنیاد مس�کن کش�ور میتواند
در رفع نیازهای مطالعاتی اس�تان مؤثر باش�د ،آمادگ�ی نهاد کتابخانههای عمومیرا برای انعق�اد تفاهمنامه همکاریهای
مشترک با دستگاهها و نهادهای مختلف به منظور گسترش فرهنگ مطالعه یادآور شد.

س��پس مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با اع�لام آمادگی برای هرگونه همکاری مش��ترک با مجموعه نه��اد کتابخانههای
عمومیکشور ،فعالیت در حوزه کتاب و کتابخوانی را ارزشمند توصیف کرد.
مهندس اکبرزاده با بیان اینکه بنیاد مسکن امروز در بازسازی مناطق آسیبدیده از بالیای طبیعی فعالیتهای گستردهای دارد ،گفت :اختصاص
زمین مناس��ب و س��اخت کتابخانههای عمومینیز میتواند به عنوان پیوست فرهنگی بازس��ازی از جمله اقدامهای بنیاد مسکن در سراسر کشور
باش��د .وی دعوت از خیرین کتابخانه س��از ،معرفی خیرین برتر و تجلیل از آنان را در پیش��برد اهداف فرهنگی مجموعه کتابخانههای عمومیکه
همان توسعه زیرساختهای فرهنگی در استان است ،مؤثر دانست.

همانا دشنام دادن ،هرزه گویی و زبان درازی ناشی از نفاق و دورویی است -امام صادق(ع)
42

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمي استان مازندران
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به گزارش روابط عمومی ،پیرو تفاهمنامه فی مابین بنیاد مس��کن و س��تاد اقامه نماز مسابقه کتابخوانی ویژه فرزندان ،همسران و کارکنان بنیاد
مسکن استان برگزار شد.
حجتاالس�لام محمود صدرا -دبیر س��تاد اقامه نماز بنیاد مسکن در این مورد گفت :مس��ابقه کتابخوانی ویژه فرزندان با شرکت  25نفر برگزار
گردید.
حجتاالس�لام صدرا افزود :مسابقه کتابخوانی ویژه همس��ران (کتاب رساله حقوقی امام سجاد(ع)) با شرکت  44نفر و مسابقه کتابخوانی ویژه
همکاران (کتاب هش��ت گام تا حضور قلب) با ش��رکت  50نفر از همکاران برگزار شد که پس از بررسی در هر یک از رشتهها به  5نفر لوح تقدیر
و هدایایی اهدا گردید.
نفرات برگزیده مس��ابقه کتابخوانی ویژه فرزندان :امیرمهدی موس��وی ،امیرمحمد نظرپور ،زینب میربلوکی ،محمدطاها ش��ریف زارع و حس��ین
مسیبی.
نفرات برگزیده مسابقه کتابخوانی ویژه همسران :معصومه دادرس ،زهرا بشردوست ،سحر شاد ،مژده دلدار و آزاده صدیقی.
نفرات برگزیده مس��ابقه کتابخوانی ویژه کارکنان :عبدا ...محافظت کار ،عنایتا ...باقرصفت ،حس��ین رحیمی ،س��یدمحمدجواد فخرزاد و مجید
دلورانی.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مسابقه کتابخوانی

نشست در بنیاد مسکن شهرستان بابل با موضوع طرح توسعه و اشتغالزایی

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی طرح توسعه و اشتغالزایی روستایی
با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل ،معاون عمران روستایی
بنیاد مس��کن اس��تان ،مدیر بنیاد مس��کن شهرستان بابل ،بخش��داران  6گانه،
رؤسای شورای بخش ،نماینده سازمان مدیریت استان ،مشاور طرح و ...با هدف
همگامسازی و همکاری بخشداران و سایر دستگاههای ذیربط در مورد اجرایی
شدن طرح یاد شده برای توسعه اقتصادی روستاها برگزار شد.
در این نشس��ت حسن روحی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان بابل گفت :اين
نشس��ت که با هدف همگامسازی و همکاری بخش��داران و سایر دستگاههای
ذیربط در مورد اجرایی ش��دن طرح یاد ش��ده برای توس��عه اقتصادی روستاها
تشکیل شده است ،نیازمند هماهنگی همه دستگاهها که مورد تأکید فرماندار شهرستان و اطالعات کامل ،جامع و شناخت منطقه است ،میباشد.

بهرهبرداری از پروژه اجرای طرح هادی روستای سفید چاه

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حض��ور محمد فالح ارمی -مدير
بنياد مس��كن شهرستان بهش��هر ،دکتر خنجری -فرماندار ،مهندس حسنی-
بخش��دار و دیگر مسئولین شهرستانی ،طرح هادی روستای سفید چاه از توابع
بخش یانسر شهرستان بهشهر به بهرهبرداری رسید.
در ای��ن مراس��م ف�لاح ارمی با بی��ان اینکه اج��رای طرح ه��ادی و تأمین
زیرس��اختهای م��ورد نیاز روس��تایی از عوامل مه��م در مهاجرت معکوس و
توازن جمعیتی میباش��د ،گفت :پروژه اجرای طرح هادی روس��تای سفید چاه
با اعتباری به مبلغ  9میلیارد و  500میلیون ریال ش��امل عملیات آس��فالت و
زیرسازی اجرا و با حضور مسئولین شهرستانی به بهرهبرداری رسیده است.
در این مراس��م دکتر خنجری با قدردانی از فعالیتهای انجام ش�ده در عمران و آبادانی روس�تاهای این شهرستان گفت:

بنیاد مس�کن ب�ا عملکرد خوب و نظارت دقی�ق مدیریت و کارکنان ای�ن مجموعه بر روند فعالیته�ا در حوزه عمران و

هر کس چشم خود را از نامحرم فرو بندد ،قلبش راحت میشود -امام علی(ع)
43

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

آبادانی روس�تاها عالوه بر رفع نیازهای روستاییان با اس�تقرار امکانات و ایجاد اشتغال در فضای اجرای طرحهای عمرانی،
کمک بزرگی برای توسعه و پیشرفت در شهرستان است.

بازدید فرماندار شهرستان گلوگاه از بنیاد مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس کلبادی نژاد -فرماندار شهرس��تان
گلوگاه ،یال -معاون برنامهریزی و دیگر همکاران این فرمانداری از بنیاد
مسکن این شهرستان بازدید نمودند.
مهندس کلبادی نژاد با ابراز رضایت از عملکرد خوب بنیاد مس��کن در
عمران و آبادانی روس��تاهای این شهرس��تان گفت :فعالیتها و خدمات
ارزندهای از س��وی ای��ن نهاد انقالبی و گامهای مثب��ت برای کمک به
اقشار کم درآمد و محروم جامعه انجام شده است كه ارزش باالیی دارد.
در ادامه مهندس رضا هاش��می– مدير بنياد مسكن شهرستان گلوگاه
از روند فعاليتها و برنامههای بنياد مسكن شهرستان در بخشهای مختلف گزارشي را ارائه نمود.

ديدار باخانوادههای شهیدان

به گزارش روابط عمومی ،مهدی عبدی -مدیر و کارکنان بنیاد مسکن
شهرس��تان نکا باخانوادههای ش��هیدان لطف علی نژاد و ساداتی دیدار
کردند.
در اين ديدار ضمن گراميداشت یاد و خاطره شهدای انقالب و  8سال
دفاع مقدس ،با تقدیم لوح سپاس ازخانواده شهيدان واالمقام به واسطه
رشد و تربيت چنين غيور مرداني قدردانی به عمل آمد.

ديدار باخانواده معظم شهدا

به گزارش روابط عمومی ،حسن روحی -مدیر و کارکنان بنیاد مسکن
شهرستان بابل باخانوادههای معظم شهیدان مدافع حرم سیدرضا طاهر،
شهید اصغرزاده و شهید بیگ نژاد دیدار نمودند.
در اين ديدار ضمن گراميداشت یاد و خاطره شهدای انقالب و  8سال
دفاع مقدس و عرض احترام به مقام ش��امخ ش��هداء وخانواده شهيدان
واالمقام ،با تقدیم لوح س��پاس ازخانوادههای گرانقدرش��ان قدردانی به
عمل آمد.

بهترین عدالت یاری مظلوم است -امام علی(ع)
44

به گزارش رواب��ط عمومی ،امین ولیزاده -مدیر و کارکنان بنیاد مس��کن
شهرس��تان سوادکوه باخانوادههای ش��هیدان واالمقام ناظری و حمیدی در
شهر زیرآب دیدار کردند.
در اين ديدار ضمن گراميداشت یاد و خاطره شهدای انقالب و  8سال دفاع
مقدس و عرض احترام به مقام ش��امخ شهدا ،با تقدیم لوح سپاس ازخانواده
ش��هيدان واالمقام به واسطه رش��د و تربيت چنين غيور مرداني قدردانی به
عمل آمد.

افتتاح طرح هادی روستای جفتان

ب��ه گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس آقازاده-
اس��تاندار و گروهی از معاونین استاندار ،فراهانی -فرماندار شهرستان
تفرش و مهندس افروز -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان،
فاز اول طرح هادی روستان جفتان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م مهندس افروز با ارائه گزارشی از اجرای طرح هادی
در روس��تای جفتان گفت :اجرای طر ح هادی و تأمین زیرساختهای
م��ورد نیاز روس��تایی از عوام��ل مهم در مهاجرت معک��وس و توازن
جمعیتی میباشد و اکنون در بیش از  ۴۹۰روستای استان طرح هادی
کلید خورده و این طرحها در تعداد  ۱۷۰روس��تا به اتمام رسیده است.
وی افزود :فاز اول طرح هادی روس��تای جفتان با اعتباری بیش از 3
میلیارد و  500میلیون ریال اجرا گردیده است.
در ادامه مهندس آقازاده با قدردانی از فعالیتهای انجام ش��ده در عمران و آبادانی روس��تاهای اس��تان گفت :بنیاد مس��کن با مدیریت کارآمد و
کارشناس��ی شده روس��تایی عالوه بر رفع نیازهای روستاییان و ایجاد اش��تغال برای جوانان ،کمک بزرگی به توسعه و پیشرفت همهجانبه کشور
کرده است.
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اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان مركزي

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ديدار مدیر بنیاد مسکن شهرستان سوادکوه باخانوادههای معظم شهدا

افتتاح واحدهای بازسازی شده در شهر میالجرد

ب��ه گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس آقازاده-
استاندار و گروهی از معاونین استاندار ،فائضپور -فرماندار شهرستان
کمیجان و مهندس رضافرح -مدیرکل بنیاد مس��کن استان و هیئت
همراه ،افتتاح واحدهای بازس��ازی ش��ده از س��یل فروردین ماه سال
جاری در شهر میالجرد انجام شد.
در ابت��دا مهن��دس رضافرح با ارائه گزارش��ی از روند بازس��ازی در
اس��تان گفت :در بارندگیهای فروردین ماه سال جاری تعداد 4500
واحد مس��کونی در روس��تاهای استان آس��یب جدی دیدند که از این
تعداد حدود  564واحد مس��کونی با استفاده از تسهیالت بازسازی در
شهرستان کمیجان ساخته شده است.
سپس مهندس آقازاده با سپاس از فعالیتهای سازنده بنیاد مسکن
اس��تان گفت :بعد از وقوع س��یالب در برخی از استانهای کشور و همچنین استان مرکزی ،بنیاد مسکن استان با تالش و همت جهادی خود در

کینه توز ،روحش در عذاب است و اندوهش دوچندان -امام علی(ع)
45

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

زمینه امدادرس��انی و بازس��ازی واحدهای مسکونی فعالیت داش��ت که در حال حاضر شاهد ثمره و نتیجه تالشها و زحمات این عزیزان هستیم.
وی افزود :به دنبال فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر سرعت بخشیدن به کار ساخت و تعمیر ساختمانهای آسیبدیده از سیل و رفع مشکالت
مردم ،فعالیتهای بسیار خوبی از سوی نهادهای مختلف همچون بنیاد مسکن استان و دستگاههای اجرایی در بخش تعمیرات و ساخت واحدهای
مسکونی انجام گرفته است.
گفتنی است در این مراسم بهصورت نمادین کلید یک واحد مسکونی به همراه هدایایی به مالک آن اهداء شد.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با مدیرکل بازرسی ،مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری مرکزی
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به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس رضاف��رح -مدیرکل و افروز-
معاون عمران روستایی بنیاد مس��کن استان با غالمعباس میرزایی-
مدیرکل بازرسی ،مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری مرکزی
دیدار و گفتگو نمودند.
در ابتدا مهندس رضافرح با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن
استان گفت :بيترديد در چهل و یک سالگي انقالب اسالمي ،فرهنگ
و شيوه پاسخگويي مسئوالن به مردم بايد متفاوت و كارآمدتر شود.
در ادامه میرزایی با اش��اره به حضور مستمر مديران ارشد استان در
مركز س��امد گفت :هر روز يا يك روز در ميان يكي از مديران ارش��د
اس��تان در اين مركز حاضر و به س��ؤال ها ،انتقادها و ش��كايتهای
مردم��ي پاس��خ ميدهد .وی با اش��اره به تأكيد اس��تاندار مرکزی بر
پاسخگويي و اطالعرس��اني به مردم افزود :با توجه به هجمه دشمن
براي ناكارآمد نش��ان دادن نظام ،بيان خدمات و دستاوردهاي انقالب
به ايجاد اميد و نشاط در جامعه كمك ميكند.

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان همدان
افتتاح فاز سوم روستای جعفریه

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،فاز س��وم روس��تای جعفریه با حضور
دکتر مفتح -نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی ،مهن��دس عراقی-
معاون عمرانی استانداری ،دکتر حسینی -فرماندار ،مدیران و رؤسای
ادارههای شهرستان تویسرکان و اهالی این روستا افتتاح شد.
در ابتدا مهندس بهرامی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان تویسرکان
از حمایت مسئولین در اجرای پروژه قدردانی کرد.
مهندس بهرامیدر ادامه گزارشی از روند اجرای بهسازی این روستا
ارائ��ه داد و گف��ت :در این روس��تا اعتباری مع��ادل  4میلیارد و 500
میلیون ریال هزینه شده است.
س��پس مهندس عراقی ب��ا قدردانی از تالشه��ای مجموعه بنیاد
مسکن و مهندس ظفری -مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :عملیات
بهسازی با سرعت زیادی در روستاها در حال انجام میباشد و دولت تدبیر و امید نیز در این زمینه فعالیتهای چشمگیری در روستاها داشته است.
همچنین بهس��ازی فاز اول روس��تای جوادیه با اعتباری بیش از  2میلیارد و  800میلیون ریال و فاز اول بهسازی روستای شهرستانه با اعتباری
بیش از  4میلیارد و  600میلیون ریال با حضور مسئولین یاد شده و اهالی این روستاها افتتاح شد.
در این مراسم دکتر حسینی از تالشهای مدیرکل و مجموعه بنیاد مسکن قدردانی کرد.

گالیه کردن کلید سرسنگینی و بهتر از کینه است -امام هادی(ع)
46

بازدید معاون استاندار از پروژه پل روستای گنبد

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس ولدی -معاون اس��تاندار و
فرماندار ویژه شهرس��تان مالیر ،مهندس سوری -مدیر بنیاد مسکن
این شهرس��تان و مدیر پروژه روس��تای گنبد و گروه��ی از معاونین
فرماندار و مس��ئولین دستگاههای خدمات رسان از پروژه پل در حال
ساخت روستای گنبد شهرستان مالیر بازدید کردند.
در این بازدید مهندس س��وری تخریب هر س��اله پل روستای گنبد
بر اثر س��یالب را از مشکالت شهرس��تان دانست و با اشاره به ابالغ
اعتبارهای م��واد  10و  ،12از تخصیص  20میلیارد ريال اعتبار برای
ساخت این پل خبر داد .وی مجموع اعتبارهای بازسازی ابنیه خسارتدیده شهرستان را از محل سیل مبلغ  40میلیارد ريال اعالم نمود و گفت:
از محل اعتبارهای س��یل چهار پروژه در چهار بخش شهرس��تان تعریف شده است که در حال حاضر در حال اجرا میباشند تا پس از بهرهبرداری
شاهد از بین رفتن عوارض سیالب در قسمتهایی از شهرستان باشیم.
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،فاز اول بهس��ازی روس��تای آرزوج با
حضور دکتر حسینی -فرماندار ،مدیران و رؤسای ادارههای شهرستان
تویسرکان و اهالی این روستا افتتاح شد.
در این مراس��م مهندس بهرامی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
تویس��رکان با ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه گفت :در این روستا
اعتباری به مبلغ  5میلیارد و  500میلیون ریال هزینه شده است.
س��پس دکتر حس��ینی با بیان مطالبی گفت :کارهایی که امروز در
س��طح روس��تاها انجام میگیرد از برکتهای نظام مقدس جمهوری
اس�لامیو ثمره خون شهدا میباش��د و همه باید در خدمترسانی به
روستاها تالش نماییم.
گفتنی اس��ت فاز س��وم بهس��ازی روس��تای باباپیرعلی شهرستان
تویسرکان نیز با اعتباری بیش از  2میلیارد و  300میلیون ریال و با حضور مسئولین یاد شده افتتاح شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح بهسازی فاز اول روستای آرزوج

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان یزد
نشست شورای مسکن

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست شورای مسکن استان با حضور
دکتر طالبی -اس��تاندار و اعضای شورا در سالن مرحوم حمیدیا برگزار
شد.
در ابتدا دکتر طالبی با اشاره به کمبودهای موجود در استان در زمینه
مسکن تأکید کرد که باید از تمامی ظرفیتها و طرحها برایخانه دار
کردن مردم شهر یزد بهره برد .وی با بیان اینکه نیاز اقشار ویژه برای
تأمین مس��کن باید با اولویت باال دنبال شود ،گفت :باید ظرفیتهای
بالاس��تفاده دستگاههای مختلف را شناسایی و مورد بهرهبرداری قرار
داد.
استاندار با اشاره به لزوم حمایت از دستگاههایی که در حوزه تأمین

گواراترین زندگی ،رها کردن تک ّلفها (تج ّمالت) است -امام علی(ع)
47

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مسکن فعالیت میکنند ،عنوان کرد :دستگاههای متولی امر مسکن از تمامی حمایتهای ملی ممکن برای ساخت مسکن در استان استفاده کنند.

دکتر طالبی بر لزوم همافزایی دستگاههای مربوط برای تأمین مسکن تأکید کرد و با اشاره به امکان تغییر کاربری اراضی
متعلق به س�ازمان زمین و مس�کن برای افزایش ارزش و فروش آنها افزود :با فروش این زمینها میتوان زمینهایی در
بافت فرسوده تملک کرد و در آن مناطقخانهسازی انجام شود.

در ادامه دکتر قربانیان با ارائه گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن استان در مورد طرح اقدام ملی گفت :در طرحهای مسکن باید برنامه ویژهای
برای شهرس��تانها و روس��تاییان داشت چرا که غفلت از این موضوع موجب مهاجرت و توسعه نامتوازن خواهد شد .اعتبار اختصاص یافته توسط
سازمان ملی زمین و مسکن برای آمادهسازی زمینهای روستای سیدمیرزا و شهرستان تفت با همکاری بنیاد مسکن استان و تصمیمگیری پروژه
مسکن مهر شقایق شهرستان هرات از مهمترین مصوبات شورای مسکن در مورد بنیاد مسکن بود.
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نشست جابجایی روستا

بنابر گ��زارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور دکت��ر قربانیان-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،ش��اکری -مدیرکل مدیریت بحران
اس��تانداری،خان��یزاده -فرمان��دار شهرس��تان بهاب��اد و گروهی از
کارشناسان اس��تان و شهرستان در بنیاد مس��کن استان برگزار و در
مورد مشکالت مربوط به جابجایی روستای ده محمد رفیع شهرستان
بهاباد تصمیمگیری شد.
در ای��ن نشس��ت پ��س از بح��ث و تبادلنظ��ر مقرر گردی��د کلیه
مس��ائل سیاس��ی و اجتماعی مربوط به جابجایی روس��تا در شورای
تأمین شهرس��تان و تأمین زمین در کارگروه زیربنایی اس��تان مطرح
ش��ود .همچنین با اعالم آمادگی روس��تا مبنی بر مش��ارکت در طرح
ساختوس��از در مکان مناسب مقرر ش��د هزینه تأمین زیرساختها و
آمادهسازی از متقاضیان اخذ شود.

قدردانی و سپاسگزاری
استان آذربایجان شرقی

48

• حجتاالسالموالمس��لمین حاجیزاده -امامجمعه و محمودی -فرماندار
شهرس��تان اهر با اهدای لوح تقدیر به مهندس رحیمی– مدیر بنیاد مسکن
این شهرس��تان ،از تالشه��ای وی و همکاران��ش در برنامهریزی و اجرای
صحیح امورات دهه فجر س��ال  98و چهل و یکمین سالروز پیروزی انقالب
اسالمیقدردانی نمودند.

استان اردبیل

• صباح الدین برزگر -ش��هردار و رئیس س��تاد مدیریت بحران شهرداری
خلخال با ارس��ال نامهای به مهندس فرهاد سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان اردبیل ،از مش��ارکت و همکاری وی در جریان بازگش��ایی راههای
دسترس��ی شهری و روستاهای تابعه شهرستان خلخال در اثر بارش سنگین

استان چهارمحال و بختیاری

استان خراسان جنوبی

• مهندس محمد محمدی -فرماندار شهرس��تان سربیش��ه با ارس��ال لوح
تقدیر به مهندس آس��مانی مقدم -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان خراسان
جنوبی ،از تالشهای وی در خدمترسانی به مردم قدردانی نمود.
• رضا حس��ینی مقدم -سرپرس��ت اداره بهزیستی شهرس��تان درمیان با
ارسال لوحهای تقدیر جداگانه به مهندس غالمی– مدیر و مهندس مسافر-
کارشناس بنیاد مسکن این شهرستان ،از تالشها و همکاری آنان قدردانی
نمود.

استان خراسان رضوی

• مجتبی احمدیان -بخش��دار مرکزی بجس��تان با اه��دای لوح تقدیر به
مهن��دس چیتگر -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تانهای گناباد و بجس��تان،
از تالشه��ای وی در مس��یر توس��عه این بخش و خدمترس��انی به مردم
روستاهای تابعه قدردانی نمود.
• محمد نبوی فرد -مدیرکل امور عشایر استان خراسان رضوی با اهدای
لوح تقدیر به مهندس احسان میری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بردسکن،
از همکاری و خدمترسانی وی به جامعه عشایری قدردانی نمود.
• دکتر حمیدرضا پوریوس��ف -مدیرکل بهزیس��تی استان خراسان رضوی
و حبیبا ...آس��وده -مدیرکل کمیته امداد امام(ره) استان با اهدای لوحهای
تقدیر جداگانه به مهندس احس��ان میری -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
بردس��کن ،در زمینه گره گش��ایی از امور محرومان سیل زده،خانه دار شدن
محرومی��ن ،معلولین و مددجویان کمیته امداد امام(ره) و بهزیس��تی از وی
قدردانی نمودند.
• س��یدابراهیم شهیدی -مدیر نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی
اس��تان خراس��ان رضوی با اهدای لوح تقدیر به مهندس مجید معصومی-
معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان ،از تالشهای ارزنده وی در
پیش��برد اهداف و سیاستهای توسعهای کش��ور و همکاری و مشارکت در
کمیته تخصصی ذیل کارگروه نظارت ش��ورای فنی استان به منظور تدوین

استان خوزستان

• مدیرکل کمیته امداد امام(ره) اس��تان خوزس��تان با ارسال لوح تقدیر به
رحیم جلیزی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان ش��وش ،از همکاری و تعامل
سازنده وی و مجموعه همکارانش با مجموعه کمیته امداد امام(ره) در زمینه
توانمندسازی و رفع مشکالت مددجویان قدردانی کرد.
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• دکت��ر محم��ود کیانی -فرماندار شهرس��تان اردل و رامین س��لطانپور-
دهیار روس��تای قلعه درویش با اهدای لوحه��ای تقدیر جداگانه به مهندس
جهانبخش محمودی��ان -مدیر و مهندس داود محمدی -کارش��ناس بنیاد
مس��کن این شهرس��تان ،از تالشهای آنان در زیرسازی و آسفالت کوچه و
خیابانهای این روستا قدردانی نمودند.
• دکت��ر محم��ود کیان��ی -فرماندار شهرس��تان اردل و دهیار و ش��ورای
اسالمیروس��تای کریمآباد با اه��دای لوحهای تقدی��ر جداگانه به مهندس
جهانبخش محمودی��ان -مدیر و مهندس داود محمدی -کارش��ناس بنیاد
مس��کن این شهرس��تان ،از تالشهای آنان در آس��فالت کوچهها قدردانی
نمودند.
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برف و ارسال ماشینآالت و تجهیزات ملزوم قدردانی نمود.
• فریدون بابایی اواشانق -فرماندار شهرستان خلخال با اهدای لوح تقدیر
به مهندس محمد حاتمی -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان ،از مشارکت وی
در روند اجرایی ستاد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمیحوزه
انتخابیه خلخال قدردانی نمود.

دس��تورالعمل جانمایی ،نص��ب ،بهرهبرداری و بازرس��ی جرثقیلهای برجی
قدردانی نمود.
• حامد قربانی -فرماندار و حجتاالسالموالمسلمین حسن صادقی نسب-
امامجمعه شهرس��تان گناباد با اهدای لوح تقدی��ر به مهندس چیتگر -مدیر
بنیاد مس��کن این شهرس��تان ،از همکاری وی با ستاد دهه فجر شهرستان
قدردانی نمودند.
• محمود صادقی -فرماندار شهرستان زاوه با اهدای لوح تقدیر به مهندس
میکانیکی��ان -مدیر بنیاد مس��کن این شهرس��تان ،از همکاری و تش��ریک
مساعی وی در حوزه هیئت بازرسی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای
اسالمی قدردانی نمود.

استان قزوین

• س��روان پاس��دار حس��ن امینی -فرمانده حوزه مقاومت بس��یج ش��هید
بهش��تی ادارات کل اس��تان قزوین با اهدای لوح تقدیر به حجتاالس�لام
رمضانی -قائممقام مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان،
از تالشهای وی در مس��ئولیت فرمانده پایگاه مقاومت بس��یج بنیاد مسکن
استان ،قدردانی نمود.

استان قم

• حسن ش��ریفی -نماینده استان قم در ش��ورای عالی استانهای کشور
با ارس��ال نامهای به مهن��دس محمدرضا علی محمدی -سرپرس��ت دفتر
نمایندگ��ی بنیاد مس��کن بخش س��لفچگان ،از تالشه��ای وی در زمینه
پیشرفت و آبادانی شهر و بخش سلفچگان قدردانی نمود.

استان کرمانشاه

• کرم محمدی -فرماندار شهرس��تان داالهو با ارسال نامهای به مهندس
بازوند -استاندار کرمانش��اه ،از تالشهای مهندس بابک عاطفی -مدیرکل
بنیاد مس��کن استان در بازسازی مناطق زلزلهزده و سیلزده شهرستان فوق
قدردانی نمود.
• وحید خس��روی -مدیرکل رواب��ط عمومیو امور بینالملل اس��تانداری
کرمانشاه با ارسال نامهای به مهندس عاطفی -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
از تالشه��ای وی و همکارانش در اجرای برنامههای بزرگداش��ت چهل و
یکمین س��الگرد پیروزی انقالب اس�لامیو تدوین بهموقع گزارش عملکرد
دستگاه اجرایی متبوع قدردانی نمود.

استان همدان

• طالب��ی -مدیرکل مدیریت بحران اس��تان همدان و ق��درتا ...ولدی-
فرماندار ویژه شهرس��تان مالیر با اهدای لوح تقدیر به داود س��وری -مدیر
بنیاد مس��کن این شهرس��تان ،از تالشه��ای وی در بازس��ازی و بازتوانی
بخشهای آسیبدیده شهرستان مالیر قدردانی نمودند.
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درگذشت همکار بازنشسته
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باخبر شديم حمید حقدادی از همکاران بازنشسته بنیاد مسکن استان گیالن دارفانی را
وداع گفت و به دیار باقی شتافت .روابط عمومیبنیاد مسکن انقالب اسالمی ،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.
بهروز طباطبایی -درگذشت پدر (دفتر مرکزی)
رضا علیزاده -درگذشت پدر (آذربایجان شرقی)
جعفر کاظمی– درگذشت پدر (آذربایجان شرقی)
رضا جوادپور -درگذشت پدر (گیالن)
موسی الرضا فعالپور -درگذشت پدر (اردبیل)
عبداللطیف عالم -درگذشت مادر (اردبیل)
مسعود میکائیلی -درگذشت برادر (اردبیل)
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برندگان مسابقه شماره 161
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سعیدرحیمی(همدان)
علی مهرابی (دفتر مرکزی)
پریسامحمدی(اردبیل)

پاسخنامه شماره ()161

اسامی همکارانی که پاسخ درست مسابقه
شماره  161را برای ما ارسال نمودند:

در ای��ن مس��ابقه ،تعداد  43نفر از همکاران ش��رکت کرده
بودن��د که از این تعداد 29 ،نفر پاس��خ درس��ت را برای ما
ارسال نمودند.

نعم��ت ا ...پهلوانی��ان ،علی دیوس��االر ،ناصر مه��دوی ،صولت طاهری کندر ،مس��یب

مجدآبادی ،مجید یعقوبی ،حسین توفیقی ،سعید رحیمی ،عباس مهرابی ،فریدون موسائی،
علی اکبر اش��رف ،خلیل پور رحیمی ،مس��لم خدای��اری ،علی مهرابی ،عل��ی مالدار ،میترا

صادقیپی ،حس��ین کیماس��ی ،فاطم��ه محم��ودزاده ،داود حقیقت ،مهدی پ��ور جم ،ایرج

آخوندزاده ،پریس��ا محمدی ،یاش��ار دانش پرور ،عبدالرضا بهجتی ،ش��یوا حیدرزاده ،ناصر

کرامتی ،مرتضا مرتضایی ،بایرام امن زاده ،اکبر صالحی.
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الف

ب

ج

د

نام:
نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
تاریخ ارسال:
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مسابقه ()163

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 ()163
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ب

نام:
نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
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 -1چرا قوم هود به قوم عاد موسوم شدند؟

ج

د

 -10ب�رای اجرای آس�فالت روس�تاهای ج�ام و دوزهیر از چه
محلی هزینه شده است؟

الف) چون در سرزمینی به نام عاد ساکن بودند
ب) به دلیل نسبشان که به عادبن عوص بن ارم بن سام بن نوح میرسید الف) نفت و گاز
		
ج) قیر و گاز
ج) چون دارای سیزده قبیله بودند که یکی از آنها عاد نام داشت
 -11اجرای س�نگفرش روس�تاهای چاهکی�ن و کهنوج یزدان
د) چون دارای سیزده قبیله با مردانی قوی هیکل و طویلالعمر بودند
ب) اعتبارهای ملی
د) الف و ج

 -2امام صادق(ع) :شما کودکان خود را در سن -----سالگی آباد با چه اعتباری اجرا شده است؟
الف)  1میلیارد و  400میلیون ریال
به روزه داری دستور دهید ،به مقداری که-----،-----

ب) هفت ،تشنگی بر آنها غلبه نماید ب)  96میلیارد و  780میلیون ریال
الف) نه ،طاقت دارند
د) نه ،تشنگی بر آنها غلبه نماید ج)  2میلیارد و  400میلیون ریال
ج) هفت ،به نصف روز برسد
 -3از زمان جنگ تحمیلی تاکنون در بحث بازسازی واحدهای د)  96میلیارد و  870میلیون ریال
مسکونی چه هزینههایی برای مردم رایگان است؟

الف) آواربرداری ،نقشهبرداری و اخذ پروانه
ب) تخریب ،نماسازی و آواربرداری
ج) حفظ بافت باارزش روستایی و نقشهبرداری
د) نقشهبرداری ،اخذ پروانه و نماسازی

 -12این عبارت مربوط به کدام اس�تان می باشد؟ «اکنون در
بیش از  490روس�تای اس�تان طرح هادی کلی�د خورده و این
طرحها در تعداد  170روستا به اتمام رسیده است».

		
الف) مرکزی
		
ج) گیالن

ب) آذربایجان شرقی
د) اصفهان

		
ج) فاز اول

د) فاز چهارم

		
الف) سفیدچاه
		
ج) خورین

ب) پشتهان
د) ده محمد رفیع

 -4در طرح توسعه پایدار منظومههای روستایی ،شناسایی چه  -13در روستای باباپیرعلی -----بهسازی افتتاح شد.
ب) فاز سوم
		
الف) فاز پنجم
روستاهایی در دستور کار قرار می گیرد؟

الف) روستاهای دارای قابلیت در بخشهای کشاورزی و تولیدی
ب) روستاهای دارای قابلیت در بخشهای گردشگری و اقتصادی
ج) روستاهای دارای قابلیت گردشگری و فرهنگی
د) الف و ج

 -5لوریک اسید در کدام یک از موارد زیر موجود است؟

		
الف) ماهی آزاد
ج) روغن نارگیل

ب) چای سبز
د) تخم آفتابگردان

 -14ب�رای جابجای�ی ک�دام یک از روس�تاهای زیر نشس�ت
برگزار شد؟

 -15تاکن�ون بی�ش از -----واحدهای مس�کونی روس�تایی
استان کرمان مقاوم سازی شده اند.

الف)  65درصد ب)  56درصد
 -6برنامهها و طرحهای عمرانی بنیاد مس�کن در سطح استان
		
به ویژه در سطح روستاهای شهرستان چالدران منجر به کدام ج)  58درصد
یک از موارد زیر شده است؟

الف) کاهش پدیده زشت حاشیهنشینی
ب) افزایش رغبت اهالی به ماندگاری در روستاها
ج) مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها
د) همه موارد

 -7روس�تاهای دره سیب ،سروش�جان ،نهضت آباد و دهسور
مربوط به کدام شهرستان می باشند؟

الف) فریدونشهر
		
ج) لنجان

ب) کاشمر
د) پلدختر

د)  78درصد

 18500 -16مترمرب�ع از آس�فالت معاب�ر روس�تای قیپچاق
شهرستان -----به بهرهبرداری رسید.

		
الف) چالدران
		
ج) میاندوآب

ب) نهاوند
د) بوکان

الف)  950جلد
		
ج)  420جلد

ب)  590جلد
د)  390جلد

 -17چه تعداد س�ند مالکیت روس�تایی در روستای محمدآباد
صادر شده است؟

 -18پروژه  28واحدی بنک با چه اعتباری ساخته شده است؟

ب)  31میلیارد و  700میلیون ریال
الف)  30میلیارد ریال
 -8چمن مصنوعی در روستاهای کناری ،محمد طاهری ،گورک
س�ادات و جمالی با چه میزان اعتبار اج�را و مورد بهرهبرداری ج)  28میلیارد ریال
د)  30میلیارد و  700میلیون ریال
 -19دیوار حائل روس�تای خرمکوه با چه اعتباری ساخته شده
قرار گرفت؟
است؟
ب)  207میلیارد ریال
الف)  18میلیارد ریال
الف)  500میلیون ری��ال ب)  400میلیون ریال ج)  700میلیون ریال
ج)  117میلیارد ریال
د)  15میلیارد و  500میلیون ریال

 -9در شهرس�تان ورامی�ن مقرر ش�د چه تع�داد واحد و از چه د)  450میلیون ریال

 -20طرح هادی روستای -----از توابع بخش یانسر به
طرقی ساخته شوند؟
الف)  -25اعطای وامهای بهسازی و همچنین مشارکت بسیج سازندگی بهرهبرداری رسید.
ب) جفتان
		
الف) میالجرد
ب)  -15مشارکت مادی و اجرایی بسیج سازندگی سپاه
ج)  -20اعطای وامهای بهسازی و مشارکت مادی بسیج و سپاه
د) سفیدچاه
		
ج) جعفریه
د)  -16اعطای وامهای بهس��ازی و مش��ارکت مادی و اجرایی بس��یج
سازندگی سپاه

