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 100درصد تسهیالت مناطق زلزله زده آذربایجانشرقی تأمین شد
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی ،مهندس
مهدیان -معاون بازس��ازی و مسکن روس��تایی بنیاد مسکن کشور با بیان
اینکه  ۱۰۰درصد تس��هیالت بازس��ازی مناطق زلزله زده این استان تأمین
ش��ده است ،گفت :س��ال گذش��ته  ۵۰درصد از کمکهای بالعوض دولت
به س��اکنان این مناط��ق تخصیص یافت و باقیمانده آن امس��ال پرداخت
میشود.
مهندس مهدیان در نشست بررسی وضعیت پرداخت تسهیالت بازسازی
به خانوادههای آس��یبدیده از زلزله در شهرس��تانهای میانه و س��راب ،از
همکاری بانکهای اس��تان در پرداخت تسهیالت بازسازی قدردانی کرد و
گفت :با همراهی ساکنان مناطق زلزلهزده ،کار بازسازی با سرعت و کیفیت
قابل قبول انجام میشود.
در ادام��ه جواد رحمتی -معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری هم با
قدردانی از همکاری سیس��تم بانکی در بازس��ازی مناطق زلزلهزده شهرس��تانهای میانه و سراب ،گفت :کار بازسازی خانههای روستایی آسیبدیده از زلزله،
قبل از شروع فصل سرما به اتمام میرسد.
جواد رحمتی افزود :بعد از تصویب تسهیالت در هیئت دولت ،بانکهای عامل با حضور میدانی در روستاهای زلزلهزده ،کار تشکیل پرونده را آغاز کردند و
قبل از شروع فصل کاری ،پرونده متقاضیان تسهیالت تکمیل شده است .وی ادامه داد :بعد از این الزم است در گردش کار پرداخت تسهیالت تسریع شود
تا بتوانیم قبل از شروع فصل سرما ،کار بازسازی واحدهای آسیبدیده را به اتمام برسانیم.
معاون عمرانی استاندار از مدیران بانکهای عامل خواست تا با تقویت نیروی انسانی ،موانع احتمالی در پرداخت تسهیالت را رفع کنند و تا جایی که ممکن
است امور اداری را در محل روستاها انجام دهند.
رحمتی همچنین از فرمانداران شهرستانهای سراب و میانه خواست تا به موازات بازسازی خانههای روستایی ،کاستیهای موجود در زیرساختهای منطقه
را شناس��ایی و از ظرفیت تس��هیالت بازسازی برای رفع این کاستیها اس��تفاده کنند .وی همچنین از تالشها و خدمات بنیاد مسکن قدردانی کرد و گفت:
فعالیتهای تخصصی این بنیاد همواره مایه خیر و برکت بوده و هیچ نگرانی از بابت بازسازی مناطق زلزلهزده نداریم.
س��پس مهندس حافظ باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان نیز با اش��اره به اختصاص تعداد  3000س��همیه تس��هیالت بازس��ازی به مناطق زلزلهزده
شهرستانهای میانه و سراب ،گفت :تاکنون  ۹۸درصد از این سهمیه به بانکهای عامل معرفی شده و  ۸۸درصد از آنها به مرحله عقد قرارداد رسیده اند.
در پایان فرماندار شهرستان سراب ،معاون فرماندار شهرستان میانه و همچنین مدیران بانکهای ملی ،ملت ،صادرات ،تجارت و سپه نیز با تشریح آخرین
وضعیت پرداخت تسهیالت بازسازی در مناطق زلزلهزده ،مسائل و مشکالت موجود در این زمینه را بیان کردند.
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ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراس��ان رض��وی ،مهندس
حقشناس -معاون مسکن ش��هری بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،مهندس
موسوی نیا -مدیرکل بنیاد مسکن استان و هیئت همراه از پروژه در حال ساخت
ارش��اد که توسط بنیاد مسکن اس��تان و در شهرمشهد در حال ساخت میباشد و
نیز برج باران بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس حق شناس به بررسی و ارزیابی توان فنی آسانسورهای
ویژهای که برای برج مورد استفاده قرار میگیرد ،پرداخت.
گفتنی اس��ت فنی فضاهای عمومی مثل البی ،پارکینگ ،فضای سبز،آسانسور
و ...از جمله مواردی بودند که در این بازدید مورد بررسی و آمایش قرار گرفتند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید مهندس حق شناس از پروژههای ارشاد و باران در مشهد

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:

رضا میرزاپور (گیالن)
علیرضا فالح علیپور (گیالن)
سیدقاسم نیازمندیان (فارس)
نوازاله ایوبی (فارس)
علی پناه امیری (فارس)
ناصر زائری (فارس)
مصطفی هاشمی (فارس)
عبدالهادی رستگاریان (فارس)

حبیب مباشری (فارس)
محمدجواد نقاش (فارس)
علی اصغر اسالمی (فارس)
سیدرضا شاکر اردکانی (یزد)
سیدعلی عمادی (مازندران)
علی حیدری شرفدار کالئی (مازندران)
عبدا ...عبدالهی (مازندران)
محمد توکلی (مازندران)

تجلیل از بازنشسته

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گیالن ،در نشستی با
حضور دکتر محمودی -فرماندار شهرس��تان آس��تانه اش��رفیه ،مهندس
اکب��رزاده -مدیرکل و خوش��رو -مس��ئول روابط عمومی بنیاد مس��کن
استان ،از تالشهای مهندس علیرضا فالح علیپور -همکار بازنشسته و
مدیر بنیاد مس��کن شهرستان آستانه اشرفیه با اهدای لوح و هدیه تقدیر
به عمل آمد.
در ابتدا دکتر محمودی با قدردانی از تالشهای مهندس فالح علیپور
افزود :بازنشس��تگی مرحلهای از زندگی اس��ت که فرد بعد از س��الهای
متمادی و طوالنی خدمت در یک سازمان به این مرحله پای میگذارد.
در ادام��ه مهن��دس اکبرزاده گف��ت :اعتقاد دارم بازنشس��ته آیینه یک
سازمان است و تکریم و تجلیل از بازنشسته در واقع تکریم خوبیها و انگیزه بخشی به نیروهای جوان است که بدانند ارزشها و شایستگیهای آنان
همواره توسط مدیریت مشاهده و در موقع مناسب لحاظ میگردد.
3
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قصص قرآن یا

تاریخ انبیاء
از آدم تا خاتمالنبیین ص ّلی اهلل علیه و آله
آغاز عذاب قوم هود

هود پیغمبر روزگاری دراز و مدتی طویل میان قوم خود بماند و رسالت خود
را ابالغ فرمود که برخی آن مدت را  760س��ال نوشته اند ،اگرچه بعید به نظر
میرس��د ،ولی از آن قوم جز افراد کمی از فرزندان س��ام کس��ی به وی ایمان
نیاورد تا کم کم مس��تحق عذاب الهی ش��دند و خدای تعالی باد «صرصر» و
«عقیم» را مأمور نابودی آنها کرد.
ای��ن قوم که بر اثر خشکس��الی انتظار باران را میکش��یدند و مطابق نقلی،
جمعی را برای دعا به مکه فرستاده بودند تا در کنار خانه خدا دعا کنند و باران
بر آنها ببارد ،غافل از آن که س��بب خشکسالی و خشم خدا همان بت پرستی
ایشان و شریک قرار دادن آنها در کارهای خدا و نپذیرفتن دعوت فرستاده حق
بود .آری غرور و تکبر گاهی افراد را این چنین به بدبختی میکشاند که حاضر
نیس��تند سخن فرستادگان حق را بش��نوند و با این حال خود را آبرومند درگاه
خدا میدانند؛ و در تاریخ نمونه بسیار دارد .به هر صورت روزی مشاهده کردند
که از گوش��ه افق ابر سیاهی پدیدار شد و همچنان به سوی وادیهای آنهای
پیش آمد .آنها به گمان آن که ابری اس��ت آبستن باران و اکنون بر آنها باران
فراوانی میبارد ،با خوشحالی گفتند« :این ابری است که بر ما خواهد بارید».
ولی نمیدانس��تند که چه عذاب س��ختی است که به صورت ابر به جانب آنها
میآید .از این رو هود به آنها هش��دار داد و گفت« :نه بلکه این همان چیزی
است که به آمدنش شتاب داشتید ،بادی است که در آن عذاب دردناکی است،
بادی است که به اذن پروردگار خود هر چه در سر راهش باشد نابود میکند.1
مولوی در این باره چنین سروده است:
لشــکر حقاند گـاه امتحـان
ن
جمـله ذرات زمـیـن و آســما 
آب را دیدی که در طوفان چه کرد
باد را دیدی که با عادان چه کرد
وآنچه با قارون نمودست این زمین
آنچه بر فرعـون زد آن بحر کین
وآنچـه پشـه کله نمـرود خـورد
وآنچه آن بابیـل با آن پیـل کرد
ت گشت سیصد پاره و لشکر شکست
وآنکه سنگ انداخت داودی به دس 
تا که در آب سـیه خـوردند غـوط
سنـگ میبارید بر اعـدای لـوط
عاقـالنـه یـاری پیـغمبــران
گـر بـگویم از جـمـادات زمیـن	
گر کشـد عاجز شـود از بار ُپـر
مثنوی چندان شود که چل شت ر
ناگه��ان باد وزیدن گرفت؛ ب��ادی که قرآن کریم چند خصوصیت آن را ذکر
فرموده است:
 .1ب��اد «عقیم» یعنى ب��اد نازا و عقیم (ب��ه زنى گویند كه حامل��ه و باردار
نمىش��ود ،چنانكه به مردى هم كه نس��لى از وى باقى نماند عقیم گویند) در
وجه تسمیه باد مزبور به این نام گفته اند ،بادى بود كه حامل خیر نبود و جز شّ ر
 .1تفسیر قمی  ،ص .622-623

قسمت دوازدهم
برگرفته از کتاب

آیتاهلل سید هاشم
رســولی محالتـی

و عذاب چیزى به همراه نیاورده بود .چنانكه در وصف دنیا گویند دنیاى عقیم
یعنى دنیایى كه چیزى به كسى نمى دهد و ممكن است به اصطالح اهل فن
«فعیل» به معنای «فاعل» و «عقیم» به معناى «عاقم» باش��د .یعنى بادى
بود كه نه درخت و برى را آبس��تن میكرد ،نه براى لطافت هوا مؤثر بود و نه
براى حیوانى سودمند بود بلكه به هر چه میرسید آن را خشك و نابود میكرد.
 .2باد «صرصر» كه معانى متعددى دارد ،از آن جمله گفتهاند که صرصر به
معنای باد سرد است 2و در چند حدیث نیز همین معنا را برای صرصر کردهاند و
برخی از اهل لغت گفتهاند که صرصر بادى است كه به شدت بوزد.3
 .3ب��اد «عاتیه» یعنى باد س��ركش و طاغی .در روای��ت تعبیر لطیفى درباره
سركش��ى و طغیان آن باد ذكر شده است و گفتهاند که اختیار آن باد از دست
نگهبانان و مأموران خارج شد و بیش از حد وزیدن گرفت ،نگهبانان وحشتزده
ب��ه خدا عرض كردند ما ترس آن را داریم كه افراد غیر گناهكار را نیز هالك
كند ،خداوند جبرئیل را مأمور كرد و بیامد و زیادى آن را به جاى خود بازگرداند.4
« .4ریح فیها عذاب الیم» .5بادى كه در آن عذابى دردناك بود.
ش��دت این باد به حدى بود كه آن مردم ق��وى هیكل و بلند قامت را از جا
برمیكند و چون نخله خرما كه از بن كنده باشند ،به این سو و آن سو پرتاب
میکرد و بر زمین میافکند ،هر چه سر راهش بود همه را هالک و نابود کرد.
«به هیچ چیزى نرسید جز آنكه چون استخوان پوسیده و خاكسترش كرد» و
به طور خالصه انس��ان ،حیوان ،درخت و خانه اى به جاى نگذارد و همه را با
خاك یكسان كرد.
باد مزبور با همان ش��دت و س��رما هفت شب و هشت روز پى در پى بر آنها
وزی��د و همه را به مجس��مه هاى ب��ى جانى تبدیل ك��رد و از وهب بن منبه
نقل ش��ده كه این هفت شب و هش��ت روز همان ایامى است كه عرب آن را
«ایامالعجوز» 6گویند كه باد و سرماى سختى بود و سبب آنكه این باد و سرما
را به «عجوز» نسبت دادند ،آن بود كه پیرزنى از ترس باد و سرما در بیغوله و
غارى رفت ولى س��رما و باد از او هم دست برنداشته و سرانجام روز هشتم او
را كشت .در این میان هود(ع) پیروانش را در قطعه زمینى كه اطراف آن دیوار
كوتاهى بود ،جمع كرد و باد شدید به آن نقطه كه میرسید ،به صورت نسیم
جانبخشى در میآمد و سر و صورت آنها را نوازش میداد و موجب لطافت هوا
و لذت روحشان میگردید.
مال جالل الدین رومی در این باره سروده است:
 .2مجمع البیان  ،ج  ، 9صص .189-190
 .3همان.
 .4تفسیر قمی  ،ص .306
 .5سوره احقاف  ،آیه .24
 .6همان که در فارسی به آن سرمای پیرزن و «بردالعجوز» گویند.

چنانك��ه گفتهاند حضرت هود پس از نابودى قوم عاد به حضرموت آمد و در
نزدیكى شهرى به نام «تریم» سكونت اختیار كرد و بقیه عمر خود را در آنجا
به س��ر برد و در س��ن  ۸۰۷س��الگى از دنیا رفت و در حضرموت مدفون شد.3
در روای��ت دیگرى اس��ت كه آن حضرت پس از هالكت ق��وم عاد ،با یاران و
پیروانش به مكه رفت و در آنجا بود تا از دنیا رفت و در حجر اسماعیل مدفون
ش��د .4ولى ظاهراً قول اول به صواب و صحت نزدیكتر اس��ت و در حدیثى از
امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است كه قبر حضرت هود در حضرموت بر روى تلى
از ریگ هاى قرمز قرار دارد .5در حدیث دیگرى است كه در آنجا غارى است
و جسد آن حضرت در آن غار میان سنگى است.6
طبرسى در كتاب احتجاج نقل كرده كه منصور دوانیقى دستور داد در جایى
ب��ه نام «قصر العبادى» چاهى بكنند و یقطین (پدر على بن یقطین) را مأمور
انجام آن كار كرد .یقطین به آنجا رفت و مدتها دست به كار حفر آن بود ولى
آبى خارج نشد تا وقتى که منصور از این جهان برفت و مهدى عباسى روى كار
آمد ،یقطین جریان را بدو گفت و مهدى عباسی دستور داد همچنان چاه مزبور
را بكنند تا به آب برسند .یقطین برادرش ابوموسى را براى این كار بدان نقطه
فرس��تاد و به دستور او همچنان كندند تا به جایى رسیدند كه سوراخى پدیدار
 .1سوره احقاف  ،آیه .26
 .2سوره فصلت (سجده)  ،آیه .13
 .3کنزالفوائد  ،ص .179
 .4اثبات الوصیه  ،ص .22
 .5بحار  ،ج  ، 11ص .360
 .6بحار  ،ج  ، 11ص .360
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هر دو سرمست آمدند از خمر خلق
ق
باد و آتش میشوند از امر ح 
هم زحـق بینـى چو بگشـایى نظر
آب حلم و آتش خشم اى پس ر
فرق چآون كردى میان قـوم عـاد
گرنبودى واقف از حق جان با د
نـرم مىشـد باد كانجـا میرسـید
هود گِرد مؤمنان خطى كشی د
پاره پاره میشـكسـت انـدر هـوا
هر كه بیرون بود زان خط جمله را
راستى كه روزهاى شومى براى بت پرستان قوم هود و دشمنان آن حضرت
گذشت و طولى نكش��ید كه مجسمه هاى بى جانشان چون تنه هاى درخت
خرما بر زمین افكنده ش��د و خانه هاش��ان به صورت ویرانه هایى در آمد و از
آن همه باغ هاى سرسبز و زمینهاى حاصلخیز و جمعیت بسیار ،جز نامى به
جاى نماند و طبق روایات ،استخوانها و ذخایر و اموالشان و حتى ویرانه هاى
به جا مانده نیز تدریج ًا در زیر ریگ هاى بیابان احقاف و خاكها مدفون گردید
و امروز هم در روى زمین اثرى از آنها باقى نیست.
ب��ه عالوه این فقط ع��ذاب خواركننده دنیا بود كه خداوند به آنها چش��انید
و ع��ذاب آخ��رت خوارکننده تر و س��خت تر خواهد بود .بدی��ن ترتیب طومار
زندگیش��ان با لعنت دنیا و عذاب آخرت درهم پیچیده ش��د و براى همیشه از
رحمت حق دور گشتند.
قرآن كریم پس از نقل داستان قوم عاد در سوره احقاف ،مردم مشرک مکه و
كفار زمان رسول خدا را مخاطب ساخته و به آنها میفرماید« :و ما به قوم عاد
نیرو و قدرتى دادیم كه به شما ندادیم و براى آنها گوش و دیدگان و دستها
قرار دادیم ،اما آن گوش و دیدگان و دل ها ،به كارشان نیامد .زیرا آیه هاى خدا
را انكار میكردند و عذابى را كه مسخره اش میپنداشتند برایشان درآمد» .1و
در س��وره سجده درباره همانها میفرماید« :اگر اینان روى بگردانند ،بدانها
بگو شما را از صاعقه عاد و ثمود بیم میدهم».2

گش��ت و بادى از آن باد ش��روع به ورزیدن كرد ،جریان را به ابوموسى گفتند،
وى گفت که مرا به درون چاه ببرید .وقتى پایین رفت ،سوراخى دید كه از آن
باد میوزید و چون گوش داد از داخل آن صداى باد زیادی شنید ،وی دستور
داد سوراخ را گشادتر کنند به اندازه اى كه انسان میتوانست به درون آن برود.
سپس دو نفر را به طناب بسته به داخل آن محوطه فرستادند تا ببیند در آنجا
چیست .آن دو نفر پایین رفتند و پس از ساعتى طنابها را حركت دادند و آن
دو را باال آوردند ،و چون از آنها پرسیدند كه چه دیدید ،گفتند که چیز عجیبى
مشاهده كردیم .مردان ،زنان ،خانه ها ،ظروف و اثاثیه هایى را مشاهده کردیم
كه همگى به صورت مجس��مه قرار داشتند و آن مردان و زنان جمعى نشسته
و گروهى خوابیده بودند و بر تنشان لباس پوشیده بودند و چون به آنها دست
زدیم جامهها به صورت خاك میشد و میریخت.
ابوموس��ى موضوع را به مهدى نوشت و او نیز نامه اى به مدینه فرستاد و از
امام موس��ى بن جعفر خواس��ت به بغداد برود و چون حضرت به بغداد رفت و
موضوع را به عرض او رساندند ،موسی بن جعفر(ع) گریست و فرمود« :اینان
باقیماندگان قوم عاد هس��تند كه خدا بر آنها خش��م کرد و خانه هاش��ان را بر
سرشان فرو ریخت ،آنها اصحاب احقاف هستند».
7
مهدى پرسید« :احقاف چیست؟» حضرت فرمود« :ریگ ها» .

صالح علیهالسالم

حضرت صالح(ع) میان ق��وم ثمود زندگى میكرد و از آنها بود .قوم ثمود از
فرزندان ثمود بن عامربن ارم بن سام بن نوح بودند .برخی نسبت ثمود را ثمود
بن عاد بن عوص بن ارم بن س��ام ...ذكر كردهاند و نس��بت صالح را نیز برخى
صالح بن عبید بن اسلف بن ماشخ (یا ماسح) بن عبید بن حاذر بن ثمود ذكر
كردهاند و بعضى هم صالح بن عبید بن جابر بن ثمود نوشته اند.8
قوم ثمود در سرزمین حجر كه میان حجاز و شام قرار داشت زندگى میكردند
و هنوز آثارى از خانه هاى آنها در آن س��رزمین موجود اس��ت و اشخاصی كه
سابق ًا به وسیله شتر از راه شام به مكه میرفته اند ،در سر راه خود از آنجا عبور
كرده و آثار مزبور را دیده اند.
درباره توقف و سكونت آنها در آن سرزمین اختالف است ،بعضى گفتهاند که
آنها قومى از یهود بودهاند كه به فلسطین رفته و آنجا را براى سكونت انتخاب
كردند 9و دیگران گفتهاند که اینان از تیره عمالقه بودند كه از قسمتهاى غرب
فرات به آنجا كوچ كردند .10و قول دیگر آن اس��ت كه از عمالقه مصر بودهاند
كه س��لطان مصر «احمس» ایش��ان را از آنجا براند .11بعضى از تاریخنگاران
گفتهاند که آنها باقیماندگان قوم عاد بودند و سرزمینش��ان نیز از مس��تعمرات
قوم عاد بوده است 12و این قول آخر با آیه کریمه نیز بى تناسب نیست كه از
قول حضرت صالح حكایت میكند كه نعمت هاى خدا را بر قوم ثمود شماره
میكرد و میفرمود« :به یاد آرید كه خداوند ش��ما را پس از عاد جانش��ین آنها
كرد و در این سرزمین جایگیرتان نمود.»13
ادامه دارد

 .7احتجاج  ،ص .211
 .8قصص االنبیاء  ،نجار .ص .58
 .9همان.
 .10همان.
 .11همان.
 .12همان.
 .13سوره اعراف ،ایه .74
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برای تربیت ،از شیوهها و روشهای مختلف میتوان استفاده کرد که مهمترین
آنها روش الگویی اس��ت .در این روش ،از فرد یا افرادی که دارای رفتار مطلوب
هستند ،بهعنوان سرمشق و الگو استفاده میشود و در معرض مشاهده فرد مورد
تربیت قرار میگیرد تا از رفتار او پیروی کند و خود را با او همسان سازد.
تأثیر شخصیت الگوها در شکلگیری رفتار و منش کودکان ،نوجوانان و جوانان
و نیز تش��کیل یا تثبیت شخصیت اخالقی و اجتماعی آنان فوق العاده چشمگیر
اس��ت .در این روش ،یادگیری به طور غیرمس��تقیم و از طریق مش��اهده انجام
میگیرد که از مؤثرترین و پایدارترین انواع یادگیریها محسوب میشود.
تأثی��ر الگو و نقش پذیری انس��ان یک امر طبیعی اس��ت ک��ه از غریزه تقلید
سرچشمه میگیرد.
غریزه تقلید
غریزه تقلید یکی از نیرومندترین ،ریش��ه دارترین و سودمندترین غرایز بشری
است که در طبیعت انسانها نهاده شده و نیازی به آموزش ندارد .کودک از آغاز
یک مقلد است و تا آخر عمر همچنان مقلد باقی خواهد ماند ،گرچه با رشد عقلی،
از تقلید او کاس��ته خواهد شد .تقلید از رفتار الگوها در زندگی کودکان خردسال،
به خوبی مشاهده میشود.
غری��زه پربرک��ت تقلید به کودک اج��ازه میدهد که خود را ب��ا موقعیتهای
گوناگون زندگی تطبیق دهد و با دیگر انس��انها همس��ان و هماهنگ سازد .به
نیروی این غریزه اس��ت که طرز غذا خوردن ،لباس پوشیدن ،حرف زدن ،اظهار
عواطف ،عکس العمل در برابر نامالیمات ،ترس و فرار از خطرها ،آداب و رسوم
زندگی ،تعاون و همکاری ،اخالق خوب یا بد را از معاش��رین خود یاد میگیرد و
تقلید مینماید.
بنابراین ،تقلید غریزه سودمند طبیعی است و نمی توان جلو آن را گرفت بلکه
بای��د در راه تربیت افراد ،از آن اس��تفاده کرد .اولیاء و مربی��ان باید از این غریزه
ارزش��مند استفاده کنند .الگوهای خوب و مطلوب را در اختیارش قرار دهند تا از
اخالق و رفتار آنها درس عملی بگیرد و خود را بسازد.
بنابراین ،وجود غریزه تقلید زمینه س��از تأثیر الگوها میباشد و در روش تربیت
الگویی مورد استفاده قرار میگیرد.
الک مینویسد« :از طریق سرمش��ق است که روح کودک پرورش مییابد و
تنها از این راه است که تربیت با ارزشی به طفل میتوان داد».1
انواع الگوها
کودک و نوجوان ،از اخالق و رفتار همه معاشرین ،کم یا بیش ،درس میگیرد.
مانن��د :پدر و مادر ،پدر ب��زرگ و مادر بزرگ ،برادر و خواهر ،عمو و عمه ،دایی و
خاله ،دوس��تان و همبازی ها ،آموزگاران و استادان ،همکالس ها ،ورزشکاران و
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 .1مربیان بزرگ  ،ص .145

قسمت پنجم
ابراهیم امینی

هنرمندان ،افرادی که در اجرای فیلمهای س��ینمایی یا تلویزیونی فعالیت دارند،
مخصوص�� ًا قهرمانان آنها ،بازیگ��ران تئاتر ،نقاش��یها و تصویرها ،گویندگان و
سخنرانان ،ش��خصیتهای بزرگ سیاسی و اجتماعی ،هر یک از اینها میتواند
ب��رای کودک الگو قرار گیرد و او را تحت تأثیر قرار دهد که در تربیت باید مورد
توجه اولیاء و مربیان باشد .لیکن چند دسته آنها نقش بیشتری دارند که به طور
خاص به آنها اشاره خواهد شد.
والدین
پدر و مادر ،اولین و آش��ناترین چهره هایی هس��تند که کودک با آنها برخورد
میکند .در دوران ناتوانی و نیاز و وابس��تگی کودک ،پدر و مادر هس��تند که با
عشق و اخالص به یاری کودک میشتابند و از او پرستاری و نوازش مینمایند.
هم��ه نیازهای غذایی ،بهداش��تی و عاطفی کودک از ناحیه پ��در و مادر تأمین
میش��ود .کودک به تدریج به موقعیت حس��اس پدر و مادر و نیاز شدید خود به
آن��ان ،پی میبرد و متقاب ً
ال به آنان عالقهمند میگردد و به همین جهت والدین
خود را بهترین ،خیرخواهترین و بانفوذترین اش��خاصی میداند که میتوان آنان
را سرمش��ق و الگوی زندگی قرار داد و از رفتارش��ان پیروی نمود .بنابراین ،پدر
و مادر را میتوان بهعن��وان اولین ،مؤثرترین ،بادوامترین و مطمئنترین الگوها
معرفی کرد.
چش��مان ظریف کودک ،همانند یک دوربین حس��اس فیلمب��رداری ،از همه
ح��رکات و رفتار والدین فیلمب��رداری میکند و از رفتار خوب ی��ا بد آنان تقلید
مینمای��د .کودک همه چیز را در خان��ه و از پدر و مادر یاد میگیرد .از لبخندها،
زمزمهها و نوازشهای مادر ،درس خوش بینی ،اعتماد و اظهار محبت میآموزد.
از تن��دی ه��ا ،عصبانیتها و بدرفتاریهای او نی��ز درس عصبانیت و بدرفتاری
میگیرد.
سخن گفتن ،آداب غذا خوردن ،لباس پوشیدن ،آداب معاشرت ،رعایت نظم یا
بی نظمی ،نظافت یا کثافت ،ترس یا بی باکی ،بردباری یا بی تابی ،امانتداری یا
خیانت ،راستگویی یا دروغگویی ،خیرخواهی یا بدخواهی ،وظیفه شناسی یا عدم
احساس مسئولیت ،پایبندی به قوانین اجتماعی یا قانون شکنی ،ادب در معاشرت
یا ب��ی ادبی ،تقید به انجام وظایف دینی یا الابالیگ��ری و دیگر امور اخالقی را
کودک غالب ًا در خانه و از پدر و مادر یاد میگیرد.
دختر بچه از رفتار مادر درس شوهرداری ،خانه داری ،بچه داری و دیگر آداب
زندگی را فرا میگیرد .پسر بچه نیز از رفتار پدر درس زنداری ،بچهداری و اشتغال
به کار را میآموزد.
روابط خوب ،مؤدبانه و صمیمانه پدر و مادر ،یا روابط تیره و بی ادبانه ،خصمانه
و لج بازیها و کشمکشهای آنان ،بدون شک در تربیت و شکلگیری شخصیت
کودک ،تأثیر بسزایی دارد .شما آثار و عکس العمل رفتار خوب یا بد والدین را در
بازیهای انفرادی یا دسته جمعی کودکان میتوانید مشاهده کنید.

 .1بحار  ،ج  ، 104ص .92

 .2بحار  ،ج  ، 2ص .39
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معلم
بع��د از پدر و مادر ،معلم جاذبترین و بانفوذتری��ن افراد ،در کودک و نوجوان
اس��ت .دانش آموزان بهویژه دانش آموزان دوره ابتدایی ،شدیداً تحت تأثیر معلم
خ��ود قرار دارند و از رفتارش تقلید میکنند .رابطه دانشآموز با معلم یک رابطه
باطنی و معنوی اس��ت .معلم را ش��خصیتی محترم و ممتاز میداند که او را در
بزرگ ش��دن و به اس��تقالل و آزادی رسیدن و نیز به عضویت رسمی جامعه در
آمدن ،کمک مینماید .معلم با روح و جان دانش آموز سر و کار دارد و به همین
جهت بهعنوان یک الگوی محبوب و مطاع پذیرفته میشود.
دان��ش آموز گرچه قب ً
ال در محیط خانواده علوم و اطالعات فراوانی را کس��ب
کرده ،رفتارهایی را آموخته و به اموری عادت کرده و تا حدی شکل گرفته است.
لیکن هنوز شکل ثابت به خود نگرفته و تا حد زیادی قابل انعطاف و تغییر رویه
است .کودک در این سنین ،از محیط خانواده خارج میشود و به طور رسمی در
اجتماعی جدید ،یعنی مدرسه ،پذیرفته میشود .دانش آموز در این اجتماع جدید
فرصت مییابد تا افکار و اندوختههای دینی و رفتار و عادتهای گذشته اش را
مورد بازنگری قرار دهد و شخصیت خویش را بسازد و تکمیل و تثبیت نماید.
بانفوذترین و محبوبترین فردی که میتواند در این مرحله حساس ،به کودک
کمک کند معلم میباش��د .به همین جهت دانش آموزان ،معلم را بهعنوان یک
الگو میپذیرند و از رفتار ،گفتار و اخالق خوب یا بد او سرمشق میگیرند و خود
را با وی همس��ان میسازند .دانش آموزان همه اعمال و رفتار معلمان و مدیر و
حتی مستخدم مدرسه را زیر نظر دارند و از آنها درس میگیرند .دانش آموزان از
طرز برخورد آموزگاران با مدیر ،معلمان با یکدیگر ،معلمان با خدمتکاران مدرسه

تزاحم بین قول و عمل
اگ��ر مربی به آنچه میگوید ،خود عمل کند ،فرد م��ورد تربیت ،راه خود را به
خوبی میشناس��د .از رفتار مربی سرمش��ق میگیرد و گفتارش را مؤید رفتارش
محسوب میدارد .اما چنانچه در بین گفتار و رفتار او تهافت و دوگانگی مشاهده
کند س��رگردان خواهد شد .نمی داند از گفتار مربی پیروی کند یا از رفتارش .یا
به طورکلی سلب اعتماد میکند ،یا این که رفتارش را ترجیح میدهد و پیروی
مینماید ،اما به هر حال گفتارش از اعتبار ساقط میشود.
اگر پدر و مادر یا معلم خود دروغ بگویند نمی توانند کودک را با دعوت زبانی
به راست گفتن پرورش دهند .حتی در صورتی که در ارتکاب عمل خاصی معذور
هستند باید کودک را توجیه نمایند .مث ً
ال اگر در اثر بیماری ناچارند روزه نگیرند،
باید کودک را کام ً
ال توجیه نمایند که بیمارند و بر طبق دستور پزشک باید روزه
را بخورند و اگر بگیرند باطل است .اگر معلم در اثر بیماری ناچار است روزه اش
را افطار کند ،الزم اس��ت در حضور دانش آموزان روزه خواری نکند و اگر ناچار
ش��د ،دانش آموزان را توجیه کند و از این که در اثر بیماری ناچار شده روزه اش
را افطار کند جداً اظهار تأسف نماید.
در احادیث نیز موضوع ضرورت هماهنگی بین گفتار و رفتار مربی ،اشاره شده
است .برای نمونه:
«حضرت صادق (ع) فرمود :چنانچه عالم به علم خود عمل نکند مواعظ او با
سرعت از قلبها زایل میشود ،چنان که باران از جای صاف و صیقلی میلغزد
و زایل میشود.»2
ادامه دارد
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بنابرای��ن ،پ��دران و مادرانی که به تربیت صحیح فرزندان خویش و س��عادت
دنیوی و اخروی آنها عالقه دارند باید درابتدا رفتارشان را اصالح کنند و خودشان
را به صورت بهترین الگوها در آورند تا فرزندانش��ان از آنها تقلید نمایند و درس
زندگی بیاموزند.
چنانچه رفتار خودش��ان بد باش��د نباید از کودکانش��ان انتظار داشته باشند که
خوب پرورش یابند زیرا کودکان غالب ًا از رفتار بد آنها تقلید میکنند و بد تربیت
خواهند ش��د .اگر والدین مسلمان هس��تند و عالقه دارند فرزندانشان نیز متعهد
به اس�لام پرورش یابند ،باید خودشان پایبند به وظایف دینی باشند و خود را به
صورت نمونههای عالی اسالم و قرآن و الگوی کامل تعالیم اسالمی در آورند تا
فرزندانشان نیز از رفتار آنها تقلید نمایند و دیندار پرورش یابند.
والدین در صورتی میتوانند فرزندان خویش را با تربیتهای اس�لامی و مقید
به ضوابط ش��رعی پرورش دهند که خودشان نیز در محیط خانواده و در حضور
فرزندان به انجام وظایف دینی و رعایت اخالق نیک اس�لامی ملتزم باشند و از
ارتکاب گناه خودداری کنند.
اگر پدر و مادر به نماز اهمیت بدهند و در اول وقت و با رعایت آداب و شرایط
آن را ادا کنند ،فرزندان خانواده نیز نمازخوان تربیت میشوند .تقید به روزه داری
و انجام سایر فرایض دینی و رعایت تقوا و اجتناب از گناه نیز همین اثر را دارد.
برعکس ،چنانچه پدر و مادر ،نس��بت به انجام وظایف دینی و مراسم مذهبی،
الابالی یا بی اعتنا باشند ،نباید انتظار داشته باشند که فرزندانی دیندار و ملتزم به
مراسم دینی پرورش دهند.
در احادیث نیز بدین مطلب اشاره شده است:
«پیامب��ر اکرم میفرماید :بین فرزندان خود به عدالت رفتار کنید ،همانطور که
میل دارید آنان در احسان در بین شما با عدالت رفتار نمایند.»1

و معلمان با دانشآموزان درس میگیرند.
از اخ�لاق و رفتار معلم ،از طرز اداره کالس ،از رعایت عدل و انصاف در نمره
دادن ،از وقت شناس��ی و رعایت نظم ،از دلس��وزی و مهربانی ،از خوش��رویی و
فروتن��ی ،از دینداری و التزام به ضوابط ش��رعی ،از اخالق خ��وش و با ادبی ،از
خیرخواهی و نوع دوستی معلم درس میگیرند .همچنین از اخالق ،رفتار و کردار
بد او متأثر میشوند و خود را با او همسان میسازند.
بنابراین ،معلم فقط یک آموزگار نیست بلکه مهمتر از آن ،یک مربی و یک الگوی
بانفوذ است .یک معلم خوب که با رفتار نیک و گفتار پسندیدهاش دانشآموزان را
خوب پرورش دهد بزرگترین خدمت را نسبت به اجتماع انجام میدهد .برعکس
ی��ک معلم بداخالق ،بدرفتار و منحرف که با رفتار بد خ��ود ،دانشآموزان را به
انحراف و تباهی میکشد بزرگترین خیانتها را نسبت به اجتماع مرتکب خواهد
شد .بنابراین ،شغل معلمی حساسترین و مسئولیتدارترین شغلها است .معلم
نمی تواند نس��بت به اخالق و رفتار خود ،آزاد و بی تفاوت باش��د .معلم باید به
مسئولیت س��نگین و ارزش��مند خویش و مقدار نفوذش در دانشآموزان ،خوب
بیندیشد و با اصالح اخالق و رفتار خویش بهترین الگو را در اختیار دانشآموزان
قرار دهد.
از اینجا روشن شد که اصالح جامعه باید از اصالح خانواده و بعد از آن ،اصالح
مدرسه ،به وسیله پرورش و به کار گرفتن آموزگاران خوب و شایسته انجام گیرد.
مراکز تربیت معلم ،در این ارتباط بزرگترین مس��ئولیت را بر عهده دارند .باید در
گزینش دانش��جو کام ً
ال دقت کنند و فقط اف��راد دیندار ،متعهد ،خوش اخالق و
صالح را بپذیرند و در برنامه درس��ی آن��ان همانطور که در آموزش علوم عنایت
دارند ،در پرورش ایمان ،تعهدات اخالقی ،تزکیه و تهذیب نفوس آنان نیز عنایت
داشته باشند.
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صنایع سیمان شهرکرد در یک نگاه:
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کارخانه س��یمان شهرکرد در س��ال  1387با ظرفیت تولید ساالنه یک
میلیون تن کلینکر در اس��تان چهارمحال و بختیاری و در  35کیلومتری
شهرکرد به بهرهبرداری رسید.
این واحد تولیدی با دسترسی به معادن غنی ،شرایط منحصر به فردی
را در بی��ن تولیدکنندگان س��یمان ب��ه خود اختص��اص داده و با اتکاء به
تجربههای ارزشمند مدیران ،مهندسین و کارکنان خود و نیز به کارگیری
پیشرفتهترین تکنولوژی و ماشینآالت مدرن قادر به تولید انواع کلینکر و
سیمانهای تیپ Ιبا ردههای مقاومتی گوناگون ،تیپ ΙΙو تیپ  ،ΙΙΙسیمان
پوزوالنی ویژه و تیپ  5با مقاومتهای بسیار باال و آلکالی پایین و منطبق
با اس��تاندارهای جهانی میباشد که با توجه به کیفیت ممتاز محصوالت
تولی��دی ،این کارخانه در کانون توجه مش��تریان داخل��ی و خارجی قرار
گرفته است.
شرکت س��یمان ش��هرکرد ،این توانایی را دارد که با توجه به پتانسیل
باالی تولید ،ظرفیته��ای بالقوه ،ویژگیهای منحصر به فرد و کارکنان
متخصص ،با توجه به درخواست مشتری هرگونه سیمانی را با پارامترهای
مختلف تولید و در بسته بندیهای کیسه ای ،پاکتی و جامبو بگ تحویل
نماید.

آزمایشگاه بتن با بهترین امکانات نموده و با کنترل مداوم تمامی مراحل
خط تولی��د از معادن تا مرحله بارگیری محص��ول ،کیفیت تولیدات را به
دقت تحت نظر قرار میدهد.
این ش��رکت تاکنون موفق به دریافت مجوز استفاده از نشان استاندارد
ملی ایران و همچنین بهمنظور صادرات ،موفق به دریافت گواهینامههای
بین المللی و کس��ب نشان  CEاتحادیه اروپا شده است و همواره متعهد
به رعایت استانداردهای زیست محیطی میباشد.
کیفیت محصوالت تولیدی همواره فراتر از اس��تانداردهای ملی بوده و
به دفعات مورد تقدیر مؤسس��اتی نظیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان
قرار گرفته است.

اهم فعالیتهای انجام شده در سال :1398

• تولید حدود  980.000تن کلینکر
• فروش  520.000تن س��یمان پاکتی (افزایش 20درصدی نسبت به
عملکرد سال )1397
• ف��روش  173.000تن س��یمان فله (افزایش 30درصدی نس��بت به
عملکرد سال )1397
• صادرات بیش از  520.000تن کلینکر (افزایش 30درصدی نس��بت
به عملکرد سال )1397
این شرکت در سال 1398موفق شده است عالوه بر فروش 1.235.000
تن از محصوالت تولیدی ،بیش از  9میلیون دالر ارزآوری داشته باشد.
طرح نیروگاه خورشیدی:

از دیگر مزایای محصوالت این ش��رکت میتوان به حداقل تغییرات و
نوس��انات در مشخصات فنی سیمان و کلینکر تولیدی نام برد .یکنواختی
مشخصات فنی تولیدات ،به مشتری این اطمینان را میبخشد که همواره
محصول��ی ممت��از دریافت خواهد نمود .جهت دس��تیابی ب��ه این مهم و
اطمینان از کیفیت محصوالت تولیدی ،این ش��رکت از ابتدای راه اندازی
کارخانه اقدام به تجهیز آزمایش��گاههای شیمی ،فیزیک X-RAY ،و
8

شرکت صنایع سیمان شهرکرد بهعنوان شرکت دوستدار محیط زیست
و جهت س��هیم ب��ودن در کاه��ش آلودگیهای ناش��ی از تولید گازهای
گلخانه ای؛ طرح س��اخت نیروگاه خورش��یدی به ظرفیت  10مگاوات را
در دس��تور کار خود قرارداد که در فاز اول پس از اخذ مجوزهای الزم و
بررس��یهای فن��ی و اقتصادی اقدام به نص��ب و راه اندازی نیروگاه 1/5
مگاواتی خورش��یدی در مح��ل کارخانه نمود .برق تولیدی توس��ط این
نی��روگاه پس از افزایش س��طح ولت��اژ به  20کیلو ول��ت؛ انرژی تولیدی
خود را به شبکه سراسری برق تحویل میدهد .این نیروگاه در زمینی به
مس��احت  2هکتار نصب شده که قادر است ساالنه  2,700,000کیلووات
س��اعت برق پاک تولید نماید .راه اندازی این نیروگاه باعث کاهش تولید
سالیانه  1,529,345کیلوگرم دی اکسید کربن گردیده است.
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به غیر از ایجاد شرایط جسمی و بدنی که برای مقابله با ویروس کرونا و
یا سایر بیماریهای مسری نیاز داریم نباید از موارد روحی و روانی هم غافل
بمانیم .اگر تنهایی در گوش��های بنش��ینیم و دائم به این فکر کنیم که مبادا
ما هم مانند بس��یاری از افراد به کرونا مبتال ش��ویم در واقع هیچ کار مؤثر و
مثبتی را انجام نداده ایم.
مهم این اس��ت که با خود بیندیش��یم که چگونه ق��ادر خواهیم بود که در
برابر این بیماری جهانی خود را از لحاظ جسمی و روحی آماده کنیم و سالح
مبارزه با آن را به دست بگیریم .در زیر به چند مورد قابل توجه در این زمینه
اشاره کرده ایم:
• نگرانی ما دردی را دوا نمی کند

ما چه نگران و ناراحت باشیم و چه نباشیم ممکن است کرونا به سراغمان
بیاید و ما را درگیر کند ،بنابراین به جای غصه خوردن و اندوه بهتر اس��ت از
یک طرف سیس��تم ایمنی بدنمان را تقویت کنیم و از سوی دیگر روحیهای
قوی و خلل ناپذیر داشته باشیم .باید به خود بگوییم که خودخوری و داشتن
افکار منفی هیچ دردی را از ما دوا نمی کند و سالح برندهای نمی باشد .پس
الزم است تا جایی که میتوانیم نگرانی را از خود دور کنیم.
• اهمیت روابط بین فردی

یکی از نکات مهم در این زمینه این اس��ت ک��ه به جای انتخاب عزلت و
تنهایی با اطرافیان و همس��ایگان خود همفکری کنیم و راههای مناس��ب را
برای دور کردن بیماری از خود برگزینیم .البته همه ما تا حد ممکن مس��ایل
بهداش��تی و نظافت فردی از قبیل شستوی دس��تها را مراعات میکنیم و
نیازی به س��فارش در این مورد نیس��ت ،ولی شاید بعضیها آن طور که باید

نتوانن��د اهمی��ت امور روان��ی را درک کنند .بنابراین باید ضمن مش��ورت با
دیگران روشهای س��اده مسایل روحی را نیز در نظر داشته باشیم که یکی
از آنها پرهیز از ش��ایعه پراکنی است .چون ش��ایعه در این مورد خطر ضعف
روحی را به دنبال دارد.

شماره  | 174اردیبهشت 99

فراهم کردن شرایط روحی برای مقابله با ویروس کرونا

• حفظ روحیهای با نشاط و شوخ طبعی

همانط��ور که غذاها و ویتامینهای مختلف بدن م��ا را در برابر بیماریها
حفاظت میکنند ،داش��تن روحیه پر از نشاط و ش��وخ بودن نیز به نوبه خود
موجب میش��ود که ما کمتر متوجه بیماریهای واگیردار ش��ویم و به تدریج
آنه��ا را فرام��وش کنیم .باید با خود فکر کنیم که قبل از ش��یوع کرونا ما از
روحی��ه قوی و مثبت و تاحدی از طبعی ش��وخ برخوردار بودیم .بنابراین اگر
اراده کنیم میتوانیم همان روحیه س��ابق را در وجود خویش ایجاد کنیم که
نتیجه اش بی خیالی در مورد ابتالء به ویروس کرونا است .یک آدم شوخ در
این زمینه یک مصراع از شعری را گفت که:
اگر آن یار شیرازی به دست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم ویروسهای کرونا را!...

• تمرکز بر روی توانمندیها داشته باشیم

آنچه مس��لم اس��ت هر کس دارای توانمندیها و استعدادهایی است که با
تمرکز بر روی آنها میتواند به خود روحیه بدهد .داش��تن خالقیت و ابتکار و
بهره هوشی باال ،قدرت پیشبینی با خواندن افکار دیگران و غیره میتوانند
ق��درت بدنی و روحی ما را به طور فوق الع��ادهای افزایش دهند تا به کرونا
فکر نکنیم.
تهیه و نگارش :الف -صامتی

مهندس علیرضا تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی ،سیدمحمد میرمحمد حسینی
را بهعنوان مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان منصوب نمود.
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اخبار دفتر امور هماهنگی ماشینآالت
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برنامه پایش وضعیت ماشینآالت استانها از طریق آنالیز روغن
اس�تراتژیها و برنامهه�ای دفت�ر ام�ور هماهنگ�ی
ماشینآالت در سال 99

برنامهری��زی یک��ی از وظای��ف اصلی و ب��ا اهمیت یک س��ازمان برای
رس��یدن به اهداف میباش��د و بدون یک برنامه اس��تراتژیک ممکن است
تالشهای کارکنان در جهت تحقق اهداف قرار نگیرد .دفتر امور هماهنگی
ماشینآالت در پایان سال  1395با استفاده از برنامهریزی استراتژیک و با
تحلیل ش��رایط موجود ،تصویری از وضعیت آینده با چشم انداز و افق سال
 1404تدوین نم��ود .در این برنامه تحوالت برون س��ازمانی (فرصتها-
تهدیدات) و عوامل درون س��ازمانی (نقاط قوت -نقاط ضعف) جهت تبیین
استراتژیهای چهارگانه  SO، ST، WOو  WTمورد تحلیل قرار گرفت
که در نسخه اسفند  97و اردیبهشت  98پیام بنیاد مسکن به تفضیل به آن
اشاره گردید .با توجه به شیوع بیماری کرونا ،بازنگری در برنامهها متناسب
با ش��رایط جدید ضروری مینماید .لذا این دفتر نیز نس��بت به بازنگری در
برنامه اقدام نموده است.
با توجه به جدول  SWOTبرنامه استراتژیک افق  13 ،1404استراتژی
مهم در دفتر امور هماهنگی ماش��ینآالت تبیین ش��ده است که همه ساله
مطابق با این اس��تراتژیها برنامههای عملیاتی دفتر مش��خص گش��ته و
برنامهریزی جهت تحقق آنها صورت میگیرد .متناسب با شرایط جدید در
سال  99اولویت بندی استراتژیها مورد بازنگری قرار گرفته و برنامهریزی
الزم در دستور کار میباشد .ضروریست امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی
استانها ذیل این استراتژیها و برنامهها برنامهریزی سال  99را در دستور
کار قرار دهند:
 .1افزایش بازده اقتصادی با استفاده از فرصتها و تکیه بر نقاط قوت
• پایش س��ه ماهه وضعیت عملکرد بودجهای و ش��اخصهای اقتصادی
اس��تانها نظیر درآمد ،هزینه ،س��ود ،نرخ بازده گردش سرمایه و ..با هدف
افزایش بهره وری
• تدوی��ن برنام��ه ویژه کاه��ش هزینهها ب��ا تأکید بر کنت��رل پیمایش
دستگاهها
• هدایت استانها به سمت پروژه محوری و بررسی پروژههای پیشنهادی
استانها و تهیه گزارش اقتصادی پروژهها
• هدای��ت کمیت��ه فن��ی و اقتص��ادی ماش��ینآالت بعنوان ات��اق فکر
ماشینآالت در استانها به سمت تحلیل وضع موجود و تصمیمگیری الزم
• تحلیل نقاط قوت و ضعف اس��تانها و ارائه راهکارهای الزم در زمینه
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افزایش بازده اقتصادی
 .2انج��ام کاره��ای عمران��ی با کیفی��ت باال ب��ا اس��تفاده از امکانات و
توانمندیهای موجود
• پیگی��ری عقد تفاهمنامه می��ان معاونت پش��تیبانی و معاونت عمران
روستایی در مورد سازوکار اجرای پروژههای امانی
• کنت��رل ،نظارت و پیگی��ری روند اجرای پروژههای در دس��ت اجرای
استانها و ارائه راهکارهای الزم و تهیه گزارش پیشرفت
• تدوین و تصویب ش��رح وظایف و جایگاه کارشناس  HSEدر ساختار
امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی
• تدوین و ابالغ پروتکل بهداشتی در کارگاهها و پیگیری اجرا
 .3حفظ آمادگی بالقوه جهت مشارکت در بازسازی
• نگهداری و آماده به کار بودن ناوگان
• تجهیز ناوگان به ماشینآالت تخصصی تخریب و آواربرداری
• دسته بندی منطقهای توان ناوگان جهت واکنش سریع در سوانح
• تهیه گزارش مناطق س��یل زده و آسیب شناسی عملکرد ماشینآالت
در بازسازی آن مناطق
• پیگی��ری ،هماهنگ��ی ،تهی��ه گزارش��ات ،بازدید و مدیری��ت الزم در
پروژههای مناطق سیل زده خوزستان و سیستان و بلوچستان
 .4استفاده از آخرین تکنیکها و ابزار مدیریتی در راهبری ناوگان
• اس��تفاده از ظرفیت س��امانه  AVLجهت افزایش نظارت از راه دور با
توجه به شرایط جدید
• نهادینه کردن س��امانه  AVLو افزایش به��ره وری در قالب قرارداد
پشتیبانی سامانه
• نظارت ،کنترل و نگهداری سامانه  AVLو رفع اشکاالت و پشتیبانی
فنی
• اخذ گزارش��ات کاربردی از س��امانه  AVLدر مرکز و کنترل وضعیت
ناوگان و بازخورد نتایج به استانها
• تهیه وگردآوری گزارشهای مورد نیاز دفتر از سامانه IMS
• نظارت بر عملکرد استانها در خصوص بهرهبرداری از نرم افزار IMS
و رفع اشکاالت احتمالی
• پیگی��ری و کنت��رل ارتب��اط س��امانههای  IMSو  AVLو انتق��ال

 .6ایج��اد جبهههای کاری متنوع با توس��عه پروژهه��ای امانی پیمانی
روس��تایی و شناس��ایی حوزههای کاری که نیاز به گری��د پیمان کاری
نداشته یا گرید از درجه اهمیت کمتری برخوردار میباشد
• تالش در جهت اجرای پروژههای عمرانی مناطق س��یل زده توسط
امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی استانها
• ایجاد فرصتهای کاری در استانها با شناسایی دستگاههای دارای
ظرفیت کاری و تنظیم تفاهمنامه با سازمانهای مورد نظر
 .7تأکید بر رفع یا کاهش اثرات منفی بروکراسی اداری در فعالیتهای
امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی
• پیگیری اس��تفاده از ظرفیت کمیته فنی و اقتصادی در اس��تانها در
راستای کاهش اثرات منفی بروکراسی اداری
• اصالح بخش عملیات و اجرا در IMSمتناسب با فعالیتهای اجرایی
• بهینهسازی بخش پشتیبانی در  IMSمتناسب با نیازها
• تهیه و ابالغ دستورالعمل یکسانسازی جذب رانندگان شرکتی
 .8نوسازی ناوگان
• پیگیری تأمین اعتبار طرح توجیهی نوس��ازی ناوگان ماشینآالت و
تجهیزات آوار برداری
• کنترل متوس��ط عمر ناوگان ماش��ینآالت با جایگزینی دستگاههای
فرسوده پیگیری و هماهنگی با استانها برای خریدهای پیشبینی شده
ماشینآالت در بودجه برای نوسازی ناوگان
• بازنگری دستورالعمل نحوه استفاده از هزینه استهالک ماشینآالت
جهت نوسازی ناوگان
 .9توج��ه و نظارت ویژه دفتر امور هماهنگی ماش��ینآالت و مدیریت
بنیاد اس��تانها ب��ر نحوه فعالیت امور اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی در
اجرای پروژه ها
• کنترل کیفیت اجرایی پروژهها و مستندسازی قانونی
• تحلیل گزارشات روز-ماشین فعالیت استانها و بازخورد به استانها
• انجام ارزیابی میدانی عملکرد سال  98امور اجرایی استانها

ایالم

 .1پروژه اجرای اس��اس و زیر اس��اس روس��تای بیش��ه دراز و علینعیر
شهرستان دهلران ،روستای سرطاف شهرستان ایالم
 .2پروژه اجرای اساس روستای چاالب و چنگوله شهرستان مهران
 .3ادامه پروژه اجرای س��یل بند خاکی روس��تای ش��وره بخش ماژین
شهرستان دره شهر
 .4پ��روژه اج��رای عملیات خاکری��زی (راکفیل) خیاب��ان ضلع جنوبی
روستای راه سفید شهرستان ایالم
خراسان رضوی

 .1اجرای خاک برداری پروژه صبا ()1
 .2اجرای سه فنداسیون پروژه صبا ()2
 .3اجرای سازه و نازک کاری پروژه ارمغان
 .4شروع مجدد پروژه کمربند جنوبی مشهد
 .5ش��روع عملیات خاک برداری گود زمین نظام مهندس��ی خراس��ان
رضوی
 .6اتمام پروژههای اس��تانهای خوزس��تان ،سیس��تان و بلوچستان و
لرستان
 .7شروع آسفالت روستای نوده فشنگ گناباد از محل اعتبار قیر 1398
و روستای ابرده از محل اعتبار بند الف ماده 11
 .8ش��روع س��نگ فرش و تایل روس��تای کالته حاج علی شهرستان
مشهد
 .9شروع عملیات زیرسازی در روستای مزلو
 .10اتمام سنگ فرش و پیاده روی روستای دلبران و فرزنی شهرستان
مشهد
 .11اتمام ابنیه فنی روس��تای س��یف آباد بردس��کن و آغ��از عملیات
زیرسازی
 .12اتمام آسفالت روستاهای آزاد منجیر از شهرستان سبزوار ،اردوغش،
گراب ،دارالس�لام از روس��تای نیشابور ،رازی از شهرس��تا جوین ،دهبار،
دولت آباد ،احمد آباد ،برآباد از محل بند الف ماده  11سال  1396و قبل،
گاوبرج ،چلمه س��نگ ،نریمانی شهرستان مشهد ،مه والت و خلیلآباد از
مح��ل اعتبار قیر  ،1398کالته عبدل از شهرس��تان طرقبه و قنبرآباد از
شهرستان گناباد
 .13برگزاری دوره آموزشی  40ساعته مسئولین ایمنی کارگاه از مرکز
تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداش��ت کار و دوره آموزش��ی  16ساعته
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

 .5پشتیبانی ناوگان توسط دفتر مرکزی در حوزه نگهداری و تعمیرات
• تهیه و باز بینی دس��تورالعملهای مربوط به نت و نظارت بر اجرای
دستورالعملهای مربوط به نگهداری و تعمیرات
• امکان س��نجی ،برآورد و برنامهری��زی خرید قطعات و مواد مصرفی
عمده از طریق دفتر مرکزی با مشارکت مالی استانها
• پیگی��ری وضعی��ت بهرهب��رداری و ارائه خدمات فن��ی منطقهای در
استانهایی که دیاگ و ابزار مخصوص بین آنها توزیع شده
• پیگیری عقد تفاهمنامه با تولیدکنندگان و وارد کنندگان الس��تیک،
روغن و...
• افزایش تولیدات علمی با استفاده از تدوین ،ترجمه و ....در حوزه نت
و ارائه نتایج به استانها

اخبار استانها
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اطالعات کارکرد دستگاه ها

• پایش عملکرد ناوگان با سامانه AVL

چهارمحال و بختیاری

 .1اتمام پروژه هوره از محل درآمد زمین به اعتبار  900.000.000ریال
 .2شروع پروژه چلیوان از محل درآمد زمین به اعتبار 1.428.000.000
ریال
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان آذربایجان شرقی
دیدار با فرماندار شهرستان ملکان

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس باباپ��ور -مدیرکل و مهندس
مقتوم��ی -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان به همراه
مهن��دس کرمی -مدیرکل امور روس��تایی اس��تانداری ب��ا حضور در
شهرس��تان ملکان با محمدباقر خانی -فرماندار این شهرستان دیدار
نمودند و در مورد مس��ائل و مش��کالت طرحهای عمرانی روستاهای
شهرستان به بحث و گفتگو پرداختند.
در ابتدا خانی طی س��خنانی از تالشهای چندین ساله بنیاد مسکن
در روستاهای شهرستان قدردانی نمود و گفت :توسعه روستاها نیازمند
تعامل و همکاری همه دستگاههای اجرایی با یکدیگر است.
در ادامه مهندس کرمی با قدردانی از فرماندار شهرستان ،اقدامهای
مش��ترک بخش��داری ،دهیاری و بنیاد مسکن در س��طح روستاها را
موجب خوش��نودی و دلگرمی مردم بهویژه روس��تاییان دانس��ت و گفت :با توجه به ظرفیت و پتانس��یل فراوان بنیاد مس��کن بهویژه در اجرای
پروژههای عمرانی ،خدمات ارزشمندی از سوی این نهاد در سطح روستاها بهویژه شهرستان ملکان ارائه شده است.
س��پس مهندس باباپور در س��خنانی گفت :از سال  94تاکنون خدمات شایس��تهای در زمینه اجرای طرح هادی ،مقاومسازی مسکن روستایی و
بهویژه آسفالتریزی معابر و خیابانها با سهمیه و تخصیص قیر رایگان در شهرستان ملکان انجام شده است و در طول این چهار سال نسبت به
 35س��ال گذش��ته بنیاد مسکن با مشارکت بخشداری و دهیاری آس��فالتریزی  60هزار مترمربع را در سطح روستاهای شهرستان انجام داده که
باالی  6برابر  35سال گذشته آسفالتریزی شده است.
در پایان مهندس باباپور ،مهندس کرمی و مهندس خانی به همراه مدیران شهرس��تان از پروژه  69واحدی ش��هر آروق و منطقه گردش��گری
علیبالغی روستای آقمنار بازدید نمودند.

بهترین مال آن است که آبرو با آن محفوظ ماند -امام رضا(ع)
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ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،ب��ا حضور مهندس کرم��ی -مدیرکل
امور روس��تایی و ش��وراهای اس��تانداری ،مهندس باباپور -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان و نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی ،محیط
زیس��ت ،جهادکشاورزی ،کارشناسان و س��ایر اعضا نشست بررسی و
تصویب اصالحات ناشی از بحران زلزله آبان ماه سال  98روستاهای
آسیبدیده شهرستان سراب در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
ابتدا مهندس باباپور طی سخنانی به تعداد روستاهای آسیبدیده از
این زلزله اش��اره کرد و گفت :طی زلزله  5/9ریش��تری آبان ماه سال
 98اماکن مس��کونی و دامی تعداد  55روستا آسیب جدیدیده بودند
که در نشس��ت اخیر مدیریت بحران استانداری مقرر شده بود که در
مورد اصالحات و تغییرات طرح هادی برای سهولت متقاضیان جهت
احداث واحد مسکونی ناشی از زلزله اقدام جدی صورت گیرد و پس از تصویب در کمیته فنی استان به دستگاههای اجرایی ابالغ شود.
در این نشس��ت اصالحات مورد نیاز در تعداد  6روس��تای آس��یبدیده شهرستان سراب مورد بررس��ی و تصویب اعضای کمیته تصویب واقع و
مقرر گردید روند بررسی و اصالحات مورد نیاز برای سایر روستاهای باقیمانده به صورت مستمر در نشستهای فنی ،کارشناسی و تصویب مورد
بررسی قرار گیرند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

برگزاری نشست بررسی اصالحات ناشی از بحران زلزله سال  98روستاهای آسیبدیده شهرستان سراب

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان اردبیل
دیدار مدیران کل بنیاد مسکن و صدا و سیمای مرکز اردبیل

به گزارش روابط عمومی ،مهندس سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان در دیدار با مالاحمدی -مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل
از همراهی وی و همکارانش در پوش��ش خبری گرامیداشت سالگرد
افتتاح حس��اب  100حضرت امام(ره) ،تأس��یس بنیاد مسکن و فراهم
نمودن بس��تر الزم برای حضور ،ارائه و تشریح اقدامهای این نهاد در
حوزههای مختلف ،قدردانی نمود.
در ادامه مالاحمدی نیز با تبریک س��الگرد تأسیس بنیاد مسکن ،از
تالشهای این نهاد انقالبی در عرصه توس��عه و آبادانی روس��تاهای
استان ابراز خرسندی نمود و استمرار این روند عمرانی را عامل اصلی
در پیش��گیری از مهاجرت روستاییان به ش��هرها و حتی در برخی از
م��وارد ،بان��ی مهاجرت معکوس از ش��هرها به روس��تاها را در نتیجه
افزایش امکانات و تسهیالت روستایی بیان کرد و گفت :این امر میتواند به افزایش درآمد روستاییان و ارتقاء تولیدات روستایی اعم از محصوالت
کش��اورزی ،باغی و دامی نیز منتهی گردد .وی در ادامه اقدام هایی از قبیل؛ اجرای طرح هادی روس��تایی ،مناسبسازی محیط زیست روستایی،
اجرای س��نگ فرش و بازگش��ایی معابر عمومی را عامل افزایش پویایی و نشاط روس��تاییان در محیط زندگی آنان دانسته و تصریح کرد :صدا و
سیمای مرکز اردبیل آمادگی خود را برای ارتقای زمینههای اطالع رسانی برای افزایش مشارکت اهالی در روند اجرای طرحهای در دست اقدام
بنیاد مسکن اعالم میدارد.

اندیشمند بودن تنها به هنگام خشم معلوم میشود -امام حسین(ع)
13

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان البرز
نشست مشترک مدیران کل بنیاد مسکن و اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
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به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترک مدیران کل بنیاد مسکن
و اداره کل ثبت اسناد و امالک استان در بنیاد مسکن برگزار شد.
مهندس رحیمی زاده -مدیرکل بنیاد مس��کن استان در ابتدای این
نشس��ت از مهندس کناریون��د -مدیرکل اداره ثبت اس��ناد و امالک
اس��تان و همکاران��ش به جهت تعام��ل مثبت ،س��ازنده و همکاری
تنگاتنگ با مجموعه بنیاد مس��کن استان که منجر به تحقق سهمیه
صدور اسناد مالکیت روس��تایی بنیاد مسکن استان گردیده ،قدردانی
کرد و با برش��مردن فواید صدور س��ند بهویژه برای روستاییان گفت:
با همکاری اداره ثبت اس��ناد و امالک اس��تان تاکنون در بسیاری از
روستاهای استان اسناد مالکیت صادر شده است و امید است با همین
تعام��ل و هم��کاری و تالش بیش از پیش در امر خدمت رس��انی به
مردم بویژه قش��ر روستایی ،موجبات رضایت مردم که همان رضایت
خداوند است فراهم گردد.
در ادامه مهندس کناریوند نیز از تعامل و کمک همه جانبه مدیرکل و مجموعه همکاران بنیاد مسکن استان در زمینه خدمت به مردم قدردانی
نمود و تعامل و همکاری همه جانبه دو دس��تگاه را عامل مهم در تحقق اهداف مدنظر دانس��ت .وی همچنین با اشاره به وظایف اداره ثبت اسناد
و امالک ،گزارش مبسوطی از روند صدور سند مالکیت برای حمایت از روستاییان ارائه نمود.
در این نشست مدیران کل دو اداره به بررسی موانع و مشکالت پرداخته و راهکارهایی برای تسریع امور ارائه کردند.

نشست هم اندیشی بنیاد مسکن و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان

به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترک در مورد تفاهمنامه بنیاد
مس��کن و سازمان اوقاف و امور خیریه با حضور مدیران کل دو اداره
و مسئولین مرتبط در سالن جلسات بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدای نشس��ت مهن��دس رحیمی زاده -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان ضمن بیان اهمیت موضوع ،با ارائه گزارش جامعی از عملکرد
بنیاد مس��کن در مورد موضوعهای مرتب��ط ،به تبیین مفاد تفاهمنامه
اش��اره کرد و پیش��نهادهای متع��ددی در مورد اجرای ه��ر چه بهتر
تفاهمنامه ارائه نمود.
در ادامه دشتکی -مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان با تشکر
از پیگیریهای مستمر و دلسوزانه بنیاد مسکن در پیشبرد امور ،گفت:
تش��کیل نشست مش��ترک در مورد تفاهمنامه بنیاد مسکن و سازمان
اوقاف و امور خیریه حاکی از توجه و اهمیت مسئولین استانی به مسائل بوده و این اراده برای همکاری هر چه بهتر در طرفین وجود داشته است.

کارگاه آموزشی آشنایی با دستورالعملهای بهداشتی و مقابله با ویروس کرونا

به گزارش روابط عمومی ،برای مقابله با شیوع ویروس کرونا ،کارگاه آموزشی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان در سالن جلسات بنیاد مسکن
استان البرز برگزار شد .در این کارگاه دکتر نفیسه خسروی بهعنوان نماینده دانشگاه علوم پزشکی ،مسئولین و کارکنان اداره کل حضور داشتند.
در ای��ن نشس��ت دکتر خس��روی در مورد ویروس کرونا و نحوه پیش��گیری از مبتال ش��دن به این بیم��اری و نیز مواردی ب��رای رعایت بهتر
دستورالعملهای بهداشتی از جمله شستن مکرر دستها ،ضدعفونی کردن دستها و سطوح ،پرهیز از دست دادن ،اجتناب جدی از تماس دست

از ستم کردن بر آن کسی که جز خدا کسی را ندارد ،دوری کنید -امام حسین(ع)
14

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان تهران
نشست نماینده مجلس شورای اسالمی با مدیر و کارکنان بنیاد مسکنشهرستان دماوند
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بنابر گزارش روابط عمومی ،دکتر س��یداحمد رسولینژاد -نماینده مردم شهرستانهای دماوند و
فیروزکوه در مجلس شورای اسالمی از بنیاد مسکن شهرستان دماوند بازدید نمود.
سپس نشست مشترکی با مهندس حاجی عزیزی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ،رؤسای فنی،
اجرایی و پش��تیبانی و گروهی از کارشناسان بنیاد مس��کن شهرستان در بنیاد مسکن شهرستان
تشکیل گردید.
در این نشس��ت مهندس حاجی عزیزی در مورد خدمات بنیاد مس��کن گزارش��ی ارائه نمود و
همچنی��ن در م��ورد چالشهای پیش روی خدمت رس��انی هر چه بهتر به مردم این شهرس��تان
نکاتی را متذکر شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

با صورت ،رعایت فاصله اجتماعی ،در خانه ماندن و اجتناب از ترددهای غیرضروری ،ضدعفونی کردن روزانه میزها ،دستگیره دربها ،ضدعفونی
کردن لوازم اداری و ...را مطرح نمودند.
در پایان این نشست بین حاضران بحث و تبادلنظر شد.

بازدید نماینده مجلس شورای اسالمی از بنیاد مسکنشهرستان فیروزکوه
بنابر گزارش روابط عمومی ،دکتر سیداحمد رسولینژاد -نماینده مردم شهرستانهای دماوند و
فیروزکوه در مجلس شورای اسالمی از بنیاد مسکن شهرستان فیروزکوه بازدید نمود.
س��پس در نشس��تی که در دفتر مهندس کیانی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان تشکیل شد
مهندس کیانی در مورد خدمات بنیاد مسکن در سالهای گذشته گزارشی جامع ارائه نمود.

نشست طرح اقدام ملی سال ۹۹

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت طرح اقدام ملی س��ال  99با
حضور مدیران بنیاد مسکن و راه و شهرسازی استان در بنیاد مسکن
استان برگزار شد.
در این نشس��ت صالحی -مدیرکل و مهن��دس مرتضوی -معاون
مس��کن شهری بنیاد مسکن اس��تان ،مهندس فیروز -معاون مسکن
و س��اختمان اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان و گروهی از مدیران
ادارههای راه و شهرسازی شهرستانها حضور داشته و طرفین ضمن
بررس��ی شهرس��تان ،در مورد موضوع تأمین زمین بحث و تبادلنظر
نمودند.

خشم ،نابودکننده دل شخص حکیم است -امام صادق(ع)
15

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار با فرماندار جدید شهرستان شمیرانات
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بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس مهدی ردائ��ی -مدیر بنیاد
مس��کن شهرستان ش��میرانات با سیدمهدی س��اداتی -فرماندار این
شهرستان دیدار و گفتگو کرد.
س��یدمهدی س��اداتی در این دیدار با اش��اره به ل��زوم قطع زنجیره
ویروس کرونا ،بر تعطیلی تمام مراکز تفریحی و گردش��گری س��طح
شهرس��تان تاکید نمود .وی اظهار داشت :با توجه به اینکه شمیرانات
قطب گردش��گری استان تهران اس��ت ،باید ضمن داشتن نگاه ویژه
به روس��تاهای این شهرستان ،برای آبادی روستاها تمامی دستگاهها
اهتمام ویژهای نیز داشته باشند.
مهندس ردائی نیز به ارائه گزارش عملکرد بنیاد مسکن و همچنین برنامههای سال جاری اقدام نمود.

نشست با سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند

بنابر گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت دهه حساب  ۱۰۰امام(ره) ،مهندس محسن
حاجی عزیزی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان دماوند با مهدی حیدری -سرپرس��ت
فرمانداری این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.
در این نشس��ت حیدری دهه حس��اب  ۱۰۰و س��الروز فرمان تاریخ��ی حضرت امام
خمینی(ره) را تبریک گفت و از تالشهای بنیاد مسکن قدردانی نمود.
گفتنی اس��ت بررس��ی طرح هادی روس��تاهای بخش مرکزی و روده��ن ،پیگیری
در تس��ریع تصویب طرحهای هادی روس��تایی ،پیگیری آس��فالت و جدولکشی معابر
روس��تایی از طریق بنیاد مس��کن و همچنین بررس��ی طرح اقدام ملی مسکن از سایر
موضوعهای مطرح شده در این نشست بود.

دیدار با فرماندار شهرستان فیروزکوه

بنابر گ��زارش روابط عمومی ،مهندس کیانی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان فیروزکوه به همراه تعدادی از کارکنان این بنیاد با مهدی
یوسفی جمارانی -فرماندار این شهرستان دیدار کردند.
در این دی��دار یوس��فی جمارانی ضمن تبریک دهه حس��اب ۱۰۰
ام��ام(ره) و تقدی��ر از خدمات بنیاد مس��کن ،بر اهمیت مقاومس��ازی
مس��کن روستایی و ضرورت برنامهریزی در نظارتها در ساختوساز
روستایی ،تهیه و اجرای طرح هادی ،پرداخت تسهیالت مقاومسازی،
آبادانی و عمران روس��تا تأکید نمود .وی گف��ت :تهیه و اجرای طرح
ه��ادی با هدف توس��عه و آبادانی روس��تاها میتواند نقش مؤثری در
تثبیت جمعیت و حتی مهاجرت معکوس به روستا داشته باشد.
فرماندار شهرستان فیروزکوه تصریح کرد :همانطور که در سالهای
اخیر شاهد زلزله در این منطقه بودیم ،توجه به بهسازی و مقاومسازی امر ضروری در روستاهای شهرستان فیروزکوه است و با انجام این عملیات
به نوعی جان مردم در برابر حوادث احتمالی و زلزله حفظ خواهد شد.

در کار خود ،با کسانی مشورت کن که از خدا میترسند -امام باقر(ع)
16

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان جنوبی
بازدید معاون استاندار از روند ساخت مسکن محرومین

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،میرجعفریان -مع��اون هماهنگی امور
عمرانی اس��تانداری در بازدید از روند س��اخت مس��کن محرومین در
روس��تاهای تقاب از توابع شهرس��تان خوس��ف و میری��ک و دارج از
توابع شهرس��تان بیرجند که مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای
استانداری ،فرماندار شهرستان بیرجند و گروهی از مدیران دستگاههای
اجرایی وی را همراهی میکردند ،خاطر نشان کرد :با وجود مشکالت
فراوان ،طی یک سال گذشته موضوع ساخت و تکمیل تعداد  10هزار
واحد مس��کونی محرومین از دیگر پروژه ها ،مستثنی شده و در صدر
برنامهها قرار داشته است.
میرجعفری��ان ادامه داد :به جه��ت تأکید اس��تاندار ،موضوع تأمین
تس��هیالت ،مصالح و ...مورد نیاز این واحدها بدون وقفه ادامه داشته
است .وی استفاده از توان و ظرفیتهای مردمی را از علل موفقیت پروژه مسکن محرومین عنوان کرد و گفت :این که مردم برای ساخت واحدها،
پای کار آمدند سبب شد سرعت اجرای کار باال برود.
معاون استاندار افزود :کاهش هزینههای تمام شده ،کم شدن میزان پرت مصالح و ...از مزایای اجرای کار توسط خود مردم میباشد.
میرجعفریان با بیان این که تأمین زیرساختهای مسکن محرومان استان باید در اسرع وقت انجام شود ،گفت :هیچ طرح و پروژه عمرانی نباید
به دلیل ش��یوع ویروس کرونا متوقف یا عملیات اجرایی آن محدود ش��ود و س��اخت پروژههای عمرانی با رعایت پروتکلهای بهداشتی با جدیت
پیش رود.
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بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس حسین کیانی -مدیر و گروهی از کارکنان بنیاد مسکن
شهرستان فیروزکوه با حجتاالسالموالمسلمین امیری ارجمند -امامجمعه این شهرستان دیدار
نمودند .در این دیدار مهندس کیانی گزارش عملکرد بنیاد مسکن شهرستان در سال  ١٣٩٨را
به صورت جامع ارائه نمود.
س��پس حجتاالسالموالمس��لمین امی��ری ارجمن��د نیز ضم��ن تقدیر از مهن��دس کیانی و
تالشهای مجموعه بنیاد مس��کن ،این نهاد را یادگار ارزشمند امام راحل و بازوی مقتدر نظام
در محرومیتزدایی دانس��ت .وی در پایان این دیدار با اهدای لوح تقدیر از دو تن از کارمندان
نمونه بنیاد مسکن قدردانی نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار با امامجمعه شهرستان فیروزکوه

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان رضوی
دیدار با فرماندار شهرستان زاوه

به گزارش روابط عمومی ،همزمان با گرامیداشت دهه حساب  100حضرت امام(ره) صادقی -فرماندار شهرستان زاوه به همراه بخشدار بخش
مرکزی ،اعضای ش��ورای اداری ،ش��ورای بخش و تعدادی از دهیاران روس��تاهای این شهرستان با حضور در بنیاد مسکن شهرستان زاوه با مدیر
این نهاد دیدار و گفتگو کردند.

ریشه عقل ،قدرت است و میوه آن شادی -امام علی(ع)
17

ماهنامه پیام بنیاد مسکن
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در ابتدا علیرضا مکانیکیان -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان زاوه با قدردانی از تعامل کلیه دستگاههای اجرایی ،بخشداران ،دهیاران و شوراهای
اس�لامی ،گزارش��ی از خدمات صورت گرفته در س��طح روس��تاهای
شهرستان طی سال گذشته را ارائه نمود.
در ادامه صادقی با س��پاس از تالشهای بنیاد مس��کن گفت :نگاه
آینده نگر در ابتدای پیروزی انقالب موجب تش��کیل این نهاد مقدس
گردی��د و امروز پس از  40س��ال از پیروزی انقالب اس�لامی متوجه
ضرورت وجود تش��کیالتی مانند بنیاد مسکن میگردیم .وی با انتقاد
از قوانی��ن موجود مبنی بر محدود بودن حریم روس��تاها گفت :اصرار
بر ماندن در روس��تاها و جلوگیری از مهاجرت روس��تاییان به شهرها،
جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ و افزایش تولید
در روس��تاها و همچنین ماندگاری آنها در روس��تا مدنظر مقام معظم
رهبری بوده اما از س��وی دیگر قوانین و بروکراس��ی اداری متأسفانه
باعث گردیده تا این مهم محقق نشود.
فرماندار اظهار امیدواری کرد که نمایندگان مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی قوانینی تصویب نمایند تا در تسریع و تسهیل این موضوع نقش
مهمی ایفاد نماید.
سپس بخشداران و دهیاران حاضر در نشست با قدردانی از تالشهای کارکنان بنیاد مسکن شهرستان مبنی بر تعامل و همکاری ،خواستار ادامه
تخصیص قیر برای آسفالت معابر روستایی در سال  99شدند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان شمالی
دیدار نماینده مجلس شورای اسالمی با مدیرکل

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،همزمان با س��الروز افتتاح حس��اب  ۱۰۰امام(ره)،
دکتر محمد وحیدی -منتخب مردم پنج شهرستان در مجلس یازدهم با مهندس
محمدی -مدیرکل بنیاد مسكن استان دیدار نمود.
در این دیدار پس از ارائه گزارش توس��ط مهن��دس محمدی و توضیحهایی در
م��ورد نقش و وظایف بنیاد مس��كن ،دکتر وحیدی به بی��ان برخی نظرها در مورد
لزوم و نقش پررنگ و كارشناسی بنیاد مسكن در روستاها و نیز به بیان بخشی از
وصیت نامه برادر شهیدشان سردار حاج مهدی وحیدی -همرزم و قائممقام شهید
برونس��ی -فرمانده تیپ جواداالئمه لشگر  ۵نصر پرداخت .وی از خصایص شهید
گرانقدر گفت :شهید مهدی از قطعه زمین پدری که در شهرآشخانه برای ساختن
خانه به او داده ش��د ،به راحتی گذش��ت و با وجود اینکه در مشهد مقدس مستاجر
بود در طول خدمت بخش��ی از حقوق خویش را به حس��اب  ۱۰۰امام(ره) برای كمك به خانهس��ازی محرومان واریز میکرد و پس از شهادت نیز
در وصیت نامه ایش��ان ذکر ش��ده بود كه مبلغ  ۵0۰هزار ریال رهن منزل اجارهای وی در مش��هد از صاحبخانه گرفته و به حس��اب  ۱۰۰امام(ره)
واریز گردد.
نماینده مجلس شورای اسالمی افزود :ما از این اقدام شهید بی اطالع بودیم كه پس از شهادتشان و با دیدن اسناد و وصیتنامه پی به موضوع
بردیم.
دكتر وحیدی در ادامه گفت :بعد از دیدن این موضوع همیش��ه برایم س��ؤال بوده كه حس��اب  100امام(ره) باید حسابی مقدس باشد كه سردار
شهید اینگونه اندك دارایی خود را صرف كمك به محرومان از این طریق نموده است و در حال حاضر اذعان میكنم با خدماتی كه ارائه شد و
بنیاد مسكن در روستاها و برای محرومترین اقشار جامعه انجام میدهد به ارزش آن كار پی بردم و آن خاطره برایم تداعی شد.

خوی نیکو ،نصف دین است -حضرت مح ّمد(ص)
18

به گزارش روابط عموم��ی ،مهندس محمدی -مدیركل و معاونین
بنیاد مسكن استان همزمان با دهه حساب  100امام(ره) با حضور در
دفتر آیتا ...یعقوبی -امامجمعه ش��هر بحنورد و نماینده ولی فقیه در
استان با وی گفتگو و دیدار كردند.
در ای��ن دیدار آی�تا ...یعقوبی ضمن تبریک دهه حس�اب

امامجمع��ه ش��هر بجنورد ابراز امیدواری نمود که در مس��یر خدمت
به م��ردم خالصانه حرکت و پیگیری کنیم تا با اس��تحکام واحدهای
مسکونی صدمه کمتری به آنها وارد شود.
آیتا ...یعقوبی با بیان این که باید از حوادث عبرت بگیریم ،گفت :هرجا کم کاری شده و استحکام بنا انجام نشده ضرر و خسارت زیادی وارد
شده است.
سپس مهندس محمدی گفت :در استان  55درصد واحدها مقاومسازی شدهاند در حالی که در کشور تنها  42درصد واحدها مقاومسازی شدهاند
و از این نظر از میانگین کشوری جلوتر هستیم .وی افزود :تسهیالت بنیاد مسکن سهلالوصول است و تمام تالشمان را به كار خواهیم بست تا
روستاییان در مقاومسازی ترغیب شوند.
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 ۱۰۰ام�ام(ره) و اقدام تحس�ینبرانگیز امام راحل در افتتاح
این حساب در زمینه مسکنسازی برای محرومان ،مسکن
را مایه آرامش عنوان کرد و خواس�تار نظارت بیش�تر در
کیفیت ساختوس�از ش�د .وی نیرویهای بنیاد مسکن را
پرتالش و فعالیتشان را جهادگونه عنوان نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار مدیركل و معاونین بنیاد مسكن با نماینده ولی فقیه در استان

بنیاد مسکن در میدان عمل

بنابر گزارش روابط عمومی ،همزمان با دهه حس��اب  ۱۰۰امام(ره)،
سرهنگ امیری -مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس به
همراه هادی زارعی -ش��هردار بجنورد با مهندس محمدی -مدیرکل
و معاونین بنیاد مسکن استان دیدار نمودند.
در ای��ن دیدار س�رهنگ امی�ری ،خدم�ت به م�ردم را از

باالترین عبادتها خواند که همواره مورد تأکید امام(ره)
ب�وده اس�ت .وی خدمت ب�ه محرومان و مس�تضعفان را
که مؤثرترین اقش�ار حامی انقلاب ،دفاع مقدس و نظام
بودهاند را مایه افتخار و تبریک دانست.

سپس هادی زارعی ضمن تبریک تأسیس بنیاد مسکن گفت :توجه
به قش��ر محروم جامعه و اجرایی بودن این نهاد و نیز مس��تقل بودن
آن از نکتههای مثبت میباش��د و همواره از این نهاد به نیکی یاد میش��ود.وی با اشاره به فرمان امام(ره) پس از پیروزی انقالب مبنی بر تشکیل
اولین نهاد عمرانی و اجرایی ،فعالیتهای بنیاد مسکن را منشأ آبادانی و خیر دانست و گفت :مشاهده اقدامهای این نهاد در دور دستترین نقاط
روستایی استان نشان از حضور بنیاد مسکن در میدان عمل دارد.

خوشبختی به سراغ کسی میرود که فرصت اندیشیدن دوباره به بدبختی را ندارد -حضرت علی(ع)
19

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان سمنان
پیگیری موضوعات طرح اقدام ملی مسکن
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به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��تی با حض��ور مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس دهقان -مدیرکل مس��کن
و شهرس��ازی اس��تان ،معاونین و کارشناس��ان مربوطه در مسکن و
شهرسازی استان تشکیل شد.
در این نشس��ت به بررس��ی موضوعهای طرح اقدام ملی مسکن و
اقدامهای صورت گرفته در این مورد پرداخته و مقرر ش��د تا نس��بت
به بازدید و کارشناس��ی بهمنظور تأمین زمین مناس��ب برای س��اخت
واحدهای مسکونی از محل طرح اقدام گردد.

نشست با فرماندار

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی ب��ا حضور مهندس
فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و مهندس مج��د -فرماندار
شهرستان دامغان بهمنظور بررسی موارد مشترک و تعامالت فیمابین
برگزار شد.

برگزاری مراسم معارفه

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مراس��می با حض��ور مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،معاونین و کارشناس��ان حوزه مسکن
ش��هری بهمنظور معارفه معاون مسکن ش��هری بنیاد مسکن استان
برگزار شد.
در این مراس��م با قدردانی از تالشهای مهندس حس��ینی -معاون
عمران روستایی و سرپرست معاونت مسکن شهری ،مهندس مهدی
صادقی بهعنوان معاون مس��کن شهری بنیاد مسکن استان منصوب
گردید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان فارس
رفع تصرف  ۹قطعه از اراضی ملی در شهر پیر

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس امیر برومند -مدیر بنیاد مسکن شهرستان زریندشت گفت :با حکم دادستان عمومی و انقالب شهرستان
زرین دش��ت و با حضور نماینده بنیاد مس��کن و مأمورین کالنتری ش��هر پیر 9 ،قطعه زمین از اراضی بنیاد مسکن در شهر پیر رفع تصرف و این

کسی که طالب رضایت خداوند متعال باشد ،دشمنی ستمگران ،او را زیان و ضرر نمی رساند -امام جواد(ع)
20

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قزوین
تالش میکنیم در مجلس سقف تسهیالت مسکن روستایی را باال ببریم تا توسعه روستاها تسریع شود

س�یاهکلی در این نشس�ت گفت :بیتوجهی به نیازهای
روس�تاییان ،آداب و رس�وم ،فرهنگ و س�بک زندگی در
مناطق روستایی موجب شده به تدریج معماری روستاها
مانند شهرها شود و از بافت محلی دور شویم .وی افزود:
برای جلوگیری از مهاجرت و تقویت تولید و ماندن روس�تاییان در محل باید س�اخت مسکن معیشت محور با تأمین همه
نیازهای محلی را عملیاتی کنیم.
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بنابر گزارش روابط عمومی ،دکتر لطفا ...سیاهکلی -منتخب مردم
شهرس��تان قزوین ،آبیک و البرز در مجلس شورای اسالمی با حضور
در بنیاد مسکن استان ،در نشست تخصصی در مورد بررسی وضعیت
عمران روستایی و ساختوساز مسکن روستایی با مهندس گونجی-
مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار و گفتگو کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اراضی به بنیاد مسکن باز گردانده شد.
مهندس برومند افزود :در راس��تای اجرای منویات مقام معظم رهبری و در جهت مبارزه با پدیده ش��وم زمینخواری ،رفع تصرف از اراضی ملی
در دستور کار قرار دارد.

نماینده مجلس یادآور شد :اگر قانون و مقررات ایراد دارد باید اصالح شود و ما آمادگی داریم در مجلس دیدگاههای کارشناسی را دنبال کنیم.
س��یاهکلی رس��الت مهم بنیاد مس��کن را تأمین مسکن برای نیازمندان دانست و گفت :باید راه و شهرسازی زمین ارزان قیمت را در اختیار بنیاد
مسکن قرار دهد تا بتواند برای محرومان و نیازمندان خانه ارزان بسازد و اگر دولت پولی ندارد باید اموالش را بفروشد تا مشکل مردم را حل کند
و به اش��تغال ،مس��کن و تولید و شکوفایی اقتصادی کمک شود .وی در ادامه افزود :تالش میکنیم در مجلس سقف تسهیالت مسکن روستایی
را باال ببریم تا توسعه روستاها تسریع شود.
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی از خدمات ارزشمند بنیاد مسکن استان در خدمت صادقانه و مؤثر به نیازمندان و افراد کمدرآمد قدردانی کرد.
در ادامه مهندس گونجی با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مس��کن اس��تان گفت :با تهیه و بازنگری  ۱۰۳۶طرح هادی اقدام مؤثری برای
تسهیل در زندگی مردم مناطق روستایی و کاهش مهاجرت صورت گرفته است.

نشست مشترک هماهنگی طرح اقدام ملی مسکن

بنابر گزارش روابط عمومی ،ب��ا حضور مهندس گونجی -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس مبارک ق��دم -مدی��رکل اداره راه و
شهرس��ازی استان و حس��نی -مدیر امور شعب بانک مسکن قزوین،
مراحل اجرایی و شیوه اجرای این طرح در استان مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.
در این نشس��ت مهندس مبارک قدم گف��ت :طبق مصوبات دولت
تس��هیالت برای مرکز اس��تان مبلغ  ۱0۰۰میلیون ریال است که اگر
ساخت یک واحد حدود  ۲۰0۰میلیون ریال در نظر گرفته شود ،آورده
متقاضی  ۱۰0۰میلیون ریال خواهد بود که طی دوران س��اخت ،یعنی
در مدت  ۲سال باید پرداخت شود .وی به انجام مکانیابی و تصویب
مطالعات طرح لجس��تیکی استان اش��اره کرد و گفت :در حال حاضر
شرح خدمات و مطالعات آن در حال انجام است و به زودی موضوع اجرای زیرساختهای آن هم آغاز خواهد شد.

گریهای که به خاطر ترس از خدا باشد ،رهایی از آتش است -امام حسین(ع)
21

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه مهندس گونجی نیز گفت :اداره کل راه و شهرسازی استان نسبت به تأمین زمین مورد نیاز برای این نهاد اقدام کرده و سپس عملیات
اجرایی آن از سوی بنیاد مسکن آغاز میشود .وی ادامه داد :در فاز نخست اداره کل راه و شهرسازی استان نسبت به تأمین زمین برای  ۷۴۵واحد
در شهرهای آبیک ،بویین زهرا ،تاکستان ،محمودآباد ،اقبالیه و اسفرورین برای بنیاد مسکن اقدام نموده که پس از تأمین زمین از سوی اداره کل
راه و شهرسازی ،بنیاد مسکن با انتخاب پیمانکاران و انبوه سازان مورد صالحیت ،اقدام به اجرای این طرح خواهد کرد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان اینکه برای دریافت تسهیالت این طرح ،بانک مسکن بهعنوان بانک عامل معرفی شده ،تصریح کرد :سقف
تسهیالت این طرح به غیر از مرکز استان ،مبلغ  ۷۵۰میلیون ریال برای هر واحد خواهد بود و آورده متقاضیان نیز در مرحله نخست  ۳۰۰میلیون
ریال تعیین شده است.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قم
بازدید مدیرکل راه و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم از پروژههای مسکن شهری

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،مهن��دس صبوری -مدی��رکل راه و
شهرسازی ،مهندس مقومی -رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
و مهن��دس بلدی -مدی��رکل و مهندس رضوانپور -معاون مس��کن
ش��هری بنیاد مسکن اس��تان از عملیات اجرایی پروژههای مسکونی
 270واح��دی افق می��دان جوان وزمینهای پروژه ط��رح اقدام ملی
مسکن استان بازدید نمودند.
در ای��ن بازدیدها مهندس بلدی گزارش��ی از روند اجرایی هر پروژه
ارائه کرد.
در ادامه مهندس صبوری با اش��اره به فعالیتهای مثبت بنیاد مسکن
استان در اجرای پروژههای عمرانی بهویژه پروژه طرح اقدام ملی مسکن،
جهت تسریع در روند اجرایی و همکاری بیشتر اعالم آمادگی نمود.

بررسی الحاق زمین در روستاهای گردشگری و قابل توسعه استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور دکتر بهشتی -معاون
عمرانی اس��تانداری ،مهندس بلدی -مدیرکل و صمدی -جانش��ین
معاونت عمران روس��تایی ،مش��اور و سایر کارشناس��ان بنیاد مسکن
اس��تان در مورد الحاق و واگذاری زمین در روس��تاهای نزدیک شهر
و همچنین روس��تاهایی که دارای قابلیت توس��عه میباشند ،در دفتر
معاون عمرانی استاندار تشکیل گردید.
در ابتدا مهندس بلدی با ارائه گزارش��ی در مورد طرحهای عمرانی،
الحاق و واگذاری زمینهای روستایی گفت :آب و هوای شهر قم گرم
و خش��ک بوده و مردم تمایل دارند در روستاهای خوش آب و هوای
اطراف قم و همچنین با توجه به گرانی زمین در ش��هر و امکان س��کونت در روس��تاهای نزدیک شهر ،زمینی را برای ساخت مسکن تهیه نمایند.
اگر بنیاد مس��کن بتواند در این روس��تاها به صورت عمده زمین تملک کند و با ساخت شهرکهای مسکونی به متقاضیان واحد مسکونی تحویل
دهد ،میتوان سرریز جمعیت شهر قم را به سوی روستاها سوق داده و از این طریق هم مهاجرت معکوس شکل گرفته و هم به عمران و آبادانی
روستاها کمک میشود و از طرفی از ساختوسازهای غیر قانونی و تجاوز به جرائم منابع طبیعی جلوگیری میکند.
در ادامه دکتر بهش�تی گفت :نظارت بر ساختوسازهای روستاهای استان باید با دقت و حساسیت دنبال شود .حفاظت

از این عرصهها بر اس�اس قوانین جاری امری الزامی اس�ت و تهیه و اجرای طرح هادی روس�تایی با هدف ایجاد تسهیالت
الزم جهت بهبود مسکن روستاییان ،هدایت فیزیکی روستاها و تأمین عادالنه امکانات انجام میگیرد .وی در پایان با استقبال

بافضیلتترین و ارزشمندترین عبادتها آن است که خالص و بدون ریا باشد -امام جواد(ع)
22

بررسی پروژههای طرح اقدام ملی مسکن
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حض��ور مهندس صبوری-
مدیرکل راه و شهرس��ازی و صالحی -معاون راه و شهرسازی استان،
مهندس بلدی -مدیرکل ،رضوانپور -معاون مس��کن شهری و سایر
کارشناسان بنیاد مسکن استان ،در مورد بررسی پروژههای طرح اقدام
ملی مسکن در اداره کل راه و شهرسازی استان تشکیل شد.
در ابتدا مهندس صبوری گفت :اراضی و پروژههای معرفی شده در
س��امانه طرح اقدام ملی ،در فرآیند استفاده از کلیه تسهیالت تعریف
ش��ده در طرح اقدام ملی مس��کن ق��رار خواهند گرف��ت .وی افزود:
بهمنظور ایجاد هم افزایی بین بخش��های مختلف دولتی و خصوصی
از تمامی س��رمایه گ��ذاران حقیقی وحقوقی مالک ک��ه دارای زمین
درمحدوده ش��هرها و واحدهای مس��کونی نیمه تمام و تکمیل ش��ده
آماده فروش هستند دعوت میکنیم تا در اجرای طرح اقدام ملی مسکن همکاری و مشارکت کنند.
در ادامه مهندس بلدی با ارائه گزارش��ی در مورد پیش��رفت پروژههای  180واحدی دهالویه 96 ،واحدی خیابان ش��هدای فردو و آمادهس��ازی
زمینهای پروژه  20هکتاری طرح اقدام ملی توس��ط واحد ماش��ینآالت گفت :در حال حاضر دو پروژه طرح اقدام ملی توسط پیمانکار در مرحله
اجرای فونداسیون و شناژ بندی میباشند.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با اشاره به آمادهسازی زمینهای طرح اقدام ملی افزود :هدف این بنیاد استفاده از تمام ظرفیتهای موجود برای
تسریع در انجام کارها میباشد تا وقفهای در مراحل اجرایی پروژهها بوجود نیاید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

از طرح بنیاد مسکن تأکید کرد :این موضوع باید در شورای برنامهریزی و توسعه استان تصویب و اجرایی گردد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كردستان
دیدار با نماینده ولیفقیه در استان

بنابر گزارش روابط عمومی ،به مناسبت دهه حساب  100امام(ره)،
مهندس قادری -مدیرکل ،قائممقام مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه
در بنیاد مس��کن اس��تان و معاونین با آیتا ...حس��ینی ش��اهرودی-
نماینده ولیفقیه در اس��تان و نماینده خبرگان رهبری در کردس��تان
دیدار کردند.
در ابت��دا آیتا ...ش��اهرودی با تبریک دهه حس��اب  100حضرت
امام(ره) گفت :باید نگاهمان را به این س��مت ببریم که با چه روشی
هزینههای س��اخت مس��کن پایین آمده و کمتر شود ،یعنی با مطالعه و شناسایی محلها و زمینهایی که ساخت مسکن در آنها هم دارای مزیت
باش��د و هم هزینههای کمتری را در بر داش��ته باش��د ،به این کار دس��ت یابیم .وی افزود :مأموریت بنیاد مسکن توسعه پیدا کرده و
فعالیتهای این نهاد ارتباط مس�تقیمی با اشتغال و توسعه پایدار روستاها دارد و با تقویت فعالیتهای آن میتوان شاهد
کاهش مهاجرت از روستا به شهر شد.

نماینده ولیفقیه در اس��تان ادامه داد :ایجاد س��رپناه و مسکنسازی برای محرومان از مهمترین اهداف تأسیس بنیاد مسکن میباشد و نگاه به
روستاها نباید تنها رفاهی باشد بلکه باید درآمدزایی را در این مناطق رواج داد تا زمینه ماندگاری روستاییان فراهم شود.
سپس مهندس قادری نیز گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن استان ارائه نمود .وی با اشاره به بازسازی تعداد  24000واحد مسکونی در مناطق
جنگ زده روستاها و شهرهای استان گفت :این بنیاد در بازسازی مناطق زلزله زده قائنات ،رودبار و منجیل ،بم ،هریس ،ثالث باباجانی و لرستان
به خوبی عمل نموده است که در حال حاضر نیز بازآفرینی و بازسازی  2300واحد مسکن شهری در زاهدان به این استان واگذار شده است.

شرم و حیا کلید همه خوبی هاست -حضرت علی(ع)
23

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اهدا خون

به گزارش روابط عمومی ،مهندس قادری -مدیرکل و کارکنان بنیاد مسکن استان به مناسبت دهه مبارک حساب 100حضرت امام(ره) و سالروز
تأسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،در یک اقدام خداپسندانه ،جهت اهدای زندگی به همنوعان خود ،خون اهدا کردند.

بررسی پیشرفت فیزیکی و آخرین وضعیت مسکن محرومین
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به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس نصرالهی زاده-
رییس س��ازمان مدیریت و برنامهریزی استان ،شیخی زاده -مدیرکل
کمیته امداد امام خمینی(ره) استان و مهندس قادری -مدیرکل بنیاد
مس��کن استان بهمنظور بررسی پیش��رفت فیزیکی و آخرین وضعیت
مسکن محرومین در استان تشکیل گردید.
در ابتدا مهندس قادری با ارائه گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن
استان در س��اخت تعداد  2000واحد مسکن محرومین تأکید کرد که
باید تمام توان خود را در راه خانه دار شدن محرومین در شهر و روستا به کار گیریم.
سپس مهندس نصرالهی زاده از فعالیتهای انجام شده توسط بنیاد مسکن استان ابراز رضایت و قدردانی نمود.

نشست با رئیس مرکز بزرگ اسالمی شهرستان سنندج

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور ماموستا بهمنی -رییس
مرکز بزرگ اس�لامی شهرس��تان س��نندج و هئیت همراه ،مهندس
ق��ادری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،حجتاالس�لام فرهادی-
قائممقام مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه و ماموستا محمودی -امام
جماعت این نهاد با هدف راهکارهای تأمین مس��کن برای روحانیون
و طالب شهرستان سنندج تشکیل شد.
در این نشست ،ابتدا ماموستا بهمنی گفت :فعالیتهای بنیاد

مسکن اس�تان کردستان نقش مهمی در کاهش مهاجرت
از روستا به شهر داش�ته است.وی افزود :ایجاد سرپناه و
تأمین مس�کن برای محرومان و نیازمن�دان جامعه یکی از
کارهای ارزشمند و ماندگار این نهاد انقالبی میباشد.

س��پس مهندس قادری گزارش��ی از فعالیتهای انجام گرفته در بنیاد مسکن استان را ارائه نمود و گفت :این بنیاد ،فعالیتهای خوبی در جهت
تأمین مسکن و خانه دار شدن روحانیون و طالب انجام داده و تالش میکنیم این کار ادامه داشته باشد.

نشست با مدیر شعب بانک تجارت

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور حسین زاده -مدیرشعب
بان��ک تجارت اس��تان و میرون��دی -معاون وی ،مهن��دس قادری-
مدیرکل و مهندس آور -معاون بازس��ازی و مس��کن روستایی بنیاد
مسکن اس��تان بهمنظور تعامل و همکاری در زمینه جذب اعتبارهای
حوادث (س��یل به��ار  ،)98مس��کن محرومین و طرح ویژه مس��کن
روستایی برگزار شد.
در این نشست ،مهندس قادری گفت :باید تالش کنیم تا مشکالت و
موانع پیش روی روستاییان برای دریافت این تسهیالت برداشته شود.

تجربه پیر را از شجاعت جوان بیشتر دوست میدارم -امام علی(ع)
24

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كهگیلویه و بویراحمد
دیدار با امامجمعه
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به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت دهه حس��اب
 100حض��رت ام��ام(ره) ،دکت��ر جنت��ی -مدیرکل ،حجتاالس�لام
محم��ودی راد -قائممقام مس��ئول دفتر نمایندگ��ی ولیفقیه در بنیاد
مس��کن اس��تان و غریبی -مدیرعامل انجمن خیرین مس��کن ساز با
حجتاالسالموالمس��لمین سیدنصیر حس��ینی -نماینده ولیفقیه در
استان و امامجمعه شهر یاسوج دیدار نمودند.
در ای��ن دیدار محم��ودی راد مواردی با موضوع ه��دف امام(ره) از
تأسیس بنیاد مسکن را ارائه نمود.
در ادام��ه دکتر جنتی با قدردانی از نماینده ولیفقیه و گرامیداش��ت
دهه حس��اب  100حضرت امام(ره) ،با ارائه گزارش��ی از عملکرد این
نهاد ابراز امیدواری کرد که با حمایتهای دولت و همکاری مس��ئولین بهویژه مش��ارکت خود مردم بتوانیم نسبت به بازسازی و مقاومسازی سایر
واحدهای فرسوده و غیرمقاوم در استان گامهای بهتری برداریم.
همچنین غریبی نیز با ارائه گزارشی خواستار همکاری و آگاهسازی مردم جهت کمک به ساختوساز مسکن برای نیازمندان از طریق مسئولین
و تریبون نماز جمعه در استان شد.
در پایان حجتاالسالموالمس��لمین س��یدنصیر حسینی با ابراز رضایت از عملکرد بنیاد مسکن و انجمن خیرین مسکن ساز استان و گرامیداشت
ده��ه حس��اب  100امام(ره) ،گفت :یکی از دغدغههای حضرت امام(ره) س��اخت مس��کن ب��رای محرومین بود و امروزه گرچ��ه کارهای خوبی
صورت گرفته ولی با توجه به وقوع حوادث غیرمترقبه نظیر س��یل و زلزله در س��طح کش��ور و استان و نیز جلوگیری از خسارتهای جانی و مالی،
فرهنگسازی برای رعایت اصول فنی و ساخت واحدهای مسکونی مقاوم یکی از دغدغههای اصلی ما میباشد تا با نظارت کارشناسان و طراحی
مسکن خوب و مناسب بتوانیم ضمن خدمت به محرومین از مهاجرت روستانشینان به شهرها جلوگیری نماییم.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه حسین زاده خاطرنشان کرد :آماده هرگونه تعامل و همکاری با بنیاد مسکن برای اعطای این تسهیالت هستیم و تمامی شعب استان
نیز در جهت ارائه این خدمت آماده هستند.

دیدار با فرماندار

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رسولی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
بویراحمد و همکارانش به مناسبت گرامیداشت سالروز تأسیس بنیاد مسکن
با دکتر کناری -فرماندار این شهرستان دیدار و گفتگو نمودند.
در این دیدار دکتر کناری با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن

و گرامیداش�ت دهه حساب  100امام(ره) ،گفت :در تعداد 46
روستای بزرگ شهرس�تان بویراحمد تمام خواستههای مردم
برآورده ش�ده است .وی عملکرد بنیاد مسکن این شهرستان
را در مقایس�ه با س�ایر شهرس�تانهای اس�تان و کشور خوب
ارزیابی نمود.

فرماندار افزود :طی مدت مس��ئولیت اینجانب و همکاری با بنیاد مسکن،
از ن��گاه ما یک تحول عظیمی در روس��تاهای شهرس��تان به لح��اظ عمران و آبادانی ب��ا موضوعهای مختلف تهیه و اج��رای طرحهای هادی،
مقاومسازی بافتهای فرسوده  ,آسفالت معابر روستایی و سایر خدمات دیگر به وجود آمده به نحوی که رقم پیشرفت عمران در سال گذشته با
 10سال قبل برابری میکند.

بیهودهترین کارها ظاهرسازی و ریاکاری است -ابوعلی سینا
25

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه مهندس رسولی با سپاس از همکاری و مساعدت فرماندار و همکارانش با بنیاد مسکن جهت پیشبرد اهداف این نهاد ،به ارائه گزارشی
از عملکرد این نهاد پرداخت .وی در مورد تسهیالت طرح ویژه مسکن روستایی خاطر نشان کرد :از ابتدای شکلگیری بنیاد مسکن تاکنون تعداد
 12609واحد با استفاده از تسهیالت روستایی ،نوسازی و مقاومسازی شده است.

برگزاری نشست طرح اقدام ملی
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به گزارش روابط عمومی ،نشستی پیرامون طرح اقدام ملی با حضور
دکتر جنتی -مدیرکل ،مهندس صیادی -معاون مس��کن ش��هری و
کارشناسان مرتبط بنیاد مس��کن استان ،رئیس اداره حراست بانک و
کارشناسان مرتبط بانک مسکن به ریاست موسوی -سرپرست بانک
مسکن استان در محل سرپرستی بانک مسکن استان برگزار شد.
در این نشست پیرامون شیوه پرداخت تسهیالت به متقاضیان (طرح
اقدام ملی مس��کن) در فاز اول به تعداد  100فقره در س��طح اس��تان
بحث و تبادلنظر و مقرر ش��د بانک مسکن ضمن پیگیریهای الزم
از طریق بانک مرکزی شیوهنامه اجرایی را اخذ و اقدامهای مورد نیاز
جهت تسریع در روند تسهیالت به متقاضیان را انجام دهد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گلستان
دیدار با سرپرست کمیته امداد امام(ره)

بنا به گزارش روابط عمومی ،حس��ینی -سرپرس��ت بنیاد مس��کن
استان به همراه معاونین مسکن شهری و مسکن روستایی با بابایی-
سرپرس��ت کمیته امداد امام(ره) استان دیدار نموده و سالروز تأسیس
این نهاد مقدس و حامی محرومان را تبریک گفتند.
حسینی همچنین در این دیدار با اشاره به اجرای طرحهای مشترک
در ارائ��ه خدمات به جامع��ه هدف کمیته امداد ام��ام(ره) ،از تعامل و
همکاری این نهاد با مجموعه بنیاد مسکن تشکر کرد.
بابایی نیز با اشاره به همکاریهای گسترده دو دستگاه در ارائه خدمات
به نیازمندان اس��تان ،خواس��تار ادامه تعام�لات و همکاریها در زمینه
بهرهمندی مددجویان کمیته امداد امام(ره) از خدمات بنیاد مسکن شد.

طرح هادی روستای سرطاق به بهرهبرداری رسید

بن��ا به گزارش رواب��ط عمومی ،در مراس��می با حضور حس��ینی-
سرپرس��ت بنیاد مسکن اس��تان و فرماندار شهرس��تان بندرگز ،طرح
ه��ادی روس��تای س��رطاق از توابع این شهرس��تان افتت��اح و مورد
بهرهبرداری قرار گرفت.
همچنی��ن در این مراس��م یک واحد مس��کونی احداث��ی از محل
اعتبارهای حوادثی نیز افتتاح شد.

ارزش مرد به اندازه همت اوست -امام علی(ع)
26
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به گ��زارش روابط عموم��ی ،مهندس محمد اکب��رزاده -مدیرکل،
نوربخ��ش -معاون پش��تیبانی ،بابایی -سرپرس��ت اداره حراس��ت و
خوش��رو -مس��ئول روابط عمومی بنیاد مسکن اس��تان با حضور در
دفتر آیتا ...فالحتی -نماینده ولیفقیه در اس��تان گیالن و امامجمعه
شهرستان رشت با ایشان دیدار کردند.
در ابت��دا مهندس اکبرزاده به مقاومس��ازی تع��داد  ۲۰۰هزار واحد
مس��کن در کشور در سال گذشته اش��اره کرد و گفت :به دلیل اینکه
اس��تان گیالن رتبه نخس��ت مقاومسازی در کش��ور را کسب کرده،
امسال مقاومسازی تعداد  ۱۵000واحد مسکن روستایی در این استان
در دستور کار است .وی با اشاره به متولی شدن بنیاد مسکن در طرح
مس��کن ملی در اس��تان ،در مورد ارتقای شاخص طرحهای هادی روس��تاهای گیالن به  ۴۶درصد نیز مطالبی را بیان کرد و افزود :حدود ۲000
روستای باالی  ۲۰خانوار در استان داریم و تعداد  ۹۰۰روستا در شاخص برخورداری قرار گرفتند.
در ادامه آیتا ...رسول فالحتی با اشاره اینکه حساب  ۱۰۰از جمله یادگارهای حضرت امام(ره) است ،فعالیت سازمانهایی

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گیالن

مانند بنیاد مس�کن را نیازمند افرادی دارای ویژگی علمی ،پخته و با س�ابقه کار میدانی عنوان کرد و گفت :بنیاد مس�کن
تاکنون فعالیتهای بس�یار مؤثری در کش�ور انجام داده اس�ت .وی با قدردانی از همه کس�انی که کار جهادی میکنند،
تصری�ح ک�رد :اجرای برنامه در روس�تاها نیازمند فرهنگس�ازی اس�ت ضمن اینک�ه در اجرای طرحهای ه�ادی باید به
اولویتها توجه شود.

امامجمعه شهرستان رشت اجرای طرح هادی را به نفع مردم دانست و بیان کرد :بعضی از روستاهای استان گیالن تاریخی هستند و در اجرای
طرح هادی باید به ویژگی آنها توجه شود.
آیتا ...فالحتی با تأکید بر فرهنگ مقاومس��ازی مس��کن برای مردم ،اظهار کرد :در اجرای طرحهای هادی و مقاومسازی مسکن روستایی باید
محکم کاری را جدی بگیرید زیرا محکم کاری موجب دعاگویی مردم نسبت به مسئوالن میشود.

فرماندار :بنیاد مسکن شجره طیبه و کار در آن نوعی عبادت است

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت افتتاح حساب  100حضرت
امام(ره) و تأس��یس بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی ،مهندس هومان
بصیر -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان آستارا و همکارانش با مهندس
رستم زاد -فرماندار این شهرستان دیدار نموده و به گفتگو پرداختند.
در این دیدار ،مهندس بصیر گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن در
سال  98را ارائه کرد.
در ادامه مهندس رس��تم زاد با اشاره به افتتاح حساب  100حضرت
امام(ره) و تأس��یس بنیاد مسکن در س��ال  1358گفت :به اقدامهای
 41س��اله بنیاد مسکن در سطح کشور و مناطق محروم ،شجره طیبه
و کار در آن نوعی عبادت است .وی افزود :در طول این سالها بنیاد
مس��کن خدمات شایان توجهی را در روستاها ،مناطق محروم و حتی
شهرها ارائه کرده است و این نتیجه بینش عمیق حضرت امام(ره) در مورد سازندگی کشور بود که اکنون ثمره آن را میبینیم و شاهد اقدامهای
گسترده آن در زمان وقوع بحرانها و ترمیم و بازسازی خرابیهای به وجود آمده بعد از بالیای طبیعی هستیم.
فرماندار گفت :برنامهها و اقدامهای موفق بنیاد مس��کن در طول  41س��ال خدمت صادقانه به مردم ایران نشأت گرفته از اعتماد متقابل مردم و

عزّت و شخصیت مؤمن در بی نیازی و طمع نداشتن به مال و زندگی دیگران است -امام جواد(ع)
27

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مدیران این بنیاد به یکدیگراست.
مهندس رس��تمزاد در ادامه افزود :بنیادی بودن یعنی روحیه جهادی داش��تن و در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به سال جهش تولید نام
گرفته ،نیازمند روحیه جهادی و جدیت در تمامی دستگاهها و مدیران جهت تحقق این شعار که در زمینه اعتالی نظام مقدس جمهوری اسالمی
و پیشرفتهای اقتصادی و بی اثر کردن تحریم هاست ،هستیم.

تجلیل از مقام شامخ جانباز
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ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،در مراس��می ب��ا حضور نوربخ��ش -معاون
پش��تیبانی ،بابایی -معاون امور مسکن ش��هری و خوشرو -مسئول روابط
عمومی بنیاد مسکن استان از همکاران جانباز تجلیل به عمل آمد.
در این مراس��م نوربخش گفت :امروز اگر نام جمهوری اس�لامی با عزت
و افتخار در تمام عالم میدرخش��د مرهون صبر ،استقامت ،ایثار و فداكاری
جانب��ازان و ایثارگران اس��ت .وی اف��زود :مهمترین ویژگیه��ای جانبازان
و ایثارگ��ران ایمان به خدا ،دلدادگی و عش��ق نس��بت به اه��ل بیت و ائمه
معصومین(ع) و تبعیت از والیت فقیه است.
در پایان این مراس��م از  5نفر از جانبازان س��رافراز (رضا محمدی ثابت،
سیدجواد نعمتی ،سمیع تقی پور ،حمید محمدزاده و امید کاظمی) با اهدای
لوح و هدیه قدردانی شد.

فرماندار :توسعه ،عمران و آبادانی مناطق روستایی از رسالت بنیاد مسکن است

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت س��الروز افتتاح حساب 100
حضرت امام(ره) و تأس��یس بنیاد مس��کن ،مهندس رنجبر -فرماندار
شهرس��تان امل��ش با حضور در بنیاد مس��کن این شهرس��تان ضمن
تبریک به همکاران بنیاد مس��کن با اشاره به اینکه توسعه ،عمران و
آبادانی مناطق روس��تایی از رسالت بنیاد مسکن است ،گفت :کارکنان
این نهاد ضمن اینکه در تأمین مسکن افراد کمدرآمد فعالیت میکنند،
نقش مهمی در رفع مشکالت و نیازهای اقشار مختلف جامعه دارند.
مهندس رنجبر از پیگیریهای مجموعه بنیاد مسکن شهرستان در
عمران روستایی بهویژه در آسفالت بافت راه روستایی و طرح هادی تقدیر و بر تالش در این زمینه تأکید نمود.
سپس اصغری -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان گفت :در سال گذشته معابر  13روستای شهرستان به مساحت  39100مترمربع با استفاده از
اعتبارهای قیر رایگان آسفالت گردید و تعداد  220خانوار روستایی از تسهیالت بهسازی مسکن روستایی بهره مند شدند.

حضور امامجمعه در بنیاد مسکن شهرستان املش

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت دهه حس��اب
 100حضرت امام(ره) ،حجتاالسالموالمس��لمین رنجبر -امامجمعه
شهرستان املش به همراه رئیس سازمان تبلیغات شهرستان با حضور
در بنیاد مس��کن این شهرستان با سرپرست و کارکنان دیدار و گفتگو
کردند.
در ابتدا اصغری -سرپرس��ت بنیاد مس��كن شهرستان املش به آمار
و عملكرد بنیاد مس��كن شهرستان در زمینه تهیه و اجرای طرحهای
هادی ،س��اخت مسكن روستایی و شهری و س��ند دار كردن امالك

عجله کردن ،کم خردی است -امام حسین(ع)
28

حضور فرماندار در بنیاد مسکن شهرستان ماسال

شماره  | 174اردیبهشت 99

به گزارش روابط عمومی ،مهندس پورحضرت -فرماندار شهرستان
ماسال با حضور در بنیاد مسکن این شهرستان ،روز تأسیس این نهاد
انقالبی را به مدیر و همه کارکنان تبریک گفت.
در ابتدا محمدی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ماسال عملکرد بنیاد
مس��کن این شهرستان در سال  1398را ارائه داد و گفت :تهیه طرح
هادی تعداد  79روس��تای باالی  20خانوار  100درصد انجام شده که
شاخص شهرستانی در این رابطه  100درصد میباشد.
در ادامه مهندس پورحضرت ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس بنیاد
مسکن گفت :بنیاد مسکن در  ۲۱فروردین ماه سال  ۱۳۵۸و  ۱۰روز
بعد از استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران با فرمان تاریخی حضرت
امام خمینی(ره) تأسیس و از آن زمان تاکنون منشاء خدمات بسیاری
برای قش��ر محروم روس��تایی بوده اس��ت .وی با اشاره به اینکه ،تهیه مسکن برای افراد آسیب پذیر از اهداف اصلی این نهاد انقالبی است ،خاطر
نش��ان کرد :حضور این نهاد در کنار مس��ئولین اجرایی اس��تانی و شهرس��تانی در زمان بحران و حوادث غیرمترقبه با بازرس��ی و رسیدگی میزان
خسارت بسیار مؤثر است.
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روستایی اشاره و از رهنمودها و پیگیریهای امامجمعه در مورد فعالیتهای بنیاد مسكن و تخصیص اعتبارهای شهرستانی تقدیر و تشكر نمود.
در پایان حجتاالسالموالمسلمین رنجبر ضمن قدردانی از تالشهای همكاران بنیاد مسكن ،به رسالت و وظیفه محرومیت زدایی این نهاد به
یادگار مانده از حضرت امام(ره) اشاره نمود و خواستار همت مضاعف در این مورد شد.

دیدار با امامجمعه

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ،ب��ه مناس��بت افتتاح حس��اب 100
حضرت امام(ره) ،مهندس فرش��اد آذرپور -سرپرس��ت بنیاد مس��کن
شهرس��تان آستانه اش��رفیه و همکارانش با حضور در دفتر امامجمعه
با حجتاالسالموالمس��لمین احمد طیبی -امامجمعه این شهرس��تان
دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس آذرپور ،گزارش��ی عملکرد بنیاد مس��کن شهرستان
ارائه نمود.
س��پس حجتاالسالموالمس��لمین طیبی در س��خنانی گفت :دهه
گرامیداش��ت تش��کیل بنیاد مس��کن نقطه عطف��ی در تاریخ انقالب
اسالمی است که الزم است به سبب تولد آن ،خداوند بزرگ را شاکر
باش��یم و حال که امور انجام ش��ده مورد وثوق و تأیی��د رهبر فرزانه
انقالب نیز میباشد ،انجام برنامههای ترسیم شده برای مردم لذت بخش و توأم با توفیق است .وی اظهار امیدواری نمود تا در سال جهش تولید
همانند گذشته شاهد ادامه روند آبادانی در سطح روستاهای شهرستان باشیم.

دیدار با فرماندار شهرستان فومن

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت س��الروز تأس��یس بنیاد مس��کن ،مهندس عفتی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان فومن و همکارانش با
محمدرضا محسنی -فرماندار این شهرستان دیدار کردند.
در ابتدا مهندس عفتی به ارائه گزارش عملکرد سه ساله خود پرداخت و گفت :در تالش هستیم تا ساختوساز در بافت روستاها طبق خط مشی
مدون و قانونمند پیش برود .وی با اش��اره به این که  ۱۰۰درصد روس��تاهای باالی  ۲۰خانوار شهرس��تان فومن دارای طرح هادی هستند ،افزود:

آن کس که بخشش تو را میپذیرد ،تو را در جوانمردی کمک کرده است -امام حسین(ع)
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جزو  ۵شهرس��تانی هس��تیم که با تس��هیالت کم بهره به ساخت مسکن شهری میپردازد و شهرس��تان فومن با ساخت تعداد  ۱۰۲واحد ،پس از
شهرستان رشت رتبه دوم استانی را دارد.
س��پس محسنی ضمن تبریک سالروز تأس��یس بنیاد مسکن که از
ابتکارهای حضرت امام(ره) میباش��د ،فعالیت این بنیاد در شهرستان
فومن را مثبت ارزیابی کرد .وی افزود :تنوع باالی کاری بنیاد مسکن
موجب گس��تردگی مس��ئولیت آن بهویژه در امر اج��رای طرح هادی
میشود.
فرماندار ضمن تأکید بر این که باید از ظرفیت خیرین برای ساخت
مسکن محرومان بهره گرفته شود ،ادامه داد :الزم است مناطق حادثه
خیز شهرس��تان احصاء ش��ود تا در بازدیدهای آتی مورد پیگیری قرار
گیرند.

معارفه دبیر ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت معارفه دبیر ستاد اقامه نماز بنیاد
مسکن اس��تان با حضور آیتا ...فالحتی -نماینده ولیفقیه در استان
گیالن و امامجمعه شهرستان رشت ،حجتاالسالم حجازی -مشاور
اس��تاندار و مدیر ستاد اقامه نماز اس��تان ،مهندس اکبرزاده -مدیرکل
و نوربخش -معاون پش��تیبانی بنیاد مسکن اس��تان ،در دفتر نماینده
ولیفقیه در استان گیالن برگزار شد.
در ابت��دا مهندس اکبرزاده گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن ارائه
نمود.
سپس آیتا ...فالحتی با اشاره به فعالیتهای بنیاد مسکن از آغازین
روزهای تشکیل آن اظهار کرد :اوج و نماد فعالیت بنیاد مسکن در زلزله بم مشاهده شد البته فعالیت بنیاد مسکن در زلزله رودبار نیز مشهود بود.
وی بر استحکام زیربنا در ساخت واحدهای مسکونی تأکید کرد و گفت :استحکامسازی و توجه به زیربناها در آن حائز اهمیت است.
در پایان ،حجتاالسالم امیر پوررمضانی بهعنوان دبیر ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان معرفی شد.

معارفه سرپرست بنیاد مسکن شهرستان آستانه اشرفیه

ب��ه گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حض��ور مهندس محمد
اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،یونس محمودی -فرماندار
شهرستان آس��تانه اش��رفیه و گروهی از مس��ئوالن ،سرپرست بنیاد
مسکن این شهرستان معرفی شد.
در این مراس��م ،مهن��دس اکبرزاده گفت :مقامها و س��متهای ما
امانت است و کس��ی که پستی را تحویل میگیرد میبایست امین و
به فکر خدمت به مردم باشد.
محم��ودی نیز با قدردان��ی از تالشهای صادقان��ه مهندس فالح
علیپور -مدیر س��ابق بنیاد مسکن شهرستان آستانه اشرفیه و عملکرد
مثبت این نهاد گفت :ایشان در مدت خدمت ،تالشهای زیادی برای
مردم شهرس��تان انج��ام داد و مدیر جدید نیز باید ب��ا ایجاد رویكرد
تعاملی ،بیشترین خدمت را به مردم ارائه دهد.
در پایان با قدردانی از تالشهای مهندس علیرضا فالح علیپور ،فرشاد آذرپور بهعنوان سرپرست بنیاد مسکن شهرستان آستانه اشرفیه معرفی شد.

آفت سخن گفتن ،پرگویی است -امام علی(ع)
30

اجرای  463طرح هادی روستایی در استان

جذب بیش از  ۹۰درصد تسهیالت سیل در لرستان
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بنابر گزارش روابط عمومی ،مسعود رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان ،در بازدید از پروژههای عمران روس��تایی شهرستان چگنی با
حضور خادمی -اس��تاندار لرس��تان از اجرای تع��داد  463طرح هادی
روستایی در سال جاری خبر داد.
مهن��دس رضایی با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق پروژههای عمران
روستایی در استان لرستان عنوان کرد :تعداد  463طرح هادی روستایی
با اعتباری بیش از  1270میلیارد ریال در روستاهای استان لرستان در
دست اجرا میباشند .وی اجرای طرح هادی در این روستاها را شامل
زیرسازی ،روس��ازی و آس��فالت معابر ،اجرای کانالهای دفع آبهای
سطحی ،پروژههای ایمنسازی روستاهای آسیبدیده از سیل ،ساخت
ابنیه فنی و پلهای ارتباطی روستایی عنوان کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان لرستان

بنابر گ��زارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان در نشست شورای اداری که با حضور دکتر خادمی -استاندار برگزار
شد ،از جذب بیش از  ۹۰درصد اعتبارات سیل در استان خبر داد.
مسعود رضایی با بیان اینکه تاکنون بیش از  ۳۶۳0میلیارد ریال بالعوض
به مردم سیل زده استان پرداخت شده است ،گفت :تاکنون بیش از ۷100
واحد مس��کونی ساخته و به مردم سیل زده استان تحویل داده شده است.
وی افزود :مبلغ  ۲۲۰0میلیارد ریال برای س��ه پروژه ملی دیواره س��احلی
پلدختر ،روستای چم مهر و روستای بابازید در نظر گرفته شد که در بحث
دیوار ساحلی بیش از  ۹۵درصد پیشرفت فیزیکی داریم.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به خریداری  ۱۰۳هکتار زمین برای
جابجایی بیش از  1400واحد مسکونی در حریم و بستر رودخانه و رعایت
حریمهای ابالغی برای حفظ امنیت و آرامش مردم در مناطق سیل زده را از اولویتهای اصلی ستادهای بازسازی در استان لرستان عنوان کرد.

اهدای  ۵۴سازه فلزی به سیل زدگان لرستانی
بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس رضایی -مدی��رکل بنیاد
مس��کن اس��تان در بازدی��د از کارخانه ماشینس��ازی اس��تان که با
حض��ور صفیخانی -مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت اس��تان انجام
ش��د ،از اهدای  ۵۴سازه اس��کلت فلزی به ارزش  ۱۵میلیارد ریال به
سیلزدگان استان خبر داد.
مهندس رضایی با تأکید بر اهمیت کمکهای خیرین در بازس��ازی
مناطق س��یل زده استان گفت ۵۴ :سازه اسکلت فلزی توسط خیرین
برای اجرا به مناطق س��یلزده این اس��تان اهدا ش��د .وی با قدردانی
از هیئت مدیره ش��رکت ماشینسازی اس��تان افزود :ارزش سازههای
اهداشده مبلغ  ۱۵میلیارد ریال است.

ثروتی باالتر از خردمندی نیست -امام حسن(ع)
31

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مدیرکل بنیاد مسکن استان مشارکت خیرین در بازسازی مناطق سیل زده استان لرستان را موجب افرایش شتاب بازسازی در این مناطق دانسته
و تصریح کرد :بنیاد مسکن استان آمادگی دارد با ساماندهی کمکهای مردمی به حساب  ۱۰۰حضرت امام(ره) برای حل مشکالت مسکن سیل
زدگان و محرومین جامعه اقدام نماید.

مقاومسازی بیش از  ۵000واحد مسکن روستایی در شهرستان کوهدشت
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بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن
استان در نشست مش��ترک با نعمتی -فرماندار شهرستان کوهدشت
که در فرمانداری این شهرس��تان برگزار ش��د ،از مقاومسازی بیش از
 ۵000واحد مسکن روستایی در شهرستان کوهدشت خبر داد.
مهندس رضایی با اشاره به بیش از  ۱۷000جمعیت خانوار روستایی
در شهرس��تان کوهدشت ،بر مقاومسازی مس��کن روستایی و اجرای
دقیق طرح هادی در این شهرس��تان تأکید کرد .وی تعداد واحدهای
مقامسازی شده در این شهرستان را بیش از  ۵000واحد عنوان نمود
و افزود :براس��اس سهمیه تعیین شده سال جاری مقاومسازی ۱۰۰۰
واحد مسکن روستایی و  ۸۰۰واحد احداثی سیل زده در این شهرستان
در دست اقدام میباش��ند که با بازسازی این واحدها تعداد واحدهای
مقاومسازی این شهرستان به بیش از  ۷000واحد خواهد رسید.

کمک به محرومان جامعه در چهارچوب رزمایش مواسات ،همدلی و کمک مؤمنانه

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،در دی��دار مهندس رضایی -مدیرکل
بنی��اد مس��کن و اعض��ای انجمن خیرین مس��کن س��از اس��تان با
حجتاالسالموالمس��لمین ش��اهرخی -نماینده ولیفقیه در اس��تان
لرستان بر کمک رس��انی به محرومان جامعه در چهارچوب رزمایش
مواسات ،همدلی و کمک مومنانه تأکید شد.
حجتاالسالموالمس��لمین ش��اهرخی با اش��اره به وقوع سیل اخیر
در اس��تان لرس��تان و بازدید از روند بازس��ازی در مناطق س��یل زده
شهرس��تان پلدختر خدمات مجموعه بنیاد مسکن در بازسازی مناطق
س��یل زده لرستان را شایسته قدردانی دانسته و گفت :لبخندی که به
واسطه تالش و زحمات پیدا و پنهان شما بر لبان مردم رنج کشیده از
س��یل جاری میگردد ،بزرگترین لذت معنوی را در پی خواهد داشت.
وی با سپاس از زحمات اعضای هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز ،کمکهای انجمن خیرین در زمینه ساخت و تحویل مسکن ارزان قیمت
به محرومین جامعه را بس��یار ارزش��مند دانسته و افزود :بنیاد مسکن به فرمان بنیان گذار جمهوری اسالمی با هدف ایجاد سرپناه برای محرومین
و مس��تضعفان کش��ور تأسیس شد که با تالش و زحمات شبانه روزی شما عزیزان در این زمینه موفق بوده و خدمات ارزشمندی را به محرومین
جامعه ارائه نموده است.

امامجمعه شهر خرم آباد کمک به محرومان جامعه را در چهارچوب رزمایش مواسات ،همدلی و کمک مؤمنانه دانسته و
بر لزوم شناسایی اقشار نیازمند جامعه و مدیریت هدفمند بر ارسال کمکهای خیرین به اقشار آسیب پذیر جامعه تأکید
کرد.

مهندس رضایی نیز با اش��اره به انعقاد تفاهمنامه بنیاد مس��کن با بهزیس��تی و کمیته امداد امام(ره) اس��تان گفت :مبلغ  55میلیارد ریال برای
خانهدارشدن این افراد پرداخت شده است.

سجود ،اوج عبادت بنی آدم است -امام صادق(ع)
32

صدور  ۸۰هزار جلد سند مالکیت مسکن روستایی در استان

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن
استان در نشست شورای اداری شهرستان پلدختر که با حضور فرماندار
و مدیران اجرایی این شهرستان برگزار شد ،از صدور بیش از  80هزار
جلد سند مالکیت روستایی در استان لرستان خبر داد.
مهندس مس��عود رضایی با بیان اینکه تاکنون بیش از  80هزار جلد
سند روستایی در استان لرستان صادر گردیده تصریح کرد 1600 :جلد
از این اس��ناد در س��ال  98صادر گردیده است.وی با تأکید بر پوشش
حداکثری صدور سند روستایی در سال جاری عنوان کرد :روستاییانی
که تاکنون موفق به اخذ سند برای اماکن داخل محدوده طرح هادی
نش��ده اند ،بنیاد مسکن اس��تان با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک
استان برای صدور اسناد مالکیت این عزیزان اقدام خواهد نمود.
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بنابر گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالموالمس��لمین شاهرخی-
نماینده ولیفقیه در استان لرستان در دیدار با مدیرکل و کارکنان بنیاد
مسکن استان گفت :الگوی مدیریت در بنیاد مسکن جهادی است.
حجتاالسالموالمس��لمین ش��اهرخی در این دیدار که به مناسبت
س��الروز تأسیس بنیاد مسکن برگزار ش��د ،تصریح کرد :تأسیس بنیاد
مسکن انقالب اسالمی بهعنوان اولین نهاد انقالبی اجرایی به فاصله
 10روز پ��س از اس��تقرار نظام مقدس جمهوری اس�لامی به فرمان
حضرت امام(ره) برگرفته از آینده نگری و تفکری ژرف اس��ت که در
مس��یر رضایت پروردگار و خدمت به مردم قرار داش��ت .وی عملکرد
بنیاد مسکن در بازس��ازی مناطق سیل زده استان لرستان را مطلوب
عنوان کرد و افزود :س��اخت دیواره ساحلی پلدختر توسط بنیاد مسکن
از وقوع مجدد سیلی ویرانگر در اسفند ماه سال گذشته در پلدختر پیشگیری و موجبات آرامش خاطر مردم این شهر را فراهم کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

تحقق مدیریت جهادی در بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان مازندران
نشست با فرماندار شهرستان بابل

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور قربانعلی ولی زاده بورا-
معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرس��تان بابل ،مهندس رهبریان-
عضو هیئترئیس��ه نظام فنی ساختمانی روس��تایی استان ،مسئولین
دفاتر نظام فنی روستایی شش گانه شهرستان بابل ،مهندس روحی-
مدیر بنیاد مسکن شهرستان و کارشناسان این نهاد برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس روحی ب��ا ارائه گزارش��ی از عملکرد این
نهاد در حوزه اجرای پروژههای عمرانی ،جذب اعتبارهای عمرانی در
روستا و ...ارائه داد.
در ادامه قربانعلیولیزادهبورا با بیان اینکه بنیاد مس��کن با فعالیت
در حوزه روستاها نقش مهمی در توسعه و آبادانی مناطق محروم دارد ،گفت :بنیاد مسکن یکی از نهادهای انقالبی و خدمات رسان به مردم است

آزمندی ،رنجی جاودان است -امام علی(ع)
33

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

که با ایجاد زیرساختهای الزم در مناطق محروم و روستایی باعث جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر میشود .وی با بیان اینکه شهرستان
بابل دارای گس��تردگی و تعدد زیاد روستاس��ت ،خواستار اجرای طرحهادی ،بهس��ازیمعابر و کوچهها در روستاها بهویژه روستاهای محروم و نیز
تأمین اعتبارهای بیشتر برای آبادانی تمامی روستای این شهرستان شد.
معاون استاندار تصریح کرد :بنیاد مسکن باید زمینه ماندگاریجمعیت در روستاها را با توسعه و آبادانی روستاها و تسهیل در پرداخت تسهیالت
ارزان قیمت فراهم نماید و ناظرین فنی باید در طول مدت اجرای پروژه نظارت جدی و مستمر داشته باشند و نباید نظارت کاغذی باشد.
ولی زاده افزود :کس��ب رتبه برتر اس��تان در جذب تسهیالت و صدور سند روستایی بیانگر قانونمداری روستاییان است و تداوم این روند نیاز به
تسهیل امور و تکریم مردم دارد .وی در پایان از خدمات بنیاد مسکن در زمینه توسعه روستایی و تأمین مسکن قدردانی نمود.

بازدید مهندس رازجویان از روستای خسارتدیده
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به گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،مهن��دس رازجویان -مع��اون امور
عمرانی اس��تانداری مازندران ،مهندس احم��دی -مدیرکل مدیریت
بحران اس��تان ،مهندس خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
شهیدیفر -مدیرکل جهادکشاورزی ،موسوی -مدیرکل منابع طبیعی،
یزدانی -فرماندار ،ولیزاده -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان سوادکوه و
سایر مسئولین استانی و شهرستانی از روستای خسارتدیده پیت سرا
که از ریزش سنگ خس��ارت هایی را در بخشهای مختلف از جمله
واحدهای مس��کونی ،راه و محل اس��کان دام به همراه داشته است،
بازدید نمودند.
در ابتدا ولیزاده با ارائه گزارشی گفت :ریزش سنگ در روستای پیت سرا موجب تخریب و بروز خسارتها به چند واحد مسکونی و مراکز دامداری
و کش��اورزی ش��د .از ساعت اولیه این حادثه دستگاههای اجرایی از جمله مدیریت بحران استانداری ،فرمانداری شهرستان سوادکوه ،بنیاد مسکن
و سایر دستگاهها پای کار بودند و اقدام هایی انجام و تصمیمات مناسبی گرفته شد.
سپس مهندس رازجویان نیز از در دستور کار قرار گرفتن انتقال روستای پیت سرا شهرستان سوادکوه و معرفی مکانهایی جهت ایجاد واحدهای
مسکونی برای اهالی روستا و همچنین شناسایی روستاییانی که واحدهای مسکونی آنها دچار خسارت شده اند ،جهت اعطای تسهیالت خبر داد
و گفت :مقرر گردید  ۳نقطه زمین توسط شورای محل روستای پیت سرا و معتمدین شناسایی و به فرمانداری شهرستان سوادکوه پیشنهاد شود
تا توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

صدور  ۷۵۰برگ سند مالکیت روستایی در شهرستان نوشهر

ب��ه گزارش روابط عمومی ،بیژنی -مدیر بنیاد مس��كن شهرس��تان
نوشهر در دیدار با رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان از صدور
 ۷۵۰برگ س��ند مالکیت روستایی در راستای قانون الحاق موادی به
قانون س��اماندهی توسط بنیاد مس��کن با همکاری اداره ثبت اسناد و
امالک شهرس��تان نوش��هر همزمان با سالروز تأس��یس بنیاد مسکن
خبر داد.
بیژن��ی گفت :با ه��دف افزایش ارزش حقوق��ی و اقتصادی امالک
روس��تایی ،س��اماندهی و تثبیت نظ��ام مالکیت ام�لاک داخل بافت
روستایی و رضایتمندی روس��تاییان این مهم محقق شده است .وی
افزود :از ابتدا تاکنون بیش از  ۷۸۰۰جلد سند مالکیت در همین زمینه
به روستاییان تحویل شد.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان نوشهر در پایان با اهدای لوح تقدیر از زحمات و تعامل رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر در صدور
سند روستایی تقدیر نمود.

کسی که بخشنده باشد ،بزرگ شود و هر که تنگ نظر باشد ،خوار میگردد -امام حسین(ع)
34

نشست بررسی آخرین وضعیت و مشکالت طرح اقدام ملی مسکن

به گزارش روابط عمومی ،نشست بررسی آخرین وضعیت و مشکالت
طرح اقدام ملی مسکن در استان با حضور مهندس نظری -مدیرکل
راه و شهرسازی استان ،مهندس خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان ،تقوی -مدیر امور شعب بانک مسکن استان و سایر معاونین
و رؤس��ای اداره کل دس��تگاهها در اداره کل راه وشهرس��ازی استان
مازندران برگزار شد.
در این نشس��ت با توجه به ثبت نام تعداد  2309نفر در مرحله اول
و همچنی��ن ثبت نام تعداد  6584نفر در مرحله دوم طرح اقدام ملی،
در مورد نحوه ساماندهی و تشکیل پرونده ،افتتاح حساب متقاضیان و
همچنین تأمین زمین و شروع فرآیند اجرایی پروژهها بحث و بررسی و تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،همزمان با دهه حس��اب  100حضرت
امام(ره) ،محس��ن باقری -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان جویبار با
حجتاالسالموالمسلمین نادعلیزاده -امامجمعه این شهرستان دیدار
نمود و از روند فعالیتهای این بنیاد گزارشی را ارائه کرد.
باقری گفت :مهمترین کارکرد بنیاد مس��کن حمایت از قشر محروم
و روس��تایی در بخشهای مختلف از جمله اعطاء تسهیالت وام برای
ساخت مس��کن روستایی ،اجرای طرح هادی ،اعطای سند مالکیت و
خدمات دیگر به این قشر جامعه است.
در ادامه حجتاالسالموالمس��لمین نادعلیزاده نیز طی س��خنانی ضمن تقدیر و تشکر از مدیر بنیاد مسکن شهرستان ،از زحمات و تالشهای این
نهاد مقدس قدردانی نمود و خواستار حمایت هر چه بیشتر این نهاد از اقشار کم درآمد و محرومین جامعه شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار با امامجمعه

بازدید از منطقه رانشی روستای اسپیو

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس رازجویان -معاون امور عمرانی
اس��تانداری مازن��دران ،مهندس احمدی -مدی��رکل مدیریت بحران
اس��تان ،مهندس خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،دکتر
ش��ادمان -فرماندار شهرس��تان نور ،معاون راه��داری و حمل و نقل
جادهای اس��تان و معاون منابع طبیعی غرب اس��تان ازمنطقه رانشی
روستای اسپیو گلندرود این شهرستان بازدید نمودند.
در ای��ن بازدید کاظمی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان نور با ارائه
گزارشی گفت :رانش زمین در روستای اسپیو گلندرود موجب تخریب
و بروز خس��ارت هایی به تعداد  28واحد مس��کونی ش��د که بهمنظور
بررسی وضعیت میزان خس��ارتهای وارد شده و همچنین تمهیدات
الزم برای بازسازی بخشهای مختلف از جمله راه ،واحدهای مسکونی و ...با تشکیل نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در منطقه
همراه با مصوبات برای تسریع در کار و اجرای مصوبات آن اقدام گردید.
کاظمی افزود :در این نشس��تها مقرر ش��د تس��هیالت به واحدهای آسیبدیده برای بازسازی و نوسازی توس��ط بنیاد مسکن پرداخت گردد و
همچنین جهت جلوگیری از گسترش رانش در منطقه نسبت به انتخاب مشاور زمین شناسی اقدام تا راهکارهای مناسب جهت تثبیت رانش اتخاذ
وعملیات اجرایی آن پس از تأمین اعتبار آغاز گردد.

از سخنان هر انسانی میتوان به میزان خرد او پی برد -امام علی(ع)
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان همدان
دیدار نماینده مجلس شورای اسالمی با مدیرکل بنیاد مسکن استان
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ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ،عیس��ی جعف��ری -نماین��ده مردم
شهرس��تانهای بهار و کبودرآهنگ در مجلس ش��ورای اس�لامی و
هیئت همراه با مهندس ظفری -مدیرکل بنیاد مس��کن استان دیدار
نمود.
در این دیدار ،مهندس ظفری گزارش��ی از عملکرد بنیاد مسکن در
شهرس��تانهای بهار و کبودرآهنگ را ارائه و نیز مسائل و مشکالت
موجود در شهرس��تانها را مطرح کرد .وی ادامه داد :پس از تصویب
مجلس شورای اسالمی طرح بهسازی ،نوسازی و مقاومسازی مسكن
روس��تایی ،دستاوردهای گس��ترده و ارزش��مند آن در ابعاد مختلف و
نی��ز در زمینه توس��عه پای��دار ،مت��وازن و همه جانبه كام ً
ال مش��هود
اس��ت كه س��بب تغییرات ماندگاری ،جلوگیری از مهاجرت به شهر و
حاشیهنش��ینی ،ارتقاء توسعه سكونتگاههای روس��تایی ،باال رفتن نرخ امید به زندگی و ...در روستاها شده است .در این زمینه برخی از خانوارهای
روس��تایی در سطح شهرس��تانهای بهار و کبودرآهنگ که تحت پوش��ش هیچ یک از نهادهای حمایتی نمی باشند و دارای ساختمان غیرمقاوم
هس��تند و به دلیل درآمد پایین که عموم ًا از نظر مالی محروم و کم بضاعت میباش��ند ،تاکنون نتوانس��تند به صرف استفاده از تسهیالت یاد شده
واحد مس��کونی خود را بهس��ازی و نوسازی نمایند ،لذا بهمنظور مس��اعدت به اینگونه افراد جهت مسکن محرومین ،ترتیبی صورت گیرد تا بتوان
سرپناه امن برای اینگونه خانوادهها ایجاد کرد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ابراز امیدواری کرد که در این دوره مجلس ش��ورای اسالمی نمایندگان مردم بتوانند بیش از پیش افقی روشن را
برای آبادانی استان به ارمغان آورند.
در ادامه جعفری نیز با قدردانی از مهندس ظفری و کارکنان تالشگر وی ،عملکرد بنیاد مسکن را طی سالهای گذشته شایسته تقدیر دانست و
تالش جهادی همکاران ستادهای بازسازی شهرستانهای بهار و کبودرآهنگ را بسیار پربار ارزیابی نمود و گفت :اگر بنیاد مسکن عملکردی قابل
تقدیر دارد ،این امر حاصل مدیریت خوب این مجموعه و اخالص عمل کارکنان آن میباشد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان یزد
نشست ستاد اقامه نماز

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت س��تاد اقامه نماز بنیاد مس��کن
استان با حضور حجتاالسالم دهقان نیری -مسئول دفتر نمایندگی
ولیفقیه در بنیاد مسکن استان و اعضای ستاد تشکیل شد.
در ابت��دا حجتاالس�لام دهقان نی��ری با قدردان��ی از تالشهای
همگان��ی در مورد درمان وی��روس کرونا ،به اش��اعه ویروس گناه و
بداخالقی در جامعه اشاره کرد و درمان آن را در استغفار زیاد دانست.
وی در ادام��ه در مورد ترویج و توس��عه فرهن��گ اقامه نماز گفت :ما
انس��انها در زندگی هم به نیروی محرکه نی��از داریم و هم به نیروی
بازدارنده که خداوند متعال هر دوی آنها را در نماز خالصه کرده است.
در ادامه در مورد مباحث مطرح ش��ده از جمله مس��ابقه کتابخوانی
ویژه هم��کاران و فرزندان همکار ،تعیین فع��االن و خادمین نماز در
سال  ،1398تعیین شعبه برتر در امر اقامه نماز و برنامهریزی جهت برگزاری امتحانات دروس فرهنگی بحث و تبادلنظر صورت گرفت.

ادب ،کمال آدمی است -امام علی(ع)
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استان آذربایجان شرقی

• حس��ن مس��تفید -فرماندار شهرس��تان شبس��تر با اهدای لوح تقدیر به
مهن��دس عدل فیض��ی -مدیر بنیاد مس��کن این شهرس��تان ،از خدمات و
تالشهای وی در رش��د ،شکوفایی و عمران و آبادانی روستاهای شهرستان
شبستر ،قدردانی نمود.

استان اردبیل

• آیتا ...دکتر سیدحس��ن عاملی -نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه
ش��هر اردبیل و مهندس اکبر بهنام جو -اس��تاندار اردبیل با اهدای پیامی از
تالشهای مدیرکل و کارکنان بنیاد مسکن استان ،قدردانی نمودند.

استان خراسان جنوبی

• عباسعلی ملکی -مدیرکل دفتر بازرسی ،مدیریت عملکرد و امور حقوقی
اس��تانداری خراس��ان جنوبی با ارس��ال لوحهای تقدیر جداگانه به مهندس
غالمی -مدیر و مهندس نعیمی -کارمند بنیاد مس��کن شهرس��تان درمیان،
از تالشهای آنان در برگزاری انتخابات یازدهمین مجلس ش��ورای اسالمی
قدردانی نمود.
• مجید بیکی -فرماندار شهرستان نهبندان با اهدای لوح تقدیر به مهندس
آس��مانیمقدم -مدیرکل بنیاد مس��کن استان خراس��ان جنوبی ،از تالشها،
اقدامات و همکاری وی در مسیر توسعه این شهرستان قدردانی نمود.
• محمدعلی آخوندی -مدیرکل پدافند غیرعامل استان خراسان جنوبی با
اهدای لوح تقدیر به مهندس آس��مانیمقدم -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،از
تالش ها ،اقدامات و ارتباط مستمر وی در امورات مربوط به پدافند غیرعامل
قدردانی نمود.

استان خراسان رضوی

• س��یدعلی موس��وی فرد -بخش��دار ش��هرآباد با ارس��ال لوحهای تقدیر
جداگان��ه به مهن��دس میری -مدیر و مهندس یوس��فی -کارش��ناس بنیاد
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قدردانی و سپاسگزاری
مس��کن شهرستان بردسکن ،از مساعدت مستمر آنان در جهت اجرای پروژه
آسفالت روستاهای بخش شهرآباد که زمینه آبادانی روستاها را فراهم ساخته،
قدردانی نمود.

استان قم

• ابوالفضل تمیزی -بخش��دار س��لفچگان با اهدای لوح تقدیر به مهندس
محمدرض��ا علی محمدی -سرپرس��ت دفتر نمایندگی بخ��ش ،از زحمات و
تالشهای وی در زمینه پیشرفت ،عمران و آبادانی شهر و بخش سلفچگان
قدردانی نمود.

استان کردستان

• علی اش��رف یوسفی قیاس��ی -رییس اداره امور شعب بانک ملی استان
کردس��تان با اهدای ل��وح تقدیر به مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان ،از تالشهای وی در زمینه عمران روس��تایی ،بهسازی و بازسازی
مسکن روستایی ،تأمین مسکن برای قشر محروم و خدمت صادقانه به مردم
قدردانی نمود.

استان مرکزی

• س��یدعلی آقازاده -اس��تاندار مرک��زی با اهدای لوح تقدی��ر به مهندس
محمدرض��ا رضافرح -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،از تالشهای وی در
امر بازس��ازی و احداث واحدهای مسکونی تخریب ش��ده از سیل در استان
قدردانی نمود.

استان یزد

• مهندس مهدی ساالری -رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
یزد با اهدای لوح تقدیر به دکتر قربانیان -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،از
تالشها و خدمات این نهاد در زمینه عمران و آبادانی استان قدردانی نمود.
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درگذشت همکار بازنشسته

باخبر شدیم یحیی جاوید از همکاران بازنشسته بنیاد مسکن استان گیالن ،دارفانی را
وداع گفت و به دیار باقی شتافت .روابط عمومی بنیاد 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.
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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.
• سکینه رشیدی -درگذشت پدر (دفتر مرکزی)
• مهدی محمدی -درگذشت پدر (دفتر مرکزی)
• محمد خانی نوذری -درگذشت مادر (مازندران)
• سیدمحمدعلی اشرفی -درگذشت مادر (مازندران)
• فرهاد ابراهیمی -درگذشت پدر (گیالن)
• سیدمجید موسی زاده -درگذشت پدر (گیالن)
• امیرکبیر حبیبی -درگذشت پدر (گیالن)
• رضا بلندپایه -درگذشت پدر (گیالن)
• سعدی علیپور -درگذشت مادر (گیالن)
• رضا عباسی -درگذشت برادر (گیالن)
• مرتضی گنجی -درگذشت پدر (قزوین)

اخبار ازدواج
تبریك ازدواج
  اند که به این
آورده 
خبردار شدیم شماری از همكاران سنت نیک ازدواج را به جای 
اوند بلندمرتبه برای آنان
منظور ،ماهنامه پیام بنیاد مس��كن با عرض تبریك ،از خد 
خوشبختی و بهروزی را خواهان است.
• محسن صفری یگانه (دفتر مرکزی)
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برندگان مسابقه شماره 162
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محمدرضارضایی(مازندران)
محمدعلیخوشنویس(یزد)
حجتسردشته(هرمزگان)

پاسخنامه شماره ()162

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

در ای��ن مس��ابقه ،تعداد  62نفر از همکاران ش��رکت کرده
بودن��د که از این تعداد 42 ،نفر پاس��خ درس��ت را برای ما
ارسال نمودند.

محمدحس��ین خبره ،محمد امیدی فرد ،اکبر هوش��مند ،مهربخش مهری ،داود حقیقت،

جواد گلزار ،میترا صادقی پی ،یزدان کرد ،حمید عاش��ورپور ،فرشید فیاض جهانی ،محسن
امینی ،محمدرضا رضایی ،فریبا احمدزاده ،احس��ان یاقوت��ی ،احمد رحیمی ،ناصر انتظاری،

مصطفی کاظمی ،مصطفی ش��مسالدینی ،رس��ول بیرونی ،علی محمودی پندری ،یحیی
کریم��ی ،محمدرضا کریمی زارچی ،محمدعلی کالنتری ،محمدعلی خوش��نویس ،مرضیه

عفت ،س��ما عسگری ،وحید یگانه فرد ،بهناز وحدتی ،زینب نیکورز ،مهران افضلی ،ایمان
مسیب مجدآبادی ،صولت طاهری کندر ،حجت
محمدی ،منصور س��یاح ،اسکندر رحمانیّ ،

سردش��ته ،محمود ابولپور همایی ،مهدی مرادخواه ،زهرا تاجیک ،علی دیوساالر ،بایرامعلی

عبدینژاد ،ناصر مهدوی.
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نام:
نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
تاریخ ارسال:
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مسابقه ()164

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 ()164
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نام:
نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:

40

 -1خدای تعالی چه عواملی را مأمور نابودی قوم هود کرد؟

ج

د

فعالیتشان را  ...................عنوان نمود.

الف) خشکسالی و رعد و برق ب) ریزش باران سنگ و باد عقیم الف) فعال ،مثمرثمر
ج) زحمتکش ،مؤثر
د) خشکسالی و باد صرصر
ج) باد صرصر و عقیم

ب) پرتالش ،جهادگونه
د) فعال ،جهادی

 -2ای�ن س�خن از کیس�ت؟ «چنانچه عالم به عل�م خود عمل  -11ولی زاده :کس�ب رتبه برتر اس�تان در جذب تس�هیالت
نکن�د مواع�ظ او با س�رعت از قلبها زایل میش�ود چنان که و صدور سند روستایی بیانگر قانونمداری  ................است.
باران از جای صاف و صیقلی میلغزد و زایل میشود».
ب) بنیاد مسکن
		
الف) بانک

الف) حضرت محمد(ص)
ج) حضرت هادی(ع)

ب) حضرت سجاد(ع)
د) حضرت صادق(ع)

		
ج) دولت

د) روستاییان

ج) انزلی – رشت

د) سیاهکل  -ماسال

 -12حجت االسالم والمسلمین شاهرخی کمک به محرومان
 -3تاکنون چند درصد از س�همیه تس�هیالت بازسازی مناطق جامعه را در کدام یک از عوامل زیر دانست؟
ب) همدلی
زلزله زده شهرس�تانهای میانه و س�راب ب�ه بانکهای عامل الف) رزمایش مواسات
معرفی شده و چند درصد از آنها به مرحله عقد قرارداد رسیده
د) همه موارد
ج) کمک مؤمنانه
اند؟
 -13شهرس�تان  .................ب�ا س�اخت تع�داد  102واحد
88
–
75
ب)
98
–
88
الف)
مسکن شهری پس از شهرستان  ...............رتبه دوم استانی
د) 89 – 64
		
ج) 57 – 69
را دارد.
طور
به
را
م�ا
روحی
و
بدنی
قدرت
توانن�د
ی
م
عواملی
 -4چ�ه
ب) آستارا – تالش
الف) فومن – رشت
فوقالعادهای افزایش دهند تا به کرونا فکر نکنیم؟

الف) تمرکز بر روی توانمندیها
ب) پیش بینی با خواندن افکار دیگران
ج) داشتن خالقیت و ابتکار و بهره هوشی باال
د) ب و ج صحیح میباشند

 -14مهندس رسولی گفت :با استفاده از تسهیالت روستایی
تعداد  ............واحد مسکن روستایی نوسازی و مقاوم سازی
شده است.

		
الف) 2609
		
 -5روستاهای علینعیر و شوره هر کدام مربوط به کدام یک از ج) 1459

شهرستانهای زیر میباشند؟

ب) دهلران ،دره شهر
د) ملکان ،شمیرانات

ب) 12609
د) 3560

 -15آی�ت ا ...ش�اهرودی در اجرای ماندگاری روس�تاییان بر
کدام یک از عوامل زیر تأکید کرد؟

الف) طرقبه ،دره شهر
الف) افزایش تسهیالت طرح ویژه
ج) گناباد ،محمودآباد
			
 -6منطقه گردش�گری علی بالغی در کدام یک از روستاهای ج) درآمدزایی

زیر واقع شده است؟

ب) گاوبرج
د) میریک

 -16پ�روژه مس�کونی  270واحدی افق در کدام اس�تان در
حال اجرا میباشد؟

		
الف) دلبران
		
الف) فارس
		
ج) آقمنار
		
 -7مالاحمدی چه اقدامهایی را عامل افزایش پویایی و نشاط ج) قم
روستاییان در محیط زندگی آنان دانست؟

ب) ایجاد اشتغال
د) همه موارد

ب) گیالن
د) لرستان

 -17سیاهکلی رسالت مهم بنیاد مسکن را کدام یک از عوامل
زیر دانست؟

الف) بازگشایی معابر عمومی و اجرای سنگ فرش
ب) مقاومسازی واحدهای مسکونی
ب) اجرای طرح هادی روستایی و مناسبسازی محیط زیست روستایی الف) طرح هادی
د) همه موارد
ج) تأمین مسکن
ج) اجرای طرح هادی روستایی و صدور سند
 -18یوس�فی جمارانی ک�دام یک از عوامل زی�ر را در تثبیت
د) الف و ب صحیح میباشند
 -8میرجعفریان .................. :را از علل موفقیت پروژه مسکن جمعیت و مهاجرت معکوس به روستا مؤثر دانست؟
محرومین عنوان کرد.

الف) کاهش هزینههای تمام شده
ب) کم شدن میزان پرت مصالح
ج) استفاده از توان و ظرفیتهای مردمی
د) ب و ج صحیح میباشند

الف) تهیه و اجرای طرح هادی با هدف توسعه و آبادانی روستاها
ب) ایجاد اشتغال و درآمدزایی
ج) نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی
د) همه موارد

 -19آی�ت ا ...فالحتی :در اجرای طرح هادی و مقاوم س�ازی
 -9کدام یک از شهدای زیر در وصیت نامه اش ذکر شده بود مسکن روستایی باید چه چیزی را جدی بگیرند؟
ب) ارتقای شاخص طرح هادی
که مبلغ  500هزار ریال رهن منزل اجازه ای وی از صاحبخانه الف) فرهنگ مقاومسازی
گرفته و به حساب  100امام(ره) واریز گردد؟
د) سنددار کردن امالک روستایی
ج) محکم کاری

الف) سردار حاج مهدی وحیدی
ب) سردار شهید باقری  -20چن�د جلد س�ند در س�ال  98در اس�تان لرس�تان صادر
گردیده است؟
د) شهید باکری
ج) شهید برونسی
د) 8600
ج) 1600
ب) 800
 -10آی�ت ا ...یعقوبی نیروهای بنیاد مس�کن را  .................و الف) 80000

