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اصـول مدیریـت
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مدیریت اصولی دارد که اگر کسی به آن آگاهی نداشته باشد نمی تواند مدیر خوب و موفقی باشد .زمانی مدیر میتواند توفیق خوبی داشته
باشد که علم و اطالع کافی از سازمان و مجموعه تحت نظرش را داشته باشد و مدیران زیرمجموعهای که انتخاب کرده است مورد اعتماد او
باشند .یک مدیر خوب هر چند موفق باشد باید خود را برای رسیدن به مرحله بهتر آماده کند و نباید رضایتمندی او از کارش باعث ُکندی او در
کار و یا عقب گرد او شود .چه بسا افرادی که چنانچه در یک مرحلهای خود را موفق دیدهاند غرور باعث واماندگی آنان از کارشان شده است.
البته از امتیازات یک مدیر موفق کادرس��ازی در مس��ائل مربوطه اس��ت آن هم نه از باب تحکم و زور و یا ایجاد ترس و وحش��ت بلکه از
راه اخالق مخصوص ًا اخالق اس�لامی که پیغمبر(ص) فرمودهاند « :قبل از خش��ک ش��دن عرق کارگر باید حق او را پرداخت » و یا در جایی
فرمودهاند « :دس��ت کارگر را میبوس��م » .چه بس��ا افرادی که با خُ لق خوب ش��خصیتهایی را پرورش دادهاند که برای جامعه بسیار مؤثر و
مفید بودهاند.
یکی دیگر از اصول مدیریت تغافل است اگر یک مدیر توانست در بعضی مراحل تغافل کند و در موقع مناسب مشکل را متذکر شود میتواند
توفیق خوبی داشته باشد.
حضرت آیتا ...رسولی محالتی دارای امتیازات فراوانی بودند که همه آنها را اینجا گنجایش ذکر نیست .از سجایای اخالقی ایشان تغافل
بود و به همین دلیل در مقام مدیریت نقش خوبی ایفاء کردهاند که پیش از ش��صت س��ال در مدیریت امور مالی امام(ره) و رهبری کار کردند
و مورد توجه و تأیید بودند بد نیست یک جایگاه دیگر ایشان را متذکر شوم.
در زمان حضرت امام(ره) و پس از امام(ره) زعامت حضرت آیتا ...العظمی خامنهای مدتی مسئولیت ائمه جمعه کشور را داشتند آن هم در
آن مقطع حساس که حرف اول هر استان را نماینده امام(ره) و امامجمعه مرکز استان میزد مورد قبول همه بزرگان بودند .من در سفرهای
زیادی با ایش��ان بوده ام و برخورد بزرگان و نمایندگان امام(ره) و رهبری رادیده ام و برخورد ایش��ان را نیز با بزرگاندیده ام .روزی ایش��ان
فرمودن��د :ب��ه فالنی که یکی از علماء بالد بودند زنگ بزن ما فردا میخواهیم برویم خدمت ایش��ان و به فالنی هم که از علماء موجه بودند
زنگ بزن فردا نهار ما در خدمت آقا هس��تیم ش��ما هم بیائید آنجا دو نفر از علماء بزرگ و مورد احترام فوق العاده مردم هر دو بزرگوار بودند
بعضی از اطرافیان مسائلی را مطرح کرده بودند که نشانگر اختالف بین دو شخصیت بود هر چند خودشان در این ح ّد اطالع نداشتند.
ولی چون به امام(ره) منعکس شده بود دستور فرموده بودند آیتا ...رسولی محالتی مطلب را متذکر شوند خالصه در این شهرستان حضور
پیدا کردیم پس از مذاکره مختصری ایش��ان مطالب را بیان کردند هر دو طرف از امام(ره) و آیتا ...رس��ولی محالتی تش��کر کردند و برای
همیشه موضوع حل شد بسیار برای حقیر جالب بود که آنها از بزرگان بودند و جایگاهی داشتند ولی پس از بیان مطالب آیتا ...رسولی خود
را موظف به اجراء دس��تور دانس��تند .در بعضی جاها هم کسی اگر نسبت بهایشان سخنی میگفت اص ً
ال به دل نمی گرفتند و واقع ًا درباره فرد
مهربانی میکردند که اگر کسی میدانست تعجب میکرد این نبود مگر تغافل در برابر افراد.
اداره کردن ائمه جمعه سراسر کشور در آن مقطع در حالی که هنوز تشکیالت منظمی هم نداشت کار بسیار سختی بود البته با درایت ایشان
ائمه جمعه کشور دارای تشکیالت بسیار خوبی شد که الحمدا ...روزبروز بهتر هم شده است و امروز کمی از شهرهای پر جمعیت کشور است
که امامجمعه نداش��ته باش��د .بد نیست در اینجا مطلبی را اش��اره کنم و آن توجه ویژه ائمه جمعه اهل سنت کشور بهایشان در حالی که کلیه
کارهای ائمه جمعه اهل س��نت توس��ط افراد دیگری انجام میشود ولی به هر استان که میرفتیم آنان نسبت بهایتا ...رسولی نگاه پدرانهای
داش��تند و ایش��ان هم واقع ًا چنین بودند .جایگاهایشان در بنیاد مسکن بهعنوان نماینده حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری و رئیس شورای
مرکزی بنیاد عالی ترین مقام بودند ولی آنقدر تواضع به خرج میدادند که عده زیادی از مدیران و کارمندان منتظر بودند چه زمانی مراسمی
هس��ت که باز از حضور و افاضات ایش��ان اس��تفاده کنند و از امتیازات ایش��ان پذیرفتن کلیه نمایندگان رهبری در استانها توسط نمایندگی
ایشان در بنیاد مسکن بود با توجه به گرفتاریهای استانی که داشتند همکاری با ایشان را دوست داشتند .روحشان شاد و یادشان گرامی باد.
والسالم علیکم و رحمه ا...
محمدعلی رضایی خراسانی
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراسان رضوی ،در
نشس��تی با حضور نوبخت -رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور،
مهندس تابش -رئیس و حجتاالسالموالمس��لمین رضایی -نماینده
ولی فقیه در بنیاد مسکن کشور ،رئیس سازمان برنامه و بودجه استان
خراس��ان رضوی و رزم حس��ینی -اس��تاندار در زمینه اجرای مصوبه
هیئت وزیران و تفاهمنامه س��هجانبه س��ازمان برنامه و بودجه کشور،
بنیاد مس��کن و استانداری مقرر ش��د نوسازی و بازسازی تعداد 2000
واحد مس��کونی در مناطق پیرامونی ش��هر مشهد با کمک تسهیالت
قرضالحسنه ارزان قیمت با سقف فردی  50میلیون ریال و بالعوض
 250میلیون ریال با همکاری بنیاد مسکن صورت پذیرد.
در همین زمینه به منظور تش��ویق س��اکنین محالت پیرامونی شهر
مش��هد نس��بت به مشارکت جدی در این طرح از طرف شورای اسالمی و شهرداری بستههای تشویقی برای صدور پروانههای ساختمانی تهیه و
به مناطق ابالغ گردید ،همچنین پیرو موافقت سازمان نظام مهندسی نیز مقرر شده تخفیفات ویژه  50درصدی در تعرفههای سازمان لحاظ شود.
گفتنی اس��ت اعتبار  200میلیارد ریالی از طرف هیئت وزیران برای آمادهس��ازی ،س��اخت تأسیسات روبنایی و ...در مناطق یاد شده مصوب و به
زودی پروژههای مربوطه تهیه و اجرا خواهد شد.
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نوسازی تعداد  2000واحد مسکونی در مناطق پیرامونی شهر مشهد

بازدید از مسکن محرومین
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بنیاد مس��کن اس��تان خراس��ان رضوی،
حجتاالسالموالمس��لمین رضایی -قائممقام نماین��ده ولیفقیه و مهندس
مهدیان -معاون امور بازس��ازی و مس��کن روس��تایی بنیاد مسکن کشور و
هیئت همراه از مسکن محرومین حاشیه شهر مشهد بازدید کردند.
در این بازدید تعدادی از محالت کم برخوردار پیرامونی ش��هر مشهد که
بیشتر محرومین در آن سکنی دارند مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.
در ادامه نشس��ت هماهنگی و فنی س��اخت تعداد  2000واحد مس��کونی
در مناطق پیرامونی ش��هر مشهد توسط بنیاد مس��کن و با حضور مهندس
موس��وی نیا -مدی��رکل ،مهندس حس��ینی -معاون بازس��ازی و مهندس
بدیعی -مدیر اجرایی بنیاد مسکن استان در دفتر مدیریت طرح برگزار شد.
3
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در این نشست مهندس مهدیان ساخت مسکن برای محرومین جامعه را از اهم رسالتهای بنیاد مسکن عنوان کرد و گفت :با توجه به
انعقاد تفاهمنامه س��هجانبه و اعتبار باالی آن میتوان از این ظرفیت ویژه برای خانهدار کردن قش��ر زحمت کشی از مردم شهر مشهد پا به میدان گذاشت و
انجام و به اتمام رسانیدن این کار همانند یک صدقه جاریه محسوب خواهد شد.

بازدید مهندس حقشناس از پروژههای مسکن شهری بنیاد مسکن
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قم ،مهندس حقشناس-
معاون مس��کن شهری بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،مهندس بلدی-
مدیرکل ،معاونین و سرپرست اداره حراست بنیاد مسکن استان از پروژههای
 60واحدی روس��تای طایقان 270 ،واحدی افق میدان جوان ( 180واحدی،
 96واحدی و زمین  20هکتاری طرح اقدام ملی مسکن) بازدید نمودند.
در ای��ن بازدید مهن��دس بلدی گزارش��ی از وضعیت پیش��رفت فیزیکی
پروژهها ,اقدامهای انجام ش��ده و در دس��ت اقدام به صورت جداگانه ارائه
نم��ود و گفت :تالش این مجموعه بر این اس�ت ک�ه پروژه ای از

برنامه زمانبندی خود عقب نماند و واحدهای در حال س�اخت
با بهترین کیفیت و در زمان مقرر به متقاضیان تحویل گردند.

در ادامه مهندس حقش��ناس با تأکید بر کیفیت مطلوب ساختوس��از هر
یک از پروژههای مس��کن ش��هری ،طرح اقدام ملی مس��کن را یک طرح
ارزش��مند نام برد و ابراز امیدواری کرد که با این طرح بس��یار بزرگ و کم نظیر در حوزه س��اخت مسکن شهری بتوانیم خدمت خوبی به اقشار کمدرآمد ارائه
دهیم .وی در پایان با ابراز رضایت از وضعیت پروژههای در دست اقدام ،از تالشهای عوامل اجرایی بنیاد مسکن استان قدردانی نمود.

دیدار مهندس درفشی با دکتر حقشناس
بنا ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گلس��تان ،مهندس
درفش��ی -معاون پشتیبانی بنیاد مسکن کشور با دکتر حقشناس -استاندار
دیدار و پیرامون موضوعها و مسایل این نهاد در استان گفتگو کرد.
در این مراس��م سیدمحمد حس��ینی بهعنوان مدیرکل جدید بنیاد مسکن
استان منصوب و معارفه شد.
در ابتدا دکتر حقش��ناس با گرامیداشت مدیرکل فقید بنیاد مسکن استان
تصریح کرد :مرحوم زمانینژاد یکی از مدیران تأثیرگذار استان بودند که به
خوبی در سیل سال  ۹۸همکاری الزم را داشت و خوشبختانه کارنامه قابل
تقدی��ری از خود به یادگار گذاش��ت .وی ابراز امی��دواری کرد که با معرفی
مدیرکل جدید بنیاد مس��کن اس��تان شاهد ادامه روند بهسازی و بازسازی مناطق سیلزده استان باشیم و بتوانیم در سال جهش تولید اقدامهای ارزشمندی را
در این حوزه به مردم ارایه کنیم.
همچنین مهندس درفشی در سخنانی ابراز امیدواری کرد با تالش مهندس حسینی ،استان بتواند بیش از پیش آبادانی و توسعه را تجربه کند.

بررسی پروژههای طرح اقدام ملی مسکن
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قم ،در نشستی به صورت ویدئو کنفرانس با حضور مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و مهندس
حقشناس -معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن کشور مسائل مربوط به پروژههای طرح اقدام ملی مسکن در استان قم مورد بررسی قرار گرفت.
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان زنجان ،شورای معاونین
بنیاد مسکن استان با حضور مهندس درفشی -معاون پشتیبانی و هماهنگی
امور استانها و مهندس مهدیان -معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد
مس��کن کش��ور ،مهندس خواجهای -مدیرکل جدید بنیاد مس��کن استان
زنجان و مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل سابق این نهاد برگزار شد.
در ابتدا مهندس درفش��ی با سپاس از تالشهای مهندس صنعتی منفرد،
وی را فردی الیق و توانمند دانست که در دوران تصدی گری در این نهاد
انقالبی خدمات شایس��تهای در جهت تحقق اهداف بنیاد مسکن ارائه کرده
و گفت :با انتخاب مهندس خواجهای بهعنوان مدیرکل جدید بنیاد مس��کن
اس��تان ،تالش شده است تا بتوان مس��یر خدمت را به بهترین شیوه پیمود.
وی با بیان اینکه خوش��بختانه اس��تان در زمینه اجرای طرح توس��عه پایدار
منظومههای روس��تایی ،تثبیت جمعیت روس��تایی ،ایجاد اش��تغال پایدار و همچنین معرفی روستاهای هدف گردش��گری و بافت با ارزش موفق عمل نموده
است ،افزود :بنیاد مسکن استان با دارا بودن مدیران و نیروهای جوان به خوبی توانسته با استفاده از ظرفیت فنی و مهندسی به یک سازمان مؤثر و کارا در
زمینه توسعه استان تبدیل شود.
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مهندس درفش��ی :بنیاد مس��کن استان با اس��تفاده از ظرفیت فنی و مهندسی ،گامهای
مطلوبی در راستای توسعه استان برداشته است

معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استانها در بنیاد مسکن کشور با تأکید بر اینکه ،مجموعه کارها و فعالیتها باید بر مبنای توسعه
صورت پذیرد ،تأکید کرد :با حفظ و رعایت اصول فنی و مهندسی و توجه به منابع پایدار باید هر فعالیتی را به اقتصاد و توسعه گره
زد که در این میان باید گفت توسعه نباید از دیدگاه اجرایی فراموش شود.

در ادامه مهندس مهدیان با اش��اره بهاینکه بنیاد مس��کن اولویتهای مهم خود را در مناطق روس��تایی ،محروم و دورافتاده در مسیر خدمت میداند ،گفت:
بسیاری از طرحهای عمرانی در روستاها منجر به ماندگاری جمعیت و توسعه فعالیتهای تولیدی و اشتغال زایی شده است.
وی با قدردانی از تالشهای مهندس صنعتی منفرد مدیرکل س��ابق بنیاد مس��کن اس��تان زنجان ،برای مهندس خواجهای مدیرکل جدید این نهاد آرزوی
موفقیت نمود.
در پایان این مراس��م با ابالغ حکم مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کشور ،مهندس رضا خواجهای به سمت مدیرکل بنیاد مسکن استان منصوب و از
تالشهای مهندس صنعتی منفرد قدردانی به عمل آمد.

دیدار با امامجمعه
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان زنج��ان ،مهندس رضا
خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن استان زنجان ،مهندس درفشی -معاون
پشتیبانی و هماهنگی امور اس��تانها و مهندس مهدیان -معاون بازسازی
و مس��کن روستایی بنیاد مسکن کشور و مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل
س��ابق این نهاد ب��ا آیتا ...خاتمی -نماینده ولیفقیه در اس��تان ،امامجمعه
شهر زنجان و حوزه نمایندگی ولیفقیه در این نهاد دیدار و گفتگو کردند.
در ابت��دا آیتا ...خاتمی خدمترس��انی در جهت عم��ران ،آبادانی و رفع
نیازهای مردم را از آموزههای دینی دانس��ت .وی با اش��اره به اس��تفاده از
ظرفیت باالی نیروهای جوان در مجموعه بنیاد مسکن استان گفت :در این
مجموعه ش��اهد پیشرفت چش��مگیری بودهایم که الزم میدانم از مهندس
صنعتی منفرد و کارکنان زحمتکش این نهاد انقالبی صمیمانه تشکر نمایم.
نماینده ولیفقیه در اس��تان ،امامجمعه ش��هر زنجان و حوزه نمایندگی ولیفقیه در این نهاد با سپاس از تالشهای مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل سابق
این نهاد و آرزوی موفقیت برای مدیرکل جدید ،افزود :مدیران جدید باید خدمات و تجربههای مدیران قبلی را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند و در ادامه
فعالیتها آن خدمات انجام شده را در سطح وسیع تری ارتقاء دهند.
5
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مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان منصوب شد
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بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان گلستان ،مراسم معارفه
مدی��رکل جدید بنیاد مس��کن اس��تان با حضور مهندس درفش��ی -معاون
پش��تیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه،
مهندس غراوی -معاون عمرانی اس��تانداری ،مدی��ران امور اداری مالی و
روابط عمومی بنیاد مس��کن کشور ،مدیرکل راهوشهرسازی استان ،معاونین
و تعدادی از مدیران ش��عب بنیاد مسکن اس��تان برگزار و با حکم مهندس
تابش -رئیس بنیاد مس��کن کشور ،سیدمحمد حس��ینی بهعنوان مدیرکل
جدید بنیاد مسکن استان منصوب شد.
گفتنی است در این مراسم یاد و خاطر مهندس زمانینژاد -مدیرکل فقید
بنیاد مسکن استان گرامی داشته شد و با اهداء لوح از خانوادهایشان تجلیل
به عمل آمد.

استاندار :اجرای بسیاری از پروژههای عمرانی ،نتیجه عملکرد خوب این نهاد بوده است
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان زنج��ان ،مهندس رضا
خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن استان زنجان ،مهندس درفشی -معاون
پشتیبانی و هماهنگی امور اس��تانها و مهندس مهدیان -معاون بازسازی
و مس��کن روستایی بنیاد مسکن کشور و مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل
سابق بنیاد مسکن استان با حقیقی -استاندار دیدار و گفتگو کردند.
در ابت��دا حقیقی ب��ا قدردانی از تالشه��ای بنیاد مس��کن گفت :اجرای
بس��یاری از پروژههای عمرانی نتیجه عملکرد خوب این نهاد بوده اس��ت.
وی ادامه داد :بنیاد مسکن یادگار ماندگار امام خمینی(ره) یکی از نهادهای
مؤثر در خدمت نظام و تعالی این مرز و بوم و پیشتاز خدمترسانی و روحیه
جهادی است.
اس��تاندار با س��پاس از تالشهای مهندس صنعتی منفرد برای مدیرکل
جدید آرزوی موفقیت نمود.

نشست ستاد هماهنگی مناطق سیلزده استان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان اردبیل ،نشست ستاد هماهنگی مناطق سیلزده استان با حضور مهندس مهدیان -معاون بازسازی و مسکن
روستایی بنیاد مسکن کشور ،مهندس روحانی -رئیس ستاد هماهنگی بازسازی استان لرستان و همچنین سایر مسئولین ستادهای بازسازی مستقر در مناطق
سیلزده استان به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
در این نشست ضمن بررسی آخرین آمار و عملکرد ستادهای معین بازسازی مستقر در سطح این استان به طرح مشکالت و موانع موجود در مسیر بازسازی
مناطق س��یلزده توس��ط مسئولین دفتر مرکزی بنیاد مسکن و ستادهای بازس��ازی پرداختند .در ادامه با بررسی راهکارهای پیشنهادی مناسب ،تصمیمهایی
برای مرتفع نمودن مشکالت فراروی در روند بازسازی و تأمین مسکن خانوادههای آسیب دیده ،اتخاذ گردید.
گفتنی است در این نشست مهندس فرهاد سبحانی ـ مدیرکل بنیاد مسکن استان عالوه بر ارائه گزارشی از آخرین آمار و عملکرد ستاد معین بنیاد مسکن
اس��تان اردبیل در اس��تان لرس��تان ،توضیحهایی را در مورد تعهدهای بنیاد مسکن و ساخت نزدیک به تعداد  1100واحد مسکونی شامل تعداد  250واحد در
شهر معموالن ،تعداد  835واحد هم در مناطق روستایی مناطق سیلزده و همچنین سایر موارد مطروحه در این مناطق ،بیان نمود.
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کالژن ف��راوان تری��ن پروتئین در بدن انس��ان اس��ت و م��اده اصلی
تاندونها ،رباطها ،پوست و عضالت به شمار میرود.
در سالهای اخیر خوردن مکملهای آن نیز متداول شده است .کالژن
برای سالمتی انسان از تسکین درد مفاصل گرفته تا سالمت پوست بدن
بس��یار مفید اس��ت .هر چه میزان این ماده در بدن بیش��تر باشد تضمین
مهمی در مس��ئله س�لامت ش��خص محسوب میش��ود .در زیر مزایای
مصرف کالژن را یادآور ش��دهایم و ب��ه مواد خوراکی که دارای این ماده
میباشند نیز اشاره کردهایم:
کدام خوراکیها و مواد غذایی حاوی کالژن هستند؟

 .1مرکبات ،فلفل دلمهای و توت فرنگی از جمله موادی هستند که به
خاطر وجود ویتامین  Cکالژن فراوان دارند.
 .2س��فیده تخم مرغ :جوانه گندم ،لبنیات ،کلم ،مارچوبه و قارچ نیز به
دلیل داش��تن ماده پرولین دارای کالژن هستند .همچنین گوشت قرمز،
دانه کنجد ،پودر کاکائو ،بادام هندی و عدس نیز به دلیل دارا بودن مس
حاوی این ماده میباشند.
 .3آمینواس��یدها نیز به قدر کافی کالژن دارند که عبارتند از :گوش��ت
ماکی��ان ،گوش��ت قرمز ،حبوبات و لبنی��ات .در هر ص��ورت باید از مواد
مختلف غذایی استفاده کنیم و میوهها و سبزیجات را نیز فراموش نکنیم.
ویژگیهای مهم ماده کالژن

 .1تقویت توده عضالنی
پروتئین کالژن برای حفظ قدرت و عملکرد درس��ت ماهیچهها بسیار
الزم اس��ت .هر چه سن باالتر برود عضلههای بدن ضعیف تر میشوند.
کالژن میتواند به توده عضالنی و قدرت بیشتر ما کمک کند.
 .2بهبود در جهت عملکرد درست طب
محققان میگویند کالژن میتواند به کاهش خطر ابتالء به بیماریهای
قلب��ی کمک کند .کالژن س��اختار رگهای خونی را تش��کیل میدهد.
رگهای خونی وظیفه دارند که خون را از قلب به تمام نقاط بدن انتقال
دهند .ماده کالژن س��بب میشود که ش��خص کمتر دچار حمله قلبی یا

مغزی ش��ود .از سویی کالژن سطح کلسترول خوب ( )HDLرا به طور
متوسط افزایش میدهد.
بدیهی اس��ت که هر چه میزان کلس��ترول خوب در خون انسان بیشتر
ش��ود ،نوع مقابل آن یعنی کلسترول بد کمتر شده و بهاین ترتیب چربی
نوع بد نمی تواند موجب بروز س��کته شود .پس اهمیت میزان کالژن به
نظر میآید.
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با نقش «کالژن» در بدن بیشتر آشنا شویم

 .3جلوگیری از تخریب و پوکی استخوانها
اس��تخوانهای انسان بیش��تر از ماده کالژن ساخته شده که به تقویت
آنها کمک میکند.
همانطور که س��ن باال میرود وضعیت تراکم اس��تخوانها کم شده و
میزان کالژن بدن نیز کاهش پیدا میکند.
بهاین ترتیب خطر مو برداش��تن یا شکستن استخوان به وجود میآید.
مص��رف مکمله��ای کالژن میتواند اثرات ویژهای داش��ته باش��د و از
تخریب یا شکسته شدن استخوان جلوگیری نماید.
بررسیها نشان داده زنانی که در طول سال یا دوران بارداری از کلسیم
یا کالژن استفاده کردهاند ،وضعیت استخوانی بهتری نسبت به سایر زنان
که نه کلسیم و نه ماده کالژن مصرف کردهاند ،داشتهاند .نتایج به دست
آمده امیدوارکننده بوده و نقش و اهمیت کالژن را در س�لامت استخوان
نش��ان میدهد .بنابراین بای��د از غذاها ،میوهها و س��بزیجاتی که دارای
کالژن هستند بیشتر استفاده گردد.
بهبود و سالمت پوست با کالژن

کالژن یکی از اجزای اصلی پوس��ت اس��ت .این ماده در تقویت پوست
نق��ش دارد .به عالوه از خاصیت ارتجاعی و آبرس��انی برخوردار اس��ت.
کمبود کالژن میتواند سبب خستگی و چین و چروکهای پوست شود.
از طرفی مکملهای کالژن هم میتواند از این مشکل پیشگیری کند
و پیری زودرس ،خشکی و چروکهای پوست را برطرف نماید.
تهیه و نگارش :الف -صامتی
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بسمه تعالی

قصص قرآن یا
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تاریخ انبیاء

برگرفته از کتاب

از آدم تا خاتمالنبیین ص ّلی اهلل علیه و آله

آیتاهلل سید هاشم
رســولی محالتـی

تمدن قوم ثمود

از آنچ��ه خداى تعالى در س��وره اعراف و ش��عراء بیان فرموده ،به دس��ت
مىآی��د كه قوم ثمود مردمان متمدنى بودند كه براى س��كونت خود قصرها
مى س��اختند و از كوهها با مهارت خاصى خانه میتراشیدند و دل کوهها را
میش��کافتند .همچنین در سوره اعراف آمده است« :و ...خدا شما را در این
س��رزمین جایگیر ساخت كه از دش��تهاى آن براى ساختن قصرها استفاده
میكنید و از كوهها خانهها مى تراشید ،نعمتهاى خدا را به یاد آرید».1
در س��وره شعراء اس��ت ...« :چنان نیست كه ش��ما را در این نعمتها كه
هستید (آزادانه) در حال آسایش واگذارند ،در این باغستانها ،چشمه سارها،
كشتزارها و نخلستانها كه گلهاى بسیار (یا لطیف) دارد و در خانههایى كه
با مهارت از كوهها مى تراشید (وبراى خود مى سازید)» .2
شغل آنان چنانكه از آیات ذیل به دست مى آید ،زراعت و احداث قنوات و
غرس نخلها بوده است و زندگى آسوده و خوشى داشتهاند.
عمرهاى طوالنى و آسایشی که داشتند

طبرس��ى(ره) در تفس��یر همین آیه سوره ش��عراء از ابن عباس نقل كرده
اس��ت كه قوم ثمود براى تابس��تان و ایامى كه هوا مالیم بود ،خانههایى در
زمینهاى مس��طح مى ساختند و براى زمستانها دل كوه را مى تراشیدند و
از آنها خانه درست مى كردند تا محكمتر و گرمتر باشد.3
روایت شده است كه به سبب عمرهاى درازى كه داشتند ،ناچار بودند براى
دوام بیشتر سنگهاى كوهها را بتراشند و خانههاى خود را در نقبهایی كه
در كوه احداث كرده بودند بس��ازند زیرا سقفهاى معمولى بهاندازه عمرهاى
ایشان دوام نمى آورد.4
در تفس��یر آیه  61س��وره هود از ضحاك نقل كرده كه گفته است« :عمر
ثمودیان مابین  300 -1000س��ال بوده است .یعنى كمتر از  300سال عمر
نمى كردند».5

آغاز دعوت صالح

قوم ثمود در كمال خوش��ى و نعمت به س��ر مى بردند و از باغهاى سرسبز
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 .1سوره اعراف ،آیه .74
 .2سوره شعراء ،آیات .146-149
 .3مجمع البیان ،ج  ،4ص .440
 .4همان.
 .5همان ،ج  ،5ص .174

قسمت سیزدهم

و چشمه س��ارها و زمینهاى حاصلخیز خود و حیواناتشان بهرهمند بودند تا
اینكه تدریج ًا بت پرس��تى و فساد در ایشان ش��یوع پیدا كرد و خداى تعالی
براى هدایتشان حضرت صالح را كه از خانوادههاى اصیل و محترم خودشان
ب��ود و ب��ه عقل و علم میانش��ان ممتاز و مع��روف بود ،فرس��تاد و او آنها را
مخاطب س��اخته فرمود« :اى مردم خدا را بپرستید كه معبودى جز او ندارید
اوست كه شما را از زمین (و خاك) آفرید و آبادى زمین را به شما واگذار كرد
از وى آمرزش بخواهید و روى توبه به درگاهش برید كه به راستى پروردگار
من نزدیك و پاسخگوى (دعاى) شماست».6
«به یاد آرید كه ش��ما را جانش��ینان قوم عاد فرمود و در زمین جایگیرتان
س��اخت كه در زمینهاى مسطح (و دش��تهاى) آن قصرها مى سازید و از
كوهها خانهها مى تراش��ید .نعمتهاى خدا را به یاد آرید و در زمین به فساد
نكوشید».7
«اى مردم ،من پیام آورنده امینى براى ش��ما هس��تم .از خدا بترسید و امر
او را اطاعت كنید».8
ای��ن نكت��ه را نیز كه معمو ًال پیمب��ران بزرگوار دیگر به م��ردم خود تذكر
مىدادند ،به آنها تذكر داد كه« :من از ش��ما مزدى براى این كار درخواست
نمىكن��م و م��زد من جز بر خدا و پ��رودگار جهانیان نیس��ت»« .9آیا چنین
پندارید كه در این نعمتهایى كه در این سرزمین (یا در این دنیا) دارید و از
آن اس��تفاده مى كنید ،بدون بازخواست شما را رها مى كنند كه از حساب و
مؤاخذه در امان باش��ید» .10چنین نیست و روزى بیاید كه از آنها بازخواست
شوید.
11
قوم در جواى وى گفتند« :اى صالح تو پیش از این مورد امید ما بودى»
و قبل از آنكه این س��خنان را بگویى س��ابقه نیكى از نظر عقل و بینایى و
كم��ال از تو داش��تیم و خالصه ما به تو امیدها داش��تیم و خیال مى كردیم
در پیش��امدهاى ناگ��وار و هجوم مش��كالت مى توانیم از خ��رد و درایت و
رأی صائب تو اس��تفاده كنیم ،ولى اكنون مى بینیم كه نظر ما اش��تباه بود و
امیده��اى ما بر باد رفت ،زیرا تو بر ض ّد یكى از س��نتهای دیرینه و مظاهر
ملیت ما قیام كردى و «ما را از پرس��تش آن چه پدرانمان مى پرستیدند ،باز
ّ
 .6سوره هود ،آیه .61
 .7سوره اعراف ،آیه .74
 .8سوره شعراء ،آیات  143و .144
 .9سوره شعراء ،آیه .145
 .10سوره شعراء ،آیه .146
 .11سوره هود ،آیه .62

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

 .1سوره هود ،آیه .63
 .2سوره هود ،آیه .63
 .3سوره هود ،آیه .63
 .4سوره شعراء ،آیه .151
 .5سوره شعراء ،آیه .151
 .6سوره شعراء ،آیه .152
 .7سوره شعراء ،آیه .153
 .8سوره شعراء ،آیه .154
 .9سوره شعراء ،آیه .154

 .10در نقلی که علی بن ابراهیم(ره) در تفس��یر خود روایت کرده ،چنین اس��ت که به صالح گفتند:
«از خدا بخواه ،ش��تری س��رخ مو و کرک دار که ده ماه از مدت حمل آن گذش��ته باشد را برای ما
بیاورد و ش��انه اش به دو طرف کوه بخورد و همان س��اعت بچه اش را بزاید و شیر دهد ...تا آخر.
با این نقل ممکن اس��ت میان حدیثهای دگر را جمع کرد و نقل مزبور برای این مطلب هم که
در برخی روایات دیگر اس��ت که گفتهاند :میان دو پهلویش یک میل بود و موجب اس��تبعاد برای
بعضی شده توضیح خوبی باشد.
 .11بحاراالنوار ،ج  ،11ص .379
 .12در کامل التواریخ داستان احتجاج صالح با مردم خود این گونه نقل شده است که صالح پیوسته
آن مردم را به خدا دعوت میکرد و به جز اندکی از مردمان ناتوان کسی از آن حضرت پیروی نکرد

ناقه صالح

عیاشى در تفسیر خود از امام باقر(ع) روایت كرده است كه جبرئیل داستان
قوم صالح را براى رس��ول خدا(ص) این چنین نقل كرد که صالح در س��ن
ش��انزده سالگى به سوى قوم هود مبعوث گردید و تا سن  120سالگى میان
آنها بود ولى آن مردم دعوتش را اجابت نكردند .آنها هفتاد بت داش��تند كه
در براب��ر خداى عز و جل آنها را پرس��تش مى كردند .صالح كه آن وضع را
مش��اهده كرد ،به آنها فرمود :اى مردم من ش��انزده ساله بودم كه به سوى
ش��ما برانگیخته شدم و اكنون  120سال از عمرم مى گذرد (و در این مدت
طوالنى ش��ما دعوتم را نپذیرفتید) اكنون یكى از دو كار را به ش��ما پیشنهاد
م��ى كنم .یکی آنکه اگر میخواهید ش��ما از من چی��زى بخواهید تا من از
خداى خود درخواست كنم و آن را به شما بدهد و دیگر آنكه بگذارید من از
معبودان ش��ما چیزى بخواهم و اگر اجابت كردند از میان شما مى روم ،زیرا
هم من شما را خسته كردم و هم شما مرا خسته كرده اید.
مردم گفتند :اى صالح به راس��تى كه س��خن از روى انصاف گفتى و براى
همین كار روزى را وعده گذاردند كه براى انجام آن بروند .چون روز موعود
شد بتهاى خود را به دوش گرفته آوردند و سپس خوراك و نوشیدنى آورده
و چون از خوردن و آشامیدن فراغت جستند صالح را پیش خوانده گفتند :اى
صالح! درخواست كن.
صال��ح بت ب��زرگ آنها را خواند ولى پاس��خ نداد .صالح گفت :چرا پاس��خ
نمىدهد؟ بدو گفتند :دیگرى را بخوان ،صالح یك یك آنها را خواند و هیچ
كدام پاس��خش را ندادند .س��پس رو به مردم كرده و فرمود :دیدید كه من
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مىدارى» 1و این آیین مقدس و ملى ما را باطل مى دانى و بدین ترتیب «در
آنچه ما را بدان دعوتمان مى كنى در شك و تردید هستیم».2
صال��ح(ع) ب��ه آنها فرمود« :اگ��ر من بر (مبناى) حج��ت و دلیلى از جانب
پروردگارم آمده باشم و معجزه اى بر صدق دعوی خود داشته باشم و خدا از
جانب خود رحمتى به من عطا فرموده باشد كه مرا به نبوت انتخاب فرموده و
به رسالت به سوى شما فرستاده باشد ،پس چگونه نافرمانیش كنم و كیست
كه در صورت نافرمانى از عذاب خدا مرا یارى دهد؟ و من چگونه دس��ت از
مأموریت خویش بردارم؟».3
صالح بار دیگر پس از تذكر نعمتهاى الهى آنها را مخاطب س��اخته و از
روى دلس��وزى و خیرخواهى فرمود« :از خدا بترسید و سخن مرا بپذیرید 4و
فرمان اس��رافگران را پیروى نكنید 5،آنان كه در زمین افساد كنند و اصالح
نكنند» .6قوم ثمود این بار به تكذیب سخنان صالح دلیرتر شده و پرده درى
7
را بیشتر كردند و در پاسخ او اظهار داشتند« :تو بى شك جادوزده شدهاى
8
و توازن عقلى خود را از دس��ت داده اى ،مگر تو جز بشرى مانند ما هستى ،
آخر چه امتیازى بر مادارى كه خود را خردمندتر از ما مى دانى و م ّدعى نبوت
گشته و خود را پیغمبر خدا مى دانى .اگر راست مى گویى معجزه و نشانهاى
بر صدق دعوى خود بیاور».9

بتهاى شما را خواندم و هیچ كدام جوابم را ندادند ،اكنون از من بخواهید تا
خداى خود را بخوانم و جواب شما را بدهد .قوم ثمود رو به بتهاى خویش
كرده گفتند :چرا پاسخ صالح را نمى دهید؟ باز هم جوابى ندادند.
به صالح گفتند :به كنارى برو و اندكى ما را با بتهامان به حال خود بگذار،
صالح به یك سو رفت و آن مردم فرشهایى را كه گسترده و ظرفهایى را
كه همراه آورده بودند به یك س��وزده و بر خاك غلطیدند و به بتها گفتند:
اگر امروز جواب صالح را ندهید ،ما رس��وا مى شویم ،سپس به صالح گفتند:
اكنون بیا و از اینها درخواس��ت كن ،صالح پیش آمده و آنها را خواند ولى باز
هم پاسخى ندادند.
س��رانجام صالح فرمود :روز گذش��ت و این خدایان ش��ما پاسخ مرا ندادند.
اكنون ش��ما از من درخواست كنید تا از خداى خود بخواهم و همین ساعت
اجابت ش��ما را بكند .در این وقت هفتاد نفر از بزرگان و س��ران ایشان پیش
آم��ده و گفتند :اى صالح ما از تو درخواس��تى م��ى كنیم ،صالح فرمود :همه
اینان به درخواست شما راضى هستند و هر چه شما بگویید مى پذیرند! مردم
فریاد زدند :آرى ،اگر این هفتاد نفر سخن تو را پذیرفتند ،ما هم مى پذیریم.
آن هفت��اد نفر گفتن��د :اى صالح ما از تو چیزى مى خواهیم ،اگر پروردگارت
پاس��خ تو را اجابت كرد ،از تو پیروى مى كنیم و دعوتت را اجابت مینماییم
و همه اهل قریه ما نیز پیرویت مى كنند.
صالح فرمود :هر چه مى خواهید درخواست كنید.
آنها گفتند :ما را به كنار این كوه ببر -و اشاره به كوهى كه نزدیكشان بود
كردند -تا ما در كنار آن كوه درخواس��ت خود را بگوییم و چون به پاى كوه
رس��یدند ،گفتند :اى صالح از پروردگار خود بخواه هم اكنون براى ما از این
كوه ماده شترى قرمز رنگ كه پركرك و ده ماهه باشد بیرون آورد.
صال��ح فرمود :چیزى از من خواس��تید كه بر من بزرگ اس��ت ،ولى براى
پرودگار من آسان است و در همان حال از خدا خواست و كوه صداى مهیبى
كرد و حركتى در آن پیدا شد و ماده شترى با همان اوصاف كه مى خواستند
از كوه خارج ش��د .مردم كه آن را دیدند گفتند :اى صالح به راس��تى كه چه
زود پروردگارت اجابت دعایت را کرد ،اكنون از وى بخواه كه بچه این ش��تر
را هم بیرون آورد .صالح از خدا خواست و بچه شترى نیز از كوه بیرون آمد
و اطراف ماده شتر شروع به چرخیدن كرد.10
صال��ح فرمود :آیا چیز دیگرى به جاى مانده كه بخواهید؟ گفتند :نه ،ما را
نزد مردم ببر تا آنچه را دیدیم به آنها بگوییم و به تو ایمان آورند .صالح آنها
را برداش��ته به طرف مردم آمدند و هنوز پیش مردم نرس��یده بودند كه از آن
هفتاد نفر ،ش��صت و چهار نفرشان مرت ّد شده گفتند :اینكه ما دیدیم سحر و
جادو بود ،ولى آن شش نفر دیگر پابرجا مانده و گفتند :حق بود و جادو نبود.
چون نزد مردم رسیدند ،سخن میان آنها زیاد شد و سرانجام آن مردم ایمان
نیاوردند و به حال تکذیب به ش��هر خود بازگش��تند و همان ش��ش نفر باقى
ماندند و پس از آن یک نفر از آن شش نفر نیز از عقیده خود برگشت و جزء
افرادى گردید 11كه شتر را پى كردند.12

9
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این بود داس��تان ناقه صالح طبق این حدیث ش��ریف و چنانكه دیدید که
مردم تقاضاى معجزه اى كردند و چون حضرت صالح براى آنها معجزه آورد،
جز چند نفر انگشت شمار كه به وى ایمان آوردند ،بقیه مردم كار آن پیغمبر
بزرگوار را حمل بر س��حر و جادو کردند و نه فقط خود ایمان نیاوردند بلكه
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و چون در دعوت خود پافش��اری نمود از وی خواستند که با آنها در مراسم عیدشان شرکت کند و
رسمش��ان چنان بود که در آن روز عید بتها را برداش��ته با خود میبردند و ادامه دادند که تو همراه
ما بیرون بیا تا ما خدایان خود را بخوانیم و تو هم خدای خود را بخوان و معجزهای به ما نشان ده
تا اگر خدای تو پاسخت را داد ،ما از تو پیروی کنیم وگرنه تو از ما پیروی کن ،صالح حاضر شد در
مراسم مذکور شرکت کند و بدین ترتیب ،با آنها بیرون رفت و بزرگ آن مردم که شخصی بود به
نام جندح بن عمرو از وی درخواست کرده گفت« :ای صالح برای ما از این سنگ شتری ده ماهه
بیرون بیاور و اگر چنین کنی ما به تو ایمان آورده و تو را تصدیق خواهیم کرد» .صالح پیمانهای
محکمی در این باره از ایش��ان بگرفت و نزد س��نگ آمد و نماز خواند و به درگاه خدای عز و جل
دعا کرد ،ناگاه نالهای مانند ناله حیوانات باردار از آن سنگ شنیده شد و آنگاه شکافت و شتری به
همان وصف که خواس��ته بودند ،از وس��ط آن بیرون آمد و به دنبال او بچه شتری هم مانند وی از
کوه در در آمد .با دیدن این معجزه جندح بن عمرو با جمعی بدو ایمان آوردند ...تا به آخر داستان.

مانع ایمان مردم دیگر هم ش��دند و شاید منظور از مستضعفین ،یعنى ناتوان
شمردگان ،كه خداوند فرموده است همین چند نفر معدود بودهاند .خداوند در
س��وره اعراف مى فرماید :بزرگان قوم او كه سر بزرگى (و گردنكشى) كرده
بودند ،به آن دسته از ناتوان شمردگان كه ایمان آورده بودند ،آیا شما براستى
مى دانید كه صالح را خداوند به رسالت فرستاده؟ آنها گفتند :آرى ما بدانچه
او به ابالغ آن فرس��تاده ش��ده اس��ت ،ایمان داریم .اما گردنكشان گفتند :ما
بدانچه شما بدان ایمان دارید ،كافر هستیم و منكر آنیم 1و ممكن است این
افراد معدود پیش از داس��تان ناقه صال��ح بدو ایمان آورده بودند ،چنانكه ابن
اثیر در كامل گفته است.
و از دنباله داستان صالح كه در صفحات آینده مى خوانید ،معلوم مى شود
كه تدریج ًا افراد بیشترى به صالح ایمان آوردند و آن حضرت عظمتى میان
قوم ثمود پیدا كرد.

 .1سوره اعراف ،آیه .76

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

چندین س�ال تالشه�ای صادقانه و خدمترس�انی به م�ردم در
شهرها و روستاهای کشور به افتخار بازنشستگی نائل آمدند.

بنیاد مسکن انقالب اسالمی با قدردانی از این عزیزان،
روابط عمومی


برای آنان آرزوی سالمتی و توفیق مینماید.

اسامی همکارانی که به افتخار بازنشستگی نایل آمدند:
سیدعلی عمادی (مازندران)
علی حیدری شرفدار کالئی (مازندران)
صاحبعلی زارعپور (اردبیل)

رضای خداوند

روزی شخص نانوا مردی با لباس کهنه و فقیرانهای را دید که به طرف نانوایی میآید .با خودش گفت :حتم ًا این فقیری است که میخواهد نانی
را گدایی کند .وقتی آن مرد رسید گفت :نان تمام شده .مرد از آنجا دور شد .دوست نانوا که آن مرد را از سر کوچهدیده بود به نانوا رسید و گفت :او
را نشناختی؟ نانوا گفت :نه .حتم ًا فقیری بود که نان مجانی میخواست و من به او گفتم نان تمام شده .دوست نانوا گفت :وای بر تو آن مرد استاد
و زاهد بزرگ ش��هر اس��ت .نانوا زود به س��مت زاهد دوید و گفت :مرا ببخش که شما را نشناختم و از زاهد خواهش کرد که او را به شاگردی قبول
کند .زاهد قبول نکرد ولی نانوا اصرار کرد که اگر مرا به ش��اگردی قبول کنی تمام ش��هر را نان مجانی میدهم .زاهد به خاطر شرطش خواهش او
را پذیرفت .روزی در کالس درس نانوا از زاهد پرس��ید کهای ش��یخ جهنم کجاست؟ شیخ گفت :جهنم جایی است که تکه نانی را برای رضای خدا
ندهند ولی شهری را برای رضای بندهای نان دهند.
راعی -استان مازندران
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تعارض بین الگوها

عنایت اسالم به الگوها

اس�لام چون به نقش مهم و سازنده الگوها در تربیت افراد ،واقف بوده به
اف��راد ممتازی که دارای موقعیت خاص اجتماعی هس��تند و میتوانند برای
س��ایر افراد بهعنوان الگو و سرمشق پذیرفته شوند ،سفارش میکند که قب ً
ال
رفتار و سیره خودشان را اصالح نمایند ،آنگاه منصب پیشوایی را بپذیرند .در
این باره احادیث فراوانی داریم که به برخی از آنها اشاره میشود:
«امیرالمؤمنی��ن علیه الس�لام فرمود :هر کس که خ��ودش را در منصب
پیش��وایی و رهبری مردم قرار داد الزم اس��ت قب��ل از تعلیم دیگران نفس
خودش را اصالح کند ،باید تأدیب و تربیت او به وسیله رفتار ،قبل از تأدیب
با زبانش باشد .کسی که معلم و تأدیب کننده نفس خویش باشد شایسته تر
به احترام است از معلم و تأدیب کننده دیگران».1
امیرالمؤمنی��ن علیه الس�لام فرم��ود :پندی که هیچ گوش��ی آن را بیرون
نمیافکند و هیچ نفعی با آن برابری نمی کند ،پندی است که زبان گفتار از
آن خاموش و زبان کردار بدان گویا باشد».2
«امیرالمؤمنی��ن علیه الس�لام فرمود :بهترین ادب این اس��ت که از نفس
خودت شروع کنی».3
«امام صادق علیه السالم فرمود :شما دعوت کنندگان مردم به وسیله غیر
زبانتان باشید .باید مردم ،اجتهاد و صداقت و پرهیزکاری را در شما مشاهده
نمایند».4
 .1نهج البالغه ،کلمات قصار ،شماره .73
 .2غررالحکم ،فصل نهم ،شماره .162
 .3غررالحکم ،فصل .294 ،6
 .4مشکاه االنوار ،ص .46

ابراهیم امینی

«امیرالمؤمنین علیه السالم فرمود :اگر به اصالح مردم همت نمودهای این
کار را از اصالح خودت شروع کن زیرا چنانچه خودت فاسد باشی و بخواهی
دیگران را اصالح کنی ،این بزرگترین عیب است».5
اسالم توافق گفتار و کردار را در الگوهای تربیتی یک امر الزم و ضروری
میداند .آنقدر در این باره تأکید دارد که دعوت کردن بهکارهای نیک را در
صورتی که با عمل همراه نباشد یک گناه میداند.
در قرآن میگوید« :ای کس��انی کهایمان آوردهاید چرا چیزی را میگویید
که خود انجام نمی دهید!! این گناه بزرگی اس��ت که ش��ما چیزی را بگویید
که آن را انجام نمی دهید».6
و میفرمای��د« :آیا مردم را به نیک��ی دعوت میکنید ولی نفس خودتان را
فراموش مینمایید ،در حالی که کتاب خدا را میخوانید ،آیا تعقل نمیکنید».7
به همین جهت اس�لام به علم��اء تأکید مینماید که حتم�� ًا بر طبق علم
خوی��ش عم��ل کنند و از عالمان بی عمل ش��دیداً مذم��ت مینماید و حتی
عذاب اخروی آنان را س��خت تر از عذاب جاهالن معرفی میکند .زیرا مردم
غالب ًا علماء را بهعنوان الگو میپذیرند و از رفتارش��ان پیروی مینمایند .اگر
صالح و نیک رفتار باشند ،مردم نیز صالح خواهند شد و اگر ناصالح و بدرفتار
باش��ند ،مردم نیز بدرفتار خواهند شد .بنابراین فساد علماء ،از فساد جاهالن
بسی زیان بارتر خواهد بود.
در این زمینه احادیث فراوانی داریم که به نمونهای از آنها اشاره میشود:
«رسول خدا صلیا ...علیه و آله فرمود :شدیدترین مردم از جهت عذاب در
قیامت ،عالمی است که از علم خود سودی نبرد».8
«پیامبر اکرم صلیا ...علیه و آله فرمود :علم امانت خداست و علما امانتدار
هس��تند .پس هر عالمی ک��ه به علم خود عمل کند امان��ت خدا را ادا کرده
اس��ت و ه��ر کس که به علم خود عمل نکند خ��دا او را در دیوان زیانکاران
ثبت مینماید».9
«امیرالمؤمنین علیه السالم فرمود :لغزش عالم مانند شکسته شدن کشتی
است که خودش غرق میشود و دیگران را نیز غرق میکند».10
«رس��ول خدا صلیا ...علیه و آله فرمود :بدترین بدها ،علمای بد هستند و
بهترین خوبها ،علمای خوب میباشند».11
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هر یک از پدر و مادر و معلم برای کودک الگو هس��تند که از رفتارش��ان
پیروی مینماید .چنانچه همه آنان در رفتار و گفتار هماهنگ باش��ند کودک
ب��دون تردید و حیرت از آنان پی��روی مینماید .اما اگر در بین رفتار و گفتار
الگوها تعارض و تهافت وجود داش��ته باش��د ،کودک مر ّدد و نگران میشود.
نم��ی داند از کدام ی��ک از آنها پیروی کند و به اص��ول و ارزشهای کدام
یک پایبند گردد .در چنین حالی به همه آنان بدبین و بی اعتماد میش��ود و
چون خودش نمی تواند الگوی صالح را تشخیص دهد امکان دارد از الگوی
ناشایسته پیروی نماید و به انحراف کشیده شود .این یکی از مشکالت مهم
تربیتی است که برنامههای تربیتی را عقیم و بی اثر میسازد.
بنابرای��ن ،اولی��اء و مربیان وظیفه دارن��د رفتار و گقتارش��ان را با یکدیگر
هماهنگ سازند.

قسمت ششم

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

«اسالم و تعلیم و تربیت»

 .5غررالحکم ،فصل دهم ،شماره .43
 .6سوره صف ،آیات  2و .3
 .7سوره بقره ،آیه .44
 .8بحار ،ج  ،2ص .38
 .9بحار ،ج  ،2ص .36
 .10بحار ،ج  ،2ص .58
 .11بحار ،ج  ،2ص .110
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داستان سرایی

یکی از وس��ایل تعلیم و تربیت داستان اس��ت .داستان و قصه یک وسیله
رای��ج و عمومی اس��ت که در بین همه اقوام و مل��ل و ادیان و در بین همه
اقشار و اصناف مردم وجود دارد .همه انسانها طبع ًا به داستان عالقه دارند،
به خصوص کودکان و نوجوانان که از شنیدن و خواندن داستان بیشتر لذت
میبرند .ش��ما خوددیدهاید که بچههای سه ،چهار ساله چگونه به قصهها و
داس��تانها گوش میدهند و با اصرار از پدر و مادر میخواهند که برایش��ان
قصه بگویند.
داس��تان ع�لاوه بر این که بهعنوان یک س��رگرمی و تفریح س��الم مورد
استفاده قرار میگیرد ،بهعنوان یکی از بهترین ابزار و وسایل تعلیم و تربیت
نیز میتوان از آن اس��تفاده نمود .وسیلهای که به طور غیرمستقیم در اعماق
روح خواننده و شنونده تأثیر میگذارد .داستان سرایی گرچه با روش الگویی
تفاوت دارد لیکن بسیار نزدیک به آن بلکه نوعی از آن میباشد.
داس��تان نوی��س و قص��ه گ��و ،ضمن بی��ان وقایع مه��م اق��وام و ملل و
ش��خصیتهای مهم تاریخ ،روح خواننده و ش��نونده را ب��ه همراه خویش تا
عم��ق تاریخ میبرد و الگوهایی را برایش مجس��م میس��ازد ت��ا از گفتار و
رفتارش��ان سرمش��ق بگیرد و پیروی کند .تأثیرات داس��تان غیرمس��تقیم و
نامرئی اس��ت .به طور غیرمس��تقیم راه را نش��ان میدهد و هدایت میکند،
الگو در اختیار میگذارد ،عبرت میدهد ،موعظه میکند ،تش��ویق مینماید،
میترس��اند ،امیدوار میکند .همهاینها به طور غیرمستقیم القاء میشوند و به
همین جهت پایدارتر خواهند بود.
اسالم نیز نس��بت به داستان عنایت خاصی دارد .بخش بزرگی از قرآن را
داستانهای پیامبران و تالش پیگیر آنان در ارشاد و هدایت مردم و اصالح
ام��ور دنی��وی و اخروی آنان تش��کیل میدهد .مبارزات پیامب��ران با کفار و
مس��تکبران و س��تمکاران ،در طول تاریخ ،در آن کتاب آسمانی آمده است.
قرآن به عواقب خوب یا بد بعض امتها و ش��رح حال و سرنوش��ت برخی از
رجال خوب یا بد اش��اره کرده اس��ت .مانند داستان :مبارزات حضرت موسی
با فرعون در راه نجات قوم بنی اس��رائیل ،داس��تان مبارزات حضرت ابراهیم
با نمرود ستمگر و بت پرستان ،داستان حضرت نوح و کشتی ،داستانهابیل
و قابیل فرزندان حضرت آدم ،داس��تان ق��وم عاد ،قوم ثمود ،قوم صالح ،قوم
هود و قوم لوط ،داس��تان حضرت عیسی ،داستان یوسف و برادران و یوسف
و زلیخا ،س��لیمان و بلقیس ،س��لیمان و مورچگان ،داس��تان مریم و عیسی،
داس��تان ابابیل و اصحاب فیل ،داس��تان ذوالقرنین ،داستان اصحاب کهف،
داس��تان لقمان ،داس��تان هجرت مسلمین به حبش��ه و مدینه ،داستانهای
صبر و اس��تقامت و ایثار و فداکاری و جهاد مس��لمین در راه دفاع از اسالم،
داستان جنگهای مسلمانان با دشمنان ،داستان توطئههای دشمنان درباره
پیامبر و مس��لمین و دهها بلکه صدها داس��تان دیگر که به تفصیل یا اشاره
در قرآن آمده است.
اص��و ًال ق��رآن خودش را بهعنوان یک منبع داس��تان معرف��ی مینماید و
میگوی��د« :ما اخبار پیامبران را به صورت قصه برای تو بیان میکنیم تا به
قلب تو آرامش دهیم و به همین وسیله حق آشکار میگردد و برای مؤمنین

موعظه و تذکر خواهد بود».1
البته همه داستانهای قرآن واقعی و هدفدار هستند و غالب ًا اهداف اخالقی،
اجتماعی و احیان ًا اهداف عقیدتی یا سیاس��ی را تعقیب مینمایند .جالب این
که مخاطب قرآن عموم اقش��ار مردم هستند و اختصاصی به کودکان ندارد.
معلوم میشود داستانگویی برای عموم مردم مفید است.
بنباراین ،داستان سرایی را میتوان بهعنوان یکی از روشها و وسایل مهم
و آموزن��ده تعلیم و تربیت معرفی نمود .نویس��ندگان و گویندگان و اولیاء و
مربیان میتوانند از این روش استفاده نمایند.
در اینجا تذکر چند نکته را الزم میدانم:
 -1چنان که از طریق داس��تان میتوان در تعلیم و تربیت صحیح کودکان
و نوجوان��ان و پرورش اخالق نیک و تزکیه و تهذیب نفوس آنان اس��تفاده
کرد ،همچنین داس��تان س��رایی میتواند در طریق به انحراف کشیدن آنان
قرار گیرد.
بنابراین ،اولیاء و مربیان و همه مسئولین تعلیم و تربیت ،نمی توانند نسبت
به کتب داس��تانی بی تفاوت باش��ند .زیرا دشمنان اسالم نیز از همین طریق
وارد عمل میش��وند .در طریق اهداف ش��وم و خطرناک خود ،از ذوق و هنر
و قلمهای ش��یوا و خیانتکار اس��تفاده مینمایند و اهداف خود را آن چنان در
البالی عبارات زیبا پنهان میس��ازند که اف��راد عادی کمتر بدان توجه پیدا
میکنند ،ولی در روح خواننده تأثیر خود را خواهد گذاشت.
بنابراین ،مس��ئولین وظیفه دارند کتب داستانی را کام ً
ال کنترل نمایند و از
نشر کتابهای گمراه کننده و ضد اخالقی جداً جلوگیری کنند .کتابخانههای
عمومی نیز باید در عرضه کتابها بیشتر دقت نمایند و هر کتابی را در اختیار
خوانندگان مخصوص ًا کودکان و نوجوانان و جوانان قرار ندهند.
اولی��اء و مربیان نیز باید مراقب کتابهایی باش��ند ک��ه در اختیار کودکان
نهاده میش��وند .در انتخاب کتاب او را کمک نمایند و از مطالعه کتابهای
بد و منحرف کننده او را برحذر بدارند.
 -2به نویس��ندگان دانش��مند و خوش قلم توصی��ه میکنم که کودکان و
نوجوانان را فراموش نکنند و از دانش و قلم خود در طریق ارش��اد و تربیت
آنان اس��تفاده نمایند .از داس��تان نویس��ی برای کودکان ،احساس حقارت و
تنزل مقام نکنند.
در قرآن کریم داس��تانهای آموزنده فراوانی داریم و همچنین در احادیث
پیامبر و اهل بیت داس��تانهای بس��یار خوبی داریم .در س��یره پیامبر و ائمه
اطه��ار و اصحاب و یاران مخلص و ایثارگر و فداکار آنان نیز مطالب بس��یار
ارزشمند و آموزندهای داریم که میتواند مورد استفاده نویسندگان قرار گیرد.
ما از جهت منابع آموزنده داستانی بسیار غنی هستیم و بهترین الگوها را در
اختیار داریم .پیامبر اکرم و ائمه اطهار و فاطمه زهرا علیهم الس�لام بهترین
الگو هس��تند .لیکن متأس��فانه در حد مطلوب مورد استفاده و استخراج قرار
نگرفته است.
نویس��ندگان در مورد داستان نویسی برای کودکان کم کار کردهاند و غالب ًا
از آمادگی کافی برخوردار نیس��تند .دانش��مندان از داس��تان نویسی ،آن هم
برای کودکان ،غالب ًا احس��اس تنزل مقام یا عدم نیاز میکنند .در صورتی که
داستان نویسی ،بهویژه برای کودکان ،یک کار بسیار مهم و یکی از هنرهای
 .1سوره هود ،آیه .120
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ارزنده اس��ت .این هنر ظریف و مهم را باید آموخت و در طریق تربیت مورد
استفاده قرار داد.
 -3در داس��تان نویسی نباید بهایجاد وسیله سرگرمی اکتفا کرد .داستانها
باید هدفدار و آموزنده باش��ند .لیکن بهتر اس��ت به اهداف تصریح نش��ود و
البالی عبارات باش��د .به گونهای که به طور غیرمس��تقیم در روح خواننده
تأثیر بگذارد .داستان نویس باید در انتخاب موضوع و حتی کلمات و جملهها
و مثلها و اش��عار و نقاشیها ،کام ً
ال دقت و احتیاط کند .زیرا خواننده ملتزم
نیس��ت فقط از هدف داستان پند بگیرد بلکه امکان دارد از بعضی از کلمات
و جملهه��ا و نقاش��یها نیز درس بگیرد .حتی یک کلمه ممکن اس��ت روح
خواننده را دگرگون س��ازد .بنابراین ،باید از استعمال کلماتی که امکان دارد
برای کودک و نوجوان بدآموزی داشته باشد جداً اجتناب نمود.
 -4داستان سرایی وسیله است نه هدف .ارزش داستان به هدف و محتوای
آن بس��تگی دارد ،هر چه هدف عالی تر و مفیدتر باش��د بر ارزش داس��تان
میافزاید.
در تألیف داستان الزم است به نکات زیر توجه شود:
 .1داس��تان باید هدفدار و آموزنده باش��د و اهداف اخالقی یا اجتماعی یا
سیاسی یا علمی را تعقیب نماید.
 .2ب��ا توجه به نیازه��ای خاص اخالقی و عاطفی و جس��مانی خوانندگان
و ب��ر طب��ق فهم و درک آنان تدوی��ن ش��ود .ای کاش کتابهای کودکان
و جوان��ان ،با توجه به مراحل رش��د و نیازهای معنوی و جس��مانی آنان ،در
مراحل مختلف ،دسته بندی و تألیف میشد تا از آثار تربیتی بهتر و بیشتری
برخوردار بودند.

 .3بهتر اس��ت قهرمان داس��تانها همسن و س��ال خوانندگان باشند تا از
تناسب و تأثیر بیشتری برخوردار باشند و اگر در تألیف داستان از بزرگساالن
استفاده میشود بهتر است حوادث دوران کودکی و جوانی آنان ترسیم شود
و اگر وقایع دوران بزرگس��الی آنها ترسیم میشود ،بهتر است رفتار و صفات
مش��ترک بین آنها و بین کودکان و جوانان ،مورد بررسی و تجزیه و تحلیل
قرار گیرد ،نه خصائص ویژه دوران بزرگسالی.
 .4چنان که محتوای داستان و سبک نگارش آن اهمیت دارد ،کیفت چاپ
و نقاش��ی و تجلید آن نیز از اهمیت باالیی برخوردار است .چاپ خوب ،جلد
زیبا و نقاشیهای هنری و قشنگ ،کودک و نوجوان و جوان را جذب میکند
و بیشتر تحت تأثیر قرار میدهد .متأسفانه کتابهای داستان کودکان ،غالب ًا
از جهت نگارش و چاپ و جلد و نقاش��ی ،در کیفیت مطلوبی نیس��تند و به
همین دلیل آثار تربیتی چندانی ندارند.
 .5کس��انی که داس��تانهای خارجی را ترجمه و چاپ میکنند باید بهاین
نکته مهم توجه داش��ته باش��ند که نویس��ندگان خارجی بر طبق موازین و
ارزشهای اخالقی و آداب و رسوم اجتماعی و عقاید و باورهای خودشان و
اجتماعشان ،کتاب مینویسند و فرهنگ آنان با فرهنگ اسالمی و اجتماعی
ایرانیان ،تفاوت دارد .بنابراین ،ترجمه کتابهایی که فرهنگ غلط مادیگری،
لذتجویی ،بیبندو باری ،ش��هوترانی ،عیاشی و بیایمانی را ترویج میکنند،
بزرگترین خیانت محسوب میشود .مترجم باید قب ً
ال کتاب را با دقت بخواند،
اگر آن را مفید و بی عیب دانس��ت ،ب��ه ترجمه و چاپ آن اقدام نماید و اگر
بدآموزی و انحراف داشت از ترجمه آن جداً اجتناب نماید.
ادامه دارد

مهندس علیرضا تابش – رئیس بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی ،مهندس رضا خواجهای
را بهعنوان مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان منصوب نمود.
مهندس مهدیان – معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی ،مهندس
حامد روحانی را بهعنوان رئیس ستاد هماهنگی بازسازی مناطق سیلزده استان لرستان منصوب
نمود.
مهندس محمدرضا ش�املو – معاون عمران روس�تایی بنیاد مس�کن کش�ور ،طی حکمی ،مهندس
غالمرضا مجیدی را بهعنوان مدیرکل دفتر امور زمین در بنیاد مسکن کشور منصوب نمود.
مهندس محمدرضا شاملو – معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی ،مهندس سجاد
صنعتی منفرد را بهعنوان مدیرکل دفتر برنامهریزی و هماهنگی طرحها در بنیاد مس�کن کش�ور
منصوب نمود.
13
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دقیق��ی از فرهنگ ،ویژگیه��ا و ارتباطات اداری و نظامی کش��ور دارند ،با
شگردهای ویژه و با بهرهبرداری از روانشناسی خاص ،اقدام به تخلیه تلفنی
از مراکز مهم نظام نموده و متأس��فانه در م��وارد متعددی نیز موفق بودهاند.
یک��ی از دالیل این موفقیت ،غلبه فرهنگ ش��فاهی بر فرهنگ مکتوب در
جامعهایرانی و تعارفات بی مورد و رودربایس��تیهای ایرانیان است که زمینه
را برای انجام تخلیه تلفنی فراهم میکند.

شماره  | 175خرداد 99

البته ذکر این نکته ضروری است که امروزه ،استفاده از روش تخلیه تلفنی
تنها به گروهک تروریس��تی منافقین اختصاص ندارد؛ بلکه سایر گروههای
ضد انقالب و سرویسهای اطالعاتی در پوشش مؤسسات علمی ،فرهنگی
و حقوق بش��ری مبادرت به جمع آوری اطالعات مورد نظر در داخل کش��ور
مینمایند.
پروسه جاسوسی تلفنی

جاسوس��ی تلفنی یک پروسه است و نباید آن را اتفاقی یا منفک و مستقل
از مجموعه جاسوسیهای دیگر و بدون پشتوانه قوی اطالعاتی بدانیم؛ زیرا:
ال��ف :برخاس��ته از ی��ک نیاز و ه��دف خاص میباش��د که بعض ًا توس��ط
سرویسهای اطالعاتی سفارش داده میشود.

جاسوسی تلفنی

ب��ه هرگونه جمع آوری اطالعات و القای اطالعات فریب از طریق تماس
تلفن��ی و ارتب��اط در فضای مجازی با اس��تفاده از عناوین ی��ا هویت جعلی،
جاسوسی تلفنی یا تخلیه تلفنی گفته میشود.
تخلیه چی ،کیست؟

فردی اس��ت که با بیان هویتی جعلی و پوششی ،حس اعتماد را در طرف
مقابل ایجاد میکند و با استفاده از پوششهای تأثیرگذار مانند نهادهای مهم
و باالدس��تی از جمله :مرکز پژوهشهای مجلس ،نهاد ریاس��ت جمهوری،
بیت مقام معظم رهبری ،دفاتر مراجع عظام تقلید و ،...اخبار و اطالعات را از
طعمهها جمع آوری میکند و با ارائه اطالعات فریب و هدایت شده ،اهداف
اطالعاتی و جاسوسی خود را دنبال مینماید.
آیا میدانید منافقین از طریق جمع آوری اطالعات
خ�رد به نتیجهگی�ری کالن و تحلی�ل اطالعاتی دقیق
میرسند؟

در ش��رایط کنونی که گروهک پلید منافقین درگی��ر چالشهای متعددی
ش��ده ،تحرکات جاسوس��ی و رفع نیازمندیهای اطالعاتی س��رویسهای
متخاصم و تالش برای انتشار اخبار درون نظام ،حکم تضمین تداوم حمایت
اس��تکبار جهانی از گروه��ک را دارد .از این رو ،حفظ کارکردهای اطالعاتی
برای منافقین ،از اولویت اساسی برخوردار است و به عبارت دیگر؛ تنها ابزار
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زنده ماندن فرقه ضاله رجوی در حال حاضر ،جاسوس�ی تلفنی
اس�ت .با توجه بهاین که زبان فارسی ،زبان مادری منافقین بوه و شناخت

ب :دربرگیرنده تعدادی جاسوس��ی تلفنی قبلی برای اشراف و هدفگذاری
روی مخاطب نهایی میباشد.
ج :متکی بر یک آرشیو و پشتوانه اطالعاتی از هدف مورد نظر میباشد.

د :دارای یک نقشه راه از شروع تا پایان است و راه را برای ادامه جاسوسی
تلفنی در فرصتهای بعدی باز میگذارد.
اهداف نوین جاسوسی تلفنی

امروزه اطالع از عالیق ،نیازمندیه��ا ،تفکرات و تصورات اعضای جامعه
و نخبگان کش��ورها به یکی از پایههای اساس��ی برنامهریزیهای راهبردی
برای کش��ورها تبدیل شده اس��ت .در همین راستا ،دشمنان انقالب اسالمی
نیز برای تدقیق و انس��جام بخش��ی به برنامههایی که با هدف اس��تحاله و
براندازی تدوین ش��ده اس��ت ،نیاز ضروری به فهم نگرش و نظرات مردم و
نخبگان داخل ایران دارند بنابراین جمع آوری در قالب نظرسنجی مؤسسات
علمی توس��ط جاسوس��ان دشمن به یک رویه تبدیل ش��ده است .از این رو
باید همواره دقت داش��ت که تخلیه تلفنی همیشه به منظور کسب اطالعات
ص��ورت نمی گی��رد؛ بلکه گاهی با هدف دریاف��ت تحلیل و نظرات اعضای
جامعه انجام میشود.

بدون ش��ک س��رویسهای اطالعاتی مهم جبهه اس��تکبار مانند آمریکا و
اسرائیل ،به واسطه دسترسی به ابرسرورهای اطالعات شبکه نت و دسترسی
به اطالعات ش��بکههای اجتماعی مهم دنیا مانند فیس بوک ،اینس��تاگرام و
یوتیوب نه تنها به اطالعات کاربران دسترسی داشته بلکه با مدیریت توزیع
و یا عدم توزیع محتواهای مورد نظر ،روی فکر و ُکنش مردم تأثیرگذارند.
آی�ا میدانی�د یک�ی از ش�گردهای منافقی�ن در
جاسوسی تلفنی ،بهرهگیری از امکان ایجاد رفاقت با
فرد تخلیه شونده است؟

 .1رصد رفتار ،مواضع و عالیق کاربران شبکههای اجتماعی

 .2ترس��یم گراف از دوستان و دشمنان هدف ،برای طراحیهای اطالعاتی
و جاسوسی

 .4تقویت پوش��ش اطالعاتی از طریق تقویت دوستی با اعضا و حضور در
کانالهای پنهان تر و خصوصی تر

ب) در حالت دوم ،س��رپل نفاق ارتباط را در فضای مجازی و با پوش��ش
جعلی آغاز میکند؛ ممکن اس��ت این ارتباط به تماس تلفنی نیز منجر شود
یا این که صرف ًا در فضای مجازی ادامه پیدا کند.
آی�ا میدانید یکی از ش�گردهای موفق منافقین در
جاسوسی تلفنی ،برخورد از موضع باالتر میباشد؟

موضوعات مورد تأکید در جاسوسی تلفنی

اجتماعی و فرهنگی :مشکالت اصناف ،شناسایی نخبگان و مواضع فکری
طیفهای مختلف ،تأثیرگذاری روی نخبگان فکری ،اختالفات و انشقاق
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 .3انتش��ار مطالب مورد نظر در شبکههای اجتماعی با هدف تأثیرگذاری و
اخذ واکنش مخاطبان

ال��ف) در بعض��ی موارد ،عوامل نف��اق پس از اولین تم��اس تلفنی موفق،
ادامه ارتباطات و همچنین دریافت اطالعات بیش��تر را از طریق شبکههای
اجتماعی از جمله تلگرام و واتس اپ ،پیگیری مینمایند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اما گروهکهای ضد انق�لاب مانند منافقین در حد توان خود ،مبادرت به
تأثیرگذاری و جاسوسی در ش��بکههای اجتماعی مینمایند .در همین راستا
جاسوسان نفاق با حضور پوششی در کانالها و شبکههای اجتماعی ،اقدامات
زیر را انجام میدهند.

نف��اق نیز بخش��ی از نیروهای خود را همس��و با اس��تکبار جهانی به منظور
جریانس��ازی و بحرانسازی (سیاسی یا اقتصادی) از طریق موج سواری بر
مطالبات مردمی و تروی��ج ناامیدی در جامعه وارد این فضا نمودهاند .فرآیند
جاسوسی در فضای مجازی به دو طریق صورت میگیرد.

سیاس��ی :رأیگیری و انتخابات ،اختالفات و تعارضات مس��ئوالن ،مواضع
سیاسی مسئوالن
اقتصادی :تصمیمات و موانع اقتصادی کشور ،سیستم بانکی و پولی کشور،
مشکالت بنگاههای اقتصادی و ظرفیتهای نارضایتی کارگران

علمی :ان��رژی اتمی ،نانوتکنول��وژی ،فناوریهای نوی��ن ،توانمندیهای
علمی ،اساتید دانشگاهها و...
نظامی :صنایع موشکی ،تجهیزات نظامی ،سپاه قدس ،شناسایی انبارهای
مهمات ،رزمایشها و...
راههای پیشگیری از جاسوسی تلفنی

دالیل جاسوسی تلفنی از نخبگان

نخبگان فکری ،دینی ،علمی و سیاس��ی یکی از اقش��ار مهم فکرس��از و
س��ودهنده به فکر و ُکنش اعضای جامعه میباشند .در واقع این طبقه نقش
زیادی در ُکنش سیاس��ی – اجتماعی م��ردم دارند .از همین رو ،تأثیرگذاری
روی ای��ن طبقه با ه��دف جهتدهی به رفتار مردم برای دش��منان انقالب
اس�لامی بسیار حیاتی شده است .متأسفانه منافقین نیز طی دو سال اخیر با
هدف ایجاد انش��قاق و دو قطبیسازی در جامعه و ایجاد درگیری و تنش در
داخل کشور ،در پوشش عناصر دلسوز و انقالبی یا منتقد دلسوز ،مبادرت به
ارتباط با نخبگان مانند اندیش��مندان اقتصادی ،وعاظ ،نویسندگان مقاالت و
روزنامهها ،تحلیل گران و فعاالن سیاس��ی کردهاند و س��عی در تأثیرگذاری
روی آنان نمودهاند.
جاسوسی تلفنی و فضای مجازی

با گسترش استفاده از فضای مجازی در کشور طی سالیان اخیر ،جاسوسان

• ع��دم اعتم��اد به امنیت تلف��ن و عدم ارائ��ه هرگونه اطالع��ات دارای
طبقهبندی در تماسهای تلفنی و ارتباطات فضای مجازی.
• درخواس��ت ش��ماره تلفن ثابت برای برقراری ارتب��اط و یا منوط نمودن
طرح موارد مهم در مالقات حضوری.

• عدم اعتماد به ش��مارههای درج ش��ده مخاطبین چرا که ممکن اس��ت
شمارهها جعلی باشند بنابراین جهت اطمینان باید با شمارهها تماس گرفت.

• آموزش اصولی به افراد پیرامون چگونگی پاسخ به تماسهای مشکوک
و تقویت حس پرسشگری در آنها.
• عدم ارس��ال نمابر به تماس گیرندگان قبل از احراز هویت قطعی برای
دستگاه در حالت اتوماتیک.
• عدم باز نمودن پستهای الکترونیکی نامشخص و ناشناس و عدم ورود
به سایتها و کانالهای غیر معتبر به دلیل امکان آلوده شدن تلفن همراه.

• توجه به شگردهای روان شناختی که تخلیه چی از آنها استفاده میکند.
مانند:
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• ایج��اد رابطه صمیمی و فضای��ی که امکان مکالمات بع��دی را فراهم
میسازد.
• در صورت شناس��ایی تخلیه چی توس��ط مخاطب ،وی زیربار نمی رود و
سعی میکند خود را عصبانی نشان دهد و مکالمه را قطع میکند.

• ت��ا آنجا ک��ه امکان دارد بی��ن صحبتهای مخاطب وارد نمی ش��ود و
صحبت وی را قطع نمی کند.
• خود را فردی مطلع نش��ان میدهد و از کوچک شمردن اطالعات مهم
برای وادار کردن مخاطب به ارائه اطالعات استفاده میکند.
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آی�ا میدانی�د یک�ی از ش�گردهای منافقی�ن طرح
پرس�شهای پی در پی اس�ت تا فرد تخلیه شونده،
فرصت سؤال نداشته باشد؟

سؤاالت مطرح درخصوص جاسوسی تلفنی

در تماسهایی که مشکوک به جاسوسی تلفنی است ،چه باید کرد؟

عم��وم افراد تخلیه ش��ده ،تاکنون یک بار هم با ف��ردی که تخلیه چی ،از
پوش��ش وی اس��تفاده میکند و خود را به جای او معرفی میکند ،صحبت
نکردهان��د و تنه��ا به صرف اظه��ارات تخلیه چی ،به نوع��ی با وی صحبت
میکنند که گویا تاکنون چندین بار همدیگر را حضوری دیدهاند و بر همین
اس��اس ،مبادرت به طرح دغدغهها و اطالعات خود مینمایند .در این گونه
تماسها مخاطب باید مطمئن ش��ود هویتی که ط��رف مقابل برای معرفی
خود از آن استفاده مینماید ،واقعی باشد و تا زمانی که از هویت قطعی طرف
مقابل مطمئن نشده ،از ارائه اطالعات خودداری نماید.
با توجه بهاین که ممکن اس�ت مسئوالن و سلسله
مراتب ،نس�بت ب�ه عدم ارائ�ه اطالع�ات از طریق
تلفن ،ناراحت و برای مخاطب مش�کل س�از ش�وند،
راهکار عملی برای عدم تخلیه شدن چیست؟

ش��خص میتواند به بهانه قطع ش��دن تماس به دلیل مشکل مخابراتی یا
ض��رورت اخ��ذ جزئیات از فرد دیگر ،ارتباط را قط��ع نموده و پس از چک و
بررسی ،با طرف مقابل تماس بگیرد.
اخ�ذ پس�ت الکترونیکی طعمه از س�وی جاسوس�ان نفاق با چه
هدفی صورت میگیرد؟

در م��وارد متع��دد ،تخلیه چی از طعم��ه میخواهد تا مطال��ب را از طریق
پست الکترونیکی ارس��ال نماید یا مطالب ،گزارشات و تحلیلهایی را برای
طعمهاش ارس��ال مینماید .متأسفانه تاکنون موارد متعددی از همین طریق
توس��ط منافقین مورد هک قرار گرفتهاند؛ بهای��ن معنا که پس از باز کردن
ایمیل دریافتی از س��وی منافقین ،سیس��تم آنها آلوده میشود .همچنین در
م��واردی ایمیلهایی از س��وی نفاق برای پس��تهای الکترونیکی کاری و
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دولتی ارس��ال ش��ده که پس از بازگشایی این ایمیلها ،س��رورهای ادارات
دولتی مورد حمله سایبری قرار گرفتهاند.
در صورت ارائه پست الکترونیک به شخص مشکوک و یا ارتباط
با وی در شبکههای اجتماعی مجازی چه باید کرد؟

گزارش به حراست جهت بررسی تلفن همراه و یا رایانه مشکوک از حیث
آلودگی و اقدامات بعدی برحس��ب نظریه و دستور حراست که ممکن است
ش��امل خاموش نمودن تلفن همراه و اس��تفاده از تلفن همراه دیگری باشد.
همچنین از طریق اطالعرس��انی به س��تاد خبری وزارت اطالعات با شماره
 113میتوان از رسیدن جاسوسان نفاق به اهداف پلیدشان جلوگیری نمود.
آیا میدانید یکی از اهداف منافقین در جاسوس�ی
تلفن�ی ،جمع آوری اخبار و اطالعاتی اس�ت که ظاهرا ً
طبق�ه بندی ش�ده نیس�ت ولی ب�رای آن�ان ارزش
بهرهبرداری دارد؟

استراتژی جاسوسی تلفنی بر دو پایه اساسی استوار است

ارتباطس��ازی عام ب��ا هدف اتصال مس��تمر با بدنه اجتماع��ی در ایران و
جمعآوری اطالعات آشکار برای مصارف تبلیغاتی خود.
ارتباطسازی خاص برای دستیابی به اطالعات پنهان.

یکی از مزایای جاسوس�ی تلفنی برای دشمن ،دریافت سریع و
بدون واسطه اطالعات از هدف میباشد.

یکی از ش�یوههای مقابله با جاسوس�ی تلفنی این است که در
صورت عدم ش�ناخت تم�اس گیرن�ده ،قبل از ارائ�ه هرگونه
اطالعاتی ،پاسخگویی را منوط به احراز هویت نماییم.

ماده  501قانون مجازات اسالمی:

هر کس عمداً یا س��هواً نقشهها ،اسناد یا اسرار تصمیمات راجع به سیاست
خارج��ی و داخلی را در اختی��ار افرادی که صالحیت ندارن��د قرار دهد یا از
مفاد آن مطلع کند ،نظر به کیفیت و مراتب جرم به یک تا ده س��ال حبس
محکوم میشود.
ماده  506قانون مجازات اسالمی:

چنانچه مأمورین دولتی که مشمول امور حفاظتی و اطالعاتی طبقه بندی
ش��ده میباشند و به آنها آموزش الزم داه شده اس��ت ،در اثر بی مباالتی و
عدم رعایت اصول حفاظتی ،توس��ط دشمن تخلیه اطالعاتی شوند ،به یک
ماه تا شش ماه حبس محکوم میشوند.
مقام معظ�م رهبری(مدظله العالی) :بیان اطالعات
طبقهبندی شده از طریق تلفن جایز نیست.

دفتر امور هماهنگی ماش��ینآالت ،حس��ب وظیف��ه ذاتی خود در جهت
راهبری ،نظارت و پش��تیبانی ناوگان ماش��ینآالت بنیاد مسکن ،همواره
وضعی��ت نگهداری و تعمیرات دس��تگاهها ،تأمین قطعات و مواد مصرفی
و تامینکنن��دگان را رص��د مینماید تا در صورت ض��رورت با مداخله و
تأمین متمرکز از طریق دفتر مرکزی برای آماده بهکار بودن دستگاهها و
صرفهجویی ناشی از خریدهای عمده اقدام مؤثر انجام گیرد.
در اواس��ط س��ال  ،1398ب��ا زمزمه تغییره��ا در مبلغ روغ��ن مصرفی
ماش��ینآالت و عدم فروش روغن ازس��وی تولیدکنن��دگان و نمایندگان
فروش استانها که دلیل آن افزایش نرخ فروش مواد اولیه پتروشیمیها و
کاهش واردات مواد افزودنی بود ،منجربه بروز مشکالت فراوانی در تأمین
روغ��ن گردید .بدین ترتیب روغ��ن در بازار کمیاب و عموم ًا با قیمتهای
 1/5برابری نس��بت به قیمت کارخانه به فروش میرس��ید .همچنین به
دنبال گزارشهای دریافتی در مورد اس��تفاده از روغنهای موتور تصفیه
ش��ده در مناط��ق زلزله زده ،س��یلزده و نیاز مبرم ب��ه تعویض آنها برای
ادامه روند خدماترس��انی باعث گردید تا با پیگیری دفتر امور هماهنگی
ماشینآالت مجوز خرید  1200بشکه روغن موتور دیزل معادل 250.000
لیتر میانگین مصرف  6ماهه ناوگان از طریق مناقصه محدود اخذ ش��ود.
بر همین اس��اس  4شرکت تولیدکننده مطرح داخلی بهران ،ایرانول ،نفت
پارس و سپاهان جهت شرکت در مناقصه دعوت شدند.
با توجه به یکس��ان نبودن برخی مشخصات فنی افزودنیها در تولیدات
معادل بین  4شرکت اعالمی ،کیفیت مورد نظر از جمله عدد  TbnوTan
در اس��ناد مناقصه مالک کیفی خرید قرار گرفت و برنده مناقصه ملزم به
تولید با کیفیت مورد نظر گردید .الزم به توضیح اس��ت شرکت نوین نت
پارس در تأیید اولیه اس��ناد فنی تکمیل ش��ده توسط شرکتکنندگان در
مناقصه ،آزمایشهای اولیه قبل از تولید انبوه ،اخذ نمونه در انبار مرکزی
بنیاد مس��کن و در نهایت تأیید نهایی و صدور مجوز بالمانع بودن روغن
در ماشینآالت دیزل در کنار بنیاد مسکن همراهی کرده است.
با توجه به میزان گرانروی و سطح کیفیت مورد نیاز ناوگان بنیاد مسکن،
روغنه��ا با نظر کارشناس��ان فن��ی دفتر امور هماهنگی ماش��ینآالت و
کارشناسان نت استانها در سطوح -ch4،15w40-ch4،20w50-cf4
15w40-ci4،20w50و 15w40-ci4تعیین گردید .تأمین هزینه خرید
با مساعدت مهندس درفشی -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها
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گزارش فرآیند خرید وتوزیع مصرف ش�ش ماهه روغن موتور
ناوگان ماشینآالت توسط دفتر امور هماهنگی ماشینآالت

و از طری��ق دفت��ر مرکزی انجام پذیرفت که پس از تحویل به اس��تانها
مبالغ از استانها وصول میگردد.
برن��دگان مناقصه ش��رکتهای نفت پارس و ایرانول میباش��ند .جمع
ریالی مناقصه بدون احتس��اب ارزش افزوده  33,842,033,312ریال که
 31.353.007.712ریال س��هم شرکت نفت پارس و با نام تجاری دیزل
ترابر  ،50w20پارس پایدار  ،40w15پارس پایدار  50w20و پارس سوپر
پایدار  40w15و س��هم ش��رکت نفت ایرانول با مبلغ 2.489.025.600
ریال با نام تجاری  topengine20w50بوده است.
براس��اس اس��ناد مناقصه ،تحویل نهایی روغنها منوط ب��ه اخذ تأیید
کیفیت از آزمایش��گاه مورد اعتماد بنیاد مسکن بوده است که خوشبختامه
تمامی  1201بش��که تأیید نهایی را اخذ کردند .حداقل سطح  Tbnمورد
تأیی��د  12تعیین گردید که در نهایت روغنهای دریافتی با  12/5 Tbnتا
 13/5تحویل گردیدند .البتهاین درحالیس��ت که روغنهای شرکت بهران
با  9/5 Tbnتا  9/8تولید و در بازار عرضه میگردند.
مراحل آزمایش با حضور نماینده بنیاد مس��کن ،شرکت نوین نت پارس
(آزمایشگاه) و شرکت فروشنده انجام و صورتجلسه تنظیم گردید.
گفتنی است با توجه به حساسیت موضوع انتقال روغنها از انبار شرکت
تا انبار مرکزی کهریزک ،کلیه تدابیر و مس��ائل مربوطه با همکاری اداره
حراست صورت پذیرفت و کلیه بشکهها با آرم بنیاد مسکن و درج عبارت
“غیر قابل فروش” تولید شدهاند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار امور هماهنگی ماشینآالت

اخبار استانها

 -1ایالم
• پروژه اجرای اس��اس و زیر اساس روستاهای هفت چشمه ،فاطمیه و
شهید کشوری شهرستان ایالم
 -2چهارمحال و بختیاری
• اتمام پروژه چیلوان از محل درآمد زمین به اعتبار  1.428.000.000ریال
17
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان آذربایجان شرقی
مراسم تودیع و معارفه

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،مراس��م تودی��ع و معارفه مدیر بنیاد مس��کن
شهرستان میانه با حضور محمدرضا مشایخی -معاون استاندار و فرماندار ویژه
شهرستان میانه و مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مشایخی بر لزوم ساختوساز و مقاومسازی مساکن روستایی بهویژه
در روس��تاهای زلزلهزده بخشهای کندوان و ترکمانچای تا پایان فصل کاری
امس��ال تأکید کرد .وی در مراس��م تودیع و معارفه مدیر جدید بنیاد مس��کن
شهرس��تان میان��ه با بیان اینک��ه در حوزه مقاومس��ازی واحدهای مس��کونی
روس��تایی از متوسط کشوری باالتر هس��تیم این افتخار را حاصل تالشهای
مدیر ،کارکنان بنیاد مس��کن و تعامل مطلوب آنها با سایر ادارهها عنوان کرد و
گفت :این تعامل ،افزایش خدماتدهی را منجر شده است.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه در ادامه از تالشهای خلیل احمدیان -مدیر سابق بنیاد مسکن شهرستان میانه قدردانی کرد و
برای حیدر کبیری در سمت مدیر جدید بنیاد مسکن شهرستان آرزوی توفیق نمود.
مشایخی در ادامه خواستار افزایش صدور سندهای روستایی و اجرای طرحهایهادی شد.
س��پس مهندس باباپور از تالشهای خلیل احمدیان که از همکاران فعال و پیگیر هس��تند قدردانی نموده و برای حیدر کبیری در س��مت مدیر
جدید بنیاد مسکن این شهرستان آرزوی توفیق نمود.
در پایان با اهدای لوح و هدایایی خلیل احمدیان مورد تجلیل قرار گرفت و حکم حیدر کبیری به وی تحویل شد.

هیچ بندهای حقیقت ایمانش را کامل نمیکند مگر این که در او سه خصلت باشد :دین شناسی،
تدبیر نیکو در زندگی و شکیبایی در مصیبتها و بالها -امام رضا(ع)
18

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور رسول خدابخش -فرماندار
شهرس��تان کلیب��ر و گروهی از همکاران بنیاد مس��کن طی حکمی از س��وی
مهن��دس حافظ باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهن��دس غالمرضا
س��یمرغی بهعنوان سرپرست جدید بنیاد مسکن شهرستان کلیبر منصوب و از
تالشهای چندین ساله محرمزاده -مدیر قبلی و نماینده مردم شهرستانهای
اه��ر و هریس که به مجل��س راه یافته بود با اعطای لوح سپاس��ی تجلیل به
عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترک ادارههای بنیاد مسکن ،ثبت اسناد
و امالک و منابع طبیعی و آبخیزداری با حضور مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد
مسکن استان ،مهردادی -مدیرکل منابع طبیعی ،معاونین و کارشناسان ذیربط
در بنیاد مس��کن استان به منظور هماهنگی بیش��تر در صدور اسناد و مالکیت
روستایی و پیگیری مسائل فیمابین تشکیل گردید.
در ابتدا مهندس حافظ باباپور با ارائه گزارشی در مورد تملک زمین و واگذاری
آن به روستاییان گفت :تملک و واگذاری اراضی روستایی و صدور اسناد مالکیت
زمینهای تملکی از جمله مواردی هس��تند که هر چند مسائل و مشکالتی به
همراه دارد اما با تعامل میان دستگاهها این مشکالت قابل حل است.
در ادامه مهردادی -مدیرکل منابع طبیعی اس��تان برگزاری این نشس��تها را برای تعامل بیش��تر و تسریع درروند کارهای مشترک بسیار مؤثر
دانست و بر همکاریهای بیشتر تأکید نمود.
گفتنی اس��ت هدف از برگزاری این نشس��ت بررسی مسائل و مشکالت صدور اس��ناد مالکیت روستایی ،صدور اسناد مالکیت زمینهای تملکی
بنیاد در روستاها ،هماهنگی بیشتر میان سه دستگاه اجرایی برای رفع موانع احتمالی در امر خدماترسانی و ...بود.
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نشست مشترک ادارههای بنیاد مسکن ،ثبت اسناد و امالک ،منابع طبیعی و آبخیزداری استان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

برگزاری مراسم تودیع و معارفه

مراسم تودیع و معارفه

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م تودیع و معارفه مدیر جدید بنیاد مس��کن
شهرس��تان بناب با حضور فرماندار شهرس��تان ،معاون پشتیبانی و رییس امور
اداری بنیاد مسکن استان در شهرستان بناب برگزار شد.
در این مراسم امین رفیعی -فرماندار شهرستان بناب بنیاد مسکن

را یک�ی از نهاده�ای انقالب�ی معرفی ک�رد که به دنبال توس�عه و
آبادانی روستاهای شهرستان است.

رفیعی یادآور شد :بنیاد مسکن در سالهای گذشته طرحهای عمرانی مناسبی
را در مناطق محروم شهرستان عملی کرده است که افزایش سطح نسبی رفاه
و بهداش��ت در محیط روس��تاها با تهیه و اجرای طرحهادی از جمله مهمترین
این فعالیتها اس��ت .وی با س��پاس از تالشهای مدیریت س��ابق بنیاد مسکن شهرستان گفت :تعامل با سایر دستگاههای اجرایی و همکاری در
اجرای برنامهها و طرحهای شهرستانی از جمله مهمترین ویژگیهای مدیران دستگاههای اجرایی در شهرستان بناب است.
در پایان این مراسم از تالشهای ناصر یگانه -مدیر سابق بنیاد مسکن شهرستان بناب قدردانی و مهندس یاسرداداشزاده بهعنوان مدیر جدید
شهرستان بناب معرفی شد.

هر شخص که کالمی یا عملی بر ضرر مؤمنی کار کند تا به آن آسیب و صدمهای برسد با این
کارش از اسالم بیرون گشته و بر کفر داخل شده است -حضرت علی(ع)
19
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برگزاری مراسم تودیع و معارفه
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به گزارش روابط عمومی ،مراس��م تودیع و معارفه مدیر جدید بنیاد مس��کن
شهرس��تان جلفا با حضور دکتر احمدی -فرماندار شهرس��تان جلفا و مهندس
باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ای��ن مراس��م دکتر احمدی ب��ا قدردانی از تالشه��ای صادقانه مهندس
منت��ی -مدیر س��ابق و عملکرد مثبت این نهاد گفت :ایش��ان در مدت خدمت
تالشهای زیادی برای مردم شهرستان انجام داده است و مدیر جدید نیز باید
با ایجاد رویكرد تعاملی ،بیشترین خدمت را به مردم ارائه دهد.
در ادام��ه مهندس باباپور نیز ب��ا قدردانی از مدیر قبل��ی ،مهندس آذرنژاد را
نیروی جوان ،چهره شناخته شده در شهر و پرتالش و انقالبی دانست.
در پایان این مراسم با اعطای لوح سپاسی از تالشهای چندین ساله مهندس
مهرداد منتی قدردانی و مهندس ایرج آذرنژاد بهعنوان مدیر جدید بنیاد مسکن شهرستان جلفا معرفی شد.

مهندس مهرداد منتی بهعنوان مدیر جدید بنیاد مسکن شهرستان مرند منصوب شد

ب��ه گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور فرماندار شهرس��تان و طی
حکمی از س��وی مهندس حافظ باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،مهندس
مه��رداد منتی بهعنوان مدیر جدید بنیاد مس��کن شهرس��تان مرند منصوب و از
تالشهای چندین ساله مدیر اسبق این بنیاد با اعطای لوح تقدیری تجلیل شد.
در این مراس��م فرماندار شهرس��تان مرند با سپاس از تالشهای مدیر سابق
بنیاد مس��کن شهرس��تان ،ابراز امیدواری كرد مدیر جدید با پیگیریهای الزم،
تعامل و همفكری با دیگر مسئوالن شهرستان در زمینه توسعه افقهای تازه و
اهداف بنیاد مسكن گام بر دارد .وی در ادامه با اشاره به اهمیت خدمتگذاری
ب��ه مردم ،اظه��ار کرد :رویکرد و هدف اصلی نظام مقدس اس�لامی از ابتدای
پیروزی تاکنون خدمتگذاری به مردم بوده است.
سپس مهندس حافظ باباپور نیز با قدردانی از فرماندار اولویت اصلی همه مسئوالن را محرومیتزدایی و رسیدگی به نیازمندان دانست و گفت:
توجه به نیازمندیهای مردم در سطح روستاها سبب ایجاد توسعه روستایی میشود .وی با تأکید بر رعایت اخالق حرفهای و تکریم اربابرجوع،
تصریح کرد :در حوزه محرومیتزدایی و توجه به نیازمندان این موضوع جلوه بیشتری به خود میگیرد و مدیران جدید منصوب شده باید این کار
را سرلوحه برنامه خود قرار دهند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان اردبیل
ادامه اجرای طرحهادی و عملیات آسفالتریزی در روستاهای شهرستان کوثر

به گزارش روابط عمومی ،مهندس فرهاد سبحانی -مدیرکل و معاون عمران
روس��تایی بنیاد مسکن استان و فرهاد شکارچی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
کوثر با مهندس کنعانی -فرماندار شهرس��تان کوثر و همچنین بخشداران این
شهرستان در فرمانداری ،دیدار و گفتگو کردند.
در ابت��دا مهندس س��بحانی از حمایتهای فرماندار و بخش��داران در تحقق
اهداف بنیاد مس��کن بهوی��ژه در بحث اجرای طرحه��ادی و جذب اعتبارهای
تخصی��ص یافت��ه ،قدردانی کرد و از انجام پروژههای آس��فالتریزی در برخی
از روس��تاهای شهرستان همانند فاراب و سنگآباد و همچنین از آغاز عملیات

با دوستان فروتن باش ،از دشمن احتیاط کن و با عموم مردم گشاده رو باش -امام رضا(ع)
20

قدردانی کرد و گفت :خدمات بنیاد مسکن در سالهای گذشته کم نظیر بوده ،قطع ًا انجام این پروژهها در طول چهل سال
گذش�ته منجر به بروز عملکردی مناس�ب از این نهاد انقالبی برای آبادانی روستاها گردیده است و افزایش رضایتمندی
مردم از عوامل اصلی این رخداد مهم است .وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که در سال جاری با تخصیص اعتبارها بتوانیم برای اجرای

بیشتر طرحهادی و عملیات آسفالتریزی سایر روستاهای شهرستان نیز اقدامهای ماندگاری محقق نماییم و فرمانداری شهرستان در این زمینه
به ج ّد همکاریهای مقتضی را با بنیاد مسکن معمول خواهد داشت.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

جدولگذاری معابر عمومی در تعدادی دیگر از روستاهای این منطقه همچون روستاهای کرندق و سنگآباد ،خبر داد.
سپس مهندس کنعانی نیز از تالشهای بنیاد مسکن در انجام پروژههای عمرانی بهویژه در مورد انجام آسفالت روستاها

بازدید از روند اجرای طرح روستای هدف گردشگری گیلوان
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به گزارش روابط عمومی ،در زمینه توسعه عمران و آبادانی روستاها و تحقق
اجرای طرحهادی با هدف گردش��گری ،مهندس فرهاد س��بحانی ـ مدیرکل و
معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان و مدیر بنیاد مسکن شهرستان
خلخال ،از روند اجرایی پروژه طرح روس��تای هدف گردش��گری گیلوان بازدید
نموده و در جریان پیشرفت فیزیکی اجرای این طرح قرار گرفت.
مهندس س��بحانی در این بازدید با اشاره به اهمیت فعالیتهای بنیاد مسکن
در مورد شناس��ایی روستاهای هدف گردش��ی گفت :توجه به عمران و آبادانی
روستاهای مس��تعد با رویکرد جذب گردشگر و ایجاد فضا برای سرمایهگذاری
در زمینه افزایش درآمد اهالی و رونق اش��تغال روس��تایی ،در دس��تور کار این
نهاد میباش��د کهاین امر منجر به پیشگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها
میباشد .وی در ادامه ضمن اشاره به موارد فوق ضرورت مناسبسازی محیط زیست روستایی را مورد تأکید قرار داد.

نشست مشترک بین مدیران بنیاد مسکن و بانک ملی استان

ب��ه گزارش روابط عمومی ،به منظور هماندیش��ی و تبادلنظر در زمینه ارائه
تسهیالت مسکن روستایی و وصول مطالبات آن و همچنین گسترش تعامالت
و همکاریهای هر چه بیش��تر میان بانک ملی و بنیاد مسکن استان ،نشستی
با حضور مدیران بنیاد مس��کن و بانک ملی در دفتر مدیریت بانک ملی استان
برگزار شد.
در ابتدای این نشس��ت موالئی نیا -رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان
بر لزوم پرداخت تسهیالت مقاومسازی مساکن روستایی اشاره نموده و استمرار
برگزاری چنین نشستهایی را عامل مهم در همفکری و افزایش تعامالت و رفع موانع موجود در پرداخت تسهیالت بیان و نیز بر ضرورت ادامه
پرداخت تسهیالت برای ساختن واحدهای مسکونی مقاوم در مناطق روستایی تأکید کرد.
س��پس مهندس فرهاد س��بحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز با س��پاس از هم افزاییها و تعاملهای فیمابین بانکهای عامل استان در
انعقاد قرارداد تسهیالت متقاضیان مسکن روستایی در سطح روستاهای استان گفت :برای تسریع در روند ساختوساز واحدهای مسکونی ،تضمین
سالمتی و حفظ اموال روستاییان ،با هدف پیشگیری قبل از وقوع بحران و حوادث غیرمترقبه ،این نهاد انقالبی با مساعدت مسئولین کشوری و
استانی ،توانسته است سهمیه استان را افزایش دهد و تالشهای الزم نیز برای تحقق آن صورت گرفته است.
مهندس س��بحانی با بیان اینکه یکی از وظایف مهم و اصلی ما ترویج فرهنگ بازپرداخت به موقع تس��هیالت بانکی میباشد ،افزود :اقدامهای
الزم توسط کارکنان بنیاد مسکن در شهرستانها برای تعیین تکلیف تسهیالت اخذ شده توسط واحدهای بالتکلیف روستایی و همچنین تشریک
مس��اعی برای بازپرداخت مطالبات بانکی از محل تس��هیالت مسکن روستایی ،در اولویتهای کاری این نهاد میباشد و ضرورت مشارکت سایر
نهادها و ارگانهای مؤثر و دخیل در جامعه روستایی برای ارتقاء و افزایش زمینههای الزم در جهت تداوم ارائه تسهیالت بانکی ،مورد انتظار است.

هر کس راستگوتر است سخن مردم را بیشتر باور میکند و هر کس دروغگوتر است مردم را
بیشتر دروغگو میداند -حضرت محمد(ص)
21

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با اعضای شورای اسالمی

به گزارش روابط عمومی ،در نشس��ت مش��ترک اعضای ش��ورای اس�لامی
ش��هر خلخال و مهندس س��بحانی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،با قدردانی
از فعالیتهای بنیاد مس��کن شهرس��تان و همکاریه��ای خوبی کهاین نهاد با
شورای اس�لامی شهر و شهرداری خلخال بهویژه در مواقع بروز بحران بارش
برف معمول داشته است اعضای شورای اسالمی شهر اقدامهایی را که تاکنون
این نهاد به س��رانجام رسانیده مؤید ایجاد و توسعه آبادانی در مناطق محروم و
از شاخصههای تحقق آرمانها و ارزشهای انقالب اسالمی دانستند.
در این دیدار شهناز ش�اطری ـ رئیس شورای اسالمی شهر خلخال
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ضمن درخواست استمرار همکاری بنیاد مسکن با شورای اسالمی
ش�هر و شهرداری خلخال گفت :کارهایی که در طی س�الهای گذشته از طریق بنیاد مسکن صورت گرفته است ،موجب
ارتقاء عملکرد شهرداری و زیباسازی شهر شده و امیدواریم استمرار این فعالیتها همچنان ادامه و تداوم داشته باشد.

سپس مهندس فرهاد سبحانی با ابراز خرسندی از همکاریهای دستگاههای اجرایی و سایر نهادها با بنیاد مسکن در سراسر استان گفت :وظیفه
اصلی بنیاد مسکن ،توسعه عمران و آبادانی است و این فعالیت در سطح روستاها و شهرها ،عامل ماندگاری مردم و عدم مهاجرت آنان از موطن
خود ،حفظ پویایی کالبد س��کونتگاهها و مقاومس��ازی واحدهای مسکونی در برابر حوادث طبیعی میباش��د .وی حضور ماشینآالت بنیاد مسکن
اس��تان در مناطق حادثهدیده در اس��تانهای کرمانشاه و لرس��تان را از تالشهای این نهاد در خارج از استان دانسته و آن را برگ زرین دیگری از
تالشهای جهادگونه همکاران قلمداد نموده و افزود :همکاری با شهرداریها و شوراهای اسالمی شهرستانهای استان نیز توفیقی است کهاین
نه��اد مق��دس برای ارائه خدمات قابل قبول و ارتقای عملکرد عمرانی و آبادانی انجام میدهد و این افتخار زمانی لذت بخش تر میش��ود که در
مناطق محروم و شهرستانهای استان نیز تبلور یابد.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با فرماندار

به گزارش روابط عمومی ،مهندس سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان در
نشس��تی با فریدون بابایی ـ فرماندار شهرستان خلخال در دفتر فرماندار دیدار
و گفتگو کرد.
در ای��ن دیدار بابایی با قدردانی از تالشهای صورت پذیرفته بنیاد مس��کن
اس��تان در مواقع بروز بحران در روستاهای تابعه شهرستان و حتی بارشهای
سنگین برف و بازگش��ایی معابر و راههای دسترسی در داخل محدوده شهری
توس��ط این نهاد انقالبی ،گفت :نقش و جایگاه بنیاد مسکن در طول سالهای
گذش��ته در توسعه و آبادانی مناطق محروم چشمگیر و قابل توجه بوده است و
امیدواریم این روند پویا و مثبت کماکان ادامه داشته باشد.
سپس مهندس فرهاد س��بحانی با ارائه گزارشی از وضعیت عمران و آبادانی
شهرستان به اهم وظایف بنیاد مسکن که یکی از نهادهای مؤثر و خدمترسان به مردم روستایی است ،اشاره کرد و افزود :اجرای طرحهایهادی
روس��تایی علیرغم وجود پارهای از مش��کالت همچنان ادامه دارد و پیش��رفت فیزیکی کارهای عمرانی در روستاهای شهرستان استمرار داشته و
برخی از روستاهای با هدف گردشگری نیز همچون روستاهای گیلوان و اندبیل در شرایط مناسب اجرایی واقع شدهاند.
گفتنی اس��ت در این دیدار که مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان خلخال نیز حضور داشت ،فرماندار شهرس��تان خلخال با بیان ضرورت بازسازی و
مقاومس��ازی روس��تاهای در معرض خطر بروز س��وانح طبیعی ،تأمین اعتبارهای بیشتر برای تسریع در روند توس��عه عمران و آبادانی روستاهای
تابعهاین شهرستان را مورد تأکید قرار داد.

نشست مدیرکل با مدیریت شعب بانک رفاه کارگران

به گزارش روابط عمومی ،در زمینه رفع مشکالت ارائه تسهیالت بانکی برای متقاضیان مقاومسازی مسکن روستایی ،نشست مشترکی با حضور

فرزندان خود را گرامی بدارید و خوب تربیتشان کنید تا گناهان شما آمرزیده شود -حضرت محمد(ص)
22

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،فرزاد قلندری -مع��اون هماهنگی امور عمرانی
استانداری در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی نمین و شهرک صنعتی شماره 2
اردبیل گفت :تأمین و تقویت راههای مناسب دسترسی و انرژیهای مورد نیاز
این منطقه از ضروریات زیرساختهای ملزوم برای افزایش رونق سرمایهگذاری
میباشد که برای توسعهاین زیرساختها ،برنامههایی در دست اجرا میباشد.
قلندری در ادامه به اقدامهای اجرایی بنیاد مس��کن اس��تان در جهت پیشبرد
اهداف ساخت و توسعه زیرساختها در منطقه ویژه اقتصادی نمین اشاره کرد
و افزود :با تالش بنیاد مسکن استان ،مرحله تجهیز کارگاه و حمل مصالح برای
آمادهسازی معابر اصلی این پروژه ،با پیشرفتهایی مناسب توأم بوده است که به دلیل نامناسب بودن راه ورودی شهرک صنعتی  2نیز مقرر شده
است که بنیاد مسکن استان ،عملیات اجرایی بازسازی و بهسازی معابر این شهرک را نیز در فاز اول عملیاتی نماید.
س��پس مهندس س��بحانی -مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان نیز با اعالم حجم کارهای اجرایی و بازه زمانی مدنظر برای تحقق توافقات به عمل
آمده با این نهاد در  2پروژه یاد ش��ده ،ضرورت اجرای اصولی و برابر مش��خصات فنی در س��اخت زیرساختهای مورد نیاز را یادآور شده و گفت:
فعالیتهای اجرایی بنیاد مس��کن توس��ط امور اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی در عملیات خاکبرداری ،حمل مصالح و ...برای عملیات بهسازی و
بازسازی معابر در شهرک صنعتی فاز  2توسط بنیاد مسکن ،محقق میگردد.
گفتنی اس��ت در این بازدید عالوه بر مدیرکل دفتر فنی اس��تانداری ،گروهی از مدیران سایر دستگاههای اجرایی از جمله راهوشهرسازی ،محیط
زیست ،امور اراضی و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی نیز حضور داشتند.
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بازدید از عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی نمین و شهرک صنعتی شماره  2اردبیل

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهندس سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و رضازاده -مدیریت شعب بانک رفاه کارگران استان در بنیاد مسکن برگزار شد.
در ابتدا مهندس فرهاد س��بحانی با قدردان��ی از همکاریهای بانکهای عامل
اس��تان در عقد قرارداد تسهیالت متقاضیان س��اخت مسکن در سطح روستاهای
اس��تان گفت :در زمینه تس��ریع در روند س��اخت و حفظ جان و اموال روستاییان،
این نهاد با مس��اعدت مسئولین کشوری و استانی ،سهمیه استان در سال گذشته
را از تعداد  4000واحد در سال به تعداد  7000واحد افزایش داده است تا علیرغم
بروز برخی نارساییها ،بتوانیم با تعامل و هم افزایی بانکهای عامل و مشارکت
روستاییان ،زمینههای الزم برای بهرهمندی از این فرصت مغتنم را محقق نماییم.
در ادامه رضازاده از آمادگی بانک رفاه کارگران برای افزایش تعامالت بانکی با بنیاد مس��کن جهت اس��تمرار روند مقاومسازی مسکن روستایی
و ضرورت وصول مطالبات از محل ارائه تسهیالت روستاییان برای افزایش ارائه خدمات را مورد تأکید قرار داد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان البرز
نشست تخصصی بررسی مشکالت روستاهای استان و اراضی ملی

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس فرضی -مدیرکل اداره
منابع طبیعی و مهندس کتابی نژادیان -معاون عمران روستایی در بنیاد مسکن
استان برگزار شد.
در ابت��دا مهن��دس رحیمیزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان به ضرورت
همکاری بنیاد مس��کن و منابع طبیعی اشاره کرد و سپس به بررسی مشکالت
روستاها و اراضی ملی در سطح استان پرداخت .در این نشست در مورد واگذاری
اراضی ملی محدوده روس��تاهای اس��تان به بنیاد مسکن همچنین انتقال اسناد
اراضی واگذار شده تبادلنظر صورت گرفت.

تمام پلیدیها در خانهای قرار داده شده و کلید آن دروغگویی است -امام حسن عسکری(ع)
23

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مشترک بنیاد مسکن و ادارهکل اوقاف استان البرز
به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مشترکی با حضور مهندس رحیمیزاده-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان و حجتاالسالموالمس��لمین دشتکی -مدیرکل
سازمان اوقاف و امور خیریه استان و هئیت همراه در زمینه تفاهمنامه فیمابین
در مورد روستاهای دارای امالک و اراضی موقوفی و نیز مشکالت صدور اسناد
روس��تایی تحت مالکیت س��ازمان اوقاف برگزار شد که در این زمینه بررسی و
تبادلنظر صورت پذیرفت.
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نشست در مورد بررسی مشکالت روستای خور

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس رحیمیزاده -مدیرکل و
مهندس کتابی نژادیان -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان و مهندس
فالحنژاد -سرپرست مدیریت بحران استانداری البرز و هئیت همراه برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس رحیمیزاده به بررسی اهمیت و ضرورت طرحهادی
در روستاهای استان بهویژه مسائل و مشکالت پیش رو در طرحهادی روستای
خور در شهرستان ساوجبالغ پرداخت.
س��پس فالحنژاد با قدردانی از خدمات بنیاد مسکن استان البرز در روستاهای
استان به بررسی راهکارهای موجود برای پیشبرد بهتر امور اشاره کرد.
همچنین در این نشست با تبادلنظر مسئولین تصمیمهایی در زمینه پیشبرد
و تسریع امور اتخاذ گردید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان تهران
بازدید نماینده مجلس شورای اسالمی از بنیاد مسکنشهرستان فیروزکوه

به گ��زارش رواب��ط عمومی ،دکتر س��یداحمد رس��ولینژاد -نماین��ده مردم
شهرس��تانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس ش��ورای اس�لامی از اداره بنیاد
مسکن شهرستان فیروزکوه بازدید نمود.
در این بازدید مهندس کیانی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان در مورد خدمات
بنیاد مسکن در سالیان گذشته گزارشی جامع ارائه نمود.

نشست نماینده مجلس شورای اسالمی با مدیر و کارکنان بنیاد مسکنشهرستان دماوند

به گزارش روابط عمومی ،دکتر س��یداحمد رس��ولینژاد -نماینده مردم شهرس��تانهای دماوند و
فیروزکوه در مجلس شورای اسالمی از اداره بنیاد مسکن شهرستان دماوند بازدید نمود.
س��پس در نشس��تی با حضور مهندس حاجی عزیزی و رؤسای فنی ،اجرایی و پشتیبانی ،گروهی
از کارشناسان بنیاد مسکن شهرستان و دکتر رسولینژاد در بنیاد مسکن شهرستان تشکیل گردید.
در این نشست مهندس حاجی عزیزی در مورد خدمات بنیاد مسکن گزارشی ارائه و همچنین در
مورد چالشهای پیش روی خدمترسانی هر چه بهتر به مردم این شهرستان مطالبی را متذکر شد.

خداوند امر به معروف را برای اصالح مردم قرار داد -حضرت فاطمه زهرا(س)
24

به گزارش روابط عمومی ،نشست طرح اقدام ملی با حضور غالمرضا صالحی-
مدیرکل و مهندس مرتضوی -معاون مس��کن ش��هری بنیاد مس��کن استان
تهران ،مهندس فیروز -معاون مس��کن و س��اختمان ادارهکل راهوشهرس��ازی
اس��تان و گروهی از مدیران ادارههای راهوشهرس��ازی شهرس��تانها در بنیاد
مسکن استان برگزار شد.
در این نشست طرفین ضمن بررسی شهرستان به شهرستان در مورد موضوع
تأمین زمین بحث و تبادلنظر نمودند.

به گزارش روابط عمومی ،مهندس محس��ن حاجی عزیزی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان دماوند ،دهیار و اعضای ش��ورای اسالمی روستا از
روس��تای آرو از توابع شهرس��تان دماوند بازدید کردند و در مورد موضوعهایی نظیر زیرسازی ،جدولگذاری و اجرای عملیات آسفالت خیابانهای
شهرک جوانان آرو توسط بنیاد مسکن در آینده نزدیک تصمیمهایی اتخاذ گردید.
همچنین مقرر شد آسفالتریزی معابر  ۵خیابان باقیمانده روستای آرو توسط بنیاد مسکن با همکاری شورای اسالمی و دهیاری این روستا انجام گیرد.
گفتنی اس��ت مقرر ش��د معرفی افراد متقاضی تغییر کاربری اراضی زراعی داخل بافت روس��تایی بهصورت تجمیعی به بنیاد مسکن و از طریق
شورای اسالمی روستای آرو انجام شود.
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بازدید میدانی مسئولین بنیاد مسکن شهرستان دماوند از روستای آرو

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست طرح اقدام ملی سال ۹۹

دیدار مدیر بنیاد مسکن شهرستان شمیرانات با فرماندار

به گزارش روابط عمومی ،مهندس مهدی ردائی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان شمیرانات با
فرماندار شهرستان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار س��یدمهدی س��اداتی -فرماندار شهرستان با اش��اره به لزوم قطع زنجیره ویروس
کرونا بر تعطیلی تمام مراکز تفریحی و گردش��گری س��طح شهرستان تأکید کرد و گفت :با توجه
بهاینکه شمیرانات قطب گردشگری استان تهران است باید ضمن داشتن نگاه ویژه به روستاهای
این شهرستان برای آبادی روستاها تمامی دستگاهها اهتمام ویژهای نیز داشته باشند.
سپس مهندس ردائی گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن و همچنین برنامههای سال جاری ارائه داد.

دیدار کارکنان بنیاد مسکن شهرستان فیروزکوه با فرماندار
ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس کیانی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
فیروزکوه و گروهی از کارکنان بنیاد مس��کن با فرماندار شهرس��تان فیروزکوه
دیدار کردند.
در این دیدار مهدی یوسفی جمارانی -فرماندار شهرستان فیروزکوه با سپاس
از فعالیتهای بنیاد مسکن بر اهمیت مقاومسازی مسکن روستایی تأکید کرد.
جماران��ی همچنین بر ض��رورت برنامهریزی در نظارتهای بر ساختوس��از
روس��تایی ،تهیه و اجرای طرحهادی ،پرداخت تس��هیالت مقاومسازی ،آبادانی
و عمران روس��تا تأکید کرد و گفت :تهیه و اجرای طرحهادی با هدف توس��عه
و آبادانی روس��تاها میتواند نقش مؤثری در تثبی��ت جمعیت و حتی مهاجرت
معکوس به روستا داشته باشد .وی با اشاره به زلزلههای اخیر در این منطقه بر
لزوم توجه به بهسازی و مقاومسازی در روستاهای شهرستان تأکید کرد.

در برابر دنیا که گرفتاری آن مانند خوابهای پریشان شب میگذرد شکیبا باش -حضرت علی(ع)
25
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دیدار کارکنان بنیاد مسکن با امامجمعه
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به گ��زارش روابط عمومی ،به مناس��بت ایام دهه حس��اب  ۱۰۰حض��رت امام(ره)
مهن��دس حس��ین کیانی و گروهی از کارکنان بنیاد مس��کن شهرس��تان فیروزکوه با
حجتاالسالموالمسلمین امیری ارجمند -امامجمعه شهرستان دیدار نمودند.
در این دیدار مهندس کیانی گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن شهرستان ارائه نمود.
در ادامه حجتاالس�لام امیری ارجمند با س��پاس از مهن��دس کیانی و تالشهای
مجموعه بنیاد مس��کن ،این نهاد را یادگار ارزشمند امام راحل و بازوی مقتدر نظام در
محرومیتزدایی دانست.
گفتنی است در پایان این دیدار امامجمعه شهرستان با اهدای لوح نقدیر از دو تن از
کارکنان نمونه بنیاد مسکن قدردانی کرد.

نشست رئیس بنیاد مسکن با سرپرست فرمانداری

به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت دهه حساب  ۱۰۰حضرت امام(ره) ،مهندس
محس��ن حاجی عزیزی -رئیس بنیاد مسکن شهرس��تان دماوند با مهدی حیدری-
سرپرست فرمانداری این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.
در ابت��دا حیدری دهه حس��اب  ۱۰۰حض��رت امام (ره) و س��الروز فرمان تاریخی
حضرت امام خمینی(ره) را تبریک گفت و از تالشهای بنیاد مسکن قدردانی نمود.
گفتنی است بررس��ی طرحهادی روستاهای بخش مرکزی و رودهن ،پیگیری در
تس��ریع تصویب طرحهایهادی روس��تایی ،پیگیری آس��فالت و جدول کشی معابر
روستایی و ...از موضوعهای مطرح شده در این نشست بود.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان چهارمحال و بختیاری
سال جهش تولید برای نهادهای انقالبی متفاوت باشد /صدور  ۶۷000جلد سند روستایی در استان
به گزارش روابط عمومی ،مهندس رییس��ی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با
حجتاالسالموالمسلمین امیرقلی جعفری -نماینده مردم شهرستان بروجن در
مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار حجتاالس�لام دانش��فر -نماینده ولیفقیه ،مهندس شهبازی-
معاون عمران روس��تایی و مهندس الهبیگی -مشاور مدیرکل در بنیاد مسکن
حضور داشتند.
در ابتدا مهندس رئیسی با اشاره به عملکرد این نهاد انقالبی گفت :تاکنون در
اس��تان با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک تعداد  ۶۷000جلد سند روستایی
صادر شده است .وی افزود :همچنین تاکنون با استفاده از قیر رایگان  ۲میلیون
مترمربع از معابر روس��تاهای استان آسفالت شدهاند کهاین مهم برای رفاه حال
روستاییان در رفت و آمدشان بوده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در ادامه گزارشی از فعالیتهای بنیاد مس��کن در زمینه ساخت تعداد  2440واحد مسکن محرومین 160 ،واحد از
واحدهای مسکن طرح اقدام ملی و ...ارائه داد.

زندگی جز با سه چیز خوش نمیشود :هوای پاک ،آب فراوان گوارا و زمین نرم
و سست (آماده زراعت) -امام صادق(ع)
26

نماین�ده مردم شهرس�تان بروجن در مجلس ش�ورای اسلامی ب�ا بیان این که س�ال جهش تولید بای�د مفهومش برای
نهادهای انقالبی متفاوت باش�د ،ادامه داد ۳ :س�ال اس�ت که در رأس هرم بیکاری کش�ور هس�تیم و این بیکاری س�بب
ت بنابراین تحقق شعار س�ال همهاین مشکالت را برطرف
ایجاد آس�یبهای اجتماعی نظیر طالق و افس�ردگی ش�ده اس 
ت و اشتغال پایدار در روستاها ایجاد
میکند .وی گفت :کارهای خوبی در روس�تاها انجام ش�ده اما باید جاذبههای برگش 
تا روستاییان برگشت دادهشوند.

از افزایش اعتبارهای عمرانی بنیاد مسکن تا جذب سرمایهگذار در روستاها

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن با قدرتا...
حمزه -نماینده مردم شهرستانهای اردل ،فارسان ،کیار و کوهرنگ در مجلس
شورای اسالمی دیدار کرد.
در این دیدار مهندس رئیس��ی با اش��اره به اقدامهای انجام ش��ده توسط بنیاد
مس��کن در روس��تاها و اهم فعالیتهای بنیاد مس��کن به مهاجرت معکوس به
روس��تاها اشاره کرد و گفت :طی چند سال گذش��ته با اقدامها و کارهایی که در
روس��تاها انجام شد خوشبختانه شاهد بازگشت روستاییان به روستاها بودهایم اما
باز هم باید تالش شود تا خدمات و امکانات بیشتری برای روستاییان ارائه شود.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با اشاره به رشد اعتبارهای عمرانی این نهاد طی  4سال گذشته گفت :میزان اعتبارهای عمرانی این نهاد از سال
 92تاکنون  43درصد افزایش یافته است.
سپس قدرتا ...حمزه گفت :با کارهایی که تاکنون توسط دستگاهها بهویژه بنیاد مسکن که یک نهاد انقالبی است انجام
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در پایان حجتاالس�لام والمس��لمین فضلا ...دانشفر گفت :بنیاد مسکن استان عالوه بر انجام کارهای عمرانی ،اقدامها و فعالیتهای فرهنگی
و جهادی را نیز در دستور کار دارد و انجام میدهد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهندس رئیس��ی خاطر نش��ان کرد :در صورت همکاری متولیان امر با این نهاد ،آمادگی داریم تا برای س��اخت مسکن و پرداخت تسهیالت به
متقاضیان اقدامهای الزم را انجام دهیم.
س��پس حجتاالس�لام والمس��لمین جعفری گفت :آن نهاد انقالبی که مد نظر امام خمینی(ره) بود همین بوده که آن بوروکراسی فسادزا که در
زمان طاغوت داشتهایم حذف شود که خوشبختانهاین اتفاق در بنیاد مسکن افتاد ه است .وی با بیان اینکه بنیاد مسکن باید برای مسکن محرومان
تالش کند ،افزود :بنیاد مسکن یکی از نهادهای انقالبی است که باید متفاوت از بقیه ادارهها و مبانی دینی در آن جاری باشد.

ش�ده شاهد بازگشت روستاییان به روستا هس�تیم اما باید تالش شود بازگشت روستاییان به صورت کامل انجام شود.
وی افزود :همه دستگاهها و مسئوالن باید برای مهاجرت روستاییان به روستاها برنامهریزی الزم را داشته باشند و برای
اشتغال روستاییان نیز تدابیر الزم اندیشیده شود.

نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد :نمایندگان مجلس هم آمادگی دارند تا برای رفع مشکالت روستاییان همکاری الزم را با مسئوالن
داشته باشند تا بتوانیم به صورت همگانی گامی برای توسعه روستاهای استان برداریم.
قدرتا ...حمزه خاطر نشان کرد :مشکالت و مطالبات باید اعالم شوند تا ما هم بتوانیم برای رفع آنها چارهاندیشی و برای جذب اعتبارها تالش
کنیم .وی با اشاره بهایجاد اشتغال برای روستاییان گفت :به دنبال آن هستیم که برای ایجاد اشتغال سرمایهگذارانی را جذب کنیم که در صورت
رخ داد این مهم آمار بیکاری در استان کاهش مییابد.
همچنین داور عباسی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان کیار با بیان عملکرد این نهاد در روستاها گفت :در حال حاضر تعداد  700متقاضی مسکن
در شهر شلمزار وجود دارد اما متأسفانه با کمبود زمین مواجه هستیم که میطلبد متولیان امر همکاری الزم را در این حوزه داشته باشند.

بازدید نماینده مجلس شورای اسالمی از شهرک منظریه

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان با احمد راستینه -نماینده مردم شهرستانهای شهرکرد ،بن و سامان
در مجلس شورای اسالمی از شهرک منظریه شهرکرد بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس رئیسی با سپاس از حمایتهای دلسوزانه مسئولین از بنیاد مسکن در سطح ملی و استانی ،گزارشی از فعالیتهای انجام

اگر قرائت قرآن تو را از گناهان باز نداشت پس قرآن نخواندهای -حضرت محمد(ص)
27

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

شده در شهرها ،بخشها و روستاهای این  3شهرستان و همچنین برنامههای آینده بنیاد مسکن ارائه داد .وی هدف بنیاد مسکن را خدمترسانی
بیشتر و مطلوبتر به مردم بهویژه روستاییان دانست و گفت :تحقق این هدف
مستلزم حمایت مس��ئوالن ،تخصیص اعتبارهای مناسب و به موقع ،واگذاری
زمین برای ساخت مسکن و ...میباشد.
س��پس احمد راستینه در س�خنانی گفت :بنیاد مس�کن یک نهاد

انقالبی است که براساس آرمانهای انقالب شکل گرفته و کارش
هم کار جهادی است و امیدواریم که با عملکرد خوب خود جهادی
باقی بماند .وی ادامه داد :با این ویژگی و روحیه خدمتگذاری ،مس��ئوالن و
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کارکنان بنیاد مسکن نیز باید در انجام کار مردم جهادی و انقالبی عمل کنند
و مشکالت محرومین و مستضعفین جامعه را حل کنند.
نماینده مجلس ش��ورای اسالمی در پایان خواستار اس��تفاده از ظرفیتهای
موجود در روس��تاها بهویژه توان خیرین محلی جهت س��رمایهگذاری در زمینه
عمران و آبادانی روستاها شد.

نشست مدیر بانک رسالت با مدیرکل بنیاد مسکن استان
به گزارش روابط عمومی ،در نشس��تی کاظمی -مدیرعامل بانک رس��الت با
مهندس رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار کاظمی با س��پاس از بنیاد مس��کن به دلیل تعاملها و همکاری
همهجانبه گفت :س��ال گذشته  98درصد تسهیالت بانک رسالت به متقاضیان
به صورت الکترونیکی پرداخت ش��د .وی اف��زود :متقاضیان در کمترین زمان
ممکن و ظرف مدت  3روز تس��هیالت خود را دریافت نمودهاند کهاین نش��ان
از تالش همکاران ما که با تمام ظرفیت به مردم خدمت میکنند میباشد.
س��پس مهندس رئیسی نیز با بیان مطالبی گفت :پرداخت و رسیدگی به امور
متقاضیان توس��ط بانک رسالت بس��یار خوب بوده و میطلبد در زمینه پرداخت
تسهیالت به همکاران ما نیز تفاهمنامهای منعقد تا همکاران نیز از این ظرفیت
برای رفع مشکالتشان بهرهمند شوند.

نشست مشترک مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیریت شعب بانک مهر ایران
ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس رئیس��ی -مدیرکل و
مهندس ریاحی -معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان و مهندس توکلی -مدیر
شعب بانک مهر ایران در بانک مهر برگزار شد.
در این دیدار مهندس��ی رئیسی با اشاره به طرح ویژه مسکن روستایی گفت:
مقاوم ش��دن واحدهای مسکونی روستایی یکی از اهداف بنیاد مسکن میباشد
که با پرداخت تس��هیالت طرح ویژه و تش��ویق مردم ،میتوان خس��ارت را در
زمان وقوع حوادث غیر مترقبه به حداقل رس��اند .وی با اش��اره به برنامههای
بنیاد مس��کن برای مقاومس��ازی واحدهای روس��تایی افزود :تاکنون همکاری
بسیار خوبی بین بنیاد مسکن و بانک مهر انجام شده است.
در پایان توکلی از فعالیتهای بنیاد مسکن و همکاری با بانک قدردانی کرد
و برای تعامل بیشتر و خدمترسانی بهاین نهاد اعالم آمادگی نمود.

هر کس آبروی مؤمنی را حفظ کند بدون تردید بهشت بر او واجب میشود -حضرت محمد(ص)
28
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماندیش��ی بنیاد مس��کن با دهیاران و
ش��وراهای شهرس��تان بروجن با حضور فرماندار ،مهندس رئیسی -مدیرکل و
مهندس مرادی -معاون بازس��ازی و مس��کن روس��تایی بنیاد مسکن استان و
مهندس محمدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان با هدف بررسی روند ساخت
مسکن محرومین در فرمانداری شهرستان بروجن برگزار شد.
در ابتدا مهندس رئیس��ی با ارائه توضیحهایی گفت :س��اخت طرح مس��کن
محرومین از س��ال گذشته در استان آغاز شده و تا پایان این طرح تعداد 2440
واحد مس��کونی در نقاط مختلف روستایی س��اخته میشود .وی اعتبار در نظر
گرفته ش��ده برای اجرای این ط��رح را  1600میلیارد ریال عنوان کرد و افزود:
این مبلغ به صورت تسهیالت قرضالحسنه و کمک بالعوض در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گفت :افراد ساکن روستا ،فاقد مس��کن و اشخاصی که تاکنون از تسهیالت و امکانات دولتی استفاده نکردهاند ،با
داشتن زمین مسکونی بهعنوان آورده شخصی از مزایای این طرح حمایتی برخوردار خواهند شد.
مهندس رئیس��ی افزود :سهم شهرس��تان بروجن از ساخت واحدهای روستایی تعداد  160واحد بوده که با پرداخت  700میلیارد ریال تسهیالت
و کمک بالعوض ساخته میشوند.
در پایان دهیاران ،شوراها و بخشداران مشکالت خود را بیان کردند که در این مورد تدابیری اتخاذ گردید.
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برگزاری نشست هماندیشی بنیاد مسکن استان با دهیاران و شوراهای شهرستان بروجن

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

به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترک مهندس رئیسی -مدیرکل ،معاون
عمران روس��تایی و کارشناس مس��ئول واحد زمین بنیاد مس��کن در استان و
مدیران شهرس��تانهای لردگان و ش��هرکرد با معاون ،کارشناس��ان و مدیران
شهرس��تانی ادارهکل ثبت اس��ناد و امالک پیرامون مسائل و مشکالت صدور
اسناد مالکیت در اداره ثبت اسناد و امالک استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس رئیسی از همکاران اداره ثبت اسناد و امالک استان به جهت تعامل
مثبت ،سازنده و همکاری تنگاتنگ با مجموعه بنیاد مسکن استان که منجر به صدور
اسناد مالکیت شهری و روستایی بنیاد مسکن استان شده است قدردانی کرد.
در ادامه هر یک از مدیران بنیاد مس��کن شهرستان با رؤسای ادارههای ثبت
آن شهرستان به تشریح عملکرد و بررسی نقاط ضعف و قوت امور جاری پرداختند و دستورهای الزم برای تسریع در کارها صادر شد.
در پایان کریمجو -معاون اداره ثبت اسناد و امالک استان نیز از تعامل و کمک همهجانبه مدیرکل و مجموعه همکاران بنیاد مسکن استان در
زمینه خدمت به مردم قدردانی نمود و تعامل و همکاری همهجانبه دو دستگاه را عامل مهم در تحقق اهداف مدنظر دانست.

بازدید مدیرکل بنیاد مسکن از پروژههای  4روستای شهرستان بن
به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور فرماندار شهرستان ،مدیرکل بنیاد
مس��کن استان ،بخشداران ،دهیاران و ش��وراها برای بررسی مشکالت ساخت
مسکن محرومین برگزار شد.
در ابتدا مهندس رئیس�ی گفت :اجرای طرح مس�کن محرومین در

استان یکی از بهترین طرحهایی است که میتواند در زمینه خانهدار

کردن افراد نیازمند فاقد مسکن تأثیرگذار باشد .وی افزود :با توجه
بهاینکه شهرستان بن هم سهمیه خوبی از این طرح به خود اختصاص داده است
بنابراین باید در زمینه تحقق این امر به صورت همگانی تالش شود.

سخن طیب و پاکیزه را از هر که گفت بگیرید اگرچه او خود ،بدان عمل نکند -امام محمد باقر(ع)
29
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مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با اشاره بهاین که مقاومسازی خانههای روستایی در رأس کارهای بنیاد مسکن استان قرار دارد گفت :طرحهادی
روستاهای استان با جدیت اجرا میشود تا بتوانیم با تعامل یکدیگر در زمینه محرومیتزدایی گام برداریم و در تأمین سالمتی مردم پیشگام باشیم.

کمیته کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی برگزار شد
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به گ��زارش روابط عمومی ،کمیت��ه کارگروه امور زیربنایی و شهرس��ازی با
حضور معاون امور عمرانی و هماهنگی اس��تاندار ،معاون عمران روستایی بنیاد
مسکن و گروهی از مسئولین برگزار شد.
در این نشست مطالعات امکانسنجی جابجایی یا درجاسازی روستاهای سید
محمد از توابع بخش منج شهرس��تان لردگان مطرح و جابجایی روس��تای یاد
ش��ده مصوب و مقرر گردید با انجام اصالحات الزم در کارگروه امور زیربنایی
و شورای برنامهریزی استان مطرح شود.
همچنین مطالعات  4روستای آسیبدیده سیل فروردین  98روستاهای خویه
و دره ش��یخ عالی از توابع شهرستان کوهرنگ و روستاهای آبیدک و منارجان
از توابع شهرس��تان لردگان در گروه کاری امور زیربنایی مطرح و درجاس��ازی
روستاهای مذکور به تصویب رسید.
در ادامه مقرر گردید پس از اصالحات الزم در نشست کارگروه امور زیربنایی و برنامهریزی و توسعه استان مطرح و مورد تصویب قرار گیرد.

 150واحد مسکن محرومین در شهرستان خانمیرزا ساخته میشود

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مسکن استان در
نشست بررسی مشکالت مسکن محرومین در شهرستان خانمیرزا گفت :طرح
مسکن محرومین برای نخستین بار است که در استان اجرا میشود و چهارمین
استان در کشور هستیم که اعتبارهای این بخش را پیگیری کردهایم.
مهندس رئیس��ی افزود :س��همیههای پیش��نهادی در شهرس��تانها براس��اس
ی برخوردار و غیربرخوردار ،استفاده از تسهیالت و
ی نظیر روس��تاها 
ش��اخصهای 
پراکندگی جمعیت مشخص شده و سهمیه شهرستان خانمیرزا  150واحد بوده است.
در ادام��ه دکتر یوس��ف مرادی -فرماندار شهرس��تان خانمیرزا با س��پاس از
مدیرکل و رئیس بنیاد مسکن شهرستان لردگان ،از دهیاران خواست در زمینه
ساخت این تعداد واحد همکاری الزم را با بنیاد مسکن داشته باشند.
در پایان از پروژههای عمرانی روستاهای شهرستانهای خانمیرزا و لردگان نیز بازدید به عمل آمد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان جنوبی
بازدید از پروژههای روستایی و دیدار با مسئولین شهرستان نهبندان

به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس آس��مانیمقدم -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان با مسئولین شهرس��تان نهبندان دیدار و از
پروژهه��ای عمرانی بازدید به عمل آورد و ضمن گفتگو با مردم،
در جریان مشکالت و دغدغههای آنان قرار گرفت.
مهن��دس آس��مانیمقدم پس از دی��دار با امامجمعه شهرس��تان
نهبندان ،به هم��راه فرماندار این شهرس��تان از روند پروژههای
عمرانی ،مسکن محرومین و اجرای طرحهادی در روستاهای چاهداشی ،همند ،سربند ،خونیک علیا و ابراهیمی بازدید کرد.

سه چیز زندگی را تیره میکند :پادشاه ستمگر ،همسایه بد زبان و بیهوده گو -امام جعفر صادق(ع)
30

دیدار مدیرکل با فرماندار و امامجمعه شهرستان سربیشه
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،میرجعفریان -معاون اس��تاندار ،مدیرکل دفتر امور
روستایی و شوراهای استانداری ،فرماندار بیرجند و گروهی از مدیران دستگاههای
اجرایی از روند س��اخت مسکن محرومین در روستاهای تقاب از توابع شهرستان
خوسف و روستاهای میریک و دارج از توابع شهرستان بیرجند بازدید کردند.
میرجعفریان در بازدید از روند ساخت مسکن محرومین در روستاهای یاد شده
گفت :با وجود مشکالت فراوان ،طی یک سال گذشته موضوع ساخت و تکمیل
تعداد  ۱۰هزار واحد مسکونی محرومین از دیگر پروژهها مستثنی شده و در صدر
برنامهها قرار داش��ته است .وی ادامه داد :به جهت تأکید استاندار ،موضوع تأمین
تسهیالت ،مصالح و ...مورد نیاز این واحدها بدون وقفه ادامه داشت.
معاون اس��تاندار اس��تفاده از توان و ظرفیتهای مردم��ی را از علل موفقیت
پروژه مسکن محرومین عنوان کرد و افزود :این که مردم برای ساخت واحدها ،پای کار آمدند سبب شد ،سرعت اجرای کار باال برود.
میرجعفریان در پایان گفت :کاهش هزینههای تمام شده ،کم شدن میزان پرت مصالح و ...از مزایای اجرای کار توسط خود مردم میباشد .وی
تأکید کرد که تأمین زیرساختهای مسکن محرومان استان باید در اسرع وقت انجام شود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید معاون استاندار از روند ساخت مسکن محرومین

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس آس��مانیمقدم -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان
با مهندس محم��دی -فرماندار شهرس��تان و حجتاالسالموالمس��لمین نجمیپور-
امامجمعه شهرستان سربیشه دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدا مهندس آسمانیمقدم گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن در شهرستان و بهویژه
مسکن محرومین ارائه داد و خواستار تداوم همکاریهای فرمانداری و تخصیص اعتبار
الزم برای تأمین خدمات زیربنایی مسکن محرومین شد.
همچنین مهندس محمدی از پیگیریهای اس��تانی و شهرس��تانی در بنیاد مس��کن
جه��ت رونق در روس��تاها و زدون فق��ر و محرومیت قدردانی کرد و از طرح مس��کن
محرومین عالوه بر مقاومس��ازی واحدهای مسکونی بهعنوان یک طرح ملی تأثیرگذار
در زمینه اقتصاد و اشتغال اشاره کرد.
س��پس حجتاالسالموالمس��لمین نجمیپور از فعالیتهای خوب بنیاد مس��کن در
روس��تاها که زمینه برگشت معکوس روس��تاییان را فراهم و بافت روستاها را زیباتر و
مقاوم تر نموده قدردانی کرد و از طرح مسکن محرومین بهعنوان یک طرح ماندگار در
سطح استان یاد نمود و ابراز امیدواری کرد که با ساخت این واحدها شاهد رونق ساختوساز و تشویق مردم به مقاومسازی در آینده نیز باشیم.
در پایان مهندس آسمانیمقدم و مهندس محمدی از روند ساخت واحدهای مسکونی محرومین در روستاهای سطح شهرستان سربیشه بازدید نمودند.

بازدید از پروژههای روستایی

به گزارش روابط عمومی ،مدیرکل و معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن
استان با مس��ئولین شهرستان قائن دیدار و از پروژههای عمرانی بازدید کردند
و ضمن گفتگو با مردم ،در جریان مشکالت و دغدغههای آنان قرار گرفتند.
گفتنی اس��ت طرح اقدام ملی مسکن ،مسکن محرومین ،مسکن روستایی و
بازس��ازی مناطق حادثهدیده در روستاهای کرغند ،پهنایی ،شاهیگ و نیگ از
پروژههای مورد بازدید بودند.
در ادام��ه م��واردی همچ��ون مش��کالت اعتب��اری ،زمی��ن ،ادام��ه اجرای

خردمند کسی را خوار نمیپندارد -امام صادق(ع)
31
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طرحهایهادی و تس��هیالت در دیدار با ش��ورا ،دهیار و تعدادی از مردم در س��اختمان دهیاری این روستاها ،مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفته و
تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان زنجان
حضور مهندس خواجهای در نشست ویدئو کنفرانس مدیران کل و مسئوالن روابط عمومی
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن استان
در نشس��ت ویدئو کنفرانس مدیران کل و مسئوالن روابط عمومی به مناسبت
هفته «روابط عمومی و ارتباطات» با حضور دکتر حقیقی -اس��تاندار و آیتا...
خاتمی -نماینده ولیفقیه در اس��تان ،امامجمعه شهر زنجان و حوزه نمایندگی
ولیفقیه در بنیاد مسکن استان حضور یافت.
در ابت��دا فت�حا ...حقیق�ی -اس�تاندار جای�گاه رواب�ط عموم�ی و

اطالعرس�انی را مهم و حساس توصیف کرد و گفت :امروز استان
زنجان در ش�اخصهای مختلفی همچون بهبود فضای کسب و کار
در رتبه سوم کشور ،در نرخ مشارکت اقتصادی با  49/9درصد در رتبه دوم کشور و در میزان حجم سرمایه گذاریهای
خارجی در رتبه نخست کشور قرار دارد ولی این موفقیتها چنان که باید در جامعه حس نمی شود.

فتحا ...حقیقی با بیان اینکه اطالعرسانی ،مسئله و اعتقاد قلبی مدیران باید باشد ،افزود :یکی از مصداقهای تکریم شهروندان از سوی مدیران،
ارتباط با رسانهها است.
استاندار به ضرورت تقویت جایگاه روابط عمومیها و حضور مسئوالن روابط عمومی در نشستهای شورای معاونین سازمانها و دستگاههای
اجرایی اش��اره کرد و گفت :تأمین امکانات س��خت افزاری برای روابط عمومیها نیز الزم است از طریق سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در
دستور قرار گیرد.
س��پس آی�تا ...علی خاتمی روابط عمومی را یک علم و هنر برش�مرد و گفت :اطالعرس�انی در تنظی�م ارتباطات و ایجاد

اعتماد در جامعه نقش مهمی دارد .وی افزود :هر چه اطالعرس�انی دقیق و درس�ت باش�د ،روحیه امید و دلگرمی هم در
جامعه بیشتر میشود.

نماینده ولیفقیه در استان با بیان اینکه صداقت باید پایه کار روابط عمومیها باشد ،گفت :پرهیز از مبالغه و نیز دوری از سیاهنمایی و انعکاس
مناسب رویدادها باید دغدغه اصلی باشد.
در این همایش گروهی از مسئوالن روابط عمومی دستگاههای اجرایی عدم وجود جایگاه مناسب برای روابط عمومیها در چارت سازمانی ،لزوم
اس��تخدام نیروهای تحصیل کرده برای روابط عمومیها ،ضرورت تأمین امکانات س��خت افزاری برای روابط عمومیها و لزوم حرکت به س��مت
روابط عمومی سرآمد و هوشمند را از دغدغهها و نیازهای این حوزه در استان عنوان کردند.

دکتر طاهری :تالش و انگیزه الزم در بین مجموعه بنیاد مسکن برای خدمت به محرومین وجود دارد
به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور دکت��ر طاهری -نماینده مردم
شهرستانهای زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی ،مهندس خواجهای-
مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن اس��تان در زمینه گسترش همکاریها و رفع
مشکالت موجود در روستاها در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس خواجهای مطالبی را در مورد عملکرد بنیاد مسکن استان در
روس��تاها و ش��هرهای زیر  ٢۵۰۰۰نفر جمعیت مطرح نمود و الزمه رفع موانع
و مش��کالت روستاییان را تعامل مطلوب و سازنده با همه دستگاههای اجرایی
دانست .وی با اشاره به اهداف و عملکرد بسیار مطلوب بنیاد مسکن استان در
بخش عمران روستایی ،مسکن روستایی و مسکن شهری ،برگزاری این گونه

آهستگی در جستجوی روزی ،نشانه عفت است -امام حسن(ع)
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نشس��تها با نمایندگان اس��تان در مجلس شورای اسالمی را ضروری دانس��ته و ابراز امیدواری کرد که با بیشتر شدن این همکاریها ،گامهای
مؤثری برای تحقق اهداف بنیاد مسکن و به تبع آن توسعه استان برداشته خواهد شد.
در ادامه دکتر طاهری در س��خنانی گفت :بنیاد مس��کن از نهادهای کارآمد نظام میباشد که دارای دو ویژگی نهاد انقالبی و مردمی بودن است
و ب��ه همین دلیل اس��ت که تالش و انگی��زه الزم در بین مجموعهاین نهاد برای خدمت به محرومین بهویژه روس��تاییان وجود دارد .وی با بیان
اینکهاین نهاد انقالبی ظرفیت و پتانسیل باالیی در زمینه توسعه استان دارد ،تأکید کرد :بنیاد مسکن ظرفیتهای خوب و قابل توجهی در توسعه
روستایی دارد و باید از این ظرفیتها و قابلیتها بیشتر استفاده کرد.

مهن��دس خواج��های :ضرورت هماهنگی و هم افزایی دس��تگاهها و نهادها در زمینه حل مش��کالت
مردم بهویژه روستاییان
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به گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس خواجهای -مدی��رکل و معاونین بنیاد
مس��کن اس��تان با دکتر س��لطانی -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری
دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس خواجهای به تش��ریح فعالیته��ای این نهاد بهویژه خدمات
ارائه شده در سطح روستاها پرداخت .وی با بیان اینکه بنیاد مسکن همواره در
زمینه محرومیتزدایی ،توسعه و پیشرفت استان بهویژه امر محرومیتزدایی در
س��طح روس��تاها گامهای مطلوبی برداشته است ،گفت :با شناخت ظرفیتها و
محدودیتهای توسعه هر روستا از نظر اقتصادی ،اجتماعی ،عمرانی ،فرهنگی،
هماهنگی و هم افزایی دستگاهها و نهادها میتوان موفق عمل نمود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان اینکهاین نهاد آمادگی الزم برای اجرای پروژههای عمرانی در سطح استان را دارد ،خاطر نشان کرد :با توجه
به پتانس��یل و ظرفیت باالی این نهاد در اجرای پروژههای عمرانی ،میتوان با جذب اعتبارهای ملی و اس��تانی گامهای مهمی بهویژه در زمینه
تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد برداشت.
در ادامه دکتر سلطانی از تالشهای بنیاد مسکن در عمران و آبادانی روستاها قدردانی کرد و تعامل مجموعه فرمانداری،

بخش�داری و دهیاران با بنیاد مسکن در جهت توس�عه عمران و آبادانی روستاها را ضروری دانست .وی ادامه داد :بنیاد
مس�کن با توجه به نقش و عملکرد چندین س�اله خود از جایگاه مهمی در حوزههای مختلف ش�هری و روس�تایی برخوردار
است و ما نیز از این ظرفیت بیش از گذشته استفاده خواهیم نمود.

دکتر نافچی :بنیاد مسکن یکی از نهادهای موفق در اجرای طرحهای عمرانی و آبادانی روستاها میباشد

به گزارش روابط عمومی ،مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن استان
با دکتر مرادی نافچی -معاون سیاس��ی ،امنیتی و اجتماعی اس��تانداری زنجان
دیدار و گفتگو کرد.
در ای��ن دیدار دکتر مرادی نافچی با اش��اره بهاینکه ،عملکرد بنیاد مس��کن
استان طی چندین سال متوالی بسیار مثبت و قابل قبول بوده است ،گفت :بنیاد
مسکن ،یکی از نهادهای موفق در اجرای طرحهای عمرانی و آبادانی روستاها،
رونق و توسعه روستایی ،تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد و افزایش ضریب
ماندگاری روس��تاییان بوده که با گس��ترش این خدمات میتوان رضایتمندی
روستاییان را ارتقاء داد .وی تأکید کرد :میتوان با برنامهریزی جامع ،همکاری
و تعامل با ادارههای ذیربط ،گامهای مؤثری در زمینه آبادانی روستاها نسبت به سالهای گذشته برداشت.
در ادامه مهندس خواجهای با بیان مطالبی گفت :بنیاد مس��کن اس��تان با اجرای طرح منظومه روس��تایی بهعنوان پایلوت کش��وری ،میتواند با
شناسایی ظرفیتها ،اثرپذیری و اثرگذاری روستاها بر همدیگر را بررسی کرده و نقشه راهی را برای ماندگاری روستاییان در روستاها تدوین کند.
وی در ادامه توضیحهایی را در رابطه با فعالیتهای بنیاد مسکن ارائه داد و ابراز امیدواری کرد که با سیاستگذاری صحیح و برنامهریزی اصولی

رغبت و تمایل به دنیا مایه غم و اندوه و زهد و بی میلی به دنیا سبب راحتی قلب و بدن است -امام صادق(ع)
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و همکاری دستگاههای مرتبط،شاهد استانی ایمن ،آماده و پاسخگو در برابر حوادث باشیم.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در پایان خواستار گسترش تعامالت و حمایتها از سوی استانداری در زمینه تحقق اهداف بنیاد مسکن و توسعه استان شد.

مهندس خواجهای :وجود بیش از تعداد  18000واحد مسکونی روستایی برروی گسل
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به گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس خواجهای -مدی��رکل و معاونین بنیاد
مسکن اس��تان با مهندس کرامتی -مدیرکل مدیریت بحران استانداری دیدار
و گفتگو کردند.
در ابت��دا مهندس خواجهای با بیان اینکه ،با توجه به آنالیزهای انجام ش��ده،
تعداد  153روستا در استان روی گسل بوده است ،گفت :بیش از تعداد 18734
واحد مس��کونی نیز در این روس��تاها بر روی گس��ل قرار دارند که از این تعداد
تقریب ًا  5259واحد مسکونی که  28درصد واحدها را شامل میشود ،مقاومسازی
شدهاند .وی ادامه داد :بنیاد مسکن استان برای مقابله با تهدید سوانح طبیعی،
عملیات پیش��گیری پیش از وقوع س��انحه را با اجرای طرح ویژه بهس��ازی و
نوسازی سکونتگاههای آسیبپذیر روستایی و همچنین بازسازی مناطق سانحهدیده پس از وقوع سانحه همواره در دستور کار خود قرار داده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با بیان اینکه ،انجام اقدامهای ضروری قبل از وقوع زلزله ،میزان آس��یبها را تا حد زیادی كاهش میدهد ،ادامه
داد :امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی بنیاد مسکن استان با بهرهگیری از چندین دستگاه ماشینآالت سنگین و نیمه سنگین با حضور در عرصه
سازندگی و اجرای پروژههای عمرانی در سطح روستاها بهعنوان یک واحد پشتیبانی ،فنی و مهندسی برای فعالیتهای اجرایی و بازسازی مناطق
آسیبدیده خدمات ویژهای ارائه میدهد.
در ادامه مهندس کرامتی فعالیتهای این نهاد در زمینه عملیات پیش��گیری پیش از وقوع س��انحه را بس��یار مناس��ب دانس��ت و گفت :سازمان
مدیریت بحران آمادگی الزم جهت پیگیری و تخصیص اعتبارها برای تجهیز ناوگان بنیاد مس��کن ،اجرای پروژههای عمرانی در س��طح روستاها
و ایمنسازی واحدهای مسکونی غیرمقاوم را دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان :مقاومسازی  53درصد از واحدهای مسکونی روستایی در استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهن��دس خواجهای -مدیرکل
و معاونین بنیاد مس��کن استان و مهندس میرزایی -رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان برگزار شد.
در این نشست مهندس خواجهای با اشاره به فعالیتهای بنیاد مسکن استان
در زمینه عمران روستایی گفت :از مجموع تعداد  710روستای باالی  20خانوار
اس��تان طبق سرشماری سال  95طرحهادی برای تعداد  702روستا تهیه شده
اس��ت .وی ادامه داد :میانگین اجرای طرحهادی روس��تایی در اس��تان زنجان
 56/3درصد و در سطح کشور  46/2درصد است که در این زمینه استان زنجان
باالتر از میانگین کشوری قرار دارد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در ادامه به بحث مقاومس��ازی واحدهای مسکونی نیز در سطح استان اش��اره کرد و افزود :میانگین مقاومسازی
واحدهای مسکونی در سطح کشور  42درصد و در استان  53درصد است که در این زمینه استان زنجان باالتر از میانگین کشوری قرار دارد.
مهندس خواجهای در ادامه بر گسترش تعاملهای بین دستگاههای اجرایی و جذب اعتبارهای ملی و استانی تأکید کرد و در مورد فعالیتهای
بنیاد مسکن استان با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی رایزنی و گفتگو شد.
در ادامه مهندس میرزایی با تأکید بر اینکه باید با داش��تن برنامهای منس��جم و مدون اقدامهای ویژهای در جهت تولید و رونق اقتصادی برای
پیش��رفت اس��تان داشته باشیم ،گفت :با توجه به فعالیتهای گس��ترده بنیاد مسکن استان در زمینه توسعه روستاها ،این نهاد برای تحقق این امر
باید زمینه مش��اركت همهجانبه ،همكاری و همدلی بین تمامی اهالی روس��تا را فراهم نماید و مس��ئولین نیز باید با برنامهریزی صحیح و توزیع
عادالنه منابع و اعتبارها ،رفاه و آس��ایش را برای روس��تاییان به ارمغان آورند .وی ادامه داد :باید با برنامهریزی و توجه ویژه به وضعیت زندگی،

خودبینی و خودپسندی مرد ،نشانه سستی عقل اوست -حضرت علی(ع)
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دیدار مدیرکل راهوشهرسازی با مدیرکل بنیاد مسکن استان
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ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،مهندس بیات منش -مدیرکل راهوشهرس��ازی
اس��تان به همراه معاونی��ن خود با مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس بیات منش با اش��اره به برخ��ی همکاریهای فیمابین این
دو مجموعه گفت :راهکارهای اجرای��ی و برنامهریزی برای اجرای پروژههای
اقدام ملی در حوزه تأمین مسکن از سوی این دو مجموعه صورت گرفته است.
س��پس مهندس خواجهای با بیان مطالبی گفت :باید با گس��ترش تعاملها و
همکاریها در مورد اجرای پروژههای مش��ترک ،گامه��ای مطلوبی در زمینه
توس��عه اس��تان و تأمین مس��کن محرومین برداشته ش��ود .وی افزود :با حل
مشکالت و گسترش تعاملها میتوان روند اجرایی پروژهها بهویژه در حوزه مسکن را سرعت بخشید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

توجه به استراتژی توسعه و بهبود زیرساختهای روستایی ،رفع نیازهای اساسی روستاییان و در نهایت ایجاد انگیزه در زمینه مشارکت روستاییان
در توس��عه کش��ور اقدامهای مهمی برداشته ش��ود که در این میان سازمان مدیریت و برنامهریزی استان آمادگی الزم جهت همکاری با این نهاد
انقالبی برای تحقق اهداف را دارد.

مهندس خواجهای :زیرساختهای الزم برای اجرای طرح ملی مسکن تقویت شود

به گزارش روابط عمومی ،مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن استان
در نشس��ت شورای مسکن گفت :در زمینه اجرای طرح ملی اقدام مسکن باید
به زیرس��اخت و مس��ائل زیربنایی بسیار توجه ش��ود تا در پایان کار به مشکل
برخورد نشود.
مهندس رضا خواجهای به اجرای طرح ملی اقدام مس��کن در اس��تان اشاره
کرد و گفت :س��هم بنیاد مسکن استان در اجرای طرح ملی اقدام مسکن بیش
از تعداد  1090واحد اس��ت .وی با بیان اینکه در زمینه اجرای طرح ملی اقدام
مس��کن باید به زیر ساخت و مسائل زیر بنایی بسیار توجه شود تا در پایان کار
به مشکل برخورد نشود ،افزود :درخواست میشود اخذ برخی از مدارک و اسناد
از متقاضیان مسکن به صورت حضوری انجام شود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان اینکه ساخت تعداد  ۹۰واحد مسکونی برای اقشار کمدرآمد هیدج هم در دستور کار بنیاد مسکن استان است.
تأکید کرد :معرفی متقاضیان برای دریافت تسهیالت بانکی تسریع شود تا روند اجرای طرح تقویت شود.

دیدار مهندس خواجهای با معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری

به گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس خواجهای -مدی��رکل و معاونین بنیاد
مسکن استان با مهندس شاددل -معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری در
زمینه گس��ترش تعاملها و حل مشکالت این نهاد در حوزههای مختلف دیدار
و گفتگو کردند.
در ابت��دا مهندس خواجهای در س��خنانی گف��ت :این نه��اد از طریق ایجاد
بس��تر و زمینههای مناس��ب به خوبی توانس��ته اقدامهای مناسبی را در جهت
محرومیتزدایی ،عمران و آبادانی روس��تاها بر دارد و نیز برای مقابله با تهدید
س��وانح طبیعی ،عملیات پیشگیری پیش از وقوع سانحه را با اجرای طرح ویژه
بهسازی و نوسازی سکونتگاههای آس��یبپذیر روستایی و همچنین بازسازی

برای انسان عیب نیست که حقش تأخیر افتد ،عیب آن است که چیزی را که حقش نیست بگیرد -حضرت علی(ع)
35
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مناطق سانحهدیده پس از وقوع سانحه همواره در دستور کار خود قرار داده است.
در ادام��ه مهندس ش��اددل با قدردانی از تالشهای مجموعه بنیاد مس��کن اس��تان ،عملکرد این نهاد را در اج��رای پروژههای عمرانی بهویژه
مقاومس��ازی واحدهای مس��کونی روستایی بس��یار مناسب دانست و آمادگی خود را برای گس��ترش تعاملها و حل مشکالت موجود در این نهاد
انقالبی اعالم نمود.

مهندس خواجهای :پذیرش ضمانت زنجیرهای از س��وی بانکها ،موجب ش��ده روند اعطای تسهیالت
مقاومسازی واحدهای روستایی در سطح استان با سرعت بیشتری انجام شود
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به گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس خواجهای -مدی��رکل و معاونین بنیاد
مسکن اس��تان با دادگر -مدیر امور شعب بانک سپه استان در زمینه گسترش
تعاملها و همکاریهای فیمابین دیدار و گفتگو کردند.
در ابت��دا مهندس خواجهای با تأکی��د اینکه ،بانکهای عامل با اس��تفاده از
ظرفیته��ای قانونی مانند ضمانت زنجیرهای به خوبی توانس��تهاند در اعطای
تسهیالت به روستاییان کمک نمایند ،گفت :تعامل مطلوب بین بانکها و بنیاد
مس��کن موجب شده ،روند اعطای تس��هیالت مقاومسازی واحدهای روستایی
در س��طح اس��تان با سرعت بیش��تری انجام ش��ود .وی ادامه داد :خوشبختانه
با برداش��ته ش��دن موانع گوناگون بهرهمندی از تس��هیالت مسکن بهویژه در
روستاها ،زمینه سهولت در دریافت این تسهیالت برای مقاومسازی و نوسازی
واحدهای مسکونی ،بیش از پیش فراهم شده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با قدردانی از عملکرد بانک س��په در زمینه تحقق اهداف بنیاد مس��کن ،همکاری و تعامل همه بانکها را باعث
ایجاد دلگرمی در جامعه ،ایجاد زیرساختهای الزم ،شناسایی نیازمندیهای جامعه و تحقق اهداف بر شمرد و بر گسترش تعاملها در زمینه اخذ
تسهیالت مقاومسازی واحدهای مسکونی تأکید نمود.
در ادامه دادگر در س��خنانی گفت :در حال حاضر هیچ محدودیتی در زمینه پرداخت تس��هیالت روس��تایی برای نوسازی و مقاومسازی از سوی
این بانک وجود ندارد و هم اکنون نیز در تالش هس��تیم روند پرداخت تس��هیالت مقاومسازی واحدهای روستایی استان را در سال جاری سرعت
بخشیده تا متقاضیان به راحتی از خدمات تسهیالت بهرهمند شوند .وی از آمادگی بانک سپه برای تعامل با سازمانها و ادارههای استان بهویژه
بنیاد مسکن جهت خدمترسانی مطلوب به مردم بهویژه اقشار کمدرآمد خبر داد و افزود :تا کنون همکاری بسیارخوبی بین بنیاد مسکن و بانک
س��په صورت گرفته که امیدواریم با گس��ترش تعاملها ،همکاریها و همچنین اس��تفاده از ظرفیت و پتانس��یل دهیاریها و بخشداریها شاهد
خدمترسانی ارزنده تر و بیشتر به مردم باشیم.
مدیر امور شعب بانک سپه استان عملکرد بانک سپه را بسیار موفق دانست و گفت :درصد رشد تسهیالت این بانک در سال  98بیشتر از درصد
رشد سپرده و منابع بوده است.

کاظمی :فعالیتهای بنیاد مسکن استان در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بسیار مطلوب میباشد

به گ��زارش روابط عمومی ،کاظمی -مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران
استان با مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار و گفتگو کرد.
در ابت��دا کاظمی در س��خنانی ،اهمیت تکریم این عزی��زان در زمینه ترویج
فرهنگ ایثار و شهادت را وظیفه همگان دانست و با سپاس از بنیاد مسکن در
زمینه اقدامهای انجام ش��ده ،فعالیتهای این نهاد در راس��تای ترویج فرهنگ
حسینی و ایثار شهادت را بسیار مطلوب عنوان نمود.
س��پس مهندس خواجهای با بیان مطالبی گفت :همه مسئولین باید سعی در
رفع و حل مشکالت ایثارگران و خانوادههای معزز آنان داشته باشند و ما نیز با
تمام توان آمادگی خدمت به جامعهایثارگران را داریم.

دو چیز را خداوند در دنیا کیفر میدهد :تعدی و ناسپاسی از پدر و مادر -حضرت محمد(ص)
36

ب��ه گزارش روابط عمومی ،ناصری آذر -مدیرکل اداره ثبت اس��ناد و امالک
اس��تان و ممیزی -مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان با مهندس خواجهای-
مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار ناصری آذر گفت :مجموعه ثبت اس��ناد و امالک هیچ گاه بنیاد
مس��کن را از خود جدا نمی داند و آمار اس��ناد صادره طی سالیان اخیر نشان از
جایگاه بنیاد مس��کن و اعتماد دو طرفه دارد که پس از این نیز این تعاملها و
همکاریها بیش از پیش گسترش خواهد یافت.
در ادامه ممیزی نیز اقدامهای بنیاد مسکن بهعنوان نهادی انقالبی

س��پس مهندس خواجهای با س��پاس از تالشهای این دو مجموعه ،بر تعاملهای بیش��تر برای تحقق اهداف بنیاد مس��کن در زمینه کمک به
محرومین و توسعه روستاها تأکید نمود.

دیدار با مدیرکل دیوان محاسبات استان در زمینه گسترش تعاملها

به گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس خواجهای -مدی��ركل و معاونین بنیاد
مسكن استان و حسنی -رئیس امور ذیحسابی بنیاد مسكن با بازگشا -مدیركل
دیوان محاسبات استان دیدار و گفتگو گردند.
در ابتدا مهندس خواجهای با ارائه توضیحهایی به عملكرد بنیاد مسكن استان
و وضعیت پروژههای عمرانی از س��وی این نهاد پرداخت و گفت :بنیاد مسکن
هم��واره بهعنوان نهاد حمایتی ،علم��ی و تخصصی به صورت قانونمند فعالیت
نموده است و همیشه در اجرای پروژهها موفق عمل نموده و به مسئله كیفیت
توجه ویژهای داشته است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با بیان اینکه برای رس��یدن به تحقق اهداف
بنیاد مسکن استان ،نیازمند حمایت و تعامل ویژه همه دستگاههای اجرایی بهویژه دیوان محاسبات هستیم ،گفت :وظیفه نظارتی سازمان دیوان
محاسبات موجب شده که همه پروژهها با دقت و حساسیت بیشتری پیگیری شود کهاین امر در توسعه استان نقش مهمی داشته است.
در ادامه بازگش�ا نیز از توجه بنیاد مس�كن به هزینه كرد صحیح و به موقع اعتبارها و همچنین كیفیت پروژهها قدردانی و
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بهوی�ژه در حوزه عمران و توس�عه روس�تاها را بس�یار مناس�ب
دانست و بر همکاری بیشتر با این مجموعه تأکید کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ناصری آذر :مجموعه ثبت اسناد و امالک هیچ گاه بنیاد مسکن را از خود جدا نمی داند

ابراز امیدواری كرد :با همكاریهای دس�تگاههای اجرایی اس�تان شاهد پیش�رفت هر چه بیشتر پروژههای عمرانی استان
خواهیم بود.

مهندس خواجهای :بنیاد مسکن روحیه و ماهیتی جهادی و خودجوش دارد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت س��تاد امر به معروف و نهی از منکر بنیاد
مسکن استان با حضور تیم ارزیابی مشترک استانداری ،حجتاالسالم شفاهی،
مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مسکن استان و اعضای ستاد امر به معروف
و نهی از منکر در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس خواجهای به بیان گزارشی در مورد اهداف این نهاد در حوزه
ام��ر به معروف و نه��ی از منکر پرداخت و گفت :بنیاد مس��كن ماهیتی امر به
معروف و نهی از منكری دارد و در حقیقت روحیه ،ماهیتی جهادی و خودجوش
را در ای��ن عرصه دارا میباش��د .وی امر به مع��روف را امر واجبی كه در قرآن
و احادیث مكرراً به آن اش��اره شده اس��ت دانست و افزود :پابرجایی بسیاری از

خویشتنداری ،زینت فقر است و سپاسگزاری زینت غنا و توانگری -حضرت علی(ع)
37
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واجبها به واس��طه امر به معروف و نهی از منكر میباش��د كه وظیفه یكایك افراد بوده و این مهم در صدر اس�لام از س��وی پیامبر(ص) با ارائه
الگوی رفتاری مناسب و اسالمی صورت پذیرفته است.
در ادامه ،حجتاالسالم شفاهی تأکید کرد :باید تدبیری اندیشیده شود تا روحیه معنوی و جهادی در میان اعضای بنیاد مسکن در زمینه خدمت
به مردم همواره حفظ ش��ود .وی ادامه داد :دبیرخانه ش��وراهای امر به معروف و نهی از منکر همواره فعال اس��ت و با تمام ارگانها و دستگاههای
اجرایی ارتباط دارد تا این فریضه الهی به طور کامل اجرایی شود.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان سمنان
نشست اجرای طرح اقدام ملی مسکن شهرستان شاهرود
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حض��ور مهندس فالحی -مدیرکل
بنیاد مس��کن استان ،مهندس عمیدی -مدیرکل راهوشهرسازی شرق استان و
معاونین و کارشناسان مربوطه در ادارهکل راهوشهرسازی شرق استان برگزار و
در مورد جانمایی اراضی تخصیص یافته برای اجرای طرح اقدام ملی مس��کن
در شهرس��تان ش��اهرود برگزار و پیرامون موارد مرتبط با اجرای طرح بحث و
تبادلنظر شد.

نشست بررسی مشکالت شهرستان مهدیشهر

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حض��ور مهندس فالحی -مدیرکل
بنیاد مس��کن استان ،مهندس میقانی -فرماندار شهرستان مهدیشهر ،مهندس
ادب -بخش��دار مرک��زی ،مهندس همتی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان و
هیئت امنای مس��جد حضرت ولیعصر(عج) طالبآباد در فرمانداری شهرس��تان
مهدیشهر برگزار شد.
در این نشس��ت به بررسی مشکالت مربوطه پرداخته و در ادامه در مورد رفع
موانع و مش��کالت پارک علم و فناوری شهرستان مهدیشهر بحث و تبادلنظر
صورت گرفت.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان فارس
دکتر طهماسبی :توجه به اقشار محروم و تأمین عدالت در توسعه آرمانهای نظام اسالمی است

به گزارش روابط عمومی ،دکتر فرهاد طهماسبی -نماینده مردم شهرستانهای
نی ریز ،اس��تهبان و بختگان در نشستی با مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان به بررس��ی راهکارهای توسعه روس��تایی در این شهرستانها پرداخت و
گفت :توجه به اقش��ار محروم و تأمین عدالت در توسعه آرمانهای نظام اسالمی
است.
در این نشست دکتر طهماسبی بر لزوم تسریع در رفع مشکل صدور واحدهای
مسکونی روستایی و شهرهای زیر  25000نفر جمعیت واقع در مناطق چهارگانه
محیط زیس��ت شهرستانهای یاد ش��ده تأکید کرد .وی همچنین استفاده از

همه ظرفیتهای قانونی برای گره گشایی در کار مردم و رسیدن

باالترین عبادت ،عفت شکم و شهوت است -امام محمد باقر(ع)
38

ی است که به منظور تأمین مسك 
ن
همچنین مهندس زمانی با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن گفت :بنیاد مس��كن نهاد انقالب اس�لام 
ی دولت تشكیل شد و از آن زمان تا کنون در راستای اهداف انقالب و آرمانهای
محرومان بهویژه روستاییان در چارچوب سیاستها و برنامهها 
نظام اسالمی و نیز برمبنای در اولویت قرار دادن نیازهای توسعه روستاها حرکت کرده است.
وی در پایان گزارش��ی از توس��عه و عمران روستایی در سطح شهرستانهای نی ریز ،استهبان و بختگان ،صدور سندهای صادر شده و واگذاری
زمین به زوجهای جوان ارائه داد.

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،دکتر حس��ین حس��ینزاده -نماین��ده مردم
شهرس��تانهای الرس��تان ،خنج ،گراش و اوز در مجلس ش��ورای اسالمی در
دی��دار با مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان افزای��ش اعتبارهای
عمرانی روس��تاهای شهرستانهای الرستان ،خنج ،گراش و اوز را خواستار شد
و گفت :آهنگ آبادانی و پیش��رفت روس��تاهای مناطق جنوبی استان که بیشتر
منطقه محروم و بی بضاعت اما با ظرفیت و پتانسیل باال هستند باید با افزایش
اعتبارهای عمرانی و تسهیالت با مدیریت جهادی شتاب گیرد.
دکتر حس��ینزاده افزود :توس��عه روس��تایی ،محرومیتزدای��ی و برخورداری
مناطق محروم از سهم عادالنه از توسعه یک مطالبه مردمی و جدی است که
باید با مشارکت و همراهی همه دستگاهها و نهادها محقق گردد.
وی با اشاره به برخی از شهرستانهای استان که از امکانات کمتری برخوردار هستند تأکید کرد :روستاییان از شریف ترین اقشار جامعه هستند
که میباید از بیش��ترین و بهترین خدمات بهرهمند باش��ند ،ظرفیتهای بی بدیل گردشگری روستایی در شهرستانهای خنج و اوز وجود دارد که
میبایست با برنامهریزی و اختصاص بودجه و اعتبار از آن استفاده کرد.
سپس مهندس زمانی با ارائه گزارشی از توسعه روستایی در استان یادآور شد :استان فارس در بسیاری از شاخصهای توسعه و محرومیت بیشتر
از متوسط کشوری رشد داشته است ،هر چند توسعه روستایی یک فرایند است و میبایست در طول یک بازه زمانی مورد ارزیابی قرار گیرد ،اما در
 10سال گذشته ما شاهد رونق دوچندان فعالیتهای ایجاد درآمد ،تأمین معیشت ،توسعه و محرومیتزدایی بیشتری در مناطق روستایی بودهایم.
در ادامه اصغر فرودی -فرماندار گراش نیز خواستار تهیه و بازنگری طرحهایهادی در روستاهای بخش مرکزی و بخش
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دکتر حس��ینزاده ،روستاییان از شریفترین اقشار جامعه هس��تند که باید از بیشترین و بهترین
خدمات بهرهمند شوند

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ب�ه عدالت در توس�عه را م�ورد تأکید قرار داد و گفت :شهرس�تانهای حوزه انتخابیه توانمندی قابل توجهی در توس�عه
روستایی بهویژه در حوزه توسعه گردشگری روستایی دارند که باید از توانمندیها استفاده بهینه کرد.

ارد شهرستان شد و اظهار داشت :طرحهادی روستایی بهعنوان محلیترین طرحهای توسعه و عمران روستاییمیتواند
تحوالت کالبدی قابل توجهی را در سکونتگاههای روستایی به وجود آورد.

اصغر فرودی تهیه زمین و تس��ریع در اجرای عملیات اقدام ملی مس��کن ،تهیه طرحهادی روستاهای کسرالدشت و شمسآباد ،تسریع در اجرای
 ۳۶قطعه واگذاری تجاری در فداغ و ...را از مهمترین دغدغه مسئولین و مردم شهرستان در این حوزه عنوان کرد .وی با اشاره به ساماندهی چند
س��کونتگاه و ایجاد روستای چکچک در بخش ارد شهرس��تان گراش ،گفت :به منظور توسعه متوازن شهرستان و انجام فعالیتهای کشاورزی،
صنعتی و ارائه خدمات بهتر به مردم ساماندهی چند فقره سکونتگاهی و ایجاد روستای جدید چکچک در دستور کار قرار گرفت.

فرماندار :توسعه و محرومیتزدایی روستایی یک مطالبه جدی است

به گزارش روابط عمومی ،امیری -فرماندار شهرس��تان ش��یراز به همراه گروهی از مسئوالن محلی ،مدیر و کارشناسان بنیاد مسکن شهرستان
ش��یراز از روس��تاهای منطقه سیخ دارنگون بازدید کرد و ضمن ارزیابی پروژههای عمرانی بنیاد مسکن شهرستان شیراز در نشست پرسش وپاسخ
و بررسی مشکالت این روستا شرکت نمود.
محمدرضا امیری در بازدید از روس��تاهای این شهرس��تان بر لزوم تداوم توس��عه و محرومیتزدایی در این مناطق تأکید کرد و گفت :توس��عه و
محرومیتزدایی روستایی یک مطالبه جدی است که با مشارکت و تالش بنیاد مسکن و همراهی نهادهای مردمی محقق میشود .وی استفاده

چه بسیارند دانشمندانی که جهلشان آنها را کشته در حالی که علمشان با آنهاست اما
به حالشان سودی نمیدهد -حضرت علی(ع)
39
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از ظرفیتهای توس�عه روستایی ،تأمین معیش�ت ،تالش برای ماندگاری روستاییان و کاهش مهاجرتها ،تأکید بر اجرای
طرحهای عمرانی و بهس�ازی روس�تایی را از جمله مؤلفههایی دانس�ت که با تالش
جمعی و مشارکت عمومی میبایست محقق گردد.

س��پس مهندس مسعود صف ش��کن -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ش��یراز نیز با ارائه گزارشی از
عملکرد بنیاد مسکن شهرستان شیراز در منطقه سیاخ دارنگون به بیان تعداد تسهیالت مقاومسازی
پرداخت ش��ده ،اس��ناد صادره ،بهسازی و اجرای طرحهادی اش��اره کرد و گفت :این منطقه از جمله
مناطق مستعد در شهرستان شیراز برای توسعه روستایی و گردشگری است که باید از ظرفیتهای
آن بهرهگیری کرد.
در پایان امیری از فعالیتهای انجام شده توسط بنیاد مسکن شهرستان شیراز قدردانی کرد.
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امامجمعه :کار جهادی و محرومیتزدایی در روستاها باید شتاب گیرد

به گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالم محسن روحانی -امامجمعه شهرستان خفر
بر لزوم تداوم توسعه و محرومیتزدایی در مناطق روستایی این شهرستان تأکید کرد
و گفت :بنیاد مسکن بهعنوان یک نهاد انقالبی این کار مهم را بر عهده دارد و باید از
همه ظرفیتهای قانونی در این راه بهرهگیری شود.
حجتاالسالم محس��ن روحانی در دیدار مدیر و گروهی از کارکنان بنیاد مسکن
شهرس��تان خفر در س��خنانی خواس��تار توجه بیشتر به قش��ر محرومین شد و بنیاد
مسکن را یک نهاد انقالبی و جهادی دانست و از تالشهای کارکنان بنیاد مسکن
این شهرس��تان قدردانی نمود .وی در ادامه تأکید کرد که باید برای رفع مش��کالت
روستاییان آستین همت باال زد و از ظرفیتها و امکانات موجود برای ایجاد سهم عادالنه از توسعه روستایی در این مناطق کوشید.
در این دیدار جوکار -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان خفر با ارائه گزارشی در مورد عملکرد این نهاد در حوزههای عمران روستایی خاطر نشان
کرد :بنیاد مسکن بهعنوان یکی از نهادهای برخاسته از نظام جمهوری اسالمی ،در طول فعالیت خود اقدامهای مؤثر و ارزشمندی را در روستاها
و برای ساکنین محروم آنها انجام داده است.
سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرس��تان خفر با سپاس از حمایت و همراهی امامجمعهاین شهرستان خواس��تار مشارکت و همراهی مردم ،نهادهای
مردمی و همچنین تالش جمعی برای رسیدن به اهداف توسعه و محرومیتزدایی در این شهرستان شد.

مهندس زمانی :دهکهای مختلف جامعه میتوانند در طرح اقدام ملی صاحب مسکن شوند

به گزارش روابط عمومی ،مهندس عطاءا ...زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان اینکه دهکهای مختلف جامعه میتوانند در طرح اقدام
ملی صاحب مس��کن ش��وند گفت :س��ازوکارهای اجرای این طرح به گونهای تدوین شده که براساس سیاس��ت دولت حضور دهکهای مختلف
اجتماعی در طرح امکان پذیر باشد و بر این اساس سبد مختلفی از طرحها در این پروژه تعریف شده است.
مهندس زمانی در نشس��ت کارگروه تخصصی طرح اقدام ملی مس��کن که با حضور گروهی از مس��ئوالن اس��تانی و محلی اس��تان ،معاون و
کارشناسان واحد مسکن شهری بنیاد مسکن استان و مدیر پروژه اقدام ملی منطقه و مدیرکل و کارشناسان راهوشهرسازی برگزار شد به بررسی
آخرین مصوبههای نشست کارگروه و برنامهریزی برای طرح آن در شورای مسکن پرداخت .وی در این نشست با بیان مطالبی افزود :قیمت هر
مترمربع مسکن در این طرح بسته به شرایط واحد مسکونی و ساختمان متفاوت است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان خاطر نشان کرد :موضوع قابل توجهاین است که در س��اخت خانههای این طرح از همه استانداردهای مهندسی
بهرهگیری خواهد شد و همه آموزههای مهندسی در استاندارد ساختوساز رعایت خواهد شد.
در این نشست در مورد مشکالت سامانه ،تعامل با شهرداریهای منطقه و چگونگی صدور پروانه بحث و تبادلنظر شد.
گفتنی است بنیاد مسکن کشور در طرح اقدام ملی مسکن برای ساخت ،تعداد  ۱۳۸000واحد سهمیه دارد که اجرای این طرح در شهرهای زیر
 ۱۰۰هزار نفر جمعیت و برخی از ش��هرهای بیش��تر از این تعداد از جمله سه ش��هر جهرم ،فسا و مرودشت در استان فارس به عهده بنیاد مسکن
گذاشته شده است.

فضیلتی چون جهاد نیست و جهادی چون مبارزه با هوای نفس نیست -امام محمد باقر(ع)
40
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت طرح اقدام ملی مسکن شهرستانهای
جنوب اس��تان با حضور مهندس زمانی -مدی��رکل و مهندس پروری -معاون
مسکن شهری ،باقری فرد -مدیرکل راهوشهرسازی و جلیل حسنی -فرماندار
ویژه شهرس��تان الرس��تان و فرمانداران شهرس��تانهای گ��راش ،اوز ،خنج و
همچنین ش��هرداران ،مدیران بنیاد مس��کن شهرس��تانهای جنوب اس��تان و
گروهی از مسئوالن محلی برگزار شد.
در ابتدا مهندس زمانی با بیان اینکه طرح اقدام ملی به تعادل بخشی عرضه
مسکن کمک فراوانی میکند گفت :اجرای این طرح در برخی از شهرهای زیر
 100هزار نفر جمعیت با مش��ارکت بنیاد مس��کن در استان فارس کلید خورده
است و امیدواریم با اجرای دقیق آیین نامههای اجرای طرح شاهد بهینهسازی
تولید مسکن و دستیابی به جریان پایدار در تولید مسکن باشیم.
وی افزود :از ظرفیتهای قانونی برای اجرای بهینه طرح اقدام ملی در استان باید استفاده شود.
در ادامه مهندس پروری و باقری فرد نیز دیدگاههای تخصصی خود را پیرامون چگونگی اجرای طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای زیر 100
هزار نفر جمعیت با مشارکت بنیاد مسکن ارائه دادند.
همچنین جلیل حس��نی و فرمانداران شهرس��تانهای گراش ،اوز و خنج نیز به بیان دیدگاههای خود پیرامون آمادگی این ش��هرها برای اجرای
طرح اقدام ملی پرداختند.
در پایان شهرداران و مدیران بنیاد مسکن شهرستانهای جنوب استان نیز بر لزوم هماهنگی برای اجرای طرح یاد شده در شهرها تأکید کردند
و احمد دالور -معاون عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان الرستان برای رفع مشکالت و هماهنگی اجرای بهینه طرح قول مساعد داد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس :طرح اقدام ملی به تعادل بخشی عرضه مسکن کمک فراوانی میکند

نشست مشترک بنیاد مسکن با اداره ثبت اسناد و امالک

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس ابراهیمی -مدیر بنیاد
مس��کن شهرس��تان اس��تهبان با مهندس ابراهیمی -مدیر اداره ثبت اسناد و
امالک شهرستان برگزار شد.
مهن��دس ابراهیمی با بیان مطالبی گفت :تس��هیل در صدور اس��ناد مالکیت
موجب شتاب بخشی به توسعه روستایی است .وی بر لزوم تثبیت اجرای طرح
صدور و واگذاری اسناد مالکیت شهری و روستایی با تعامل به وجود آمده بین
دستگاهها تأکید کرد.
مدیر بنیاد مس��کن شهرستان اس��تهبان افزود :صدور اسناد مالکیت شهری
و روس��تایی در شهرستان استهبان با مش��ارکت و همکاری اداره ثبت اسناد و
امالک پیگیری و دنبال شده است و تاکنون بیش از  6000جلد سند روستایی
و همچنین بیش از  800جلد سند شهری در این شهرستان صادر شده است.
مهندس ابراهیمی با بیان توانایی صدور س��ند روس��تایی گفت :در برنامه س��ال جاری صدور اسناد مالکیت در شهرهای ایج ،رونیز و استهبان و
همچنین روس��تاهای این شهرس��تان دنبال و پیگیری خواهد شد .وی نیز با تأکید بر تعامل و همکاریهای به وجود آمده صدور اسناد مالکیت را
راهکاری برای قانونمند شدن معامالت و تثبیت مالکیت دانست.

شهرستان زرین دشت مقام برتر استان در حوزه محرومیتزدایی و عمران روستایی

به گزارش روابط عمومی ،بنیاد مس��کن شهرس��تان زرین دش��ت در سال  98برای هفتمین سال متوالی مقام نخست را در حوزه عمران ،توسعه
روس��تایی و محرومیتزدایی به دس��ت آورد ،این نهاد با تحقق  128/8درصدی عملکرد در سال گذش��ته در جایگاه نخست در بین بنیاد مسکن
شهرستانهای استان قرار گرفت.

هیچ بندهای عالم نباشد تا این که به باال دست خود حسد نبرد و زیر دست خود
را خوار نشمارد -امام محمد باقر(ع)
41
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مهندس امیر برومند -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان زرین دشت با بیان اینکهاین بنیاد در س��الی که گذشت از همه ظرفیتهای قانونی برای
توسعه و محرومیتزدایی بهرهگیری کرد گفت :در سال جاری هم رویکرد فعالیت جهادی و محرومیتزدایی با بهرهگیری از توان نیروهای خدوم
در این شهرستان دنبال میشود.
مهندس برومند ادامه داد :با پیگیری انجام ش��ده تمام روس��تاهای زرین دش��ت دارای کد پروژه شدهاند و روستاهای پنج چاه ،فرج بیگی ،قلعه
کدویه ،حیدرآباد چاه انجیر ،چاه زبر و بن دشت نیز در طرح توسعه قرار دارند.
گفتنی است ابراهیم خرم -فرماندار شهرستان زرین دشت کسب رتبه نخست فعالیتهای عمرانی توسط بنیاد مسکن این شهرستان را تبریک
گفت و خواستار تداوم فعالیتهای توسعه و محرومیتزدایی در این شهرستان شد.

مهندس عبداللهی :ساخت تعداد  200واحد مسکن طرح اقدام ملی در شهرستان خنج دنبال میشود
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس احمد عبداللهی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان خنج با
ش��هردار شهر خنج از آمادگی بنیاد مسکن برای س��اخت تعداد  200واحد مسکن طرح اقدام
ملی در شهرستان خنج خبر داد و خواستار مشارکت و همراهی شهرداری و نهادهای مسئول
در این عرصه شد.
مهندس عبداللهی ابراز امیدواری کرد که در س��ال جاری پس از فراهم ش��دن بس��ترهای
اجرایی بیش از  200واحد در ش��هر خنج ش��روع به س��اخت ش��ود .وی گف��ت :دولت برای
رفع مش��کل مسکن دهکهای س��وم تا هشتم جامعه طرح مس��کن اقدام ملی را طراحی و
برنامهریزی کرده اس��ت و اجرای این طرح به عهده بنیاد مس��کن گذاش��ته شده است که در
این مورد بیش از  400نفر در دو مرحله ثبت نام و تقاضای متقاضیان در مرحله اول از سوی
وزارت راه شهرسازی تأیید شده است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان خنج در ادامه خواستار تسریع در صدور پروانه ساخت شد .وی
درخواس��ت کرد :ش��هرداری اقدامهای الزم را در مورد مجوز ساختوس��از انجام و تسریع در
صدور پروانه ساخت را فراهم کند تا بتوان با توجه به بسترهای فراهم شده نسبت به ساختوساز مسکن اقدام ملی مبادرت شود.
در ادامه مهندس محمودی -ش�هردار ش�هر خنج با قدردانی از خدماترس�انی بنیاد مس�کن به روس�تاییان گفت :تأثیر

فعالیتهای بنیاد مس�کن در روس�تاها انکارناپذیر است و بنیاد مسکن خدمات ارزندهای در محرومیتزدایی و عمران و
آبادی روستاها به انجام رسانده که شاهد اینگونه فعالیتها و پیشرفت روستاها ،خدماترسانی به روستاییان و شهرها
از جمله سیل استانهای گلستان؛ لرستان؛ خوزستان و فارس هستیم.

در پایان شهردار شهر خنج ابراز امیدواری کرد که بتوانیم خدماتی که در مورد طرح اقدام ملی بهاین شهرداری محول شده در اسرع وقت انجام
گیرد تا بتوانیم در این طرح مشارکت داشته باشیم.
گفتنی است مهندس عبداللهی با شهرداری شهر خنج و مسئول نظام مهندسی این شهرستان دیدار و راهکارهای اولیه شروع طرح اقدام ملی
مسکن شهری را بررسی کردند.

مهندس زمانی :مستندس��ازی ش��هرهای زیر  25000نفر جمعیت و مناطق روس��تایی اس��تان برای
صدور اسناد مالکیت
به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد
مس��کن استان و سیدمهدیهاشمی -مدیرکل اداره ثبت اسناد و امالک استان
برگزار شد.
در ابت��دا مهندس زمانی بر لزوم مستندس��ازی ش��هرهای زی��ر  25000نفر
جمعیت و مناطق روس��تایی استان برای تسهیل در صدور اسناد مالکیت تأکید
کرد و گفت :امسال با همکاری بین بخشی شاهد گشایشهای جدیدی در این
حوزه خواهیم بود .وی با بیان اینکه صدور اس��ناد مالکیت با همکاری مشترک

هر چیز دارای سیماست و سیمای دین شما نماز است -حضرت علی(ع)
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بنیاد مس��کن و ادارهکل ثبت اس��ناد و امالک در روس��تاها و شهرهای زیر  25000نفر جمعیت استان دنبال میش��ود افزود :این رویکرد بخشی
از توس��عه روس��تایی اس��ت که منجر به قانونمند شدن معامالت در شهرها و روستاها ،کاهش واس��طهگری ودالل بازی ،افزایش رغبت و تمایل
روستاییان برای ماندگاری در روستاها و افزایش ضریب اشتغال در این مناطق خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :در سالی که گذشت تعداد  5446سند روستایی و  ۲725سند شهری در شهرهای زیر  ۲۵000نفر در استان
فارس صادر شده است ،شاخص صدور سند روستایی در استان  67/7درصد و این شاخص در شهرهای زیر  ۲۵000نفر جمعیت  16/7درصد است.
مهندس زمانی در ادامه گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن در مورد واگذاری زمین به متقاضیان و زوجهای جوان ارائه داد.
سپس سیدمهدیهاشمی با اشاره بهاین که توسعه روستایی مقدمه توسعه ملی است تداوم همکاری ادارههای ثبت اسناد و امالک و بنیاد مسکن
را گامی ارزش��مند در تحقق منویات مقام معظم رهبری در این زمینه برش��مرد .وی با اش��اره به فعالیتهای صورت پذیرفته در این زمینه و نقش
مؤثری که روستاییان میتوانند در سال جهش تولید داشته باشند ابراز امیدواری نمود تا با استفاده از ظرفیتهای قانون ساماندهی عرضه و تولید
مسکن نسبت به صدور اسناد مالکیت اقدام گردد.
مدیرکل اداره ثبت استان با اشاره به صدور  8159جلد سند در زمینه قانون ساماندهی طی سال گذشته در ادارههای تابعه ثبتی این استان خاطر
نش��ان نمود :نیل به نتایج مطلوب در زمینه تس��هیل و تسریع در مستندسازی مناطق محروم و روستایی ،همگامی ادارههای مرتبط را میطلبد و
با توجه بهاین که توسعه روستایی مقدمه توسعه ملی است تداوم همکاری ادارههای ثبت اسناد و امالک و بنیاد مسکن گامی ارزشمند در تحقق
منویات مقام معظم رهبری در این راستا میباشد.
هاش��می گفت :ضروری اس��ت با توجه به نقش تسهیلگر قانون ساماندهی در مرتفع نمودن مشکالت تثبیت مالکیت بافت مسکونی روستاها و
شهرهای زیر  25000نفر جمعیت همکاریهای دو دستگاه همچون سالهای گذشته افزایش یابد و از آمادگی مجموعه ثبتی این استان در تداوم
تعامل با ادارههای بنیاد مسکن در این زمینه طی سال جاری خبر داد.

امامجمعه :تالش و فعالیت جهادی برای توسعه روستایی برجسته و قابل توجه است

به گزارش رواب��ط عمومی ،حجتاالسالموالمس��لمین غالمرضا دروندپور-
امامجمعه شهرس��تان زرین دش��ت ،نماینده ولیفقیه و فرمانده ناحیه مقاومت
بس��یج شهرس��تان از مهندس امیر برومند -مدیر بنیاد مسکن شهرستان زرین
دش��ت و کارکنانش به دلیل کسب مقام نخست استان در ارزیابی عملکرد این
نهاد در تمامی حوزهها در هفتمین سال متوالی قدردانی کردند.
حجتاالسالموالمس��لمین غالمرضا دروندپور با اهدای لوح سپاس از تالشها
و خدمات بنیاد مس��کن شهرس��تان زرین دش��ت در کمکرس��انی به واحدهای
آسیبدیده از سیل ،ساخت ،بازسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی شهری و
روستایی شهرستان قدردانی کرد .وی خاطر نشان کرد :دستیابی بهعنوان

برتر برای هفت سال متوالی در شهرستان زرین دشت جایگاهی است که بیانگر تالش جمعی مدیریت و کارکنان بنیاد مسکن
است و امید است امسال نیز با حمایت مسئوالن شهرستان و استان همین جایگاه برای شهرستان زرین دشت حفظ گردد.

س��پس مهندس امیر برومند نیز با س��پاس از حجتاالسالم دروندپور -امامجمعه زرین دش��ت ،نماینده ولیفقیه و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج
زرین دش��ت گفت :بنیاد مس��کن شهرس��تان زرین دشت در هفتمین سال پیاپی عنوان برتر اس��تان در ارزیابی شاخصهای عملکردی در تمامی
حوزهها را از آن خود نموده اس��ت و این جایگاه جز با حمایت مس��ئوالن و تالش جمعی به دس��ت نمی آید .وی در ادامه گزارشی از فعالیتهای
انجام شده توسط این نهاد را ارائه داد.

گشایشهای جدید برای واگذاری اراضی در شهر دهکویه

به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترک مهندس زائری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان الرستان با علی اسکندری -شهردار دهکویه شهرستان
الرستان و گروهی از اعضای شورای اسالمی شهر جدید دهکویه پیرامون بررسی مشکالت واگذاری زمین این شهرستان برگزار شد.
در ابتدا مهندس ناصر زائری خواس��تار ایجاد گش��ایشهای جدید برای تأمین زمین مورد نیاز مس��کن زوجهای جوان و متقاضیان گردید.وی با
بیان اینکه تأمین زمین مورد نیاز برای توس��عه ش��هرهای زیر  25000نفر جمعیت و روستاها از جمله کارکردهای اصلی بنیاد مسکن است گفت:

از جفا بپرهیز چون جفا برادری را نابود میکند -حضرت علی(ع)
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در س��الهای گذش��ته شاهد شتاب بخشی این موارد در شهرستان الرس��تان بودهایم که بیش از شاخص متوسط استان فارس رشد به دست آمده
است.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان الرستان با اش��اره به تحوالت به وجود آمده
ناش��ی از توسعه روستایی در مناطق روستایی این شهرستان افزود :هر چند در
سالهای گذشته حجم فعالیتهای توسعه در مناطق روستایی باال بوده است اما
حجم محرومیتها نیز در این مناطق باال اس��ت و میطلبد تا در س��ال جهش
تولید توسعه روستایی در این شهرستان شتاب بیشتری گیرد.
در ادامه کارشناسان و مسئوالن در مورد مسائل توسعه در شهر دهکویه نقطه
نظرات کارشناسی و راهنماییهای الزم را ارائه نمودند.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قزوین
فاطمه محمدبیگی :عمران روستاها مهمترین عامل کاهش مهاجرت به شهرها است

به گزارش روابط عمومی ،فاطمه محمدبیگی -نماینده مردم شهرستانهای
البرز و آبیک در مجلس ش��ورای اس�لامی گف��ت :محرومیتزدایی و عمران
روستاها با کمک بنیاد مسکن از مهاجرت به شهرها جلوگیری میکند.
مهن��دس اصغر گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و هیئ��ت همراه و
حجتاالسالم رمضانی -قائممقام نماینده ولیفقیه و مدیرعامل انجمن خیرین
مسکنس��از اس��تان با فاطمه محمدبیگی دیدار و در مورد وضعیت امور عمران
روستایی و فعالیتهای بنیاد مسکن تبادلنظر کردند.
در ابتدا فاطمه محمدبیگی در س��خنانی گفت :بنیاد مس��کن نهادی خدمت
محور اس��ت که برای محرومیتزدایی تالش میکند و خدمت در این دستگاه
افتخار بزرگی اس��ت .وی افزود :فعالیتهای عمرانی و خدمات خوبی توس��ط
بنیاد مسکن در روستاها صورت گرفته که میتواند به افزایش انگیزه ماندن مردم در روستا و جلوگیری از مهاجرت کمک کند و باید فعالیتهای
آن حمایت شود تا در حوزه مسکن روستایی شاهد اقدامهای خوبی در سالهای پیش روباشیم.

نماینده مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :استفاده از ظرفیت کمکهای مردمی و مشارکت دهیاریها در پروژههای
عمرانی ضروری است و در تهیه طرحهایهادی میتوان از تحلیلهای مردم شناسانه و بوم شناسی استفاده کرد.

محمدبیگی گفت :در روس��تاها با حفظ هویت و یکپارچگی فرهنگی و س��اختار روس��تا میتوان با ساخت مسکن معیشت محور و ایجاد مشاغل
روستایی برای رونق روستاها اقدام کنیم و باید قوانین صحیحی در این مورد تدوین و تصویب شود.
در ادامه مهندس گونجی با ارائه گزارشی از اهم فعالیتهای بنیاد مسکن در زمینههای مختلف گفت :نیمی از واحدهای مسکونی روستایی در
استان مقاومسازی شده و در حال حاضر ضرورت دارد نسبت به افزایش اعتبارهای عمرانی این نهاد اقدام مؤثری صورت گیرد تا این نهاد بتواند
در کوتاه مدت نسبت به تغییر چهره روستاهای باقی مانده موفق عمل کند.

دکتر گرکانی :براس��اس بررس��یها و مطالعات انجام شده ۳۰ ،درصد روس��تاهای ایران در معرض
سیالب و فرونشست زمین قرار دارند

به گزارش روابط عمومی ،دکتر گرکانی -رئیس پژوهش��کده س��وانح طبیعی کشور گفت :براس��اس بررسیها و مطالعات انجام شده ۳۰ ،درصد
روستاهای ایران در معرض سیالب و فرونشست زمین قرار دارند که باید تا پایان برنامه ششم توسعهایمنسازی شوند.
دکتر سیدامیرحسن گرکانی در نشست ستاد هماهنگی مدیریت بحران استان که پیرامون بررسی رانش زمین برگزار شد ،افزود :در همین رابطه
طرح مطالعه پایدارسازی،ایمنس��ازی و تثبیت روس��تاها در دستور کار قرار دارد .وی با بیان اینکه تعداد  ۱۸۰روستای کشور نیز در معرض رانش
زمین هستند ،گفت :این موضوع یکی از دغدغهها و چالشهای حوزه مدیریت بحران است که باید در ساختوساز واحدهای روستایی مورد توجه

گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنم میشود -امام حسین(ع)
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در
دیدار با مدیرکل بحران استانداری گفت :مهندسان بومی این استان از این پس در
اولویت تهیه و بازنگری طرحهایهادی روستایی قرار دارند.
مهندس گونجی افزود :با توجه بهاینکه اس��تان در حوزه ش��رکتهای خصوصی
مشاور با کمبودهایی روبرو است ،در گذشته برای تهیه و حتی بازنگری طرحهادی
از ظرفیت س��ایر استانهای همجوار استفاده کرده اس��ت .وی ادامه داد :در زمینه
ارتقا بخش��یدن به س��طح دانش مهندسان رشته شهرس��ازی استان ،سیاست سال
جاری بنیاد مس��کن ،اس��تفاده از ظرفیت و توانمندیهای مهندس��ان بومی دارای
پروانه اش��تغال و عضو نظام مهندسی س��اختمان جهت تهیه طرحهادی روستایی
استان خواهد بود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان مطالبی گفت :دارا بودن مدرک فوق لیسانس و یا لیسانس شهرسازی ،پروانه اشتغال بهکار و سابقه در تهیه
طرحهادی روستایی از الزامات و شرایط شرکت در تهیه و بازنگری این طرح است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهندسان بومی این استان از این پس در اولویت تهیه و بازنگری طرحهایهادی روستایی قرار دارند
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قرار گیرد.
رئیس پژوهش��کده س��وانح طبیعی کشور افزود :پژوهش��کده سوانح طبیعی
کش��ور بعد از وقوع سیل در استان لرستان و خس��ارتی که به روستاهای واقع
در مناطق س��یلزده در ابتدای س��ال  ۹۸وارد آمد اقدام ب��ه مطالعات تثبیت و
ایمنسازی روستاهای حادثهدیده کرده است.
دکتر گرکانی با اش��اره به تجربههای ناموفق جابجایی روستاهای حادثهدیده
در زمان جنگ و هزینه بر بودن و پیامدهای آن ،گفت :تثبیت ،ایمنس��ازی و
پایداری روس��تاها در توسعه اقتصادی و اجتماعی مردم تأثیر بسزایی دارد و از
خالی ش��دن سکنه در روستاها پیش��گیری میکند .وی با اشاره به دستور کار
قرار داش��تن طرح پهنه بندی روستاهای کشور به لحاظ آسیب پذیری در برابر
بالیای طبیعی ،تصریح کرد :این اقدام برای شناسایی مخاطرات طبیعی در روستاها و اتخاذ تمهیدهای الزم برای پیشگیری و کاهش خسارتها
با جدیت در دستور کار قرار دارد.
رئیس پژوهش��کده س��وانح طبیعی کشور یادآور شد :برای اجرای پهنه بندی روستاها امسال برخی از نقاط روستایی بهعنوان پایلوت شناسایی و
این طرح در آنها اجرا خواهد شد.

آزمون علمی دوره فرهنگی دفتر نمایندگی ولیفقیه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالم رمضانی -قائممقام نماینده ولیفقیه
در بنیاد مس��کن اس��تان با اش��اره به اهمیت دورههای فرهنگ��ی در این نهاد
گفت :این آزمون در س��ال گذش��ته به دلیل شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت
پروتکلهای بهداشتی این ایام به تعویق افتاد که در سال جدید با رعایت نکات
بهداشتی برگزار شد.
حجتاالسالم رمضانی افزود :در سال جدید دورهها و برنامههای فرهنگی با
همکاری مدیران و کارکنان این نهاد در استان برگزار میگردد.

از سستی و بی قراری بپرهیز که این دو کلید هر بدی میباشند -امام محمد باقر(ع)
45

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قم
دیدار مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن با حجتاالسالم و المسلمین ذوالنوری
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس بلدی -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن
استان با حجتاالسالموالمس��لمین ذوالنوری -نماینده مردم شهرستان قم در
مجلس شورای اسالمی دیدار کردند.
در این دیدار مهندس بلدی گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مس��کن در استان
و برنامههای آینده ارائه نمود .وی با اش��اره به طرح مس��کن اقدام ملی گفت:
با توجه به اس��تقبال متقاضیان طرح اقدام ملی مس��کن از همان ساعات اولیه
ظرفیت ثبت نام ش��دگان در سامانهآباد به طور کامل در استان قم و شهرهای
تابع تکمیل و مراحل بعدی نیز جهت تش��کیل پرونده به متقاضیان ثبت نامی
اطالعرسانی خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مس��کن استان در ادامه خواس��تار تهیه زمین با قیمت مناسب
تحویل بنیاد مسکن شود تا بتوانیم با ساخت مسکن مناسب به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه خدمت کنیم.
س��پس حجتاالسالموالمس��لمین ذوالنوری با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن در کمکرس��انی به زلزله زدگان کرمانشاه و سیل زدگان
استانهای گلستان ،خوزستان و لرستان ،نوسازی بافت فرسوده شهر قم را حرکت مهمی دانست و گفت :بنیاد مسکن در این زمینه بسیار موفق
عمل نموده است که از این طرح حمایت میکنیم و این موضوع باعث دلگرمی مردم به نظام و کشور میشود.

نشست مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی استانداری
به گزارش روابط عمومی ،علیپور -مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد ،بازرسی و
امور حقوقی اس��تانداری شهرستان قم با مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مسکن
استان دیدار و گفتگو کرد.
در ای��ن دیدار مهن��دس بلدی گزارش��ی از برنامههای عمران��ی و همچنین
فعالیتهای بنیاد مس��کن استان در مورد رعایت پروتکلهای بهداشتی و طرح
فاصلهگذاری اجتماعی در زمینه صیانت از س�لامت کارکنان و شهروندان ارائه
نمود.
در ادامه علیپور با اش��اره به ش��یوع ویروس کرونا ،رعایت حقوق شهروندی
و جل��ب رضایتمن��دی م��ردم را م��ورد تأکید ق��رار داد و گفت :ط��رح رعایت
فاصلهگذاری اجتماعی و توصیههای بهداش��تی دارای اولویت میباشند و بنیاد
مسکن تاکنون در مقابله با ویروس کرونا ،رعایت پروتکلهای بهداشتی و دستورالعملهای ابالغی موفق عمل نموده است.

بررسی پروژههای طرح اقدام ملی مسکن

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��تی ب��ه صورت ویدئ��و کنفرانس با حضور
دکتر اصالنی -مدیرکل دفتر امور اقتصاد مس��کن و بازآفرینی ش��هری وزارت
راهوشهرس��ازی ،مهندس صبوری -مدیرکل راهوشهرسازی ،مهندس بلدی-
مدیرکل اس��تان و مهندس رضوانپور برگزار ش��د که در آن مس��ائل مربوط به
پروژههای طرح اقدام ملی مسکن در استان قم بررسی گردید.

هر سختی و گرفتاری در برابر دوزخ ،عافیت است -حضرت علی(ع)
46

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی با حض��ور مهندس صبوری-
مدیرکل راهوشهرس��ازی ،مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مسکن و معاونین دو
دستگاه در مورد برنامهریزی برای اجرای پروژههای اقدام ملی در دفتر مدیرکل
راهوشهرسازی استان برگزار شد.
گفتنی اس��ت در این نشس��ت تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای پروژههای
طرح اقدام ملی مس��کن جهت خدماترسانی به اقشار کم در آمد در شهرهای
کهک ،جعفریه ،قنوات و دستجرد مورد بررسی قرار گرفت.

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،کمیس��یون هماهنگ��ی بانکهای اس��تان با حضور
خانی -مدیر ش��عب بانک کش��اورزی استان و دبیر کمیس��یون هماهنگی بانکها،
اوروجی -مدیرکل مدیریت بحران اس��تان ،مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان ،خاکساری -مدیریت شعب بانک مسکن استان ،مدیران عامل و نمایندگان
بانکهای ملی ،ملت ،صادرات ،سپه ،رفاه و ...به منظور تســریع و تسهیل در روند
پرداخت تس��ــهیالت طرح ویژه بهسازى مس��كن روستایى و همچنین سایر موارد
فیمابین در بانک صادرات استان تشکیل شد.
در ابتدا مهندس بلدی گزارش��ی در مورد بهسازی و نوسازی مسکن روستایی ارائه
نمود و گفت :کشور ما از لحاظ مستعد بودن برای حوادث طبیعی در ردههای باال قرار
دارد و با توجه بهاینکه استان قم در پهنه بندی لرزهخیزی کشور ،جزء مناطق با خطر نسبی زیاد میباشد و گسلهای فراوانی در مناطق مختلف استان
وجود دارد ،مصونیت و امنیت روستاییان به واحدهای مسکونی مقاوم و امن در مقابل حوادث طبیعی مثل زلزله ،سیل و ...بستگی دارد.
وی در ادامه با قدردانی از همکاری بانکهای عامل با بنیاد مسکن ،یکی از مشکالت طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی را عدم قبول ضمانت
س��فته زنجیرهای از طرف بعضی از ش��عبههای بانکهای عامل دانست و گفت :اگرش��رایط پرداخت تسهیل شود متقاضیان بیشتری میتوانند از
این طرح بهرهمند شوند.
س��پس اوروجی با س��پاس از بنیاد مس��کن و همکاری بانکها در پرداخت تسهیالت به متقاضیان بازس��ازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی
خسارتدیده ناشی از بارندگیهای اخیر ،بر قبول ضمانت زنجیرهای و پیگیری استقرار دستگاه خودپرداز در روستاهای استان تأکید کرد.
در پای��ان خان�ی با قدردانی از فعالیتهای صورت گرفته توس�ط بنیاد مس�کن اس�تان در تمامی حوزهه�ا ،خدمت و کار

شماره  | 175خرداد 99

نشست کمیسیون هماهنگی بانکهای استان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مشترک بنیاد مسکن و ادارهکل راهوشهرسازی استان

صادقانه برای مردم را نوعی عبادت توصیف کرد و از مدیران بانکهای عامل اس�تان درخواست نمود همکاری بیشتری
با بنیاد مسکن داشته باشند تا از فرصت خدمت به مردم نهایت بهره را ببرند.

بازدید مدیرکل راهوشهرسازی از پروژههای طرح اقدام ملی مسکن
به گزارش روابط عمومی ،مهندس صبوری -مدیرکل راهوشهرسازی ،مهندس
بلدی -مدیرکل و رضوانپور -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان از عملیات
اجرایی پروژههای طرح اقدام ملی مسکن استان بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس بلدی گزارش��ی از روند اجرایی هر پروژه ارائه نمود و
گفت :هدف از طرح اقدام ملی مسکن کمک به قشرهایی است که در تهیه و
تأمین مسکن مشکل دارند.
در ادامه مهندس صبوری گفت :برای عرضه زمین در طرح اقدام ملی مسکن
برنام��های ویژه در نظر گرفته ش��د و از ابتدا تصمیم بر آن ش��د که مکانیابی
زمینها بنابر نیاز واقعی تولید مس��کن صورت گیرد .وی در پایان به اقدامهای

رستگار نمیشوند مردمی که خشنودی مخلوق را در مقابل غضب خالق خریدند -امام حسین(ع)
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مثبت بنیاد مس��کن اس��تان در اجرای پروژههای عمرانی بهویژه پروژه طرح اقدام ملی مس��کن اش��اره و برای تسریع در روند اجرایی و همکاری
بیشتر اعالم آمادگی نمود.

نشست مشترک در مورد بررسی مسائل مربوط به عمران و آبادانی شهر سلفچگان

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس بلدی -مدیرکل و صمدی -جانشین معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،مختاری-
شهردار سلفچگان و شریفی -رئیس شورای اسالمی شهر سلفچگان در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
گفتنی اس��ت در این نشس��ت مواردی در مورد تس��ریع در ساختوسازهای شهر سلفچگان ،صدور پروانه توسط ش��هرداری ،واگذاری زمین به
متقاضیان واجد شرایط و تعامل شهرداری و بنیاد مسکن مورد بررسی و تبادلنظر قرار گرفت.

شماره  | 175خرداد 99

نشست مشترک بخشدار و اعضای شورای اسالمی بخش کهک با مدیرکل

به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس بل��دی -مدیرکل و
صمدی -جانش��ین معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان ،شریفی-
بخش��دار کهک و عزیزی -سرپرس��ت بنیاد مسکن و اعضای شورای اسالمی
بخش کهک به منظور بررس��ی مسائل و برنامههای عمرانی بخش مذکور در
دفتر مدیرکل تشکیل شد.
در ابتدا مهندس بلدی گزارش��ی از مسائل مربوط به طرحهای عمرانی و در
دست اجرای بنیاد مسکن در روستاهای بخش ارائه داد و افزود :بخش کهک با
دارا بودن روستاهای خوش آب و هوا و مستعد میبایست در اولویت برنامههای
عمرانی بنیاد مس��کن قرار گیرد .وی در ادام��ه افزود :قطع ًا در آینده با همت و
نگاه ویژه مدیریتی اس��تان شاهد تسریع در اجرای پروژههای عمرانی در سطح
روستاها خواهیم بود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با مهم بر شمردن شرایط بخش ابراز امیدواری کرد که با تعامل و همراهی فیمابین شاهد تحقق اهداف مجموعه
بنیاد مسکن در بخشهای استان باشیم و بتوانیم خدمات شایانی را به روستاییان ارائه دهیم.
سپس شریفی از توجه خاص مدیرکل بنیاد مسکن استان و مجموعه بنیاد مسکن به عمران و آبادانی روستاهای بخش قدردانی نمود .و گفت:
دستگاههای اجرایی ،شوراها و دهیاران بخش باید زمینه همکاری با بنیاد مسکن را در روستاها فراهم کنند.
در پایان نشست پس از بحث و بررسی و ارائه نظرهای اعضای حاضر ،مقرر شد برای پیگیری و رفع مشکل روستاها اقدامهای مناسبی صورت گیرد.

نشست هماهنگی با بانک مسکن

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور خاکس��اری -مدیر شعب بانک
مس��کن ،صب��وری -مدی��رکل راهوشهرس��ازی ،مهندس بل��دی -مدیرکل و
رضوانپور -معاون مس��کن شهری بنیاد مسکن استان به منظور بررسی مسائل
مربوط به نحوه ثبت نام متقاضیان و گردش کار پروژههای اقدام ملی مس��کن
در محل مدیریت شعب بانک مسکن استان تشکیل شد.
در ابتدا خاکس��اری از اعالم آمادگی کامل بانکها ب��رای تأمین منابع مالی
ط��رح اقدام ملی خبر داد و ابراز امیدواری کرد ک��ه بانکها بتوانند با پرداخت
به موقع تس��هیالت به پروژههای طرح اقدام ملی ،روند اجرایی کار را س��رعت
بخش��ند .وی اهمیت اجرای ط��رح اقدام ملی و ضرورت پرداخت تس��هیالت
بانكی در آن را تشریح و از مدیران شعب بانک مسکن خواست تا تمام توان و ظرفیت خود را برای پیشبرد اهداف این طرح ملی به كار گیرند.
سپس مهندس بلدی به تشریح پیشرفت پروژههای طرح اقدام ملی مسکن در استان پرداخت و گفت :پرداخت تسهیالت بانکی یک امر ضروری
میباشد تا با تزریق آن به پروژههای یاد شده بتوانیم برای تسریع در ساختوساز گامهای مثبتی در زمینه خانهدار کردن اقشار کمدرآمد برداریم.

قربانگاه عقلها غالباً در پرتو طمعهاست -حضرت علی(ع)
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كردستان
دیدار با سردار آزادی
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان
و حجتاالس�لام فرهادی -قائممقام دفتر نمایندگ��ی ولیفقیه در این بنیاد با
سردار آزادی -فرماندهی انتظامی استان دیدار نمودند.
ای��ن دیدار به منظور قدردانی از تالشهای س��ردار آزادی و کارکنان نیروی
انتظامی اس��تان در پلیس امنی��ت اقتصادی و پلیس آگاه��ی در جهت احقاق
حق بنیاد مس��کن استان و پاس��داری از بیتالمال و حساب  100حضرت امام
خمینی(ره) انجام گرفت.
در ابت��دا مهندس قادری با ارائه گزارش��ی از اهم فعالیتهای بنیاد مس��کن
استان در زمینه صدور سند روستایی و بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی
گفت :از جمله خدمات این نهاد در اس��تان تهیه طرحهایهادی برای تعداد  1345روس��تای استان میباشد که تاکنون  74000جلد سند مالکیت
روستایی نیز صادر شده است و نیز تعداد  44500واحد مسکونی روستایی بازسازی و نوسازی گردیده است .وی در بخش دیگری از سخنان خود
خواستار همکاری با نیروی انتظامی برای فعالیتهای عمرانی در استان شد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان افزود :زمینههای همکاری خوبی با نیروی انتظامی وجود دارد که از آن جمله میتوان به ساخت جادههای مرزی
و پاسگاهها اشاره نمود.
سپس سردار آزادی در سخنانی گفت :بنیاد مسکن خدمات بسیار ارزشمندی انجام داده است ،این نهاد انقالبی در میان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در پایان مهندس صبوری بر اهمیت موضوع طرح اقدام ملی تأکید ورزید و گفت :این طرح یک طرح ملی و مهم برای تأمین مس��کن اقش��ار
آس��یب پذیر اس��ت و ادارهکل راهوشهرسازی اس��تان با جدیت تمام موضوعهای مرتبط با طرح را پیگیری و در جهت تسریع در این هدف ملی از
هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد و امید است بتوانیم این طرح ملی را به بهترین شکل ممکن به نتیجه برسانیم.

مردم از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و مورد مقبولیت و محبوبیت مردم میباشد.

وی در پایان آمادگی خود را با بنیاد مسکن استان اعالم کرد.

ایجاد تعامل و همکاری مابین جمعیت هاللاحمر

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،حجتاالسالموالمس��لمین دهق��ان -نماینده
ولیفقی��ه ،عب��دا...زاده -معاونت آموزش��ی و پژوهش��ی و رحمان��ی -معاونت
ام��ور داوطلبان در جمعیت هاللاحمر اس��تان با مهن��دس قادری -مدیرکل و
حجتاالس�لام فرهادی -قائممقام دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن
اس��تان به منظور ایجاد تعامل و همکاری مابین جمعیت هاللاحمر اس��تان با
این نهاد دیدار کردند.
در ابت��دا مهندس قادری با ارائه گزارش��ی از اهم فعالیتهای بنیاد مس��کن
استان گفت :کار و فعالیت در ادارههایی مانند بنیاد مسکن و هاللاحمر ،نعمت
و فرصتی از جانب خداوند است که بتوانیم برای انجام خدمت به نیازمندان تالش کنیم .وی افزود :بنیاد مسکن و هاللاحمر دارای تشابه خدمتی
زیادی با همدیگر هستند و هر دو به محرومین جامعه خدمترسانی مینمایند.
سپس حجتاالسالموالمسلمین دهقان در سخنانی گفت :بنیاد مسکن در روستاها خدمات بسیار ارزشمندی انجام داده است ،این نهاد انقالبی
در میان مردم از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و مورد مقبولیت و محبوبیت روستاییان قرار گرفته است .وی افزود :ما با تمام توان آماده همکاری
با بنیاد مسکن استان میباشیم.
در پایان ،راهکارهای ایجاد تعامل و شیوه انجام همکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ثمره تفریط و کوتاهی پشیمانی است و ثمره دوراندیشی سالمت -حضرت علی(ع)
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دیدار با شهردار سنندج

به گزارش روابط عمومی ،مهندس صیدی -ش��هردار س��نندج و همراهان با
مهندس قادری -مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان به منظور ایجاد تعامل
و همکاری بیش از پیش بین دو دستگاه دیدار کردند.
در ابت��دا مهندس قادری با ارائه گزارش��ی از اهم فعالیتهای بنیاد مس��کن
اس��تان گفت :باید تالش کنیم مشکالت و موانع کاری برداشته شده و بتوانیم
تعامل و همکاری خوبی با همدیگر داشته باشیم.
سپس مهندس صیدی در س�خنانی گف�ت :بنیاد مسکن از سابقه
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خوبی در امر بازس�ازی و فعالیتهای عمرانی برخوردار اس�ت و
دارای ظرفیت و توان زیادی در این کار میباشد .وی افزود :ما با
تمام توان آماده همکاری با بنیاد مسکن استان میباشیم.

در پایان راهکارهای ایجاد تعامل و شیوه انجام این همکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نشست شورای پایگاه بسیج

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می ب��ا حضور مهندس قادری -مدیرکل
و حجتاالس�لام فرهادی -قائممقام مس��ئول دفتر نمایندگ��ی ولیفقیه بنیاد
مسکن اس��تان و سایر اعضا ،نشست شورای پایگاه بس��یج انصارالرسول بنیاد
مسکن استان در این نهاد برگزار شد.
این نشست به منظور ایجاد تغییرات ،انتخاب اعضای جدید و تقدیر از اعضای
سابق شورا انجام گرفت.
در ابت��دا مهندس قادری با ارائه مطالبی درباره اهمیت بس��یج و لزوم فعالیت
بیش��تر در این حوزه گفت :کار و فعالیت در این اداره باید بس��یجی وار و برای
رضای حق تعالی باش��د .وی در ادامه با اش��اره به فرمایش امام خمینی(ره) در
این باره افزود :حضرت امام خمینی(ره) میفرماید :بسیج آن عنصر دلسوز است که کشور را متعلق به خود میداند و آینده
آن را وابسته به تالش خود میداند.

سپس هریک از اعضا نظرها و پیشنهادهای خود را بیان نمودند.
در پایان ،پس از بحث ،بررسی و تبادلنظر ،پیشنهادهایی به تصویب رسید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كرمانشاه
بازدید از اجرای پروژه آسفالت روستای گردکانه

به گزارش روابط عمومی ،دکتر خزایی -فرماندار شهرستان کنگاور با گروهی
از مسئوالن شهرستان و مهندس علی محمدی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
از پروژه اجرای آسفالت روستای گردکانه بازدید کردند.
این پروژه به مس��احت ح��دود  4000مترمربع و اعتباری ب��ه مبلغ  2میلیارد
و  250میلیون ریال توس��ط بنیاد مس��کن شهرستان کنگاوراز سهمیه قیر اجرا
شده است.

خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا را از قلب غافل
بی خبر نمیپذیرد -حضرت محمد(ص)
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به گزارش روابط عمومی ،بخش��دار مرکزی شهرس��تان داالهو و مهندس بهاری -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان از روند اجرای طرحهادی روستاهای این بخش بازدید کردند.
در این بازدید سیدمحمدی -بخشدار گفت :اجرای دقیق و کارشناسانه با توجه به موقعیت هر
روستا و تصویب به موقع طرحها میتواند کمک بسزایی برای رفع مشکالت نماید.
س��یدمحمدی در ادامه خواستار همکاری ش��وراها و دهیاران در اجرای طرحهادی روستاها با
بنیاد مسکن شد.
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بازدید بخشدار بخش مرکزی از اجرای طرحهادی روستای بخش مرکزی

جابجایی  6روستای دهستان منصوری شهرستان اسالمآباد غرب
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به گزارش روابط عمومی ،با ساخت و آبگیری سد ایالم  6روستای شهرستان اسالمآباد غرب
در استان کرمانشاه نیاز به جابجایی دارند.
بازدید مسئولین امور آب استان ایالم ،مهندس نصوری -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن
اس��تان و محمدی منش -مدیر بنیاد مسکن اسالمآباد غرب و هیئت همراه از محل جانمایی
 6روستای دهستان منصوری بازدید کردند.
در این بازدید شهبازی از مسئولین امور آب استان ایالم بهبود و توسعه بخشهای کشاورزی،
صنعت ،دامداری و گردش��گری را مهمترین دس��تاورد آبگیری از سد ایالم عنوان کرد و گفت:
تأمین آب ش��رب روستایی شهرس��تان ،تأمین آب اراضی کشاورزی در پایاب سد و تأمین آب
بخش صنعت این شهرها ،اهمیت توجه به بهرهبرداری را دوچندان کرده است.
س��پس مهندس نصوری گفت :در این بازدید مقرر گردید بعد از اخذ استعالم از دستگاههای
اجرایی روند جابجایی روستاها در محدوده استان انجام گیرد.

بازدید بخشدار از روند اجرای آسفالت روستای زرینجوب

به گزارش روابط عمومی ،بخشدار مرکزی و مهندس محمدی فرد -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
سرپل ذهاب ،از روند اجرایی پروژه زیرسازی و آسفالت معابر روستای زرینجوب بازدید کردند.
در این بازدید مهندس محمدی فرد اظهار داش��ت :این پروژه به مساحت  5000مترمربع در زمینه
بهس��ازی معابر روس��تایی ،رس��یدگی به مناطق محروم و نیز به منظور بهرهمندی روستاییان از راه
آس��فالته مناس��ب و عملیات زیرس��ازی معابر روس��تای زرینجوب برای اجرای آسفالت با مشارکت
دهیاری و بنیاد مسکن در حال اجرا میباشد.
در ادامه بخشدار بخش مرکزی گفت :دهیاران و اعضای شورای اسالمی روستاها تمام تالش خود
را برای ارائه خدمات مطلوب و مفید به روستاییان بهکار گرفته و با خدمت صادقانه به آنان ،امید به
زندگی را در بین اهالی روستا تقویت نمایند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كهگیلویه و بویراحمد
آغاز عملیات اجرایی ساخت تعداد  850واحد مسکونی

به گزارش روابط عمومی ،آغاز عملیات اجرایی س��اخت تعداد  850واحد مس��کونی در قالب مسکن محرومین در روستای آب بهاره از دهستان
لوداب شهرستان بویراحمد با حضور دکتر کالنتری -استاندار و معاونین استان ،دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و گروهی از مدیران کل
استانی و شهرستانی ،با حضور رسانه ملی و اصحاب رسانه آغاز شد.
در این مراس��م دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با ارائه گزارشی از خدمات انجام گرفته گفت :روس��تای آب بهاره دارای  33خانوار

کسانی که رضایت مخلوق را به بهای غضب خالق بخرند رستگار نخواهند شد -امام حسین(ع)
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میباشد که به علت رانش زمین و بافت قدیمی روستا یکی از روستاهای جابجایی در شهرستان بوده که اکنون کار بازسازی این روستا در زمینی
به مساحت  22000مترمربع توسط استاندار و هیئت همراه کلنگزنی و در دستور کار بنیاد مسکن قرار میگیرد.
دکت��ر جنتی افزود :از تع��داد  3500واحد مس��کن محرومین اس��تان تعداد
 850واح��د ب��ا اعتباری بی��ش از  550میلیارد ریال تس��هیالت و بالعوض به
شهرس��تان بویر اختصاص یافته که اکنون عملیات اجرایی تعداد  33واحد آن
شروع میشود.وی در ادامه خواس��تار همکاری سایر نهادهای خدماترسان با
بنیاد مس��کن برای انتقال سریع س��اکنین روستای هدف به مکان جدید جهت
جلوگیری از هرگونه خطر حوادث قهری مثل رانش زمین ،سیل و زلزله شد.
در ادامه کالنتری در سخنانی گفت :در زمینه فرمایشات مقام معظم رهبری
با موضوع مس��کن بهویژه مسکن روس��تایی تاکنون فعالیتهای خوبی توسط
بنیاد مس��کن صورت گرفته همچنین در بحث مس��کن تحول عظیمی انجام
شده که عالوه بر ساخت واحدهای ناشی از بهسازی و حوادث قهری در طرح
اقدام ملی مسکن بیش از تعداد  3700واحد در طرح مسکن محرومین و نیز تعداد  3500واحد کار عملیاتی و اجرایی در دست اقدام میباشد که
در س��ال  99بیش از  13000واحد که بیش��تر در روس��تاها میباشند و برای توسعه و عمران روستاها که حق این مردم نیز هست باید ساخته و به
بهرهبرداری برسند.
مس��ئولین در پایان از روس��تای س��یلزده نسه کوه ویسی که در مرحله بازس��ازی کامل میباش��د بازدید و از خدمات انجام گرفته توسط همه
دستگاههای خدماترسان بهویژه مدیرکل بنیاد مسکن ،ستاد بازسازی ،مسکن روستایی و سایر مجموعه همکاران قدردانی نمود.

بازدید استاندار از مناطق زلزلهزده شهرستان گچساران

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس عباس��پور -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
گچس��اران و مهن��دس راغپ��ور -کارش��ناس پروژههای مس��کن به هم��راه دکتر
کالنت��ری -اس��تاندار کهگیلوی��ه و بویراحم��د و هیئت همراه از مناط��ق زلزلهزده
شهرستان گچس��اران و روند پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی بازسازی بافتهای
فرسوده شهر دوگنبدان بازدید نمودند.
در ابتدا کالنتری به همراه معاونین ،فرماندار شهرس��تان و گروهی از مدیران کل
اس��تانی و شهرس��تانی با حضور اصحاب رسانه ضمن حضور در مناطق زلزلهزده به
منظور بررسی میزان خسارتهای وارد شده از نزدیک در جریان امور قرار گرفتند.
در این بازدید گزارش��ی از روند اجرای پروژه بافت فرس��وده ،بازسازی واحدهای
فرسوده و مشکالت موجود توسط مدیر و کارشناسان بنیاد مسکن مطرح گردید.
در ادامه کالنتری ضمن رضایتمندی از خدمات صورت گرفته در بافت فرسوده دوگنبدان توسط ستاد بازسازی بنیاد مسکن و نهادهای مرتبط
و زلزله خیز بودن استان خواستار تسریع کارشناسی اولیه و برآورد میزان خسارتها به مناطق زلزلهزده شد و راهکارهای الزم را ارائه نمود.

نشست تعاملی امکانسنجی توسعه اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی طرح توس��عه پایدار منظومه
روس��تایی اس��تان با حضور دکتر جنتی -مدیرکل و معاون عمران روس��تایی
بنیاد مس��کن اس��تان ،دکتر صدیقه حس��ینی حاص��ل ،دکتر حیدری��ان و تیم
تس��هیلگری از دفتر مرکزی ،س��رهنگ کریمپور -جانش��ین بسیج سازندگی
سپاه فتح اس��تان ،دکتر حسینپور -مدیر صندوق کارآفرینی استان و مهندس
فاطمیفر -کارشناس مرتبط بنیاد مسکن استان برای هماهنگیها ،تعامل بهتر
و امکانس��نجی توس��عه اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی در هریک از

پاداش مجاهدی که در راه خدا به شهادت رسیده از پاداش کسی که بتواند گناه کند و
نکند بیشتر نیست -حضرت علی(ع)
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی پیرامون بررسی پروژههای طرح اقدام
ملی با حضور دکتر جنتی -مدیرکل ،معاونین و کارشناسان مرتبط بنیاد مسکن
در این نهاد برگزار شد.
در ابتدا دکتر جنتی پیرامون شروع بهکار پروژههای (طرح اقدام ملی مسکن)
در س��طح اس��تان مطالبی را مطرح نمود که پس از بحث و تبادلنظر توس��ط
اعضای شرکت کننده در نشست تصمیمها و راهکارهای الزم توسط مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان ارائه و مقرر گردید که برای تس��ریع در عملیات ساخت
این پروژهها نسبت به خرید و راهاندازی کارخانه شن و ماسه و همچنین دستگاه مرکزی بتن آماده (بچینگ) پیگیریهای الزم صورت پذیرد.
همچنین جهت تأیید نقشها ،ش��یوه شروع ،س��اخت و تشکیل پرونده متقاضیان در بحث تکریم اربابرجوع پیگیریهای الزم صورت پذیرد و
نیز از طریق بانک پیرامون نحوه پرداخت تسهیالت به متقاضیان پیگیریهای الزم صورت پذیرد.
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بررسی پروژههای طرح اقدام ملی
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روستاهای استان بهویژه شهرستان گچساران در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن استان گزارشی از فعالیتها ،مطالعات و اهداف طرح منظومه روستایی در شهرستان گچساران را
ارائه نمود.
سپس دکتر جنتی در تشریح طرح توسعه پایدار منظومههای روستایی و اهداف این طرح گفت :در زمینه سیاستگذاری دولت به منظور توسعه
پایدار روس��تاها با تهیهاین طرح کلیه کمبودها و ظرفیتهای توس��عه پایدار روس��تاها مش��خص و هر یک از دستگاهها با مراجعه به خروجی این
طرح میتوانند برنامهریزی الزم در توس��عه پایدار روس��تاها را داشته باشند و کلیه ظرفیتهای در روستا با اجرای طرحها و پروژههای پیشنهادی
این طرح تقویت خواهد شد.
در پایان پس از بحث و تبادلنظر جانش��ین بس��یج س��ازندگی و مدیر صندوق کارآفرینی اس��تان نیز با اش��اره به اهمیت موضوع قول هرگونه
مساعدت و همکاری برای ارائه خدمات بهتر جهت اجرایی شدن مفاد طرح منظومه روستایی در شهرستان گچساران را دادند و از خدمات انجام
گرفته توسط این نهاد به محرومین در سطح کشور و استان قدردانی نمودند.

نشست تأمین مسکن طالب

به گزارش روابط عمومی ،نشست تأمین مسکن طالب حوزه علمیه استان با
حضور دکتر جنتی -مدیرکل و مهندس اصالتزاده -معاون بازسازی و مسکن
روستایی بنیاد مسکن اس��تان ،حجتاالسالموالمسلمین جعفری -مدیر حوزه
علمیه استان و هیئت همراه با موضوع بررسی و تسریع در اجرای حل مشکل
مسکن طالب حوزه علمیه در بنیاد مسکن برگزار شد.
در این نشس��ت رون��د عملیات اجرایی و کارهای صورت پذیرفته بررس��ی و
تصمیمهای مقتضی در مورد س��رعت بخش��یدن بهاین ام��ر اتخاذ و همچنین
گزارشی از اقدامهای انجام شده ارائه که پس از بحث و تبادلنظر مشکالت پیش رو بررسی و راهکارهای الزم ارائه گردید.
در پایان حجتاالسالموالمس��لمین جعفری با ابراز رضایت از خدمات بنیاد مس��کن از همکاری مطلوب مدیرکل و مجموعه همکاران در بنیاد
مسکن قدردانی و خواستار رسیدگی بیش از پیش مشکل مسکن طالب شد.

نشست کمیته ستاد مدیریت بحران زلزله خرداد ماه  99در شهرستان گچساران

به گزارش روابط عمومی ،نشست کمیته ستاد مدیریت بحران وقوع زلزله  5/2ریشتری روز یکشنبه  4خرداد در شهرستان گچساران به ریاست
مهندس فیلی -معاون امور عمرانی استاندار ،دکتر جنتی -مدیرکل و مهندس اصالتزاده -معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان،
مهندس خانه پایه -فرماندار شهرس��تان گچس��اران ،مهندس عباسپور -مدیر بنیاد مسکن شهرستان گچس��اران و سایر مدیران مرتبط استانی و
شهرستان در فرمانداری برگزار شد.

بهترین چیزی که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی تقرب پیدا میکند ،نماز است -امام کاظم(ع)
53
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در این نشست دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با ارائه گزارشی از عملکرد در مناطق زلزله و سیلزده سالهای قبل از آمادگی بنیاد مسکن و
کارشناسی اولیه برای برآورد میزان خسارتهای کلی و جزئی به واحدهای خسارتدیده بر اثر وقوع زلزله اخیر خبر داد و گفت :به محض تأمین اعتبار و
ابالغ به بنیاد مسکن کار بازسازی و تعمیر واحدهای خسارتدیده شروع خواهد شد.
س��پس مهندس فیلی با یادآوری وقوع زلزله در دو شهرستان بویراحمد ودنا
در س��ال  ۱۳۹۷با س��پاس از عملکرد بنیاد مس��کن برای پیگیری بازسازی و
مقاومس��ازی بافتهای فرس��وده و خس��ارتدیده بر اثر وقوع سیل و زلزله در
س��طح اس��تان اظهار نمود :با توجه به س��ابقه خوب و تجربه بنیاد مس��کن در
ساختوساز واحدهای مقاوم درس��طح کشور و استان ،خواستار همکاری سایر
دستگاههای مرتبط با بنیاد مسکن برای کارشناسی و برآورد میزان خسارتهای
اولیه و تأمین اعتبار از طریق دولت و نیز ابالغ به بنیاد مسکن جهت شروع عملیات بازسازی و تعمیر واحدهای خسارتدیده شد.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گلستان
بازدید استاندار از روستای رانشی آقامام

بنا به گزارش روابط عمومی ،دکتر حقش��ناس -استاندار با حضور در روستای آقامام شهرستان
مراوهتپه از منطقه آسیبدیده بر اثر رانش زمین بازدید کرد و ضمن گفتگو با مردم ،دستور تسریع
کمک و مساعدت به آسیبدیدگان را به دستگاههای مرتبط بهویژه بنیاد مسکن داد.
دکتر حقش��ناس در بازدید از روستای رانشی آقامام افزود :سایت جدید روستا در نزدیکی همین
روس��تا قرار دارد و مورد تأیید مردم و بنیاد مس��کن است که در اولین فرصت این نهاد کار ساخت
خانههای آسیبدیدگان را آغاز میکند.
س��پس قادری -مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان هم اعالم کرد :بر اثر رانش زمین تعداد
 64خان��وار در دو محله آس��یب دیدن��د که تعداد  25خانوار محله س��عدآباد به طور قطعی به مکان
جدیدی برای زندگی منتقل میشوند.
ق��ادری افزود :تع��داد  39خانوار دیگر نیز ک��ه در محله دیگری زندگ��ی میکردند به میل خود
میتوانند به منطقه جدید منتقل شوند یا بازسازی را در همان نقطه آغاز کنند.
در ادامه دکتر حقشناس در نشستی با حضور مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط با موضوع رانش زمین در روستای آقامام شهرستان مراوهتپه
گفت :طرح تثبیت برای اهالی روس��تای آقامام که دچار رانش زمین ش��دهاند با همکاری کامل بنیاد مس��کن استان اجرایی میشود .وی افزود:
کس��انی که در س��ایت جدید به آنها زمین اعطا میش��ود ،زمین فعلی آنها در اختیار بنیاد مسکن قرار میگیرد و براساس تفاهمنامه بنیاد مسکن و
دهیاری روستا مبنی بر زهکشی اراضی روستا توسط بنیاد مسکن در زمینه تثبیت زمین باید این عملیات اجرایی هرچه سریعتر آغاز شود.
اس��تاندار در پایان تصریح کرد :س��ایت جدید با وس��عت  5/5هکتار براساس توافق مالک و بنیاد مسکن در اختیار این نهاد قرار گرفته تا ساخت
مس��کن اهالی روس��تای آقامام در آن صورت گیرد و با همکاری بنیاد مس��کن برای دامداران در س��ایت جدید مکانهایی برای نگهداری دام و
دامداری ایجاد خواهد شد.

دیدار امامجمعه و شهردار انبارالوم با مدیرکل

بنا به گزارش روابط عمومی ،امامجمعه و ش��هردار انبارالوم با سرپرس��ت بنیاد مس��کن
استان دیدار کرد.
در این دیدار در مورد همکاری ش��هرداری با بنیاد مسکن استان و همچنین اختصاص
سهمیه ساخت مسکن محرومین در شهر انبارالوم بحث و تبادلنظر شد.

بی اعتنایی به دارایی مردم بهتر از بذل و بخشش است -امام رضا(ع)
54

بنا به گزارش روابط عمومی ،بر طبق ارزیابی دفتر مدیریت عملکرد و بازرس��ی اس��تانداری اس��تان ،بنیاد مسکن استان گلستان موفق به کسب
عنوان دستگاه برتر در پاسخگویی به مردم در بستر سامانه الکترونیکی سامد در میان دستگاههای اجرایی استان شد.
گفتنی است استاندار در نشست شورای اداری استان با اهدای لوح از مدیر بنیاد مسکن استان برای کسب این عنوان قدردانی کرد.

دیدار سرپرست بنیاد مسکن استان با سرپرست کمیته امداد امام(ره)

تکریم و معارفه تعدادی از مدیران شعب بنیاد مسکن استان
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بنا به گزارش روابط عمومی ،حسینی -سرپرست و معاونین بنیاد مسکن استان به مناسبت
سالروز تأسیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با بابایی -سرپرست کمیته امداد استان دیدار و
سالروز تأسیس این نهاد مقدس و حامی محرومان و نیازمندان را تبریک گفتند.
در این دیدار حسینی با اشاره به اجرای طرحهای مشترک در ارائه خدمات به جامعه هدف
کمیته امداد ،از تعامل و همکاری کمیته امداد استان با مجموعه بنیاد مسکن قدردانی کرد.
سپس سرپرست کمیته امداد استان نیز با اشاره به همکاریهای گسترده دو دستگاه
در ارائه خدمات به نیازمندان اس��تان ،خواس��تار ادامه تعاملها و همکاریها در زمینه
بهرهمندی مددجویان امداد از خدمات بنیاد مسکن شدند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

کسب رتبه برتر بنیاد مسکن استان در پاسخگویی به مردم

بنا به گزارش روابط عمومی ،مراسم تکریم و معارفه مدیران شعب بندرگز ،گرگان ،گنبد ،کالله ،مینودشت و مراوهتپه با حضور سرپرست بنیاد
مسکن استان و معاونین ایشان ،فرمانداران و بخشداران شهرستانها برگزار شد.
گفتنی است در شعبه شهرستان بندرگز از تالشهای مهندس جندقی ،در شعبه شهرستان گرگان از خسروی ،در شعبه شهرستان گنبد از مهندس رضایی،
در شعبه شهرستان کالله از مهندس حسینی ،در شعبه شهرستان مینودشت از مهندس رشیدیان و در شعبه شهرستان مراوهتپه از مهندس صابری قدردانی
و مهندس حسینی بهعنوان مدیر شعبه شهرستان بندرگز ،مهندس رضایی بهعنوان مدیر شعبه شهرستان گرگان ،مهندس رشیدیان بهعنوان سرپرست
بنیاد مسکن شهرستان کالله ،مهندس میر بهعنوان سرپرست شعبه شهرستان مینودشت ،مهندس محمودی بهعنوان سرپرست شعبه شهرستان مراوهتپه
و مهندس صابری بهعنوان مدیر شعبه شهرستان گنبد معرفی شدند.

بهار زندگی در مناطق سیل زده

بنابر گزارش روابط عمومی ،امیرش��یر توماج -فرماندار شهرستان آققال ،احمد دستمرد -فرماندار شهرستان گمیشان و حسینی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان از مناطق سیلزده استان بازدید کردند.
در این بازدید حسینی با ارائه گزارشی گفت :تاکنون بیش از  9070میلیارد ریال کمک بالعوض و تسهیالت برای بازسازی و نوسازی واحدهای
مس��کونی به س��یلزدگان گلس��تانی اختصاص داده شده است .وی افزود :در سیل سال گذش��ته تعداد  469روستا و سه شهر اصلی استان شامل
گنبدکاووس ،آققال و گمیشان دچار خسارت شدند .برآورد تیمهای ارزیاب بنیاد مسکن حاکی از وارد آمدن آسیب به تعداد  22352واحد مسکونی
بود .از این تعداد  14645واحد نیاز به تعمیر داش��تند کهاین واحدها تا پایان ش��هریورماه سال گذشته تعمیر و بازسازی و تحویل سیلزدگان شدند
و تعداد  7707واحد نیز تخریبی ،فرسوده و غیرمقاوم گزارش شد که کار نوسازی این واحدها همچنان ادامه دارد.
س��پس امیرشیر توماج درباره آخرین وضعیت بازسازی واحدهای مسکونی سیلزدگان این شهرستان گفت :پیکنی تعداد  1969واحد مسکونی
انجام ش��ده که تعداد  1263واحد در مناطق روس��تایی و تعداد  706واحد در مناطق شهری قرار دارند .وی افزود :تعداد  1932واحد نیز در مرحله
اس��کلت بوده که تعداد  1246واحد مس��کونی روس��تایی و تعداد  686واحد مسکونی در مناطق ش��هری قرار دارند و همچنین تعداد  1920واحد
مسکونی در حال پیسازی میباشند.
فرماندار شهرستان آققال گفت :تعداد  1118واحد در مرحله دیوارچینی 1495 ،واحد در حال اجرای سقف و  1007واحد در مرحله نازککاری قرار دارند.
در ادامه احمد دستمرد در سخنانی گفت :تعداد  855واحد مسکونی احداثی در مناطق سیلزدهاین شهرستان از سوی ستاد معین استان گیالن
بازسازی شدهاند.

هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست -حضرت محمد(ص)
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همچنین س��یدمحمد حس��ینی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان نیز در این مورد گفت :برآوردهای به دس��ت آمده برای جبران خسارت سیل به
واحدهای مسکونی در استان حدود  8130میلیارد ریال بود کهاین مبلغ در قالب تسهیالت و کمک بالعوض تعمیر ،ساخت و کمک معیشتی به
سیلزدگان استان پرداخت شد.

بازدید فرماندار شهرستان گنبد از ستاد بازسازی شهرستان
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بن��ا به گ��زارش روابط عمومی ،معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرس��تان
گنبد به همراه معاونین ،بخش��داران ،مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان و تعدادی
از مدیران شهرس��تان از ستاد معین بازسازی استان خراسان رضوی مستقر در
شهرستانگنبد بازدید کردند.
در ای��ن بازدید کریمی -فرماندار شهرس��تان گنبد با س��پاس از تالشهای
نیروهای س��تاد معین بازس��ازی و اب��راز رضایت کامل از عملکرد س��تاد ابراز
امی��دواری کرد کارکنان س��تاد در مدت باقی مانده تا پایان زمان بازس��ازی با
بهترین عملکرد بهکار خود پایان دهند.
همچنین مهندس قوچانیان -رئیس س��تاد معین بازس��ازی اس��تان خراسان
رضوی از تالشها و تعامل خوب کارکنان بنیاد مسکن شهرستان گنبد بهویژه مهندس رضایی -مدیر سابق بنیاد مسکن شهرستان قدردانی کرد
و با اش��اره به تالش��های مهندس صابری -مدیر جدید بنیاد مسکن شهرستان ابراز اطمینان نمود با پشتکاری که ایشان دارند منشأ خیر و برکت
در شهرستان خواهند بود.
مهندس قوچانیان با تش��ریح روند بازس��ازی واحدهای خسارتدیده از طوفان و سیل ،مساعدتها و حمایتهای همیشگی فرماندار شهرستان،
مدیرکل بنیاد مسکن استان ،ادارههای خدماترسان ،بانکها ،دهیاران روستاها و تالش شبانهروزی کارکنانشان در ستاد معین بازسازی را عوامل
موفقیت ستاد در جذب تسهیالت تخصیصی و نیز پیشرفت فیزیکی واحدها دانست.
در پایان مس��ئولین از واحدهای متقاضیان حریم رودخانه در روس��تای تقیآباد بازدید کردند که فرماندار با ابراز رضایت از پیش��رفت فیزیکی
واحدهای احداثی ،برای واگذاری انشعابات آب و برق به متقاضیان پیگیری و قول داد در اسرع وقت مشکل نامبردگان مرتفع شود.

افتتاح هفت هزار و سیصدمین واحد مقاومسازی شده

بنا به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور عابدی -رئیس س��ازمان
مدیریت و برنامهریزی ،مهندس قادری -مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری،
حس��ینی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و طباطبایی -فرماندار شهرس��تان
مینودش��ت ،هفت هزار و س��یصدمین واحد مس��کونی مقاومس��ازی ش��ده در
شهرس��تان مینودشت و س��یصد و چهارمین واحد مسکونی ساخته شده توسط
بنیاد مس��کن استان از محل اعتبارهای حوادث س��یل سال  98افتتاح و مورد
بهرهبرداری قرار گرفتند.
گفتنی اس��ت مسئولین یاد شده همچنین از روند اجرای طرح بهسازی بافت
باارزش روستای قلعه قافه پایین شهرستان مینودشت بازدید و از نزدیک در جریان روند اجرای این طرح قرار گرفتند.
در این بازدید عابدی با تأکید بر حفظ بافت و معماری روستاهای دارای بافت باارزش استان از تالشهای مجموعه بنیاد مسکن استان قدردانی
و آمادگی خود را برای اجرای بیش از پیش این طرحها اعالم کرد.

اتمام بیش از  90درصد از واحدهای ساخته شده خسارتدیده از سیل

بنا به گزارش روابط عمومی ،اس��تاندار گفت :تاکنون بیش از  90درصد از واحدهای احداثی که بر اثر س��یل س��ال گذشته تخریب شده بودند به
اتمام رسیدهاند.
دکتر حقشناس در نشست قرارگاه بازسازی استان گفت :تاکنون بازسازی بیش از  90درصد از واحدهای ساخته شده که در سال گذشته بر اثر

دو رکعت نماز شخص زن دار بهتر از هفتاد رکعت نماز عزبست -حضرت محمد(ص)
56
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بنا به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی و برنامهریزی مدیر و کارشناس واحد تسهیالت
بنیاد مسکن شهرس��تان کردکوی با معاون فرماندار ،مسئوالن فنی بخشداریها و دهیاریها برای
ساخت تعداد  ۱۰۰واحد مسکونی اقشار محروم برگزار شد.
در ابت��دا زنگانه -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان کردکوی با بیان اینکه اج��رای این طرح موجب
محرومیتزدایی در سطح روستاهای شهرستان میشود ،گفت :به واجدین شرایط این طرح اعتباری
ب��ه مبلغ  400میلیون ریال تس��هیالت با کارمزد  5درصد و بازپرداخت  15س��اله و همچنین 250
میلیون ریال کمک بالعوض پرداخت میش��ود که برای س��اخت تعداد  100واحد مبلغ  65میلیارد
ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

سیالب دچار خسران شده بودند به اتمام رسیده است .وی در مورد واحدهای تعمیراتی ناشی از سیل سال گذشته تصریح کرد :در نیمه اول سال
گذشته واحدهای تعمیری خسارتدیده ناشی از سیل به تعداد  14645واحد به اتمام رسید.
استاندار ابراز کرد :مابقی واحدهای خسارتدیده که نیاز به ساخت دارند تا پایان خردادماه سال جاری به اتمام خواهند رسید.
دکتر حقش��ناس در پایان خاطرنش��ان کرد :به زودی پایان کار بازسازی تعداد  7500واحد مسکونی تخریبشده ناشی از سیل سال گذشته در
استان اعالم خواهد شد.

همایش دهیاران

بنا به گزارش روابط عمومی ،مهندس رش��یدیان -سرپرست بنیاد مسکن
شهرس��تان کالله در نشست دهیاران بخش پیشکمر با اشاره به توجه بنیاد
مس��کن و دهیاران به توسعه پایدار در روس��تاها ،ارتقاء وضعیت معیشت و
رفاه عمومی مردم در روس��تاها را حرکت در جهت توس��عه پایدار روستاها
دانست.
مهندس رش��یدیان گفت :بنیاد مس��کن همواره پیگیر رفع مش��کالت و
معضالت روستاهاست و کمک دهیاران پتانسیل خوبی در این زمینه است.
وی افزود :در وضعیت کنونی و با وجود مشکالت بارز اقتصادی اعتبارهایی که از کمیته برنامهریزی به بنیاد مسکن داده میشود با امکانسنجی
درست و با توجه به نیازهای حال و آینده روستاها به پروژههای اجرایی تعریف میشود.
سرپرست بنیاد مسکن شهرستان کالله با برشمردن اهمیت سند مالکیت و بهرهمندی از مزایای مختلف آن توسط روستاییان ،همکاری دهیاران
با بنیاد مسکن را مهم دانست و گفت :مجموعه بنیاد مسکن با تعامل و همکاری بخشداری ،دهیاران و شوراهای اسالمی تمام تالش خود را به
جهت رفع مشکالت با استفاده از این اعتبارها و استفاده از توان ماشینآالت بنیاد مسکن بهکار خواهد گرفت.

جشن پایان بازسازی در خردادماه برگزار میشود

بنا به گزارش روابط عمومی س��یدمحمد حس��ینی -سرپرس��ت بنیاد مسکن
اس��تان در نشست هماهنگی و برنامهریزی ساخت مسکن مددجویان سیلزده
گفت :س��اخت و تکمیل  ۱۷درصد واحدهای مس��کونی سیلزدگان استان در
حال اجراست.
سیدمحمد حسینی افزود :در سیل سال گذشته بیش از  22000واحد مسکونی
دچار خسارت شدند که از این تعداد  7708واحد نیاز به ساخت دوباره دارند .وی
یادآور ش��د :در جریان سیل سال گذشته برای  500مددجوی بهزیستی و بیش
از  2500مددجوی کمیته امداد ،واحد مسکونی ساخته شد.

کسی که تظاهر به تهیدستی نماید نیازمند میشود -حضرت محمد(ص)
57

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

س��پس ابراهیم غفاری -مدیرکل بهزیس�تی اس�تان نیز س�اخت واحدهای مسکونی س�یلزدگان را که در مراحل نهایی و
تحویل قرار دارد ،کار بزرگی دانس�ت و گفت :این واحدها با تعامل و همکاری دوجانبه با بنیاد مس�کن استان به سرانجام
رسیده است .وی از همکاران بنیاد مسکن و بهزیستی که در این کار بزرگ و خیرخواهانه شرکت داشتند ،قدردانی کرد.

در پایان عیس��ی بابایی -مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) اس��تان نیز با اشاره به فعالیتهای انجام شده در زمینه خانهدار شدن مددجویان
تحت پوش��ش کمیته امداد گفت :تهدید س��یل با س��اخت بیش از  2500واحد برای مددجویان و همچنین تعمیر و بهسازی هزاران واحد دیگر به
فرصت خدمت به مردم تبدیل شد.

بازدید رئیس سازمان مدیریت از سایت جابجایی روستای رانشی قلعه قافه
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بنا به گزارش روابط عمومی ،عابدی -رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
اس��تان ،قادری -مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری ،حس��ینی -مدیرکل و
معاونین عمران روس��تایی و بازسازی و مس��کن روستایی بنیاد مسکن استان،
طباطبایی -فرماندار ،معاون فرماندار و بخش��دار شهرس��تان مینودشت از روند
بازسازی واحدهای مسکونی و ابنیه و تأسیسات روبنایی خسارتدیده از رانش
در روستای قلعه قافه بازدید کردند.
گفتنی اس��ت در پی وقوع بارش ش��دید و به تبع آن رانش در ابتدای س��ال
 ۹۸در روس��تای قلعه قافه ،به تعداد  ۹۰واحد مس��کونی خسارت وارد شد که بنیاد مسکن استان نسبت به تأمین زمین ،تفکیک آن و واگذاری به
واجدین ش��رایط اقدام و با تأمین اعتبارهای الزم برای تعداد  ۹۰واحد احداثی در مکان جدید ،عملیات س��اخت این واحدها آغاز و در حال حاضر
دارای پیشرفت فیزیکی  ۷۰درصدی است.
در این بازدید حس��ینی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با تش��ریح فعالیتهای صورت گرفته در این روس��تا ،از حمایتهای س��ازمان مدیریت و
برنامهریزی استان در جبران خسارتهای وارده و تأمین اعتبارهای الزم برای جبران خسارتها قدردانی کرد.

نشست شورای هماهنگی و برنامهریزی بنیاد مسکن استان در حوزه فعالیتهای حساب 100

بنا به گزارش روابط عمومی ،نشست شورای هماهنگی و برنامهریزی بنیاد مسکن استان در حوزه حساب  100حضرت امام(ره) با حضور سرپرست
بنیاد مسکن استان ،سرپرست دفتر مشارکتهای مردمی حساب  100و مدیران عامل فعلی و سابق انجمن خیرین مسکنساز برگزار شد.
در ابتدا مدیر بنیاد مس��کن اس��تان در سخنانی با اشاره به هدف امام(ره) از تأس��یس بنیاد مسکن گفت :خدمت به محرومان موانع و مشکالتی
دارد که ما باید مانند آب راه خدمت به آنها را پیدا کنیم چرا که نظام مقدس جمهوری اسالمی برای محرومان برنامه دارد و ما بهعنوان مسئوالن
نظام باید راههای خدمت به آنان را پیدا و آسان کنیم.
مدیر بنیاد مس��کن اس��تان گفت :افزایش و ارتقاء فرهنگ مش��ارکت در بین مردم و خیرین یکی از وظایف مهم مسئولین حساب  ۱۰۰حضرت
امام (ره) است که باید بطور جد پیگیری شود.
گفتنی است در ابتدای این نشست نقاط ضعف و قوت فعالیتهای حساب  100حضرت امام(ره) و همچنین راهکارهای جذب و مشارکت خیرین
برای کمک به ساخت مسکن نیازمندان بحث و تبادلنظر گردید.

طرحهادی روستای سرطاق به بهرهبرداری رسید

بنا به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور سرپرس��ت بنیاد مسکن
اس��تان و فرماندار شهرس��تان بندرگز ،طرحهادی روستای سرطاق شهرستان
بندر گز افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در ادامه یک واحد مس��کونی س��اخته ش��ده از محل اعتبارهای حوادثی نیز
افتتاح گردید.

کسی که به تو گمان نیکی برد گمانش را (عم ً
ال) تصدیق کن -حضرت علی(ع)
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نشست مجمع منتخبین با مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس محمد اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان با اش��اره بهاینکه حس��اب  100حض��رت امام خمین��ی(ره) در فرمانی
تاریخی توس��ط ایش��ان با هدف تأمین مس��کن محرومین و اقشار کمدرآمد،
محرومیتزدای��ی از مناطق محروم ،افزایش مش��ارکت مردم در امور خیریه و
ارتقاء سطح اخالق اسالمی در جامعه افتتاح شد که تاکنون منشاء خیر و برکت
برای محرومان و نیازمندان بوده است.
مهندس اکبرزاده در مورد تهیه طرحهادی روس��تا گفت :در س��طح اس��تان
تمامی روس��تاهای ب��االی  20خانوار دارای طرحهادی میباش��ند .وی افزود:
شاخص تهیه طرحهایهادی در سطح کشور  98درصد است كه این شاخص در استان به  100درصد رسیده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به تسهیالت طرح ویژه مسکن روستایی گفت :تاکنون بیش از  101000خانوار روستایی از تسهیالت طرح
ویژه بهسازی مسکن روستایی بهرهمند گردیدند.
در ادامه محمدرضا احمدی -نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی به نمایندگی از سایر منتخبین با قدردانی از عملکرد بنیاد
مس��کن گفت :هم اكنون ش��اهد تحوالت بسیارخوبی در بنیاد مسکن اس��تان بهویژه در حوزههای عمرانی ،تهیه و اجرای طرحهادی در روستاها
هستیم.
گفتنی اس��ت بررس��ی وضعیت اجرای پروژههای عمرانی در روستاهای استان و میزان اعتبارهای الزم در این مورد ،همچنین تعامل و همكاری
بیشتر سایر دستگاههای اجرایی با این نهاد از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار بود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گیالن

مسابقه نقاشی

به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت فرا رسیدن سالروز افتتاح حساب  100حضرت امام(ره) و تأسیس بنیاد مسکن ،مسابقه نقاشی ویژه فرزندان
همکاران بنیاد مسکن استان با موضوع یکی از فعالیتهای بنیاد مسکن برگزار شد.
خوش��رو -مس��ئول روابط عمومی بنیاد مسکن استان در این مورد گفت :این مس��ابقه با شرکت  22نفر از فرزندان کارکنان در سه رده سنی به
صورت مجازی برگزار گردید که پس از بررسی به  9نفر از فرزندان هدیه و لوح تقدیر اهدا شد.
اسامی نفرات برتر به شرح ذیل میباشد:
الف) در رده سنی خردساالن -1 :کسری نصیری  -2سیده درسا خوشروی سقا  -3رونیا فیروزی
ب) در رده سنی  6تا  12سال -1 :سیده فاطمه تقوی  -2محمدمهدی شریف زارع  -3وحید اشارتی
ج) در رده سنی باالی  12سال -1 :ام البنین کوچکزاده  -2نرجس کوچکزاده  -3علی اکبر فیروزی

نشست مشترک بنیاد مسکن و بانک مسکن شهرستان سیاهکل
به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماندیشی مهندس آذروند -مدیر بانک
مسکن شهرستان س��یاهکل و مهندس ضیا خوشدل -سرپرست بنیاد مسکن
شهرس��تان ،در مورد اعطای تس��هیالت طرح ویژه مس��کن روستایی ،وصول
مطالبات و گس��ترش تعامالت و همکاری هر چه بیش��تر می��ان بانک و بنیاد
مسکن در بانک مسکن شهرستان سیاهکل برگزار شد.
مهندس خوش��دل با اشاره به طرح ویژه مسکن روستایی گفت :مقاوم شدن
واحدهای مسکونی روستایی یکی از اهداف بنیاد مسکن میباشد که با پرداخت
تسهیالت طرح ویژه و تشویق مردم ،میتوان خسارت را در زمان وقوع حوادث
غیر مترقبه به حداقل رساند.

به خشم در آوردن و شرمنده ساختن دوست ،مقدمه جدایی از اوست -حضرت علی(ع)
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در ادامه مهندس آذروند هدف اصلی و مشترک میان بانک و بنیاد مسکن را تعامل و همکاری بیشتر و همسویی دو سازمان با یکدیگر دانست.
وی از اقدامهای بنیاد مسکن و همکاری با بانک قدردانی نموده و برای تعامل بیشتر و خدمترسانی به روستاییان اعالم آمادگی نمود.

نشست مشترک بنیاد مسکن و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ماسال
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به گزارش روابط عمومی ،دیدار محمدی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ماسال با
ضمیری -رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طبس دیدار کرد.
در این دیدار ضمیری خواستار رعایت مسایل مربوط به موقوفات واقع در روستاها
از س��وی بنیاد مس��کن ش��د و گفت :با توجه بهاینکه طرحهادی در روس��تاها اجرا
میش��ود ،بنیاد مس��کن قبل از اجرای طرحها اس��تعالمهایی از اداره اوقاف داشته
باش��د تا حق و حقوق��ی از موقوفات تضیی��ع نگردد .محمدی ضمن قول مس��اعد
و هم��کاری الزم در ای��ن زمینه ،لح��اظ نمودن حق و حق��وق موقوفات در اجرای
طرحهایهادی روستایی را وظیفه شرعی دانست و خواستار بررسی و رفع مشکالت
اراضی موقوفات روستاهای شهرستان شد.
در ادامه صدور اس��ناد مالکیت مس��اجد ،اماکن مذهبی و موقوفات مطرح و مورد
بررسی قرار گرفتند.

نشست طرح اقدام ملی مسکن استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهن��دس محمد اکبرزاده -مدیرکل
بنیاد مس��کن استان ،مهندس ماکان پدرام -مدیرکل راهوشهرسازی استان ،معاونین
و کارشناس��ان دو دستگاه نشس��تی پیرامون پیگیری طرح اقدام ملی مسکن استان
برگزار شد.
در ابت��دا پدرام گفت :در م��ورد تأمین زمین مورد نیاز برای این طرح ،ش��یوه ثبت
نام و س��اماندهی اعضای ثبت نام شده و همچنین انجام مقدمات شروع فاز اجرایی
پروژههای طرح یاد شده در شهرستانهای استان تصمیمگیری گردید.
در ادامه مهندس اکبرزاده با بیان اینکه برای تولید مسکن باید تمام زیرساختهای
الزم احداث ش��ود گفت :تولید مس��کن در طرح اقدام ملی باید با تعامل و همکاری
تمام دستگاههای خدماترسان انجام گیرد.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با فرماندار شهرستان فومن
به گزارش روابط عمومی ،مهندس محمدرضا محسنی -فرماندار شهرستان فومن
با مهندس محمد اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار کرد.
در ابتدا مهندس محسنی با قدردانی از اقدامهای صورت گرفته بنیاد مسکن گفت:
فعالیتهای این نهاد در س��طح کش��ور ،استان و شهرستان چش��مگیر بوده و جای
قدردانی دارد همچنین در شهرس��تان نیز از جمله دس��تگاههای موفقی بوده که در
زمینه اجرای پروژههای عمران��ی و طرحهای مطالعاتی اقدامهای خوبی انجام داده
و همواره در تعامل با مردم بوده اس��ت .وی در ادامه با اش��اره به اجرای طرحهادی
روستاهای سند و ازبر خواستار تهیه و بازنگری طرحهایهادی روستایی شد.
در ادامه مهندس اکبرزاده با ارائه گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن در شهرستان ابراز
امیدواری کرد که در سال جدید شاهد همکاری و تعامل بیشتر بین دو دستگاه باشیم.

آن کسی که نفسش را محاسبه میکند سود برده است و آن کسی که از محاسبه غافل بماند،
زیان دیده است -امام رضا(ع)
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نشست مشترک بنیاد مسکن و منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فومن

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مشترک بنیاد مس��کن و منابع طبیعی و
آبخیز داری شهرس��تان فومن در زمینه اجرای ماده  ۴قانون ساماندهی عرضه
و تولید مسکن در بنیاد مسکن شهرستان برگزار شد.
در ابتدا مهندس عفتی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان فومن از آمادگی کامل
بنیاد مسکن شهرستان در زمینه اجرای ماده  4خبر داد.
در ادامه مهندس داودی از تعامل ایجاد شده فیمابین قدردانی نمود.
همچنین مقرر گردید با توجه بهاینکه تهیه و بازنگری نقش��ههای کاداس��تر
اراضی ملی شهرس��تان در دس��تور کار ق��رارداد در اقدامی مش��ترک با انجام
مطالعات امکانس��نجی و شناس��ایی اراضی مستعد توس��عه کالبدی روستاها
اولویت اجرای قانون ساماندهی مشخص و اجرایی شود.
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترک بنیاد مسکن و جهادکشاورزی
شهرس��تان آستانه اش��رفیه در زمینه شناس��ایی و بررس��ی موانع و مشکالت
نشس��تهای مغایرته��ای طرحه��ادی روس��تایی در اداره جهادکش��اورزی
شهرستان برگزار شد.
در ابتدا مهندس آذرپور -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرستان آستانه اشرفیه
با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن شهرس��تان اش��رفیه از فعالیتهای
جهادکشاورزی در زمینه توسعه روستا قدردانی کرد.
در ادامه س��لیمانی از اعالم آمادگی جهادکش��اورزی جهت تعامل دوجانبه با
بنیاد مسکن به منظور رفع موانع این شهرستان خبر داد.
سپس در مورد مسائل مربوط به امور اراضی مربوط به طرحهادی روستایی و مشکالت بوجود آمده در راه تصویب طرح روستاهای استان بحث
و تبادلنظر گردید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مشترک بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی شهرستان آستانه اشرفیه

بازدید معاون فرماندار از پروژه عمرانی روستای گنجه

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس پورعل��ی -معاون سیاس��ی فرماندار
شهرستان رودبار ،مهندس قدرتی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان رودبار ،شورا و
دهیاری روستای گنجه از اجرا فاز دوم پل کالورتی روستا بازدید کردند.
در ابتدا مهندس قدرتی با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن شهرستان
در روس��تای گنجه گفت :پل کالورتی روس��تا در دو فاز در دست اجرا میباشد
که فاز اول با  70درصد و فاز دوم  25درصد پیشرفت فیریکی دارد .وی افزود:
این پروژه با اعتباری بیش از  2میلیارد و  800میلیون ریال از محل اعتبارهای
سیل و ملی تأمین گردید.
در ادام��ه مهندس پورعلی با تأکید بر این که در حوزه روس�تایی

مسئولیت مستقیم با بنیاد مسکن میباشد ،توجه به سیما و منظر
روستاها را مهم دانست و همکاری دهیاران با بنیاد مسکن در زمینه گسترش فعالیتهای عمرانی و حفظ پروژههای اجرا
ش�ده را خواس�تار ش�د .وی با بیان اینکه بنیاد مسکن بهعنوان بازوی فرمانداری و بخش حاکمیتی اس��ت ،گفت :مشکالت روستاها باید با

تخصص مجموعه بنیاد مس��کن مرتفع ش��ود چرا که بنیاد مسکن میتواند در همه حوزههای روستایی نقش مؤثر و کلیدی داشته باشد و جا دارد
که با برنامهریزی دقیق از توانمندی بنیاد در ایجاد اشتغال در روستاها نیز بهرهبرداری شود.

در قیامت خدا به چهار گروه نظر رحمت نخواهد کرد -1 :عاق والدین  -2منت گذار
 -3منکر قضا و قدر  -4شرابخوار -حضرت محمد(ص)
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بازدید فرماندار شهرستان فومن از پروژه آسفالت روستای سند باال
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس محمدرضا محسنی -فرماندار شهرستان فومن،
معاون عمرانی ،بخش��دار مرکزی و مهندس عفتی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان از
اجرای پروژه آسفالت روستای سند باال بازدید نمودند.
در ابتدا مهندس عفتی با ارائه گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن در روستای سند باال
گفت :این پروژه به طول حدود  4کیلومتر در حال اجرا است که اعتبار پروژه از ردیف
مصوبات کمیته برنامهریزی شهرستان و سهمیه قیر رایگان تأمین گردیده است.
در ادامه مهندس محسنی با قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن شهرستان ،گفت :در ۲
س��ال گذشته معابر  21روستای شهرستان بهس��ازی و آسفالت گردید که با این اتفاق
شاخص اجرای بهسازی راه روستایی شهرستان از میانگین شاخص استانی باالتر است.

بازدید فرماندار از پروژه اجرای طرحهادی روستای دهشال
به گزارش روابط عمومی ،دکتر محمودی -فرماندار شهرس��تان آس��تانه اشرفیه،
مهندس آذرپور -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان و گروهی از مدیران شهرستانی
از وضعیت اجرای پروژه اجرای طرحهادی روستای دهشال بازدید نمودند.
در ابت��دای بازدید مهندس آذرپور با ارائه گزارش��ی از روند اجرای پروژه گفت :با
توجه به موقعیت روستای دهش��ال در مسیر ارتباطی روستاهای بخش مرکزی در
ای��ن روس��تا در محدوده طرحهادی به طول  700مت��ر و عرض  15متر به صورت
دو باند مجزا با رفوژ وس��ط اجرا گردید .وی افزود :در س��الهای گذش��ته ،تعریض
آبرویه��ای بتنی ،س��اخت  2دهانه پل ،جدول ،کانیو و پیاده روس��ازی روس��تا با
اعتباری بیش از  6میلیارد و  168میلیون ریال انجام شده است.
در ادام��ه دکت�ر محمودی با اش�اره به فعالیتهای خوب بنیاد مس�کن

که در توس�عه روس�تاها و محرومیتزدایی نقش اساس�ی دارند اش�اره کرد و گفت :مش�ارکت و همکاری دهیاران با بنیاد
مس�کن در اجرای طرحهادی روند اجرای طرحها را تس�ریع میبخشد و این مشارکت به بنیاد مسکن که در زمینه توسعه و
محرومیتزدایی روستاها فعالیت دارد کمک زیادی مینماید .وی در پایان از عملکرد بنیاد مسکن در عمران و آبادانی روستاها قدردانی نمود.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان لرستان
تحویل تعداد  ۸100واحد احداثی به سیل زدگان لرستانی

به گزارش روابط عمومی ،مسعود رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان در بازدید از
مناطق س��یلزده شهرستان پلدختر با حضور دکتر خادمی -استاندار لرستان از تحویل
تعداد  8100واحد احداثی به سیل زدگان لرستانی خبر داد.
مسعود رضایی با اشاره به عقد قرارداد بیش از  50هزار واحد با بانکهای عامل گفت:
بیش از  3700میلیارد ریال کمک بالعوض به مردم سیلزده استان پرداخت شده است.
وی با اش��اره به شروع عملیات ساخت تعداد  12600واحد مسکونی در مناطق سیلزده
افزود :عملیات اجرای تعداد  12200واحد آرماتوربندی و بتن فنداس��یون 11600 ،واحد
اجرای اس��کلت 10050 ،واحد اجرای دیوار چینی و سقف به اتمام رسیده و تعداد 8100
واحد نیز تکمیل و به مردم سیلزده استان لرستان تحویل داده شده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ابراز امیدواری کرد که با کمک و مشارکت مردم ،واحدهای باقیمانده به زودی تکمیل و به مردم سیلزده استان
تحویل داده میشود.

عاجزترین مردم کسی است که از به دست آوردن دوست عاجز بماند و از او عاجزتر کسی است
که دوستان به دست آمده را از دست بدهد -حضرت علی(ع)
62

اجرای تعداد  ۵۰۰پروژه عمرانی در استان

به گزارش روابط عمومی ،رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان در نشست
با حجتاالسالموالمس��لمین شاهرخی -نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه
ش��هر خرمآباد از اج��رای تعداد  ۵۰۰پروژه عمرانی ب��ا اعتباری بیش از 2820
میلیارد ریال در استان خبر داد.
مس��عود رضایی با بیان اینکه اعتبارهای عمرانی ابالغ ش��ده به بنیاد مس��کن
اس��تان در سال گذش��ته بیش از  ۳۳۳0میلیارد ریال بوده گفت :اعتباری به مبلغ
 2820میلیارد ریال برای اجرای پروژههای عمرانی در س��طح اس��تان تخصیص
داده شد .وی تعداد  ۳پروژه شاخص عمرانی بنیاد مسکن را اجرای دیواره ساحلی
در شهر پلدخترو روستاهای بابازید و چم مهر دانسته و افزود :عملیات اجرایی این پروژهها با پیشرفت فیزیکی  ۹۵درصد در مراحل پایانی کار است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با اش��اره به پروژههای عمرانی بنیاد مس��کن در اس��تان لرس��تان گفت :این پروژهها در قالب بهسازی و اجرای
طرحهادی در روستاها بوده که تا پایان سال مالی به بهرهبرداری خواهند رسید.
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به گزارش روابط عمومی ،مس��عود رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان در
نشست با رضاییان -فرماندار شهرستان پلدختر از مقاومسازی تعداد  7200واحد
مسکن روستایی در این شهرستان خبر داد.
مسعود رضایی با اشاره به بازسازی بیش از ۱۲000واحد روستایی آسیبدیده از
س��یل طی سال گذشته تصریح کرد :تعداد  7600واحد در قالب بهسازی مسکن
روستایی با اعتباری بیش از  ۳۰0۰میلیارد ریال در استان اجرا شده است .وی تعداد
واحدهای مقامسازی شده در شهرستان پلدختر را  4500واحد عنوان نمود و گفت:
با احداث تعداد  2700واحد سهمیه سال جاری در مقاومسازی واحدهای روستایی
و واحدهای سیلزده در این شهرستان تعداد واحدهای مقاومسازی شدهاین شهرستان به  7200واحد مسکونی خواهد رسید.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به ساخت تعداد  ۲۵۵واحد مسکن محرومین در شهرستان پلدختر افزود :مبلغ  ۴0۰میلیون ریال تسهیالت
و  ۲۵0میلیون ریال کمک بالعوض به منظور ساخت مسکن محرومین به متقاضیان شناسایی شده پرداخت خواهد شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مقاومسازی تعداد  7200واحد مسکن روستایی در شهرستان پلدختر

حجتاالسالموالمس�لمین شاهرخی بنیاد مس�کن را نهادی انقالبی و برگرفته از اندیش�ههای ژرف امام راحل دانسته و
گفت :خدمات بنیاد مسکن درخشان و مایه دلگرمی مردم به نظام مقدس جمهوری اسالمی است.

وی در ادامه روند بازس��ازی مناطق س��یلزده در استان را مطلوب ارزیابی نموده و افزود :با تالش و زحمتهای همکاران بنیاد مسکن بازسازی
مناطق سیلزده در استان لرستان با شتابی مضاعف در مراحل پایانی کار است.

مقاومسازی تعداد  ۱۴000واحد مسکن روستایی در شهرستان دلفان

ب��ه گزارش روابط عمومی ،رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در نشس��ت
مش��ترک با بهمنی -فرماندار شهرس��تان دلفان از مقاومسازی تعداد  ۱۴000واحد
مسکن روستایی در این شهرستان خبر داد.
مس��عود رضایی با اشاره به بازس��ازی بیش از  ۱۲000واحد روستایی آسیبدیده
از س��یل در سال گذش��ته تصریح کرد :کار بهسازی و بازسازی تعداد  ۲۰هزار واحد
مس��کن روستایی طی س��ال گذشته در استان لرس��تان به انجام رسیده است .وی
تعداد واحدهای مقاومس��ازی شده در شهرستان دلفان را  ۱۰هزار واحد عنوان نمود
و گفت :با احداث تعداد  ۴000واحد سهمیه سال جاری در مقاومسازی واحدهای روستایی و نیز ساخت واحدهای سیلزده در این شهرستان تعداد
واحدهای مقاومسازی شده شهرستان دلفان به تعداد ۱۴000واحد مسکونی خواهد رسید.

کسی که نماز را از وقتش به تأخیر بیندازد (فردای قیامت) به شفاعت من نخواهد رسید -حضرت محمد(ص)
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان مازندران
نشست سرپرست دفتر نمایندگی بنیاد مسکن با امامجمعه
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به گ��زارش روابط عمومی ،علی مقدم -سرپرس��ت دفت��ر نمایندگی بنیاد
مسکن شهرستان عباسآباد با حجتاالسالموالمسلمین محمدی -امامجمعه
شهرستان عباسآباد به منظور بررسی عملکرد این نهاد دیدار کرد.
در این دیدار علی مقدم گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن در حوزههای
مختلف و شیوه خدماترسانی به روستاییان را ارائه داد.
در ادامه حجتاالسالموالمس��لمین محمدی طی س��خنانی با س��پاس از
حضور سرپرست و کارکنان دفتر نمایندگی بنیاد مسکن این شهرستان از تالشهای این نهاد قدردانی نمود و خواستار حمایت هر چه بیشتر این
نهاد از اقشار کمدرآمد و محرومین جامعه شد.

نشست با مسئولین دفاتر نظام فنی در بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مس��ئولین دفاتر نظام فنی روس��تایی و
کارشناس فنی بنیاد مسکن شهرستان با هدف بررسی و ارزیابی عملکرد دفاتر در سال
 ۹۸و همچنین تدوین برنامههای سال  99در بنیاد مسکن برگزار شد.
مهدی بیژنی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان نوشهر در این نشست به اهمیت و ضرورت
برنامهریزی س��االنه توسط مس��ئولین دفاتر اش��اره نمود و گفت :قطع ًا چالشهای سال
 ۹۸میبایس��ت مورد بررس��ی قرار گرفته و با بکارگیری از تجربههای گذشته ،همچنین
برنامهریزی الزم و انضباط اداری برای مرتفع نمودن آنها در سال جاری اهتمام ویژه شود.
بیژنی افزود :در زمینه اهداف دولت الکترونیک و با امکانات ایجاد شده در سامانههای
ساختوساز روستایی که حاصل تالشهای همکاران دفتر مرکزی بنیاد مسکن کشور و استان میباشد به گونهای برنامهریزی شد تا رفت و آمد
و حضور روستاییان برای انجام امور اداری به حداقل برسد و امور از طریق سامانه مذکور پیگیری و انجام شود.
بیژنی با اشاره به مکاتبه و تأکید مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور مبنی بر تکمیل اطالعات فردی و حرفهای ناظران و اعضاء دفاتر
طراحی روس��تایی در سامانه نظام فنی ،تشکیل گروه کنترل مضاعف شهرستانی با حضور نماینده وزارت کشور ،راهوشهرسازی ،نظام مهندسی و
بنیاد مس��کن و کنترل عملکرد ناظرین از طریق گروه ،کنترل مضاعف را گامی مؤثر در ارتقاء کیفیت نظارت برش��مرد و در دستور کار دفاتر قرار
داد .وی ضروری دانستن شناسایی وضعیت کیفی خانههای روستایی و همکاری نظام فنی روستایی را با توجه به زلزله خیز بودن کشور و حوادث
غیرمترقبه مورد تأکید قرار داد و بیان کرد :این پایش و شناسایی به صورت پایلوت در  ۵روستا در بخشهای مختلف شهرستان برگزار میشود که
در این طرح ضمن شناس��ایی واحدهای کم دوام و غیرمقاوم روس��تایی ،آگاهی و ترغیب متقاضیان برای بهره وری از تسهیالت کم بهره ساخت
مس��کن به جهت جلوگیری از هرگونه خس��ارتهای احتمالی مادی و معنوی که بر اثر آس��یب مخاطرات طبیعی از جمله زلزله ،سیل و طوفان در
خانههای فرسودهایجاد میشود را ضروری دانست.

طرح اقدام ملی مسکن و رفع موانع موجود

به گزارش روابط عمومی ،به منظور بررس��ی وضعیت پروژه طرح اقدام ملی مس��کن و رفع
موانع موجود در این طرح ،نشستی با حضور محمدی -معاون فرماندار ،محمدعلی مشایخی-
مدیر بنیاد مس��کن ،حقشناس -معاون برنامهریزی عمرانی فرمانداری و یوسفی -رئیس اداره
راهوشهرسازی شهرستان محمودآباد در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در ابتدا محمدعلی مشایخی مطالبی را در مورد طرح اقدام ملی مسکن بیان نمود.
در ادامه عالوه بر تأکید اعضا بر اجرای هرچه س��ریعتر این پروژه در شهرس��تان ،تمهیدها و
اقدامهای الزم مبنی بر واگذاری زمین و همچنین تغییر کاربری و صدور پروانه برای اجرای این پروژه از سوی اعضا اتخاذ گردید.

انجام دهنده ظلم ،کمک دهنده ظلم و کسی که راضی به ظلم باشد هر سه شریک خواهند بود -امام جواد(ع)
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بازدید از اجرای آسفالت روستای خورشیدکال

ب��ه گزارش روابط عمومی ،محمود جانلو -بخش��دار بخش مرکزی شهرس��تان گلوگاه،
مهندس خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،کارشناسان حوزه نظارت و اجرای
بنیاد مس��کن استان ،شهرس��تان ،دهیاری و شورای اس�لامی از اجرای آسفالت روستای
خورشیدکال بازدید کردند.
هاش��می -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان گلوگاه در این مورد گفت :اجرای آس��فالت
روس��تای خورشیدکال در بخش مرکزی شهرستان گلوگاه با اعتباری به مبلغ  7میلیارد و
 500میلیون ریال اجرا و به پایان رسیده است.
در ادامهاین بازدید محمود جانلو با اشاره به فعالیتهای خوب بنیاد مسکن که در توسعه
روستاها و محرومیتزدایی نقش اساسی دارد از عملکرد این نهاد قدردانی نمود.
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به گزارش روابط عمومی ،حس��ن روحی افروزی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان بابل با
حجتاالسالموالمسلمین باباییان -امامجمعه شهر امیرکال دیدار کرد.
در ابت��دا حس��ن روحی گزارش��ی از روند فعالیته��ا و عملکرد این نه��اد در حوزههای
مختلف و شیوه خدماترسانی به روستاییان و همچنین اهداف و کارکردهای بنیاد مسکن
ارائه نمود و گفت :مهمترین کارکرد بنیاد مس��کن حمایت از قش��ر محروم و روستایی در
بخشهای مختلف از جمله اعطای تس��هیالت وام جهت ساخت مسکن روستایی ،اجرای
طرحهادی روستایی ،اعطای سند مالکیت و خدمات دیگر بهاین قشر جامعه میباشد.
در ادامه حجتاالسالموالمس��لمین باباییان در س��خنانی ب��ا قدردانی از تالشهای این
نهاد خواستار حمایت هر چه بیشتر بنیاد مسکن از اقشار کمدرآمد و محرومین جامعه شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

پیگیری روند فعالیتهای بنیاد مسکن شهرستان بابل ازسوی امامجمعه شهر امیرکال

بازدید از منطقه رانشی روستای آریم

به گزارش روابط عمومی ،مهندس احمدی -مدیرکل مدیریت بحران ،یزدانی -فرماندار
شهرستان سوادکوه ،مهندس خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،قنبرزاده -رییس
گروه زمین شناس��ی و الری -بخش��دار مرکزی از منطقه رانشی در روستای آریم از توابع
بخش مرکزی شهرستان سوادکوه بازدید کردند.
ولیزاده -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان س��وادکوه در این مورد گف��ت :رانش زمین در
روستای آریم موجب تخریب و بروز خسارتهایی به برخی واحدهای مسکونی و همچنین
راههای ارتباطی شد.
ولی��زاده افزود :به منظور بررس��ی وضعیت میزان خس��ارتهای وارد ش��ده و همچنین
تمهیدهای الزم برای بازس��ازی بخشهای مختلف از جمله راه ،واحدهای مسکونی و ...با
تشکیل نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در منطقه همراه با مصوبهها جهت تسریع در کار و اجرای مصوبههای آن اقدام گردید.
وی گفت :در این نشس��ت مقرر ش��د بنیاد مسکن نسبت به اعزام مشاور به منطقه و همچنین اعزام کارشناسان فنی برای بازدید و ارزیابی میزان
خسارت به واحدهای مسکونی آسیبدیده اقدام نماید.

دعای انسان پشت سر برادر دینی اش ،نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت است -امام محمد باقر(ع)
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ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از اجرای طرحهادی روستایی در بخش رودپی
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به گزارش روابط عمومی ،س��عید قاسمپور -مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای ساری
و میاندورود و محمودی -بخش��دار بخش رودپی شمالی شهرستان ساری با مهندس
خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و ...از پروژه اجرای طرحهادی روستای
دازمیرکنده بازدید کردند.
در این بازدید سعید قاسمپور با یبان اینکه اجرای طرحهادی و تأمین زیرساختهای
م��ورد نیاز روس��تایی از عوامل مهم در مهاجرت معکوس و توازن جمیعتی میباش��ند
گفت :پروژه اجرای طرحهادی روس��تای دازمیرکنده ش��امل اجرای عملیات آس��فالت
حدود  700متر و جوی و جدول حدود  1200متر بوده که به اتمام رس��یده اس��ت .وی
افزود :تعداد  8روستای بخش رودپی شمالی شهرستان ساری از محل اعتبارهای استانی و حوادثی اجرای طرحهادی صورت پذیرفت.
در ادامه محمودی ،دهیاری و اهالی روستای یاد شده از بنیاد مسکن به واسطه اجرای طرحهادی در این روستا و همچنین ارائه خدمات عمرانی
و عملکرد خوب قدردانی نمودند.

بازدید از پروژههای عمرانی بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،فیضا ...اشکوریان -مدیر بنیاد مسکن شهرستان تنکابن،
حجتاالسالموالمس��لمین هدایتی -امامجمعه شهرس��تان تنکابن و مهندس باقری-
معاون عمرانی فرمانداری از روند اجرای دیوار سنگی در روستای باالبند از توابع بخش
مرکزی این شهرستان بازدید کردند.
در این بازدید امامجمعه ،معاون فرماندار و مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان تنکابن با
برخی از س��اکنین این روستا با بررس��ی وضعیت زندگی و امکانات معیشتی و عمرانی
آنها نیز گفتگو کردند.
در ادام��ه امامجمعه و همچنین معاون فرماندار با اش��اره ب��ه فعالیتهای خوب بنیاد
مس��کن که در توس��عه روس��تاها و محرومیتزدایی نقش اساسی دارند گفتند :مش��ارکت و همکاری دهیاران با بنیاد مسکن در اجرای طرحهای
عمرانی موجب تسریع در اتمام آنها میشود و این مشارکت به بنیاد مسکن که در زمینه توسعه و محرومیتزدایی روستاها فعالیت میکند کمک
زیادی میکند.

بازدید بخشدار از اجرای طرح دیواره و کانال سنگی

به گزارش روابط عمومی ،سیدرضاهاشمی -مدیر بنیاد مسكن شهرستان گلوگاه و محمود جانلو -بخشدار
بخش مرکزی از اجرای طرح دیواره و کانال س��نگی در روس��تاهای آغوز دره و نیاال در شهرس��تان گلوگاه
بازدید کردند.
در این بازدیدهاشمی با ارائه گزارشی از فعالیتها و عملکرد بنیاد مسکن و مشخصات پروژه اجرای دیواره
سنگی در روستای آغوز دره گفت :در این روستا در راستای سیل آبان سال  98در داخل بافت مناطقی دچار
حادثه رانش زمین ش��دند کهاین نقاط توس��ط بنیاد مسکن شناسایی و عملیات اجرای دیوار سنگی به طول
 150مت��ر و با اعتباری به مبل��غ  4میلیارد ریال جهت تثبیت زمین و جلوگیری از رانش آغاز و در حال اجرا
میباشد .وی همچنین به اجرای کانال سنگی در روستای نیاال نیز اشاره و افزود :روند اجرای کانال سنگی
در روستای نیاال جهت هدایت آبهای باالدست و همچنین آبهای سطحی روستا که با بارش نزوالت جوی
همراه بوده هم اکنون با اعتباری به مبلغ  4میلیارد ریال با سرعت و نظارت دقیق ادامه دارد.
در ادامه محمود جانلو با اشاره به فعالیتهای خوب بنیاد مسکن که در توسعه روستاها و محرومیتزدایی نقش اساسی دارد از عملکرد مدیریت
و کارکنان این نهاد در شهرستان گلوگاه قدردانی کرد.

هر کس به رزق و روزی کم از خدا راضی باشد خداوند از عمل کم او راضی خواهد بود -امام رضا(ع)
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بازدید بخشدار از شعب بانک سپه
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به گزارش روابط عمومی ،ش��فیعی -بخش��دار بخش مرکزی شهرستان بهار
و مهندس س��ماواتی -مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان بهار به منظور رفع موانع
و مش��کالت بانکی متقاضیان تسهیالت بازسازی مسکن روستایی و همچنین
رفع مش��کالت و موانع مربوط به تس��هیالت طرح ویژه بهس��ازی و نوسازی
مسکن روستایی ،به بانک سپه شعبه بهار مراجعه نمودند.
در این دیدار ش��فیعی ب��ا قدردانی از عملکرد بنیاد مس��کن در زمینه معرفی
اف��راد به بانکهای عامل و کنترل ش��یوه ساختوس��از و پرداخت کمکهای
بالعوض به افراد خسارتدیده گفت :عملکرد بنیاد مسکن در سال گذشته قابل
تحسین بوده و ما شاهد پویایی و سر زندگی مردم در سطح روستاها هستیم به
طوری که بنیاد مسکن در آن واحد هم در حال پرداخت تسهیالت بازسازی و
کمک به خسارتدیده و هم در حال پرداخت تسهیالت طرح ویژه و کمک به
متقاضیانی که فاقد مسکن هستند میباشد .وی از رئیس بانک سپه نیز درخواست کمک به متقاضیان را نمود.
در ادامه مهندس سماواتی گفت :بنیاد مسکن عملیات بازسازی واحدهای خسارتدیده را تقریب ًا به اتمام رسانده و در حال حاضر آماده پرداخت
مبلغ  400میلیون ریال به ازاء هر سرپرس��ت خانوار از محل تس��هیالت طرح ویژه بهس��ازی و نوس��ازی مسکن روس��تایی میباشد که به افراد
واجدالشرایط نیز تا سقف  80میلیون ریال کمک بالعوض از محل حساب  100پرداخت خواهد شد.
در پایان گل محمدی -سرپرست بانک سپه نیز آمادگی خود را برای همکاری با متقاضیان تسهیالت مذکور اعالم نمود.
گفتنی است بخشدار نیز از ساماندهی و دیوارهسازی رودخانه رسولآباد سفلی بازدید کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان همدان

بازدید فرماندار از ساماندهی رودخانهها

به گزارش روابط عمومی ،قنبری -فرماندار و مهندس س��ماواتی -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان بهار به منظور اجرای پروژههای ساماندهی رودخانهها که از
محل اعتبارهای حوادث غیرمترقبه (س��یل) دارای اعتبار و توسط بنیاد مسکن
در حال اجرا میباشند از روستاهای گنبدان و رسولآباد سفلی بازدید نمودند.
در این بازدید قنبری با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی پروژههای یاد شده
از عملکرد بنیاد مسکن قدردانی کرد.
سپس مهندس سماواتی گفت :از محل اعتبارهای حوادثی مجموع ًا برای هر
دو روس��تا مبلغ  20میلیارد ریال از اعتبار برای دیوارهسازی سنگی ،اجرای پل،
همچنین زیرس��ازی و آس��فالت معابر مجاور رودخانهها در نظر گرفته شده که
خوش��بختانه در قسمت دیوارهسازی رودخانه رسولآباد سفلی تقریب ًا  90درصد
دیوارهس��ازی به اتمام رسیده و دیوارهسازی رودخانه گنبدان هم تاکنون دارای
 50درصد پیش��رفت فیزیکی میباش��د .وی با اش��اره به مش��کالت به وجود آمده گفت :پروژههای یاد شده با س��رعت قابل قبولی در حال انجام
میباشند که در بحث زیرسازی و آسفالت معابر مجاور رودخانهها هم امیدواریم حداکثر ظرف دو ماه آینده هر دو پروژه به اتمام برسد.

دیدار با امامجمعه شهرستان بهار

به گزارش روابط عمومی ،مهندس س��ماواتی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان بهار و رئیس ستاد بازسازی مناطق س��یلزده شهرستان بهار با
حجتاالسالموالمسلمین ارزنده -امامجمعه شهرستان بهار دیدار کرد.
در ابتدا مهندس س��ماواتی گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن برای ارائه خدمات به آس��یبدیدگان ارائه داد و گفت :در کنار توزیع تسهیالت 4

هر که از برادر خود گناهی بداند و آن را بپوشاند خداوند در روز قیامت گناهان
او را بپوشاند -حضرت محمد(ص)
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ماهنامه پیام بنیاد مسکن

درصدی و کمکهای بالعوض اس��کان موقت ،احداثی و معیش��تی و از محل هدیه رهبری به ازای ساخت هر واحد مسکونی خسارتدیده تعداد
 160کیسه سیمان رایگان به افراد واجدالشرایط پرداخت شده که تاکنون تعداد
 101140کیسه سیمان در سطح شهرستان توزیع گردیده است.
در پایان حجتاالسالموالمس��لمین ارزنده با قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن
گفت :بنیاد مس��کن در امر بازس��ازی موفق عمل کرده و میکند .در این دیدار
مقرر ش��د بنیاد مس��کن به یک واحدی که در اثر بارندگی سال جدید تخریب
شده نیز کمک و مساعدت نماید که مدیر بنیاد مسکن قول همکاری دادند.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان یزد
مراسم کلنگزنی پروژه  48واحدی بهارستان

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،مراس��م کلنگزنی و ش��روع عملیات س��اخت
مجتمع مس��کونی  ۴۸واحدی برای اقش��ار فاقد مسکن توس��ط بنیاد مسکن
استان و با حضور دکتر طالبی -استاندار ،مهندس صادقیان -معاون هماهنگی
امور عمرانی اس��تاندار ،حجتاالس�لام دهقان نیری -مسئول دفتر نمایندگی
ولیفقیه در بنیاد مس��کن استان و دکتر قربانیان -مدیرکل بنیاد مسکن استان
برگزار شد.
در ابتدا دکتر قربانیان با بیان مطالبی در مورد پروژه گفت :بنیاد مسکن استان
به منظور تحقق ش��عار جهش تولید ،همزمان ساخت تعداد  ۳۰واحد مسکونی
دیگر را در ش��هر میبد آغاز میکند .وی با اش��اره بهاینکه در مجموع در س��ال
 ۹۹کار س��اخت تعداد  ۱۷۰واحد مسکونی در سطح استان آغاز میشود ،افزود:
تالش میکنیم در سال جاری ،تعداد  ۴۴۰واحد از مجموع واحدهای در ساخت خود را در سال جهش تولید به بهرهبرداری برسانیم.
در ادامه دکتر طالبی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن ابراز امیدواری کرد که با ساختوس��ازهای صورت گرفته بتوانیم افرادی که دغدغه
مسکن دارند را برطرف کنیم.
سپس مهندس صادقیان گفت :ثبت نام متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در استان به پایان رسیده و مراحل پایش در حال انجام است ،در عین
حال نشستهای کمیته تأمین زمین نیز تشکیل و زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن در دست تأمین است.

نشست شورای مسکن

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت شورای مس��کن استان با حضور دکتر
طالبی -استاندار و اعضای شورا در استانداری برگزار شد.
در ابتدا مدیرکل راهوشهرسازی استان در مورد كلنگ زنی اولین پروژه طرح
اقدام ملی مس��كن با حضور استاندار و س��اخت آن توسط ستاد اجرایی فرمان
امام(ره) ،همچنین گزارش��ی از آخرین وضعیت زمینهای تخصیصی در مركز
استان و شهرستانها به منظور اجرای طرح اقدام ملی مسکن ارائه نمود.
در ادامه مدیران کل ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بنیاد مسكن استان ،در مورد
آخرین اقدامهای انجام شده در طرح اقدام ملی مسکن گزارشی را ارائه نمود.
س��پس معاون هماهنگی امور عمرانی در م��ورد لزوم اجرای طرح اقدام ملی
مسکن برای كمك به اقشار هدف و راهکارهای کاهش هزینههای اجرایی در
استان از طریق تخفیفهای صدور پروانه ،هزینههای نظام مهندسی ،تسهیالت و تخفیفات دستگاههای خدماترسان توضیحهایی را ارائه نمود.

زن بگیرید و طالق مدهید زیرا عرش از وقوع طالق میلرزد -حضرت محمد(ص)
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در ادامه دکتر طالبی ابراز امیدواری کرد که با برنامههای در دس��ت اقدام بتوانیم بخش قابل توجهی از نیازهای حوزه مس��کن در استان را رفع
کنیم .وی با تأکید بر اینکهاین جمله که «در یزد زمین کافی برای س��اخت مس��کن نداریم» قابل قبول و باورپذیر نیس��ت گفت :تأمین و تملک
زمینها به منظور ساخت مسکن برای شهروندان در دستور کار قرار گیرد.
استاندار با بیان اینکه هیچ توجیهی ندارد که برخی دستگاهها در محدوده مسکونی انبار داشته باشند ،عنوان کرد :انبارها باید به خارج از محدوده
شهر منتقل شده و از زمین این انبارها برای خانهسازی استفاده شود.
دکتر طالبی با تأکید بر لزوم ایجاد تحرک و پویایی بیش��تر در بافت فرس��وده عنوان کرد :باید همه دس��تگاهها حمایت کنند تا ساختوسازها در
این مناطق رونق بگیرد .وی با اش��اره به لزوم تس��هیل در ساختوساز مسکن مطرح کرد :شهرداری و نظام مهندسی حداکثر تخفیفهای ممکن
را برای رونق ساخت مسکن اعمال کنند.
در پایان در مورد واگذاری زمین به خیرین مسکنساز در روستای محمدآباد شهر یزد برای خانوارهای دارای دو فرد معلول با کمک اعتبار استانی که
ادارهکل بنیاد مسکن استان عهده دار اجرای آمادهسازی آن میباشد مقرر شد در صورت عدم دسترسی سامانه طرح اقدام ملی مسکن به متقاضیان
برای بارگذاری مدارک توسط خود متقاضیان ،بنیاد مسكن استان نسبت به پیگیری صدور مجوز الزم با توجه به بحران كرونا ،به تدریج و به منظور
تكمیل ثبت نام و پاالیش متقاضیان ،از آنها برای حضور در شعب بنیاد مسكن شهرستانها از طریق پیامك دعوت به عمل آورد.

باخبر ش��دیم تعدادی از همكارانمان در بنیاد مس��كن اس��تانها در غم از
دست دادن عزیزانشان به سوك نشستهاند .بهاین همكاران و خانوادههای
محترمش��ان تسلیت گفته و برای عزیزان از دست رفته از درگاه خداوند
متعال علو درجات را مسئلت داریم.
• محمد کیایی -درگذشت مادر (گلستان)
• حسن رجبزاده -درگذشت مادر (خراسان رضوی)
• سیدصادق شیرینزاده -درگذشت مادر (خراسان رضوی)
• علی اصغر اربابی -درگذشت مادر (خراسان رضوی)
• نبیا ...مسلمی -درگذشت مادر (مازندران)
• مجتبی حالجیان -درگذشت پدر (مازندران)
• فاطمه باج -درگذشت مادر (قزوین)
• مرتضی گونجی -درگذشت پدر (قزوین)
• اشکان بهمردی -درگذشت پدر (یزد)
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قدردانی و سپاسگزاری
استان البرز

• عباس زارعینژاد -بخش��دار مرکزی شهرس��تان طالق��ان با اهدای لوح
تقدیر به مهندس ملکی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان طالقان ،از وی در
جهت خدمترس��انی به مردم شهرس��تان و نیل به اهداف مق ّدس جمهوری
اسالمی ایران در راستای تحقق به اهداف دولت تدبیر و امید قدردانی کرد.
• عباس اس�لامی -مشاور استاندار و مدیرکل مدیریت عملکرد ،بازرسی و
امور حقوقی و دبیر هیئت بازرس��ی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای
اسالمی استان البز با اهدای لوح تقدیر به مهندس ملکی -مدیر بنیاد مسکن
شهرستان طالقان از وی برای همکاری در بازرسی یازدهمین دوره انتخابات
شهرستان قدردانی نمود.

استان ایالم

• احمد کرمی -معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری ایالم با اهدای
ل��وح تقدیر به مهندس حبیبا ...محبی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،از
تالشهای ارزش��مند وی در سال  98در بنیاد مسکن و ارتقاء گسترده سطح
کم��ی و کیفی خدمات در حوزههای مختلف که موجب رضایتمندی مردم و
افتخار مجموعه انقالبی بنیاد مسکن شده است ،قدردانی نمود.

استان چهارمحال و بختیاری

• مجید نظری -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و رئیس شورای
فنی و علی شهریارپور -رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و دبیر شورای
فن��ی اس��تان چهارمحال و بختیاری ب��ا اهدای لوحهای تقدی��ر جداگانه به
مهندس رسول ش��هبازی -معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان ،از
وی به دلیل تالشهای بی ش��ائبه اش در راه انجام مسئولیت خطیر وی در
شورای فنی استان قدردانی نمودند.
• مرداس طاهری میرقائد -فرمانار شهرستان فارسان با اهدای لوح تقدیر
به سیدبهادر زیالبی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ،از وی به دلیل همکاری
در انتخاب��ات یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اس�لامی بهعن��وان نماینده
فرماندار قدردانی کرد.

استان خراسان رضوی

• خالقداد عرب -فرماندار شهرستان رشتخوار با اهدای لوح تقدیر به اصغر
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جاللی سنگانی -کارشناس بنیاد مسکن شهرستان ،از وی به دلیل همکاری
در برگزاری انتخابات دوم اسفند ماه سال  1398قدردانی نمود.
• حس��ین جمش��یدی -فرماندار شهرس��تان جوین با اهدای لوح تقدیر به
علیرضا نورآبادی -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرس��تان ،از وی در راستای
هم��کاری در برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس ش��ورای
اسالمی و نیز حضور در کارگروه اشتغال شهرستان جوین قدردانی کرد.

استان گلستان

• بابایی -مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان با اهداء لوح
تقدیر به مهندس رشیدیان -مدیر بنیاد مسکن شهرستان کالله از تالشهای
وی در کمک به محرومان بهویژه سیل زدگان شهرستان قدردانی کرد.

استان مرکزی

• س��یدعلی آقازاده -اس��تاندار مرکزی و فائزه عقیلی -سرپرست ادارهکل
روابط عمومی استانداری مرکزی با اهدای لوح تقدیر به احمدرضا فتحآبادی-
مدیر روابط عمومی بنیاد مسکن استان مرکزی ،از اهتمام مجدانه و زحمات
بی دریغ وی در عرصه روابط عمومی و اطالعرسانی قدردانی کردند.

استان همدان

• عراقی -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و رئیس هیئت بازرسی
انتخابات اس��تان همدان و سیدسعید ش��اهرخی -استاندار با اهدای لوحهای
تقدی��ر جداگانهای به مهندس ظفری -مدیرکل بنیاد مس��کن و عضو هیئت
بازرس��ی انتخابات استان ،از تالشهای ارزش��مند وی در راستای نظارت بر
اج��رای صحیح و تأمین س�لامت فرآیند انتخاب��ات یازدهمین دوره مجلس
شورای اسالمی و نیز از تالش و کوشش وی در تحقق اهداف سند راهبردی
توسعه استان قدردانی کردند.
• اس��دا ...ربانی مهر -مش��اور اس��تاندار و مدیر روابط عمومی استانداری
هم��دان با اهدای لوح تقدیر ب��ه علیرضا عین القضاتی -مدیر روابط عمومی
بنی��اد مس��کن ،از وی در ارتقاء و اعتالی مدیری��ت مطلوب معرفی خدمات
و انعکاس ب��ه موقع عملکردها به افکار عمومی که با مجموعه اس��تانداری
همدان همواره معمول داشته قدردانی کرد.
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محمود نوروزی نوده (گلستان)
بهادر قانعی (یزد)
الهه شیبانیزاده (خراسان رضوی)

پاسخنامه شماره ()163

اسامی همکارانی که پاسخ درست مسابقه
شماره  163را برای ما ارسال نمودند:

در ای��ن مس��ابقه ،تعداد  86نفر از همکاران ش��رکت کرده
بودن��د که از این تعداد 71 ،نفر پاس��خ درس��ت را برای ما
ارسال نمودند.

حمید حاجیحیدری ،محمد امیدیفر ،احمد رحیمی ،محمدحسین خبره ،مهربخش مهری،

علی نیافر ،حس��ین کیماسی ،میترا صادقیپی ،فریبا احمدزاده ،مسعود یگانه ،اکبر هوشمند،
احسان یاقوتی ،محسن سعیدی تبار ،جواد بابایی ،سیدکمیل موسوی ،صفر پاکدل ،عباسعلی
کوچ��ک ،عزیز قرنجیک ،کریم مداح ،محمدعل��ی حیدری ،محمود نوروزی نوده ،حمیدرضا

مهدوی ،یونس تیماج ،س��لیمان عس��کری ،مهدی رضایی نوریجه ،علیاصغر کاوسی ،داود

حقیقت ،جلیل مجیدی ،یحیی کریمی ،محمدعلی کالنتری ،حسین غالمزاده ،احمد شریفی،
ج��واد دهقان ،سیدحس��ین طباطبایی ،عباس اس�لامی نصرتآب��ادی ،علیاکبر حاجیزاده

زارچی ،محمدحسین یاوری ،س��یداحمد حیدرپور ،محمدرضا شاهبیدکی ،محمدرضا کریمی
عقدا ،روحا ...زارعزاده ،علیاکبر کمالی زارچی ،عمادی صراف ،سیدایثار جاللیان ،محمدرضا

حاتمی ،محمدعلی خوشنویس ،مرضیه عفت ،محمود میرشکار ،مسعود ابراهیمی ،محمدرضا
کریمی زارچی ،بهادر قانعی ،مجید ضیاعی ،امیر همتی ،رامین میرزایی ،علی دهنوی ،فرشید

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

الف

ب

ج

د

فیاض جهانی ،محسن امینی ،حمید عاشورپور ،یزدان کرد ،جواد گلزار ،مهدی افخمی عقدا،

مه��دی ابراهیمی ،رحمتا ...رضایی ،نعمتا ...پهلوانیان ،ناصر مهدوی ،سیدحس��ن مهدوی
مسیب مجدآبادی ،الهه
س��عیدی ،علی دیوس��االر ،همایون گازرانی ،صولت طاهری کندرّ ،

شیبانیزاده.

نام:
نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
تاریخ ارسال:
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مسابقه ()165

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

الف

ب

نام:
نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
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 -1یک�ی از اص�ول مدیری�ت  -----اس�ت ک�ه ک�ه اگر
ی�ک مدیر توانس�ت در بعضی عوامل ای�ن کار را اجرا کند
میتواند توفیق خوبی داشته باشد.

ج

د

ب) رعایت عدالت
الف) کادرسازی
		
ج) تشویق
د) تغافل
 -2کمبود کالژن میتواند سبب  ------شود.
الف) خستگی و چین و چروکهای پوست ب) شکستن استخوان
		
ج) ریزش مو
د) الف و ب
 -3رفیع�ی ک�دام ی�ک از عوام�ل زی�ر را از مهمتری�ن
ویژگیه�ای مدیران دس�تگاههای اجرایی در شهرس�تان
بناب دانست؟
الف) تعامل با سایر دستگاهها
ب) همکاری در اجرای برنامهها و طرحهای شهرستانی
ج) تخصیص اعتبارهای عمرانی
د) الف و ب
 -4موالئینیا هدف از برگزاری نشس�تها را با مس�ئولین
عامل مهمی در  -----دانست.
الف) همکفری و افزایش تعامالت و رفع موانع موجود در پرداخت تسهیالت

ب) تسریع در روند ساخت و ساز
ج) ترویج فرهنگ بازپرداخت به موقع تسهیالت
د) تشریک مساعی برای بازپرداخت مطالبات بانکی
 -5رس�ول خدا(ص) :نزد خدا بدترین بدها  -----هستند
و بهترین خوبها  -----هستند.
ب) کفار – شهدا
الف) منافقین – صالحین
ج) منافقین – توبه کاران
د) علمای بد – علمای خوب
 -6ک�دام یک از عوامل زیر زمین�ه را برای منافقین فراهم
میکند تا اقدام به تخلیه تلفنی از مراکز مهم نظام نمایند؟
الف) غلبه فرهنگ شفاهی بر فرهنگ مکتوب
ب) غلبه فرهنگ مکتوب بر فرهنگ شفاهی
ج) آشنایی با فرهنگها و ویژگیها و ارتباطات اداری
د) همه موارد
 -7مهندس رئیس�ی :تاکنون با همکاری اداره ثبت اسناد و
امالک تعداد  -----جلد سند روستایی صادر شده است.
ب) 6400
		
الف) 7600
		
ج) 67000
د) 82000
 -8روستای آبیدک از توابع کدام شهرستان میباشد؟
ب) لردگان
		
الف) خانمیرزا
		
ج) خوسف
د) فسا
 -9میرجعفری�ان ک�دام ی�ک از عوام�ل زی�ر را از مزایای
اجرای کار توسط خود مردم دانست؟
الف) کاهش هزینههای تمامشده ب) کمشدن میزان پرت مصالح
د) الف و ب
ج) سرعت در اجرای کار
 -10دکتر طاهری بنیاد مس�کن را از نهادهای کارآمد نظام
میداند که دارای دو ویژگی میباشد:
الف) نهاد انقالبی و مردمی بودن
ب) جهادی و مسئولیت پذیر بودن
ج) نهاد انقالبی با پتانسیل باال
د) همه موارد
 -11توسعه و محرومیتزدایی روستایی یک مطالبه جدی
اس�ت ک�ه با مش�ارکت و تالش ک�دام ی�ک از عوامل زیر
محقق میشود؟

الف) بنیاد مسکن و همراهی نهادهای مردمی
ب) دولت و خیرین مسکن ساز
ج) بنیاد مسکن و همراهی خیرین
د) نمایندگان مجلس و نهادهای مردمی
 -12سیاس�ت س�ال جاری بنیاد مس�کن در زمین�ه ارتقاء
بخشیدن سطح دانش مهندسان رشته شهرسازی استان
کدام یک از موارد زیر میباشد؟
الف) همکاری با نظام فنی و مهندسی استان
ب) استفاده از مهندسان وزارت راه و شهرسازی
ج) استفاده از ظرفیت و توانمندیهای مهندسان بومی
د) استفاده از مشاورین و شرکتهای خصوصی
 -13مهندس بلدی یکی از مش�کالت طرح ویژه بهسازی
مسکن روستایی را  -----دانست.
ال��ف) عدم قب��ول ضمانت س��فته زنجی��رهای از ط��رف بعضی از
شعبههای بانکهای عامل
ب) عدم پرداخت اقساط توسط استفادهکنندگان از تسهیالت
ج) عدم توانایی روستاییان در استفاده از تسهیالت طرح ویژه
د) نداشتن ضامن
 -14در استان کردستان برای چند روستا طرح هادی تهیه
شده است؟
ب) 4531
		
الف) 1354
		
ج) 2340
د) 1345
 -15روس�تای آب بهار دارای  -----خانوار میباش�د که
ب�ه علت  -----و  -----یکی از روس�تاهای جابجایی در
شهرستان بویراحمد میباشد.
الف)  – 33رانش زمین و بافت قدیمی روستا
ب)  – 23رانش زمین ،گسل
ج)  – 33بافت قدیمی روستا – زلزلهخیز بودن
د)  – 15زلزلهخیز بودن و رانش زمین
 -16در ک�دام ی�ک از اس�تانهای زیر اس�تاندار گفته که
انبارهای برخی دس�تگاهها که در محدوده مس�کونی قرار
دارن�د باید به خ�ارج از محدوده ش�هر منتقل ش�وند تا از
زمینهایشان برای خانهسازی استفاده شود؟
ب) یزد
الف) کهگیلویه و بویراحمد
		
ج) گلستان
د) اصفهان
 -17اجرای آس�فالت روستای خورش�ید کال با اعتباری به
مبلغ  -----ریال اجرا و به پایان رسیده است.
ب)  400میلیون
الف)  7میلیارد و  500میلیون
ج)  3700میلیارد
د)  2820میلیارد
 -18سهمیه سال جاری شهرستان دلفان در مقاومسازی
واحدهای روستایی برای احداث چه تعداد واحد میباشد؟
ب) 255
		
الف) 14000
		
ج) 7600
د) 4000
 -19ش�اخص تهیه طرحه�ای هادی در اس�تان گیالن به
چند درصد رسیده است؟
د) 98
ج) 89
ب) 100
الف) 78
 -20چه تعداد واحد مسکونی احداثی در مناطق سیلزده
شهرس�تان آققلا از س�وی س�تاد معین اس�تان گیالن
بازسازی شدهاند؟
ب) 500
		
الف) 1246
د) 90
		
ج) 855

