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درج مطالب نویسندگان مختلف در ماهنامه به معنای 
تایید
محتوی و موضوع آنها نمی باشد.
انتشار مطالب ماهنامه در سایر نشریه ها با ذکر ماخذ و
رعایت امانت بالمانع است.
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دیدگاه های کلیه همکاران محترم و کارشناسان گرامی در
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افتتاح طرح هادی روستای بندان شهرستان بشرویه
ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراس��ان جنوبی ،طرح
هادی روس��تای بندان شهرستان بش��رویه با حضور دکتر نوبخت -معاون
رییسجمه��ور و رییس س��ازمان برنامه و بودجه ،مهن��دس تابش -رئیس
بنیاد مس��کن کشور و گروهی از مسئولین کش��وری ،استانی و شهرستانی
افتتاح گردید.
این طرح دویس��ت و چهل و هفتمین طرح هادی میباشد که با اعتباری
بی��ش از  2میلی��ارد و  910میلیون ریال به بهرهبرداری رس��یده و جمعیت
برخوردار از این طرح  22خانوار میباشند.
همچنین با حضور مس��ئولین یاد شده تعداد  248واحد مسکونی بازسازی
و تعمیری روستاهای استان با اعتباری بیش از  100میلیارد ریال که شامل
تسهیالت بانکی و کمک بالعوض بازسازی و تعمیر شده است در روستای
بندان به بهرهبرداری رسید.

دیدار استاندار اردبیل با رئیس بنیاد مسکن کشور
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان اردبی��ل ،مهندس بهنام
جو -اس��تاندار و مهندس سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با مهندس
تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور ،در مورد روند توسعه عمران و آبادانی
روس��تاهای استان ،مشکالت س��کونتگاههای پیرامونی شهرها و همچنین
ش��یوه س��اخت و تکمیل تعداد  3000واحد مس��کونی محرومین روستایی
دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار مهندس بهنام جو با قدردانی از افزایش س��همیه اختصاصی
برای تس��هیالت مقاومسازی مس��کن روستایی اس��تان تصریح کرد :این
اقدامه��ا جزو خدم��ات ماندگار میباش��ند که عالوه بر حف��ظ جان و مال
روس��تاییان که از عوامل اصلی تولیدات کش��اورزی در کش��ور محس��وب
میشوند ،میتوانند راهکاری مناسب برای تثبیت جمعیت در سکونتگاههای
روستایی و همچنین جلوگیری از مهاجرت آنان قلمداد شوند .وی همچنین خواستار استمرار این طرحها در کنار سایر طرحهای عمران و آبادانی و معیشتی
2

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان خراسان جنوبی ،تعداد 3000
واحد مس��کن محرومین روستاهای اس��تان با حضور دکتر نوبخت -معاون
رییسجمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه ،مهندس تابش -رئیس بنیاد
مس��کن کشور و گروهی از مسئولین اس��تانی و شهرستانی به بهرهبرداری
رسید.
در این مراسم  3000واحد مسکن محرومین بهصورت پایلوت در روستای
بندان شهرستان بشرویه به بهرهبرداری رسیدند.
در ادامه دکتر نوبخت از انعقاد تفاهمنامهای بین س��ازمان برنامه و بودجه،
بنیاد مس��کن و اس��تانداری برای س��اخت تع��داد  5000واحد مس��کن در
شهرهای زیر  25000نفر جمعیت این استان خبر داد.

شماره  | 176تیـر 99

بهرهبرداری از  3000واحد مسکن محرومین
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روستایی در سطح استان اردبیل شد.
استاندار در ادامه با توجه به ظرفیت استثنایی استان و قابلیتهای متعدد طبیعی و گردشگری استان بهویژه در روستاهای آن بر ضرورت توجه وافر و تأمین
اعتبار برای اجرای طرحهای بافت با ارزش روس��تایی و روس��تاهای هدف گردش��گری تأکید نمود و نیز از آمادگی مجموعه استانداری و سایر دستگاههای
ذیربط برای رفع نارس��ایی و مش��کالت واحدهای مسکونی احداثی در حاشیه شهرها خبر داد و خواستار بررسی شیوه بازسازی واحدهای مسکونی محرومین
در حاشیه شهرهای استان اردبیل شد.
سپس مهندس تابش با بیان هدفهای بنیاد مسکن که کمک به خانهسازی برای محرومان و تأمین مسکن نیازمندان و اقشار کمدرآمد و بیبضاعت جامعه
میباش��د ،فعالیتهای این نهاد را در س��طح اس��تان در زمینه عمران و آبادانی مطلوب ارزیابینمود و نیز با تأکید بر افزایش تعاملها در زمینه رفع مشکالت
عمران روس��تایی و تعریف پروژههای جدید برای بهرهمندی مردم اس��تان بهویژه روس��تاییان زحمتکش ،قول مس��اعدی نیز بر تداوم و ارتقاء روند عمران و
آبادانی در سطح روستاهای استان اردبیل داد.

دیدار مجمع نمایندگان استان با رئیس بنیاد مسکن کشور
بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان گلستان ،مجمع
نمایندگان اس��تان و مهندس س��یدمحمد حس��ینی -مدیرکل بنیاد
مس��کن اس��تان با مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور دیدار
و گفتگو کردند.
در ابت��دا مهندس س��یدمحمد حس��ینی گزارش��ی از خدمات بنیاد
مسکن استان ارائه داد.
س��پس مهندس تابش ضم�ن تبریک انتخ�اب و اعتماد

م�ردم ب�ه نمایندگان اس�تان ،خدم�ات بنیاد مس�کن را
در زمین�ه اهداف ام�ام و رهبری در خدمترس�انی به
محرومان و روس�تاییان دانس�ت که با اعتم�اد مجموعه
نظام و کارنامه درخش�ان بنیاد مس�کن موجب واگذاری اجرای طرحهای مهم و بزرگ به بنیاد مسکن شده است .وی بنیاد مسکن
اس�تان گلستان را از استانهای پیش�تاز در ارائه خدمات به مردم دانست کهاین خدمات با حضور مدیرکل جوان ،پرتالش و پیگیر
بنیاد مسکن استان موجب ارتقاء شاخصهای خدمت به مردم گردیده است.

رئیس بنیاد مسکن کشور همدلی و وفاق نمایندگان استان و پیگیری آنان جهت جذب اعتبارها برای عمران و آبادانی روستاهای استان را کم نظیر دانست
و از ُحسن توجه نمایندگان به بنیاد مسکن قدردانی کرد.
در ادامه مجمع نمایندگان استان نیز مطالبی در مورد جذب و تخصیص اعتبارها برای گسترش و اجرای طرح هادی در روستاها و رسیدگی بیشتر به مناطق
سیل زده و رفع محرومیت از روستاهای استان بیان کردند.
3
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بازدید مهندس درفشی از پروژههای مسکن بنیاد مسکن استان
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قم ،مهندس درفشی -معاون
پش��تیبانی و امور هماهنگی اس��تانها در بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه،
مهندس بلدی -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن استان ،از عملیات اجرایی
پروژههای مس��کونی  270واحدی افق میدان جوان ،پروژههای طرح اقدام
ملی مس��کن 60 ،واحدی روس��تای طایقان و  50واحدی روستای دستگرد
بازدید نمودند.
در این بازدیدها مهندس بلدی گزارشی از روند اجرایی هر پروژه بهصورت
جداگانه ارائه نمود .وی با اشاره به وضعیت مطلوب پروژههای در دست اجرا
گفت :اجرای با کیفیت کار در زمان مناس��ب از اهداف اصلی بوده و در این
زمینه تمامی تالش خود را به کار خواهیم بست.
در پایان مهندس درفش��ی و همراهان از فرآیند ثبت نام متقاضیان تأیید
شده طرح اقدام ملی مسکن بازدید و وی با ابراز رضایت از فعالیتهای بنیاد
مسکن استان برای تسریع در روند اجرایی پروژهها ،مطالبی را بیان نمود.

بازدید مهندس مهدیان از مسجد سلیمان
به گ��زارش رواب��ط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خوزس��تان ،مهندس
مهدیان -معاون بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور از سایت
ساخت واحدهای مسکونی مناطق زلزله زده مسجد سلیمان بازدید کرد.
در ای��ن بازدید روحا ...عمادی -رییس س��تاد بازس��ازی مناطق زلزله زده
مسجد س��لیمان ،گزارشی از وضعیت بازسازی واحدهای تعمیری و احداثی
در مناطق زلزله زده ،آلوده به نفت وگاز و بافت فرسوده را ارائه داد.

بازدید مهندس حقشناس از پروژههای مسکن شهری استان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قم ،مهندس حقشناس-
معاون مس��کن شهری بنیاد مسکن کش��ور و هیئت همراه ،حجتاالسالم
میرعم��ادی -نماینده ولی فقیه در بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس بلدی-
مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن اس��تان از پروژههای مس��کن مهر شهر
س��لفچگان ،طرح اقدام ملی مسکن در ش��هر پردیسان و  270واحدی افق
میدان جوان بازدید نمودند.
در این بازدیدها مهندس بلدی گزارشی از روند اجرایی هر پروژه بهصورت
جداگانه ارائه نمود و گفت :مهمترین هدف بنیاد مسکن استان انجام کار با
کیفیت در کوتاهترین زمان میباشد.
سپس حجتاالسالم میرعمادی با تأکید بر اینکه ساخت مسکن

ب�رای محرومی�ن و نیازمندان یک کار ضروری و دارای حس�نه
مضاعف اس�ت گف�ت :باید کاری ک�رد که اقش�ار کمدرآمد

4

در ادامهاین بازدید مهندس حقشناس از پیشرفت فیزیکی و اجرایی پروژهها ابراز رضایت نمود.
در پایان نشستی با حضور عوامل اجرایی به منظور بحث و تبادلنظر برای تسریع در ادامه عملیات پروژههای طرح اقدام ملی مسکن و  270واحدی افق
در بنیاد مسکن استان تشکیل شد.
گفتنی اس��ت مس��ئولین یاد شده از فرآیند ثبت نام تکمیلی متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن بازدید نمودند .در این بازدید خسروی -مدیر دفتر مدیرکل و
مس��ئول س��امانه ثبت نام بنیاد مسکن استان گزارشی از مراجعه حضوری متقاضیان تأیید شده در طرح اقدام ملی مسکن و روند بارگذاری موارد و مستندات
آنها ارائه داد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

وضعیف جامعه راحت تر صاحب خانه شوند.

بازدید مهندس مهدیان از پروژه برج مسکونی -تجاری ارشاد و کوه پارک شهر مشهد
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراسان رضوی ،مهندس
مهدیان و هیئت همراه ،مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن اس��تان از پروژه
برج مسکونی -تجاری ارشاد و پروژه کوه پارک شهر مشهد بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس موسوینیا -مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :کار
در بنیاد مس��کن تعطیلی نمیشناس��د ،ما اکنون در شرایط اقتصاد مقاومتی
هس��تیم و باید بیش از پیش و با همت و صالبت بیشتر به کار و تالش در
عرصه تولید و اشتغال بپردازیم.
مهندس موس��وینیا پروژه ارشاد مش��هد را نمونه بارزی از کار مهندسی
توسعهیافته دانست و افزود :این پروژه همه ویژگیهای ساخت بنای محکم
همراه با تأمین فضای اجتماعی و خصوصی را دارد .وی خاطر نش��ان کرد:
در زمینه تحلیل و بررس��ی سیاس��تهای مسکن در توس��عه شهری پایدار
تاکنون فعالیتهای چشمگیری از سوی بنیاد مسکن انجام شده است.
در ادامه مهندس مهدیان تمامی پروژههای س��اخته ش��ده توسط بنیاد مسکن را با کیفیت خواند و از مدیران ،معاونین و کارکنان این پروژه درخواست کرد
تا با توجه به تأکیدهای مقام معظم رهبری در عرصه کار و تالش همواره بهترین عملکرد را داشته باشند تا هم به مصرف کننده ،واحد تمام شده با کیفیت
مطلوب ارائه گردد و هم رسالت و وظایفی که بنیاد مسکن بر دوش کارکنان خود گذاشته است را به بهترین نحو به سرانجام رسانیده باشیم.

ساخت پروژه تجاری مسکونی ارشاد شهر مشهد با استفاده از نیروی متخصص بومی
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراس��ان رضوی،
مهندس حقش��ناس -معاون مسکن ش��هری بنیاد مسکن کشور با
هیئت همراه و مهندس موس��وینیا -مدیرکل بنیاد مسکن استان از
پروژه تجاری مسکونی ارشاد بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس حقش��ناس از مراح��ل و روند اجرای کار و
پیش��رفت فیزیکی آن مطلع ش��د و در نشس��ت با پیمانکار مشکالت
و دس��تاوردهای پروژه مورد بررسی قرار گرفت .وی پروژه تجاری

مسکونی ارشاد مشهد را یکی از آیندهدارترین پروژههای
بنیاد مس�کن خواند و آین�ده آن را بس�یار مطلوب پیش
بینی کرد ضمن اینکه اس�تفاده از نی�روی متخصص بومی
در این پروژه یکی از دستاوردها و افتخارهای بنیاد مسکن
به حساب میآید.

در ادامه مهندس موس��وینیا گزارش��ی از وضعیت فعالیتهای انجام ش��ده را ارائه نمود و پس از آن مشکالت و موانع پیش روی کار را بهصورت خالصه
ابراز کرد که مقرر گردید این مشکالت در چارچوب قانون و با استفاده از اختیارهای آیین نامهای حل و فصل گردد.
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بازدید دکتر نوبخت از اولین زورخانه استاندار
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ب��ه گ��زارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گی�لان ،دکتر نوبخ��ت -معاون
رییسجمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ،استاندار ،معاون عمرانی ،مهندس
مهدیان -معاون امور بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور و مدیرکل بنیاد
مسکن استان گیالن از محل ساخت زورخانه امام علی (ع) بازدید نمودند.
در ابتدا مشاور و پیمانکار روند اجرای پروژه را تشریح نمودند.
در ادام��ه دکتر نوبخت با اش��اره به اهمیت روحیه جوانم��ردی و پهلوانی در ورزش
زورخانهای گفت :ورزش باس��تانی در ب��دو ورود از درب با حالت ادب ،تعبد و خضوع
که موجب دوری انسان از غرور است آغاز میشود .وی ورزش زورخانهای را ورزشی
توأم با اخالق دانس��ت و افزود :فرد در این ورزش عالوه بر پرورش جس��م با تطهیر
روح به اخالق پهلوانی و جوانمردی نیز میپردازد.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه خواستار تسریع در روند عملیات اجرایی پروژه شد.
سپس مهندس مهدیان با اشاره به سوابق فرهنگی و تاریخی غنی ملت ،اهمیت اخالق در دین مبین اسالم و معرفت دینی گفت :فرهنگ ایرانیان همیشه
براس��اس انضباط و احترام به بزرگان ،مرش��د و مراد ش��کل گرفته که متأسفانه در جامعه سیاس��ی امروزی این مهم کم رنگ شده است و باید بکوشیم که
اخالق در جامعه تقویت شود.
گفتنی است عملیات اجرایی پروژه زورخانه امام علی (ع) بهعنوان اولین زورخانه استاندارد استان در زمینی به مساحت  ۱۲۰۰مترمربع با برآورد اولیه هزینه
 60میلیارد ریال ساخته میشود.

 15تیرماه پایان بازسازی مناطق سیل زده استان خوزستان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان خوزستان ،مهندس مهدیان-
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور ۱۵ ،تیرماه  ۹۹را آخرین
زمان تحویل واحدهای احداثی مناطق سیل زده استان خوزستان اعالم کرد.
مهندس مهدیان که در جمع رؤس��ای س��تادهای بازسازی این استان گفت:
بازس��ازی در اس��تان خوزس��تان عملکرد خوبیداش��ته اما باید تالش شود در
مدت زمان باقیمانده پرونده بازس��ازی این اس��تان بسته شود .وی تأکید کرد:
اعضای س��تادها ،مهندسین ناظر و عوامل اجرایی و ستادی بازسازی با رعایت
پروتکلهای بهداشتی تالش کنند که هر چه سریعتر ،بازسازی به پایان برسد.
سپس نصرا ...دهقانی -رییس ستاد بازسازی مناطق سیل زده استان خوزستان ،در گزارشی آخرین روند بازسازی این مناطق را تشریح نمود.

مهندس شاملو :تهیه طرح هادی برای تعداد  ۳۹000روستای کشور
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قزوین ،مهندس شاملو-
معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن کش��ور ،مهندس فرخ��زاد -معاون
هماهنگی امور عمرانی ،دکتر حبیبی -معاون سیاس��ی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری ،احمدی -فرماندار شهرستان آبیک ،مهندس گونجی -مدیرکل
بنیاد مس��کن استان و سایر مس��ئولین شهرستان و استان به منظور بررسی
روند پروژههای اجرایی و عمرانی بنیاد مسکن استان از روستاهای آقچری،
خوزنان ،شهرس��تانک و امامزاده اباذر و پروژهها و زمینهای مورد نظر برای
الحاق به طرحهای هادی بازدید کردند.
در این بازدید مهندس ش��املو در س��خنانی گفت :تعداد  ۳۹000روستای
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معاون عمران روس�تایی بنیاد مس�کن کش�ور درباره بازنگری طرح هادی و الحاق به بافت روستا گفت :هر زمینی را نمیتوان به
محدوده بافت روستا الحاق کرد چرا که حفظ اراضی زراعی باغی در اولویت است و قانونگذار بر این موضوع هم حساسیت دارد.

مهندس شاملو در پایان افزود :در طرح هادی زمینهایی به بافت روستا الحاق میشوند که از ارزش زراعی باغی برخوردار نباشند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

کش��ور معادل  ۹۸درصد روس��تاهای واجد ش��رایط ،طرح هادی دارند .وی افزود :همه ساختوسازها و فعالیتهای محدوده روستا در چهارچوب مصوبههای
طرح هادی است و حدود  ۲۰هزار طرح هادی روستاها به مرحله اجرا در آمدهاند .وی افزود :با توجه به محدودیتهای مالی کار اجرایی ،طرح هادی در ۴۷
درصد از روستاها آغاز نشده است.

بازدید معاون رییسجمهور از روند پروژههای مرمتی مساجد صفی ،مستوفی و اردبیلیان
شهرستان رشت
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گی�لان ،دکتر نوبخت-
مع��اون رییسجمهور و رییس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور ،اس��تاندار
گیالن ،معاون عمرانی ،رییس سازمان برنامه بودجه استان گیالن ،مهندس
مهدیان -معاون امور بازس��ازی و مس��کن روس��تایی بنیاد مسکن کشور،
مدیرکل میراث فرهنگی و مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان
از روند پروژههای مرمتی مسجد صفی ،مسجد مستوفی و مسجد اردبیلیان
شهرستان رشت بازدید کردند.
در ابتدای بازدید مهندس اکبرزاده گزارشی از روند اجرای پروژهها ارائه نمود.
س��پس نوبخت با تأکید بر ضرورت حفظ اصل هویت این مس��اجد گفت:
در مرم��ت و س��اماندهی بناها تمام مدارک و ش��واهد مربوط جمع آوری و
مستندسازی شود و اصل هویت مساجد به حالت اولیه بازگردد.
وی ب��ا اعالم تأمین اعتبار الزم برای اتمام این پروژهها در س��ال جاری،
خاطر نشان کرد :مرمت این بناها باید براساس ضوابط میراثی بوده و تا پایان اسفندماه به بهرهبرداری برسد.
رییس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور همچنین با توجه به تاریخی بودن مدرسه مستوفی بر ضرورت آغاز عملیات اجرایی مرمت این مدرسه تأکید کرد و
افزود :مساعدت الزم جهت تخصیص اعتبار ویژه برای این مدرسه انجام خواهد شد.
همچنین مسئولین یاد شده از مسجد امام حسن عسکری (ع) شهرستان چابکسر بازدید کردند.

فتح قله تفتان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گیالن ،به مناس��بت فرا رس��یدن عید س��عید فطر
ابراهیمی صفی زاد -همکار بنیاد مس��کن شهرس��تان صومعه س��را به قاه در ارتفاع  4050متری قله
تفتان در شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان صعود نمود.
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با تزریق واکسنها و انجام آزمایشهای مختلف
سالمت خود را تضمین کنید
به طورکلی الزم است که افراد بزرگسال در هر دورهای از سن
خود به پزش��ک مراجعه کنند و در صورت تش��خیص وی تحت
معاین��ات و آزمایشهای الزم قرار گیرن��د .برخی تصور میکنند
که معاینه و آزمایش جس��مانی دورهای فقط ویژه کودکان است،
در حالی که افراد بزرگس��ال نیز باید مراجعه به پزشک را حتی در
صورت داشتن سالمت نسبیجدی بگیرند .اگرچه کودکان نسبت
به بیماریهای مختلف بیش��تر آسیبپذیر میباشند ،اما این دلیل
نمیش��ود که بزرگترها خود را از مراجعه کردن به پزش��ک معاف
بدانند.
در زی��ر در مورد نیازهای افراد بزرگس��ال ب��ه معاینه و آزمایش
پزش��کی و روان پزشکی در دورههای س��نی آنها حتی االمکان
اشاره کردهایم:
 -1از سن  20تا  30سالگی

تزریق واکس��نها یکی از نیازهای الزم و اساسی در این سنین
است .مث ً
ال واکسن بیماری کزاز که خیلیها در مورد آن بیتفاوت
هس��تند بس��یار مهم اس��ت .گاهی اتفاق میافتد که شخص در
محل��ی یا جایی ب��ه زمین میخورد و قس��متی از دس��ت و پا یا
ب��دن وی زخمی و مجروح میگردد ،در این صورت الزم اس��ت
که ضمن چس��ب زدن و پانس��مان آن نقطه به درمانگاه و مرکز
بهداشتی رجوع نماید و بخواهد که به او واکسن کزاز تزریق شود.
بهویژه اگر محلی که در آنجا به زمین افتاده خاکی و آلوده باش��د
حتم ًا تزریق واکس��ن برای جلوگیری از کزاز اهمیت دارد .به طور
معمول ضرورت دارد کهاین واکسن برای پیشگیری هر چند سال
یک بار تزریق گردد.
 -2تزریق واکسن آنفلوانزا

واکس��ن این بیماری نیز اهمیت دارد و میتواند بدن را در برابر
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آن مق��اوم کند .این واکس��ن حتم ًا باید در اوای��ل فصل پاییز که
دوره و زمان ش��یوع آنفلوانزا میباشد تزریق شود و الزم است که
هر یک س��ال یک بار جهت یادآوری مجدداً نسبت به تزریق آن
اقدام گردد.
بررسی از نظر ابتال به بیماری ایدز

افراد بزرگسال در هر سنی باید نسبت به بیمار ایدز مورد بررسی
و آزمایش قرار گیرند .به طوری که ش��نیدهاید این بیماری بسیار
مرموز و خطرناک است و به تدریج خود را نشان میدهد.
 -3تزریق واکسن سل در صورت لزوم

افرادی که مش��کالت تنفس��ی و ریوی دارند بهتر است با نظر
پزش��ک نس��بت به تزریق این واکس��ن اقدام نماین��د و از لحاظ
پیش��گیری بهتر اس��ت ش��یر را بجوش��انند و لبنیات را با احتیاط
مصرف کنند.
بررسی از نظر ابتال به هپاتیت

احتمال مبتال ش��دن به انواع هپاتیت نیز در هر سنی وجود دارد
بنابراین پزشک باید شخص مراجعه کننده را از این نظر آزمایش
کند و داروهای الزم را برای پیشگیری و درمان تجویز نماید.
ضمن ًا از سن  50تا  40و  60تا  50سالگی هم باید آزمایشهایی
از نظر ابتال به فش��ار خ��ون ،چربی ،دیاب��ت ،بیماریهای روده.
دستگاه گوارش و سرطان انجام شود.
تهیه و نگارش :الف -صامتی

قصص قرآن یا

برگرفته از کتاب

از آدم تا خاتمالنبیین ص ّلی اهلل علیه و آله

آیتاهلل سید هاشم
رســولی محالتـی

دنباله داستان ناقه صالح

ثقة االس�لام كلینى(ره) در روضه كافى از امام صادق(ع) روایت كرده كه
قوم ثمود سنگى داشتند كه آن را بزرگ داشته و احترام و پرستش میكردند
و س��الى یك روز در كنار آن جمع میش��دند و برای��ش قربانى میكردند و
چون صالح به س��وى آنها مبعوث ش��د ،بدو گفتند« :اگر راست میگویى ،از
خداى خویش بخواه تا از این س��نگ س��خت ،ماده شترى ده ماهه براى ما
بیرون بیاورد» .صالح نیز از خدا خواست و ماده شتر با همان خصوصیاتی كه
خواسته بودند ،از سنگ خارج شد.
در ای��ن وقت خداى تبارك و تعالى به صالح وح��ى فرمود« :به اینها بگو
كه خداوند مقرر فرموده كه آب (این قریه) یك روز از آن ش��تر باشد و یك
روز از ش��ما!» 1و هرروز كه نوبت ش��تر بود و آب را میخورد ،به جاى آن به
همه مردم شیر میداد و هیچ كوچك و بزرگ و صغیر و کبیری نبود كه در
آن روز از ش��یر آن شتر نخورد و چون روز دیگر میشد مردم از آب استفاده
میكردند و شتر آب نمى خورد.2
در حدیث على بن ابراهیم است كه چون روز دیگر میشد( ،یعنى روزى كه
نوبت ش��تر نبود) آن ماده ش��تر میآمد و در وسط قریه آنها میایستاد و مردم
میآمدند و هر کس هر اندازه شیر میخواست از آن شتر میدوشید و میبرد.3
طبرس��ى(ره) فرمود« :روزى كه آبش��خور ش��تر بود ،آن شتر میآمد و سر
بر آب میگذارد و بلند نمى كرد تا هر چه آب بود همه را میخورد ،س��پس
سرش را بلند میكرد و میان پاهاى خود را باز میكرد ،مردم میآمدند و هر
چه شیر میخواستند میدوشیدند و میخوردند و سپس ظرفها را میآوردند
و همچنان شیر در آن ظرفها دوشیده و همه را پر میكردند كه دیگر ظرف
خالى باقى نمى ماند».4
راس��تى كه معجزه اى عجیب و حیوانى ش��گفت انگیز بود .حضرت صالح
فقط به آنها گوشزد كرد« :اى مردم این شتر خداست كه شما را در آن نشانه
و معجزه اى اس��ت و خداوند آن را براى ش��ما معجزه قرار داده و دلیلى بر
ص��دق نبوت و دعوى من قرار داده اس��ت .او را به حال خود واگذارید تا در
زمین خدا بچرد و گیاه و علف بخورد و آسیبى بدو نرسانید كه عذاب زودرس
شما را فرا خواهد گرفت».
با اینكه صالح آن مردم را از آسیب رساندن بدان ناقه برحذر داشت و عذاب
خدا را گوشزدش��ان كرد و از آن گذش��ته وجود آن حی��وان براى آنها نعمت
بزرگی بود و معجزه عجیبى بهشمار میرفت ،اما هیچ یك از اینها نتوانست
 .1سوره شعراء ،آیه .155
 .2مجمع البیان ،ج  ،2صص 440 -441؛ روضه کافی ،صص .187-189
 .3تفسیر قمی ،صص .306-308
 .4مجمع البیان ،ج  ،2صص .441 -443

جلوى دش��منان صالح را بگیرد و سرانجام اقدام به کشتن شتر مزبور کردند
و به عذاب الهى دچار گشتند.
سبب كشتن ناقه صالح

در این كه س��بب این كار آنها چه بود و چرا ناقه صالح را كشتند ،اختالف
نظر اس��ت .در حدیثى كه كلینى(ره) در روضه كافى نقل كرده اس��ت و ما
قسمتى از آن را قبل از این براى شما نقل كردیم ،آن حضرت فرمود« :مدتى
بدین حال بودند ،شتر همچنان با آنها میزیست تا این كه سركشى بر خدا را
شرش آسوده
آغاز كردند و به هم گفتند كه بیایید تا این شتر را بكشیم و از ّ
ش��ویم ،زیرا ما نمى توانیم تحمل كنیم كه یك روز آب نوبت او باشد و روز
دیگ��ر نوبت ما ،به ای��ن دلیل تصمیم گرفتند آن حیوان را بكش��ند و با هم
گفتند كه هر كس متصدی این كار شود هر چه مزد خواست به او میدهیم،
تا این كه مردى سرخ رو و كبود چشم به نام ق ّدار كه زنازاده هم بود و پدرش
معلوم نبود ،نزد آنها آمد و آمادگى خود را براى این كار اعالم داشت و مزدى
براى او تعیین كردند و او متصدی این کار شد.5
ابن اثیر در كامل گفته اس��ت که خداى تعال��ى به صالح وحى كرد كه در
آینده نزدیكى قوم تو ش��تر را خواهند كشت ،صالح مطلب را به آنها گفت و
آنه��ا به صالح گفتند كه ما هرگز این كار را نخواهیم كرد ،صالح فرمود :اگر
ش��ما هم نكنید فرزندى از ش��ما بهوجود خواهد آمد كه او این كار را انجام
میدهد .آنها پرسیدند که نشانه آن شخص چیست كه به خدا سوگند اگر ما
او را بیابیم ،به قتل میرسانیم .فرمود که پسرى است سرخ رو و كبود چشم
و س��رخ مو .اتفاق ًا از بزرگان قریه یكى پس��رى داشت كه زن نگرفته بود و
دیگرى دخترى داشت كه همسری نداشت ،آن دو تصمیم گرفتند آن پسر و
دختر را به ازدواج یكدیگر در آوردند و چون ازدواج كردند ،همان سال پسرى
كه صالح خبر داده بود به دنیا آمد.
از آن س��و مردم قابلههای��ى انتخاب كرده و مأمورانى ه��م به همراه آنها
گم��ارده ت��ا هر وقت چنین مولودی ب��ه دنیا آمد به آنها خب��ر دهند و چون
مولود مزبور از همان زن و ش��وهر به دنیا آمد زنان فریاد زدند كه این است
هم��ان مولودی كه صالح پیغمبر خبر داد ،مأموران خواس��تند آن فرزند را از
آنها بگیرند ،ولى آن دو پیرمرد كه ج ّد آن مولود بودند ،مانع این كار ش��ده و
گفتند« :هرگاه صالح خواست ما او را به قتل میرسانیم».
قبل از این اتفاق نُه نفر از مردم آن قریه فرزندانى پیدا كرده بودند و از ترس
آنكه مبادا آن فرزندان كشنده ناقه صالح باشند ،بچههاى خود را كشته بودند اما
پس از این كه آنها را به قتل رساندند ،از كار خود پشیمان شدند و كینه صالح
 .5روضه کافی ،ص 187-189؛ بحار ،ج  ،11ص .390
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را به دل گرفتند و درصدد قتل او برآمدند و دست به فساد و تبهكارى زدند.1
مرحوم طبرسى در مجمع البیان از س ّدى نقل كرده كه او گفته است وقتى
كه ق ّدار بزرگ شد روزى با دوستان خود در جایى نشستند و خواستند شراب
بخورن��د ،و قدری آب طلبیدند كه در ش��راب بریزند ولى آب نبود ،چون آن
روز آبش��خور نوبت ناقه صالح بود و آن حیوان آبها را خورده بود ،این وضع
بر آنها دشوار آمد ،ق ّدار گفت« :مایلید تا من این شتر را بكشم »،آنها گفتند:
«آرى ».و بدین ترتیب مقدمات قتل ناقه را فراهم ساختند.2
كعب نقل كرده است كه سبب پى كردن ناقه صالح آن شد كه زنى میان
ثمود بود به نام ملكاء و این زن بر آن مردم ریاس��ت داش��ت و چون مردم
متوجه حضرت صالح شدند و او را به بزرگى شناختند ،حسد آن زن تحریك
شد و بر صالح رشک برد و درصدد قتل آن حضرت و پى كردن ناقه برآمد.
از آن س��و میان ثمود زنی زیبا به نام قطام بود كه معش��وقه ق ّداربن سالف
بود و زن زیباى دیگرى نیز به نام قبال كه او نیز معش��وقه ش��خصى به نام
مصدع بود و ق ّدار و مصدع هر شب نزد آن دو میرفتند و شراب مینوشیدند
و به عیش و عش��رت میپرداختند ،ملكاء به قطام و قبال گفت« :اگر امشب
ق ّدار و مصدع نزد ش��ما آمدند ،تن به معاش��رت به آن دو ندهید و اطاعتشان
نكنید و به آنها بگویید كه ملكاء از صالح و ناقه او غمگین است و تا آن شتر
را نكش��ید ،ما حاضر به كامروا ساختن شما نخواهیم شد .همین وضع سبب
شد كه آن دو درصدد كشتن ناقه برآیند و این كار را انجام دهند.3
آلوس��ى در تفسیر خود گفته است که مواش��ی و حیوانات قوم ثمود هرگاه
ش��تر را میدیدن��د ،میگریختند و از ت��رس رم میكردند و چون تابس��تان
میشد ،آن شتر از د ّره بیرون میآمد و حیوانات دیگر میگریختند و به سوى
د ّره سرازیر میشدند و چون زمستان میشد به طرف د ّره میآمد و حیوانات
دره بیرون میرفتند و همین امر سبب شد كه مردم درصدد قتل آن
دیگر از ّ
شتر برآیند و حیوانات خود را از آن شتر آسوده سازند.
میان آنها دو زن ثروتمند بودند كه مال و ش��تر زیادى داشتند ،یكى به نام
صدوق كه خود را به مردى به نام مصدع تس��لیم كرد ،به ش��رط آنكه ناقه
را پى كند و دیگر زنى بود به نام عنیزه كه دختران زیبایى داش��ت و حاضر
ش��د یكى از آن دخترها را به ق ّداربن سالف بدهد ،مشروط بر این كه شتر را
بكشد ،ق ّدار و مصدع براى كامجویى از آنها كشتن شتر را به عهده گرفتند و
هفت مرد دیگر را نیز با خود همدست كردند و ناقه را پى كردند.4
ب��ه هر طریق خداوند براى آزمایش آن مردم جریانی را پیش آورد و طبق
درخواس��ت آنها شترى را با آن خصوصیات فرس��تاد ولى نتوانستند از عهده
آزمایش برآیند و آن ش��تر را كشتند .خداوند در سوره قمر فرموده است« :ما
شتر را براى آزمایش ایشان فرستادیم».5
ش��یعه و س��نى از رس��ول خدا(ص) روایت كردهاند كه آن حضرت فرمود:
«ش��قى ترین مردم در ا ّولین ،همان پىكننده ناقه صالح است و شقى ترین
مردم در آخرین ،كسى است كه على(ع) را به قتل میرساند».6
پس از كشتن ناقه صالح

طبق اختالفى كه در كیفیت كش��تن ناقه صالح ذكر ش��ده اس��ت ،ق ّدار و
مصدع و همدستانش شتر را پى كردند ،بخل و حسد یا سایر صفات مذمومى
كه همیش��ه منشأ بدبختىهاى ملتها بود ،كار خود را كرد و شهوت جنسى
ه��م افزون ب��ر آن ،راه را براى انجام جنایت دیگ��رى در روى زمین هموار
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 .1کامل التواریخ ،ج  ،1ص .90-91
 .2مجمع البیان ،ج  ،4صص 441-443؛ بحار ،ج  ،11صص 391-392
 .3همان.
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 .5سوره قمر ،آیه .27
 .6مجمع البیان ،ج  ،10صص .498-499

ساخت و عشق رسیدن به یك زن یا چند زن زیبا ،مردى یا مردانی را براى
از بین بردن این نش��انه الهى مص ّمم س��اخت و س��رانجام با وسایلى كه در
آن روزگار در اختیار داش��تند ،مانند تیر و شمش��یر ،سر راه شتر كمین كرده
و همین كه ش��تر براى خوردن آب به طرف آبشخور میرفت ،به وى حمله
كردند و هر كدام حربه اى بدو زده و او را از پاى درآوردند .سپس نیزه اى به
گلویش زده و نحرش كردند .مردم نیز اجتماع نمودند و گوش��تش را تقسیم
كردند و مطابق روایت كلینى(ره) همگى با ق ّدار در قتل ناقه ش��ركت كرده
و هر كدام ضربتى به آن حیوان زدند و سپس گوشتش را میان خود تقسیم
كردند و كوچك و بزرگى نماند جز آنكه از آن گوشت خوردند.7
مطابق بعضى از روایات بچه اش را نیز كش��تند و گوشت او را هم تقسیم
كردن��د و طبق بعضى روایات دیگر بچه آن ش��تر همین كه مادر خود را در
خاك و خون دید ،به سوى كوه فرار كرد .وقتى به باالى كوه رسید ،ناله اى
كرد كه دلها را مضطرب و دگرگون ساخت.
در این وقت حضرت صالح(ع) پدیدار شد ،مردم از هر سو به جانب او دویده
و هر كدام گناه را به گردن دیگرى انداخته و میگفت كه فالنى شتر را پى
كرد و ما گناهى نداریم.8
نقشه قتل صالح

از جمل��ه حوادث��ی که برای صالح پیغمبر با آن م��ردم اتفاق افتاد و خدای
تعال��ی آن حضرت را از گزند آن حفظ فرمود این بود كه نُه تن از مفس��دان
شهر ،كه بعید نیست همان پى كنندگان ناقه بودهاند و شاید نُه تن از اعیان و
اشراف شهر بودهاند كه تبلیغات صالح با منافع آنها سازگار نبوده است ،یعنی
از آن افرادی که معمو ًال در هر زمان مانع پیشرفت هدف انبیا و فرستادگان
الهی بوده و کارش��کنی میکردهاند ،پیش خود نقشه قتل صالح را كشیدند و
تصمیم گرفتند به هر ترتیبى که شده آن بزرگوار را به قتل برسانند و ظاهراً
ای��ن جریان پس از این بود ک��ه ناقه را پی کردند ،اگرچه بعضى گفتهاند كه
قبل از آن بوده است.9
به هر صورت قرآن كریم به طور اجمال فرموده اس��ت« :و در آن شهر نُه
نفر افسادگر بودند كه (كارشان افساد بود و) اصالح نمى كردند ،اینان با خود
هم قسم شده و گفتند :ما شبانه صالح و خاندانش را از بین میبریم آن گاه
به كس��ى كه خونخواه اوس��ت میگوییم ما خبر از هالكت آنان نداریم و ما
راست میگوییم .نقشه اى كشیدند و نیرنگى كردند و ما هم تدبیرى كردیم
در وقتى كه آنها بى خبر بودند ،پس بنگر كه سرانجام نیرنگشان چگونه بوده
كه همگیش��ان را با قومشان نابود كردیم» .10این بود اجمال داستان از روی
آی��ات كریمه قرآن .اما تفصی��ل آن را ابن اثیر در كامل این گونه نقل كرده
اس��ت که نُه نفر از كس��انى كه فرزندان خود را از ترس آنكه مبادا پىكننده
ناقه صالح باشند ،به قتل رسانده بودند و داستانش در صفحات قبل گذشت،
پس از این عمل از كار خود پش��یمان ش��ده و كینه صالح را در دل گرفتند و
با یكدیگر هم قس��م ش��دند كه صالح را به قتل رس��انند و با هم گفتند« :ما
به قصد مس��افرت از شهر بیرون میرویم و به غارى كه سر راه صالح است
میرویم و در آنجا كمین میكنیم و چون ش��ب ش��د و صالح خواست براى
رفتن به مسجد از آنجا عبور كند ،از غار بیرون آمده و او را به قتل میرسانیم
و سپس به شهر آمده و به مردم میگوییم ما از قتل او خبر نداریم».
ادامه دارد
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فیلم و تآتر

ابراهیم امینی

دارد به ارضاء غیرمش��روع و انحراف کشیده شوند .در بدآموزیهای این قبیل
فیلمها تردیدی نیس��ت ،گرچه تماشای آن از لحاظ فقه اسالمی حالل باشد.
مث ً
ال ممکن است فیلم خارجی باشد که زن ناشناس غیرمسلمان در آن بازی
میکند و از لحاظ فقه ،نظر بدون ریبه بر او جائز است ،لیکن به هر حال نسبت
به بعضی بینندگان عکس العمل سوء و بدآموزی دارد.
بنابراین ،این قبیل فیلمها زیانبار میباش��ند ،به عفت عمومی لطمه میزنند
و جوانان را به فس��اد و انحراف میکشند گرچه از لحاظ فقهی نمیتوان حکم
به حرمت آنها نمود.
بنابراین ،اولیاء و مربیان و همه مس��ئولین کش��ور نمیتوانند نسبت به تهیه
و نمایش انواع فیلمها بیتفاوت باش��ند .هر فیلمی را به نمایش بگذارند و به
کودکان و جوانان اجازه تماش��ا بدهند .این عمل ،خیانتی است بزرگ به نسل
جوان و در نهایت به جامعه.
یک��ی از مش��کالت ما این اس��ت که فیلمه��ا را غالب ًا ک��ودکان ،جوانان و
بزرگساالن ،با هم تماشا میکنند .در صورتی که بعضی از فیلمها گرچه برای
بزرگها زیان ندارد بلکه مفید هم هس��ت لیکن همان فیلمها برای کودکان،
نوجوانان و جوانان بدآموزی و زیان دارد.
در خاتمه تذکر چند نکته را الزم میدانیم:
 -1الزم است هنرمندان به حساسیت کار خود توجه نمایند و بدانند کار آنها
ی��ک کار مؤثر و با نفوذ تربیتی اس��ت و در کیفیت پرورش کودکان و جوانان
و همه افراد جامعه ،کام ً
ال سهیم هستند .میتوانند از طریق ساختن فیلمهای
اخالقی ،اجتماعی و علمی خوب ،بزرگترین خدمت را نس��بت به جامعه انجام
دهند ،مروج اسالم و قرآن باشند و از پاداش اخروی برخوردار گردند .همچنین
میتوانند از طریق ساختن فیلمهای مبتذل و بد ،بزرگترین لطمه را به جامعه
وارد س��ازند و مروج فس��اد ،انحراف و ابتذال باشند و چنین افرادی در قیامت
کیفر سختی خواهند داشت.
بنابراین ،باید او ًال فیلمهای هدفدار ،اخالقی و آموزنده تهیه کنند و ثانی ًا سعی
کنند از هرگونه بدآموزی خالی باش��د .خوب است در این زمینه با دانشمندان
اخالق و تعلیم و تربیت اسالمی مشاوره و همکاری داشته باشند.
 -2مراکز و سازمانهای تبلیغات اسالمی و حوزههای علوم دینی ،باید بهاین
نکته مهم توجه داش��ته باش��ند که فیلم در جوامع کنونی یک واقعیت است و
قابل طرد نیست .نمیشود به مردم گفت فیلم تماشا نکنند .در شرایط کنونی
یک ضرورت محس��وب میش��ود .اگر فیلم خوب نداشته باشیم دنبال فیلم بد
خواهند رفت.
بنابراین ،باید در پرورش هنرمندان متعهد و تهیه فیلمهای خوب و آموزنده،
سرمایه گذاری و جدیت کرد و از این طریق در تزکیه و تهذیب نفوس و تربیت
صحیح کودکان و جوانان و نیز نشر فرهنگ غنی اسالم ،کوشش نمود.
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یکی از وسائلی که در تعلیم و تربیت تأثیر دارد فیلم است .فیلمهایی که در
تلویزیون یا سینما به نمایش گذاشته میشود ،بدون شک در بینندگان تأثیرات
زیادی میگذارد .فیلم برای عموم مردم جاذبیت دارد ،مخصوص ًا برای کودکان
و جوانان از جاذبیت بیش��تری برخوردار میباش��د .تماشای صحنههای فیلم،
گرچه بهعنوان یک تفریح و س��رگرمی تلقی میشود ،لیکن از آثار تربیتی ان
نیز نباید غفلت نمود .از فیلم میتوان بهعنوان یک وسیله تعلیم و تربیت افراد،
بهویژه کودکان ،استفاده کرد .به وسیله فیلم خوب میتوان اخالق و رفتار نیک
را در ک��ودکان پرورش داد .برعکس فیلم بد بس��یار خطرناک ،زیانبار و ویران
کننده است زیرا موجب انحراف و فساد اخالق خواهد شد.
بنابرای��ن ،این هنر زیبا و جالب میتواند در طریق خدمت به مردم و پرورش
مکارم اخالق و ترقی و تعالی جامعه قرار گیرد و نیز میتواند جامعه را به فساد،
انحراف و سقوط بکشد .تا فیلم چه باشد و چه اهدافی را دنبال کند .فیلمسازی
گرچه یک هنر است لیکن ارزش ذاتی ندارد بلکه ارزش آن ،به محتوا و هدف
آن مربوط میشود.
اما تصور نش��ود که در ارزش��مند و مفید بودن یک فیلم ،همین مقدار کافی
است که یک هدف تربیتی صحیحی را تعقیب نماید ،بلکه عالوه بر این ،باید
در تمام صحنهها و نس��بت به همه مجریان ،از هرگونه بدآموزی خالی باشد.
زی��را بینندگان هیچگونه التزامی ندارند که فق��ط از هدف فیلم درس بگیرند
بلکه از همه حرکات ،رفتار ،گفتار ،اخالق ،کلمات ،حتی مد لباس ،رنگ لباس،
کف��ش ،کاله و طرز غذا خوردن مجریان برنامه امکان دارد درس بگیرند .هر
بینندهای الگوی خاصی را انتخاب میکند و رفتار ویژهای را سرمشق خود قرار
میدهد .خوب باشد یا بد.
گاهی هدف فیلم خوب و س��ودمند اس��ت لیکن در رفتار یک یا چند نفر از
مجریان برنامه ،بدآموزیهایی وجود دارد که در روح بعضی کودکان و جوانان
تأثیر بد میگذارد و از آنها سرمشق میگیرند .مث ً
ال هنرمند برای اظهار ناراحتی
سیگار میکش��د ولی امکان دارد کودک یا جوان همین را الگو قرار دهد و به
سیگار کشیدن تشویق گردد .به تجربه ثابت شده که بعضی کودکان از دیدن
فیلمهای پلیس��ی و جنایی ،خش��ونت ،یا دزدی ،یا ف��رار از قانون ،یا تقلب ،یا
چاقوکشی ،یا دروغگویی ،یا فرار از خانه ،یا ضرب و شتم را فرا میگیرند.
اگر بازیگران فیلم بد حجاب یا بیحجاب باشند ،در روح دختران و زنان تأثیر
میگذارند و آنان را به خودنمایی و بیحجابیتش��ویق مینمایند .وقتی حرمت
حجاب شکسته شد ،افراد ضعیف النفس و ضعیف االیمان به تدریج به سوی
بد حجابی و در نهایت به بیحجابی و احیان ًا به مفاس��د مترتب بر آن کش��یده
میشوند.
جوان��ان بیزن بلکه مردان متأهل ،وقتی چشمش��ان به بدن نیمه عریان و
زیبای مجریان زن بعضی فیلمها بیفتد غالب ًا تحت تأثیر قرار میگیرند و امکان

قسمت هفتم
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 -3به دولت و مسئولین فرهنگی که شرع ًا و قانون ًا ،مسئولیت تعلیم و تربیت
صحی��ح کودکان و جوانان را بر عهده گرفتهاند ،توصیه میش��ود که به نقش
مه��م فیلم و تأثیر فوق العاده آن در کیفیت تربی��ت کودکان و جوانان ،توجه
نماین��د و از فیلمهایی که در تلویزیون ،س��ینما و ویدئو ،به نمایش گذاش��ته
ال مراقبت کنن��د و از نمایش فیلمهایی که بدآم��وزی دارد جداً
میش��ود کام ً
جلوگیری به عمل آورند.
 -4به اولیاء و مربیان توصیه میش��ود که به کودکان و جوانان اجازه ندهند
تا فیلمهای بد و زیانبار را تماش��ا نمایند و در عوض ،اوقات فراغت آنان را به
تماشای فیلمهای خوب و آموزنده و سایر تفریحات سالم پر کنند.
تربیت به وسیله دوست

دوس��تان در یکدیگر تأثیر میگذارند و همسان و همخو میشوند .به همین
جهت ،دوست را میتوان بهعنوان یک عامل مؤثر در تربیت محسوب داشت.
کودک و جوان ،همانند س��ایر انس��انها ،نیاز به دوس��ت دارد .معاش��رت با
دوس��تان صمیمی یک نیاز طبیعی اس��ت و نمیش��ود از آن صرف نظر کرد.
انسانی که دوست نداشته باشد ،احساس تنهایی میکند به گونهای که گویا در
زندگی یک کمبود دارد .لذیذترین س��اعات زندگی برای یک کودک و جوان،
ساعتی است که با دوست خود بهصورت صمیمی میگذراند.
اسالم نیز بهاین نیاز طبیعی و ارزش دوست توجه داشته که انسان را در تهیه
دوست و نگهداری آن تشویق میکند.
«امیرالمؤمنین (ع) میفرماید :عاجزترین مردم کسی است که از تهیه دوست
عاجز باشد و ناتوان تر از او کسی است که دوستانش را از دست بدهد».1
«از حضرت ابوالحس��ن (ع) س��ؤال ش��د که :بهترین زندگیها کدام است؟
فرمود :وسعت منزل و کثرت دوستان».2
«حضرت علی (ع) فرمود :فقدان دوست یک نوع غربت و تنهایی است».3
نتیجه دوس��تی ،فقط معاش��رت و رفت و آمد و گفت و ش��نود نیست ،بلکه
آثار بیش��تر و مهمتری بر آن مرتب میشود .مهمترین اثری که بر آن ،مرتب
میش��ود عبارت اس��ت از تأثیر و تأثری که در بین آنان انجام میگیرد .انسان
دوست خود را الگو میگیرد و از رفتارش تقلید میکند ،به او اعتماد مینماید و
گفتارش را باور میکند ،همسان و همرنگ او میشود و این بدان جهت است
که در بین دو کودک ،یا دو جوان ،سنخیت و تناسب روحی خاصی وجود دارد
که چنین سنخیتی بین آنها و یک فرد بزرگسال ،وجود ندارد .دو کودک یا دو
جوان بیگانه نیستند ،افکار و خواستههای درونی یکسانی دارند .حرف همدیگر
را بهتر میفهمند ،بهتر میتوانند نسبت به همدیگر اعتماد نمایند و اسرار دل
خود را در میان بگذارند و راهنمایی بخواهند.
به هر حال تأثیر متقابل دوستان در یکدیگر ،امری است واضح و روشن و به
همین جهت انتخاب دوست را میتوان یکی از عوامل مؤثر در تربیت دانست.
اگر جوان با فرد فاسد و بداخالق دوستی کند ،همرنگ او میشود و چنانچه با
فرد صالح و خوش اخالق دوست شود ،همانند او خواهد شد .بنابراین ،انتخاب
دوست خوب یا بد ،در سعادت و شقاوت انسان تأثیر فراوانی دارد.
از همین جاست که اسالم سفارش میکند تا با افراد صالح دوستی کنید و از
دوستی با افراد ناصالح اجتناب نمایید.
«ام��ام جواد (ع) فرمود :از مصاحبت با فرد ش��رور اجتناب کن ،زیرا او مانند
 . 1بحار ،ج  ،74ص .278
 . 2بحار ،ج  ،74ص .177
 . 3بحار ،ج  ،74ص .178

شمشیری است که از غالف خارج شده است ،ظاهری زیبا و آثار بدی دارد».4
«امیرالمؤمنین (ع) فرمود :خیر دنیا و آخرت در دو چیز جمع شده است :یکی
سر ،دیگری دوستی با نیکان ،همه شرور و بدیها نیز در دو چیز جمع
کنمان ّ
شده :یکی افشاء اسرار ،دیگری دوستی با اشرار».5
«پیامبر اکرم (ص) فرمود :انس��ان بر دین و روش دوس��تش پرورش خواهد
یافت ،پس دقت کنید با چه کسی دوست میشوید».6
فس��اق اجتناب کن ،زیرا بد به بد
«امیرالمؤمنی��ن (ع) فرمود :از مصاحبت با ّ
ملحق میشود».7
«امیرالمؤمنین (ع) به فرزندش امام حس��ن (ع) فرمود :با افراد خوب و نیک
رفتار دوستی و نزدیکی کن تا از آنان شوی و از افراد شرور و بد دوری کن تا
از آنها نشوی».8
«امام صادق (ع) فرمود :با افراد فاس��ق و فاجر مصاحبت نکن ،زیرا رفتار بد
خود را به تو یاد میدهند بعد از آن فرمود :پدرم مرا به سه چیز امر کرد و از سه
چیز نهی نمود .به من فرمود :پس��رم! هر کس که با دوست بد مصاحبت کند
از بدیهای او سالم نخواهد ماند و هر کس در جای بد وارد شود مورد تهمت
قرار خواهد گرفت و هر کس که زبانش را کنترل نکند پشیمان خواهد شد».9
بنابرای��ن ،انتخاب دوس��ت و ن��وع آن ،برای کودک و جوان بس��یار مهم و
سرنوشت ساز است .دوست خوب او را به خیر و خوبیهدایت میکند و دوست
بد او را به انحراف و بدی خواهد کشید .چه بسیار جوانانی که به وسیله دوست
بد ،به انحراف ،فساد ،اعتیاد و تباهی کشیده شدهاند.
جوانان چون س��اده لوح و زودباور و کم تجربهاند زود فریب میخورند و در
دامهای فس��اد گرفتار میشوند .بنابراین ،هم خودشان باید در انتخاب دوست
دقت کنند و هر کس��ی را به دوستی نپذیرند ،هم اولیاء و مربیان باید در تهیه
دوس��ت خوب و اجتناب از دوست بد ،به آنان کمک نمایند .والدین نمیتوانند
و نباید فرزند خود را از دوس��ت گرفتن باز دارند ،چون یک نیاز طبیعی است و
جلوگیری از آن ممکن است موجب عکس العملهای سوء روانی گردد ،بلکه
باید به او کمک کنند تا دوست خوب بگیرد.
ناگفته نماند که دوستگیری یک امر فرمایشی و دستوری نیست تا با دخالت
و امر مستقیم والدین انجام گیرد ،کودک و جوان فردی را به دوستی میپذیرد
که با اس��تقالل و آزادی ،او را انتخاب نموده باش��د .دوست تحمیلی را دوست
واقعی و قابل اعتماد نمیداند.
بنابراین ،والدین نمیتوانند به فرزندش��ان بگویند :با فالن کس دوست بشو
و با فالنی دوس��تی نکن .چنین پیشنهادی غالب ًا مورد قبول واقع نخواهد شد.
کاری که آنان میتوانند انجام دهند این اس��ت که در بین بچههای خویشان
یا همس��ایگان یا دوس��تان ،افراد خوب و مؤدبی را پیدا کنند و وسیله بازی و
معاش��رت فرزند خود را با آنان فراهم سازند .این وضع را تا مدتی و به دفعات
مکرر ادامه دهند و در طول این مدت به طور غیرمس��تقیم مراقب آنان باشند،
چنانچه احساس کردند که با یک یا چند نفر از آنها انس گرفته و طرح دوستی
ریخته ،وسیله ارتباط و رفت و آمد بیشتر آنان را فراهم سازند.
کار دیگ��ری ک��ه والدی��ن میتوانن��د انجام دهند این اس��ت ک��ه موضوع
دوس��تگیری را رسم ًا با فرزند خود در میان بگذارند و بگویند :ما میدانیم که
 . 4بحار ،ج  ،74ص .198
 . 5بحار ،ج  ،74ص .178
 . 6بحار ،ج  ،74ص .192
 . 7غررالحکم ،فصل  ،5شماره .10
 . 8بحار ،ج  ،74ص .188
 . 9بحار ،ج  ،74ص .191
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تو میل داری یک نفر یا چند نفر دوس��ت خوب و صمیمی داش��ته باشی .مانع
ندارد ،این فکر خوبیاست ولی باید توجه داشته باشی که دوست خوب ،بسیار
مفید ،س��ودمند و اس��باب آبروی انسان است ولی دوست بد بسیار خطرناک و
زیانبخش اس��ت .آنگاه فواید دوس��ت خوب و مضار دوست بد را برایش بیان
کنند .س��پس عالئم و صفات دوست خوب و بد را برایش کام ً
ال توضیح دهند
و بگویند :مواظب باش با افراد بد ،دوستی نکنی.
بعد از آن به طور غیرمستقیم بر ارتباطات و رفت و آمدهای او نظارت نمایند.
اگر دیدند با فرد خوب و صالحی طرح دوستی ریخته وسیله ارتباط بیشتر آنان
را فراهم سازند و چنانچه احساس کردند با فرد ناشایستهای معاشرت میکند،

ب��ا کم��ال نرمی و زبان خوش به او یادآور ش��وند که :این دوس��ت تو ،دارای
فالن عیب و نقص اس��ت و صالح نیس��ت با او معاشرت کنی و آثار و عواقب
س��وء معاشرت با او را مش��فقانه توضیح دهند و از او بخواهند که از معاشرت
با او خودداری کند و اگر با نرمی و مدارا حاضر نش��د معاش��رت با دوست بد را
ترک کند باید به هر طریق ممکن ،جلوی او را گرفت .چون دوست بد بسیار
خطرن��اک و زیانبار اس��ت و والدین نمیتوانند در این ب��اره کوتاهی کنند والاّ
سعادت فرزند خود را در خطر خواهند افکند.
ادامه دارد
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اسامی همکارانی که به افتخار بازنشستگی نایل آمدند:
با خبر شدیم تعدادی از همکارانمان در استانهای

کش�ور پس از چندین س�ال تالشهای صادقانه و

خدمترس�انی به مردم در ش�هرها و روستاهای
کشور به افتخار بازنشستگی نائل آمدند.

بنی�اد مس�کن انقالب اسلامی با

رواب�ط عموم�ی

قدردانی از این عزیزان ،برای آنان آرزوی سالمتی

و توفیق مینماید.

سیدمجیدهاشمی کوچکسرائی (دفتر مرکزی)
محمد فتحی (دفتر مرکزی)
مهری جاوید (سیستان و بلوچستان)
سبزعلی حیدری (مازندران)
جواد سرحدی (کرمانشاه)
بهرام حسن الفت (کرمانشاه)
حمیدرضا یدی (کرمانشاه)
حمزه نیکخواه (ایالم)

تجلیل از همکار بازنشسته

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گیالن ،در مراس��می از
تالشهای محس��ن فتاحی -مس��ئول پش��تیبانی بنیاد مسکن شهرستان
شفت تجلیل به عمل آمد.
در این مراس��م هوشیار کریمی -رئیس امور مالی گفت :کار در این نهاد
ب��ه منزله یک کار جهادی اس��ت و فردی ک��ه کار جهادی انجام میدهد
رفع مش��کل مردم را بر مش��کل خود ارجح میداند و برای حل مشکالت
میکوشد.
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اخبار شرکت سامان محیط
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پروژه ساخت ایستگاه وکیل الرعایا توسط شرکت سامان محیط بهعنوان
عملیات ویژه و ماندگار
خط  ۱متروی شیراز با طول  24/5کیلومتر و شامل  ۲۰ایستگاه میباشد کهاین خط پتانسیل حمل و نقل  ۱۰۰۰۰نفر در ساعت را دارد .این خط از غرب
ش��یراز یعنی پل احس��ان شروع و با گذشتن از بلوار دکتر ش��ریعتی ،پل معالیآباد و طی کردن حاشیه بلوار شهید چمران به بلوار شاهد رسیده و با گذشتن از
خیابان گلخون چهارراه قصردشت و طی کردن تقاطع شهید مطهری (زرگری) ،بلوار شهید آوینی ،نمازی ،میدان امام حسین ،بلوار زند ،بازار وکیل ،پل کابلی
ولیعصر و بلوار مدرس به شرق شهر یعنی میدان اهلل (گلسرخ) در ابتدای ورودی فرودگاه بین المللی شهید دستغیب امتداد دارد.
عملیات ساخت خط یک متروی شیراز در سال  ۱۳۸۱از غرب شیراز (پل احسان) آغاز گردید .فاز اول خط  ۱متروی شیراز در تاریخ  ۲۰مهر  ۹۳با حضور
معاون اول رئیسجمهور و مس��ئولین اس��تانی و شهری شیراز بهطور رسمی افتتاح شد .فاز دوم خط  ۱متروی شیراز در تاریخ  ۳۱مرداد  ۱۳۹۶با حضور وزیر
کش��ور و مدیران اس��تانی افتتاح شده و در پی آن خط یک به جز ایستگاه وکیلالرعایا که توسط شرکت سامان محیط درحال تحویل است ،بهصورت کامل
از پل احسان تا میدان اهلل (گلسرخ) در مجاورت فرودگاه شهید دستغیب شیراز فعال است.
ایس��تگاه وکیلالرعایا یازدهمین ایس��تگاه خط  ۱متروی ش��یراز است .این ایستگاه در ابتدای خیابان شهید طالقانی نزدیکی بازار وکیل واقع شده است و با
مساحت  ۱۳۷۳۶/۹۳مترمربع و عمق  ۳۲/۱۹متر و از نوع عمیق میباشد که از  ۳طبقه با یک طبقه تجاری تشکیل گردیده است.
این پروژه در تاریخ یکم بهمن ماه  1394توس��ط ش��هرداری شیراز (سازمان قطار ش��هری شیراز) بهعنوان کارفرما و با موضوع احداث سازه نگهبان ،سازه
سکو و دسترسیهای ایمن با نظارت شرکت موننکو ایران طی قراردادی  12ماهه به شرکت سامان محیط واگذار شد.

موقعیت قرارگیری خاص این ایستگاه ازجمله واقع شدن دربافت فرهنگی و تاریخی شهر شیراز ،نزدیکی به بازار تاریخی وکیل الرعایا ،قرارگیری در یکی
از پرترافیکترین خیابانهای ش��هر ،عرض کم خیابان لطفعلی خان زند در موقعیت ایس��تگاه و در نهایت تراکم بس��یار باالی امالک مسکونی و تجاری در
اطراف ایس��تگاه وکیل و باتوجه به حساس��یت ویژهاین ایستگاه ،اجرای آن براساس تکنیکهای اجراشده در  ۱۹ایستگاه خط یک (حفاری ترانشه باز) عالوه
بربار مالی بس��یار باال برای تملک زمینهای حاش��یه خیابان لطفعلی خان زند در محدودهایس��تگاه جهت انحراف ترافیک و جابجایی تأسیسات شهری (آب،
برق ،گاز ،فاضالب ش��هری و )...روند ترافیکی و زندگی س��اکنین منطقه را برای حداقل  ۲سال دچار اختالل جدی مینمود .در همین راستا و به منظور حل
مشکالت حاصل از اجرای ایستگاه به روش ترانشه باز ،سازمان قطار شهری شیراز پس از بررسیهای بسیار و با بهرهگیری از تجارب متروی تهران در خط
 ۴حدفاصل میدان آزادی تا کالهدوز (خیابان انقالب ) با هدف حفظ جریان ترافیکی و بوجود آمدن کمترین اختالل در روند زندگی ساکنان در زمستان ۹۴
احداث این ایستگاه را به روش کام ٌ
ال زیرزمینی در دستور کار شرکت سامان محیط قرار داد.
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با ورود عوامل ش��رکت ،کار احداث ایس��تگاه با دهانه حفاری  29متر که در کش��ور کم نظیر اس��ت آغاز و در ادامه با توجه به قرار داشتن پروژه دریکی از
محلههای بس��یار قدیمی ش��هر ش��یراز و وجود قناتهای متعدد حفاری شمعهای  30متری آغاز گردید که با رس��یدن حفر شمعها تا ارتفاع  3متر انشعابات
قناتها با دبیبس��یار زیاد آب کار حفاری را س��خت و ویژه نمود که در ادامه با پمپاژ ش��بانه روزی آبها ،کار حفر شمعها و تکمیل آنها بهصورت استاندارد و
مورد تأیید دستگاههای نظارتی انجام پذیرفت که در نوع خود از لحاظ مهندسی قابل تأمل است.
این ایستگاه بهصورت جزیرهای با بزرگترین سقف معلق در کشور و با معماری منحصر به فرد آقای ایروانیان که بهصورت پست مدرن میباشد ،هماکنون
افتتاح و به بهرهبرداری رسیده است.
احجام این پروژه عبارتند از:

1

بتنریزی

 32،200متر مکعب

2

آرماتوربندی

 3،800تن

3

قالب بندی

 22،600مترمربع

4

حفاری

 35،300مترمکعب

5

خاکبرداری

 33،000مترمکعب

6

سنگ کاری

 900مترمربع
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ردیف

موضوع احجام

حجم احجام

مهندس هادی درفشی -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی،
فرهاد اسدی را به مدت سه سال به عنوان معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی
منصوب نمود.
مهندس هادی درفشی -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی،
س�جاد سلیماندوست را به مدت  6ماه به سمت سرپرست معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان
تهران منصوب نمود.
مهندس هادی درفشی -نماینده بنیاد مسکن و دبیر هیئت مرکزی گزینش ،طی حکمی ،مهندس
مرتضی محمدیراد را به عضویت هس�ته مرکزی گزینش بنیاد مس�کن انقالب اسالمی منصوب
نمود.
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اخبار دفتر امور هماهنگی ماشینآالت
عملکرد و برنامههای دفترامور هماهنگی ماشینآالت در زمان شیوع ویروس کرونا
تأثیر کرونا بر پروژههای عمرانی:
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با گس��ترش شیوع ویروس کرونا عالوه بر چالشهایی که این ویروس در
ایران و جهان برای کش��ورها ایجاد نمود تأثیر آن بر پروژههای عمرانی بود.
بر این اساس پروژههای عمرانی در دست اجرای امور اجرایی و ماشینآالت
عمرانی درس��تادهای معین بازسازی در مناطق آس��یب دیده از حوادث غیر
مترقبه و پروژههای عمرانی در دس��ت اجرا در س��طح کشور به حالت تعلیق
در آمدند و باالجبار بیش از  1100دس��تگاه انواع ماشینآالت سنگین ونیمه
سنگین این بنیاد در مقاطعی درپروژهها متوقف شدند.
تهیه و ابالغ راهنمای پیشگیری از ویروس کرونا:

با ش��روع فاز فاصله گذاری هوش��مند و شروع به کار مشاغل به تدریج در
اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت  1399و نیز با توجه به اهمیت پروژههای
عمرانی در دست اجرا ،دفتر امور هماهنگی ماشینآالت در کنار رعایت جدی
مسائل بهداشتی و تأمین سالمت همکاران ضمن برنامهریزی تالش نمود تا
جایی که امکان دارد تعطیلی کارگاهها طوالنی نشود لذا پس از تهیه و ابالغ
دس��تورالعملها و پروتکلهای بهداش��تی توس��ط دولت و وزارت بهداشت،
دفت��ر امور هماهنگی ماش��ینآالت با جمع بندی این پروتکلها نس��بت به
تهیه راهنمای جامع دس��تورالعمل پیش��گیری از کرونا به نام «توصیههای
پیش��گیری از ش��یوع ویروس کرونا در امور اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی
استانها» اقدام نمود.

با عنایت به اینکه یکی از ضروریات حفظ سالمتی همکاران در پروژههای
عمرانی ایجاد فضای امن میباش��د در همین راس��تا ،پس از تعریف و ابالغ
راهنمای مذکور ،با بهبود ش��رایط ،مجدداً تمامی پروژههای داخلی و خارجی
بنیاد بهویژه پروژههای بازس��ازی که از اهمیت خاصی برخوردار میباش��ند
فعال و در جبران برنامه زمانبندی عقب افتاده تالش گردید.
در برخی از کارگاهها و محلهای پروژه که بعض ًا به صورت دائم کارکنان
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در آن محیطها اس��تقرار دارند از روشهای غربالگری در هنگام ورود اولیه
اس��تفاده گردید و در طول مدت زمان اس��کان آنها در پ��روژه ،خوابگاه و...
پروتکلهایی تدوین گردید تا با رعایت مس��ایل بهداش��تی ریس��ک ابتال و
انتشار ویروس در کارگاه کاهش یابد.
در این راهنما با توجه به نوع عملیات امور اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی
اس��تانها به رعایت نکات بهداش��ت ف��ردی ،مدیریت و نظ��ارت،HSE ،
بهداش��ت خودرو ،نح��وه تأمین غ��ذای کارگاهی ،گندزدایی ،بهداش��ت در
تعمی��رگاه ،خوابگاه ،کارگاه ،لباس کار ،نحوه بر خورد با افراد مش��کوک و یا
موارد قطعی ابتال به بیماری پرداخته شده است.

همچنین به کارشناس��ان  HSEپروژههای بزرگ ،رؤسای عملیات ،اجرا،
نگهداری و تعمیرات و دیگر مسئولین مرتبط کارگاهها ابالغ شد که امکانات
و کنترله��ای الزم را در محی��ط پروژههای داخلی فراه��م کنند تا محیط
کارگاهها محیط نسبت ًا امنی باشد و با کمترین آسیب برای سالمتی عوامل یا
هزینهها برای ماشینآالت بتوانیم این شرایط را پشت سر بگذاریم.
مق��رر گردید بنیاد اس��تان ها ،مدی��ر امور اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی
و کارشناس��ان ای��ن دفتر در زم��ان ارزیابی س��الیانه اس��تانها رعایت این
دستورالعملها را مورد بررسی و نظارت قرار دهند.
در ذی��ل نمونه ای از ردیفه��ای  5 ،4و 7به عنوان بخش��ی از راهنمای
پیش��گیری از شیوع ویروس کرونا شامل :بهداشت خودرو ،تعمیرگاه ،کارگاه
و ...درج شده است.
بروز حوادث قهری (ماده  43شرایط عمومی پیمان):

به اس��تناد ماده  43شرایط عمومی پیمان شیوع بیماریهای واگیر دار و...
که در منطقه کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن س��ازد جزو
حوادث قهری به ش��مار میرود .در این راس��تا یکی از م��وارد اثبات کننده
بروز حوادث قهری ،خارج از کنترل بودن و ناممکن بودن ادامه کار اس��ت.

با توجه به شیوﻉ ویروﺱ ﻛرونا و ﺿرورﺕ رعایﺖ مساﺋﻞ بﻬداشتﻲ ،مدیران و تمامﻲ ﭘرسنﻞ اموراجرایﻲ و ماشین آﻻﺕ عمرانﻲ استان ها ) اعم از
مﻬندسین ،رانندﮔان  ،مکانیﻚ ،سرویسکار و( ...موﻇفند تا نسبﺖ به رعایﺖ ﺿوابط بﻬداشتﻲ و ﭘروتکﻞ هاﻱ وزارﺕ بﻬداشﺖ اﻗداﻡ نمایند در این راستا
ﭘاره اﻱ از نکاﺕ بﻬداشتﻲ ﺿرورﻱ به شرﺡ ﺫیﻞ تﻬیه ﮔردیده تا با مشارﻛﺖ ﻻزﻡ شاهد ﭘیشگیرﻱ و صیانﺖ از جان و حفﻆ سالمﺖ همکاران باشیم.
بدیﻬﻲ اسﺖ نظارﺕ عالیه بر اجراﻱ ﭘروتکﻞ هاﻱ بﻬداشتﻲ در امور اجرایﻲ و ماشین آﻻﺕ عمرانﻲ استان ها به عﻬده مدیر امور و بنیاد مسکن استان
ﺭﺩﻳﻒ

ﻧﻜﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ

4

ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ

5

ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻩ

در خودرﻭ حتﻤا ﻭﺿعﻴﺖ تﻬویﻪ مناسب باﺷد
ﻧﺼب ﻇرﻭﻑ حاﻭﻱ مواد ﺿد ﻋفوﻧﻲ کنندﻩ دسﺖ ﻫا با ﭘایﻪ ﻧﮕﻬدارﻧدﻩ در خودرﻭ
قراردادﻥ اقﻼﻡ بﻬداﺷتﻲ اﺯ قبﻴﻞ ماسﻚ ،دستکﺶ ،مواد ﺿدﻋفوﻧﻲ کنندﻩ ﻭ دستﻤاﻝ کاﻏﺬﻱ در کابﻴن خودرﻭﻫا
ﺯبالﻪ ﻫاﻱ داخﻞ خودرﻭ ﻧﻈﻴر :دستﻤاﻝ کاﻏﺬﻱ ،دستکﺶ یکبارمﺼرﻑ ﻭ ...در کﻴﺴﻪ ﭘﻼستﻴکﻲ قرار ﮔرﻓتﻪ ﻭدر سﻄﻞ درﺏ دار قرارﮔﻴرد تا
ﻋﻤﻠﻴاﺕ سوخﺖ ﮔﻴرﻱ خودرﻭ در کارﮔاﻩ ﻭیا ﺟایﮕاﻩ ﻫاﻱ سوخﺖ با رﻋایﺖ اﺻوﻝ مربوﻃﻪ ﻭدستکﺶ اﻧﺠاﻡ ﺷود
ﺟﻠوﮔﻴرﻱ اﺯ ﻧفوﺫ ﮔرد ﻭ خاﻙ ﻭآلودﮔﻲ بﻪ داخﻞ خودرﻭ
اﺯﭘرداخﺖ ﭘوﻝ ﻧﻘد بﻪ ﺟایﮕاﻩ داراﻥ خوددارﻱ ﻭ حتﻤا اﺯ کارﺕ ﻫاﻱ باﻧکﻲ استفادﻩ ﺷود
حتﻲ اﻻمکاﻥ اﺯ سوارکردﻥ سرﻧﺸﻴن درخودرﻭﻫاﻱ سنﮕﻴن ﻭﻧﻴﻤﻪ سنﮕﻴن خوددارﻱ ﮔردد در ﻏﻴر اینﺼورﺕ رﻋایﺖ ﻓاﺻﻠﻪ ﻭتعداد سرﻧﺸﻴن
راﻧندﻩ مﻤنوﻉ
سرﻧﺸﻴن
ﺯماﻥ داﺷتن
ﻭدخاﻧﻴاﺕ در
ﺷوداﺯ .سﻴﮕار
استفادﻩ
ﻧﺸود
استفادﻩ
ﻭدخاﻧﻴاﺕ در
مﺴتﻤرسﻴﮕار
اﻻمکاﻥ اﺯ
حتﻲ
کﻤﻚﺷامﻞ:
ﻋفوﻧﻲیا ﺷوﻧد
بایﺴتﻲ ﺿد
قﺴﻤتﻬایﻲ کﻪ
مﻬﻤترین
یﻚ -بار اﻧﺠاﻡ
رﻭﺯﻱ
خودرﻭحداقﻞ
داخﻞ آﻥ
خودرﻭ ﻭاﺷﻴا
ﮔندﺯدایﻲ
ﻓرماﻥ،دستﮕﻴرﻩ ﻫاﻱ در ،داﺷبورد ،دستﻪ دﻧدﻩ ،دکﻤﻪ ﻫاﻱ ﺿبﻂ ﻭرادیوﻱ خودرﻭ ،دکﻤﻪ ﻫاﻱ ﭘنﺠرﻩ ،قفﻞ کﻤربند ایﻤنﻲ ،دستﻪ بوﻕ ﻭ
ﭼراﻍ ﻫا ،ﺟالﻴواﻧﻲ ﻭ...مﻲ باﺷد.
ﻫنﮕاﻡ ﮔندﺯدایﻲ ﻭ ﻧﻈاﻓﺖ ،خودرﻭ باید خالﻲ اﺯ اﻓراد بودﻩ ﻭ درﻫا ﻭ ﭘنﺠرﻫا را ﺟﻬﺖ تﻬویﻪ ﻫوا باﺯ ﮔﺬاﺷﺖ
ﭘﺲ اﺯﻧﻈاﻓﺖ ﻭﮔند ﺯدایﻲ خودرﻭ حتﻤا دستاﻥ خود را بﺸویﻴد ﻭیا ﺿدﻋفوﻧﻲ ﻧﻤایﻴد )بﻪ ﻃرﻕ مﺬکور( ﻭدستکﺶ ﻫا را تعویﺾ ﻧﻤایﻴد
رﻋایﺖ بﻬداﺷﺖ ﻓردﻱ ﻭ موراد بﻬداﺷتﻲ ﻋﻤومﻲ ) توﺻﻴﻪ ﺷدﻩ درسایر بﺨﺶ ﻫا (
رﻋایﺖ ﭘرﻭتکﻞ ﻫاﻱ بﻬداﺷتﻲ ﻭ ﻧﺼب بنر ﻭ برﻭﺷرﻫاﻱ بﻬداﺷتﻲ در مﺤﻴﻂ تعﻤﻴرﮔاﻩ
تعﻤﻴرﮔاﻩ باید داراﻱ تﻬویﻪ مناسب بودﻩ ﻃورﻱ کﻪ ﻫوا در کﻠﻴﻪ قﺴﻤتﻬا ﺟریاﻥ یابد
کﻠﻴﻪ ﭘرسنﻞ تعﻤﻴرﮔاﻩ رﻭﺯاﻧﻪ باید دسﺖ ﻫاﻱ خود را ﺷﺴتﻪ ﻭ اﺯ لباﺱ کار تﻤﻴز ،ماسﻚ ﻭ دستکﺶ یکبار مﺼرﻑ استفادﻩ کنند.

با توﺟﻪ بﻪ استفادﻩ مکرر اﺯ ابزارآﻻﺕ ﻭ تﺠﻬﻴزاﺕ کارﮔاﻫﻲ ﺿرﻭریﺴﺖ ﻧﺴبﺖ بﻪ ﺷﺴتن دسﺖ ﻫا بﻪ دﻓعاﺕ اقداﻡ ﮔردد ﻭ بﺴﻴار دقﺖ ﺷود
اﺯ تﻤاﺱ دسﺖ آلودﻩ با ﺻورﺕ خوددارﻱ ﺷود.
ﻫﻤﻪ رﻭﺯﻩ سﻄﺢ تﻤاﺱ تﺠﻬﻴزاﺕ تعﻤﻴرﮔاﻩ در حالتﻲ کﻪ دستﮕاﻩ ﻫا خاموﺵ مﻲ باﺷد با رﻋایﺖ ﻧکاﺕ ایﻤنﻲ ﻭ ﻓنﻲ بﻪ ﻃورﻱ کﻪ بﻪ
قﺴﻤﺖ الکتریکﻲ ﻭ برقﻲ دستﮕاﻩ رﻃوبﺖ ﻭارد ﻧﺸود ،با ﭘارﭼﻪ تﻤﻴز آﻏﺸتﻪ بﻪ مﺤﻠوﻝ ﺿد ﻋفوﻧﻲ ،تﻤﻴز ﮔردد.
کﻠﻴﻪ ابزارﻫا ﻭ آﭼارﻫا ﻭ مﺤﻞ ﻧﮕﻬدارﻱ آﻧﻬا با ﭘارﭼﻪ تﻤﻴز آﻏﺸتﻪ بﻪ مﺤﻠوﻝ ﺿدﻋفوﻧﻲ تﻤﻴز ﮔردد
اﺯ رﻫا کردﻥ ﻭ اﻧداختن ابزار اﺯ قبﻴﻞ آﭼار ﻭ بکﺲ بادﻱ ﻭ دستﻪ ﺟﻚ سوسﻤارﻱ ﻭ … رﻭﻱ ﺯمﻴن ﺟدا خوددارﻱ ﺷود
ﭘﺲ اﺯ ﻫر بار استفادﻩ اﺯ ابزار آﻻﺕ  ،در مﺤﻞ مﺨﺼوﺹ خود کﻪ سﻄﺢ آﻥ اﺯ قبﻞ تﻤﻴز ﺷدﻩ اسﺖ ﮔﺬاﺷتﻪ ﺷود
بﻬتر اسﺖ در مﺤﻞ ﻭرﻭدﻱ تعﻤﻴرﮔاﻩ یﻚ ﺷﻴر دستﺸویﻲ مﺠﻬز بﻪ ﺻابوﻥ مایع تعبﻴﻪ ﺷود تا کﻠﻴﻪ ﭘرسنﻞ ﻭ راﻧندﮔاﻥ در بدﻭ ﻭرﻭد
دستﻬاﻱ خود را ﺷﺴتﺸو دﻫند
ﻫنﮕاﻡ مراﺟعﻪ خودرﻭ ،راﻧندﻩ ﺷﻴﺸﻪ ﻫا را ﭘایﻴن دادﻩ ﻭ با خاموﺵ کردﻥ خودرﻭ درﺏ ﻫا را باﺯ کردﻩ تا ﻫوا در ماﺷﻴن ﺟریاﻥ یابد .ﭼناﻧﭽﻪ

 -1ایالم

خودرﻭ ﺯﻭد آمادﻩ مﻲ ﮔردد ،اﺯ ایﺸاﻥ بﺨواﻫﻴد تا در ﮔوﺷﻪ اﻱ منتﻈر بﻤاﻧد  ،رﻭﻱ ﺻندلﻲ ،دﻭر ﻓرماﻥ ،دستﻪ دﻧدﻩ ﻭ ...قبﻞ ﻭ بعد اﺯ کار

اتم��ام پ��روژه اجرای اس��اس و زیر اس��اس روس��تاهای
محمودآباد و سربیش��ه شهرس��تان ایالم و روستای ولیعصر
شهرستان بدره.

ﺿدﻋفوﻧﻲ
تعﻤﻴرﮔاﻩ
ﺷود .تعﻤﻴرﮔاﻩ باید ﺿد ﻋفوﻧﻲ ﺷدﻩ ﻭ مﺠﻬز بﻪ ﺻابوﻥ ﻭ سﻄﻞ درﺏ دار باﺷد.
بﻬداﺷتﻲ
سرﻭیﺴﻬاﻱ
سﻄﻞ ﻫاﻱ ﺯبالﻪ درﺏ دار با کﻴﺴﻪ بایﺴتﻲ در تﻤامﻲ قﺴﻤتﻬاﻱ تعﻤﻴرﮔاﻩ در دسترﺱ باﺷد ﻭ اﺯ اﻧداختن دستﻤاﻝ ﻭ ماسﻚ ﻭ دستکﺶ استفادﻩ ﺷدﻩ رﻭﻱ ﺯمﻴن بﻪ ﺟدخوددارﻱ ﮔردد
در اﻧتﻬاﻱ ﻫر رﻭﺯ تعﻤﻴرﮔاﻩ ﻧﻈاﻓﺖ کﻠﻲ ﻭ سرﻭیﺴﻬاﻱ بﻬداﺷتﻲ ﺿدﻋفوﻧﻲ ﺷدﻩ ﻭ سﻄﻞ ﻫاﻱ ﺯبالﻪ تﺨﻠﻴﻪ ﻭ تﻤامﻲ ابزارﻫا ﻭ آﭼارﻫا در
مﺤﻞ خودمنﻈﻢ قرار ﮔﻴرد
در ﭘایاﻥ رﻭﺯ لباﺱ کار تعﻤﻴرکاراﻥ ،سرﻭیﺴکاراﻥ ﻭ...

باید ﺷﺴتﻪ ﺷود ﻭ بﻬتر اسﺖ براﻱ سﻬولﺖ کار ﻫر ﻓرد حداقﻞ دﻭ دسﺖ لباﺱ کار

ﭘرسنﻞ تعﻤﻴرﮔاﻩ باید ﻫر رﻭﺯ رﻭﻱ مﻴز کار ﻭ سﻄوﺡ تﻤاﺱ مﻠزﻭماﺕ تعﻤﻴرﮔاﻫﻲ ،ادارﻱ ﻭ … را با ﭘنبﻪ یا دستﻤاﻝ تﻤﻴز آﻏﺸتﻪ بﻪ مﺤﻠوﻝ

 -2بوشهر

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ

 .1اتمام پروژه پیمانی اسماعیل محمودی شهرستان دشتی
 .2اتم��ام پروژهه��ای عمران روس��تایی تل رئی��س (فاقد
دهی��اری) ،تن��گ خولی (فاق��د دهیاری) ،جمرک ش��مالی،
زیدون (فاقد دهیاری) ،س��ورو (فاقد دهیاری) ،علی آباد (فاقد
7
دهیاری) ،کردوان و س��ردوان (فاقد دهیاری) ،گز خون (فاقد
دهیاری) ،گلزنی و مالس��المی از شهرستان دیر و پروژههای
عمران روس��تایی عربی ،کردوان س��فلی ،گزدراز ،گلستان و
منقل از شهرستان دشتی ،پوزگاه از شهرستان گناوه و الورده
از شهرستان چنگان
 .3جذب  8راننده جدید از میان  28متقاضی با برگزاری آزمون و مصاحبه
فنی توسط کارشناسان دفتر امور هماهنگی ماشین آالت
 .4بازنشستگی آقای ابراهیم فوالدی از رانندگان امور اجرایی و ماشینآالت
عمرانی استان
 -3کردستان

مﻲ باشد.
ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﻱ

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار استانها

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﻉ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ
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براس��اس این ماده حتی شرایط خاتمه قرارداد و یا تعلیق و...
در چنین ش��رایطی پیشبینی گردیده اس��ت .اما نکته مهمی
که قابل تأمل اس��ت ضرورت بررس��ی کلیه جوانب و شرایط
میباشد .با توجه به تعریف پروتکلهای بهداشتی و تمهیدات
کنت��رل و ایمنی در پروژهها ادام��ه فعالیتها در حال حاضر
مقدور میباش��د و میت��وان در پروژههای خ��ارج از بنیاد به
استناد این ماده و برابر مفاد قرارداد دریافت هزینههای تقبل
شده در این زمینه را از طرف کارفرما پیگیری نمود.
الزم به ذکر است که با تصمیم سازمان برنامه و بودجه تأخیرات
ابتدایی مرتبط با ویروس کرونا که در پروژههای عمرانی به دلیل
جلوگیری از انتشار شیوع بیماری بوده مجاز اعالم گردید.
همانطور که اش��اره گردید تعطیلی پروژهها به دلیل شیوع
ویروس کرونا مصداق ش��رایط حوادث قهری در قراردادهای
حوزه نظام فنی و اجرایی کش��ور میباشد .با این حال تالش
امور اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی اس��تانها بر این اس��ت
که ضمن رعایت الزامات س�لامت و بهداش��ت کار ،ترتیبی
اتخاذ گردد که حتیاالمکان تأخیری در روند اتمام و تکمیل
پروژههای داخلی صورت نگیرد و پروژههای در دست اجرا را
با کمترین تنشها ادامه داده و تعهداتی که پذیرفته شده را با
کیفیت مناسب در زمان مقرر به اتمام برساند.

))ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ((

 .1اتمام فاز اول پروژه محوطه سازی پروژه دارالقرآن بین الملل شهرستان
س��نندج از پروژههای مس��کن شهری بنیاد مسکن اس��تان کردستان شامل
(خاکبرداری ،تسطیح و رگالژ الیه زیر اساس) با اعتبار  2میلیارد ریال
 .2اتمام محوطه س��ازی پروژه  50واحدی مس��کن محرومین دوش��ان از

ﺿد ﻋفوﻧﻲ  ،تﻤﻴز کنند.
کنترﻝ ﻭﺿعﻴﺖ بﻬداﺷتﻲ باﺯدیدکنندﮔاﻥ ﻭ مﻬﻤاﻧاﻥ
رﻋایﺖ مواﺯین بﻬداﺷتﻲ ﻓردﻱ ﻭ کارﮔاﻫﻲ
کنترﻝ ﻭﺿعﻴﺖ بﻬداﺷتﻲ ﻭ ﺟﺴﻤﻲ راﻧندﮔاﻥ ماﺷﻴن آﻻﺕ حﻤﻞ مﺼالﺢ ﻭ تﺠﻬﻴزاﺕ بﻪ کارﮔاﻩ
حتﻲ الﻤﻘدﻭر برقرارﻱ سرﻭیﺲ تردد براﻱ ﭘرسنﻞ ﻭ راﻧندﮔاﻥ ﻏﻴر مﻘﻴﻢ با رﻋایﺖ ﺿوابﻂ بﻬداﺷتﻲ بﻪ منﻈور کاﻫﺶ ریﺴﻚ ابتﻼء بﻪ بﻴﻤارﻱ
با حﺬﻑ تردد ﭘرسنﻞ اﺯ ﻃریﻖ ﻭسایﻞ حﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻋﻤومﻲ  -ﺿدﻋفوﻧﻲ ﻭ ﮔند ﺯدایﻲ مرتب سرﻭیﺲ مد ﻧﻈر باﺷد
مﻤاﻧعﺖ اﺯ ﻭرﻭد مﻬﻤاﻧاﻥ کارﮔراﻥ ﻭ اﻓرادﻱ کﻪ ﻧﺴبﺖ بﻪ سﻼمﺖ آﻧﻬا ﻧﻤﻲ تواﻥ مﻄﻤﺌن بود.
ﻧﺴبﺖ بﻪ ﺟﻤع آﻭرﻱ ﻭدﻓع ﺻﺤﻴﺢ ﺯبالﻪ ﻫاﻱ کارﮔاﻫﻲ اقداﻡ ﮔردد
مﻤاﻧعﺖ اﺯ ﻭرﻭد حﻴواﻧاﺕ بﻪ داخﻞ کارﮔاﻩ ﻭ تﻤاﺱ با ﻧفراﺕ ﺷاﻏﻞ در کارﮔاﻩ
اﺯ ترددﻏﻴر ﺿرﻭرﻱ بﻪ خارﺝ کارﮔاﻩ ﺟﻠوﮔﻴرﻱ ﻭ یﻚ ﻧفر براﻱ تامﻴن اقﻼﻡ کﻪ آموﺯﺵ ﻫاﻱ بﻬداﺷتﻲ را ﻓرا ﮔرﻓتﻪ تعﻴﻴن ﮔردد.

ﺿد ﻋفوﻧﻲ کردﻥ مرتب تﺠﻬﻴزاﺕ خوابﮕاﻩ ،تعﻤﻴرﮔاﻩ ،ادارﻱ بﻪ ﻭیﮋﻩ ﻭسایﻞ با کاربرﻱ مﺸترﻙ اﺯ قبﻴﻞ ابزار آﻻﺕ ،مﻴزﻫا ،رایاﻧﻪ ﻫا ،تﻠفنﻬاﻱ
رﻭمﻴزﻱ ،بﻴﺴﻴﻢ،تﻠفن ﻫﻤراﻩ یا ﮔوﺷﻲ سﻴار ،مﻴکرﻭﻓن ،ﺻفﺤﻪ کﻠﻴد ،ﺻفﺤﻪ ﻧﻤایﺸﮕر ،ریﻤوﺕ کنترﻝ ،دستﮕﻴرﻩ ﻫا ،درﺏ یﺨﭽاﻝ  ،ﻧردﻩ ﻫا،
کﻒ اتاﻕ ﻫا ،سالن ﻫا ﻭ راﻫرﻭﻫا ﻭ...
حتﻲ الﻤﻘدﻭر تفکﻴﻚ لباﺱ ﻫنﮕاﻡ حﻀور در مﺤﻞ کارﮔاﻩ یا استفادﻩ اﺯ رﻭﭘوﺵ یا ﮔاﻧﻬاﻱ حفاﻇتﻲ ﻫنﮕاﻡ تردد در سایﺖ ﻭ تعویﺾ
بﻪ ﻫنﮕاﻡ ﻭرﻭد بﻪ دﻓتر

ﺩﻓﺘﺮﺍﻣﻮﺭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ

پروژههای مسکن شهری بنیاد مسکن استان کردستان شامل (خاکبرداری،
اجرای بستر و الیه زیر اساس) با مبلغ  318میلیون ریال
 .3اتمام عملیات خاکبرداری (حفاری و آتش��باری) سایت مدیریت بحران
(سایت جدید ماشین آالت) با اعتبار  1میلیارد و  250میلیون ریال
 .4اتمام عملیات پروژههای روس��تاهای قیلس��ون ،آدینان ،قهرآبادحومه از
توابع شهرس��تان س��قز از محل اعتبارات بند الف ماده  11با اعتبار  1میلیارد
و  120میلیون ریال
 .5اتمام عملیات پروژه روس��تای آلکلو از توابع شهرس��تان س��قز از محل
اعتبارهای طرح هادی با اعتبار  85میلیون ریال
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان آذربایجان شرقی
نشست شورای مسکن

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت شورای مسکن با حضور مهندس
مح��رمزاده -نماینده مردم شهرس��تانهای اه��ر و هریس در مجلس
ش��ورای اس�لامی ،دکتر خاکپور -فرماندار شهرستان هریس ،بخشدار
مرکزی ،مدیر بنیاد مس��کن شهرستان هریس و گروهی از مسئولین در
فرمانداری برگزار شد.
در ابتدا دکتر خاکپور در سخنانی ابراز امیدواری کرد که با برنامههای
در دس��ت اق��دام ،بخش قاب��ل توجه��ی از نیازهای حوزه مس��کن در
شهرستان رفع شود .وی با تأکید بر لزوم ایجاد تحرک و پویایی

بیشتر در بافت فرسوده شهری و مناطق روستایی تصریح
ک�رد :همه دس�تگاهها باید حمایت کنند تا ساختوس�ازها در این مناطق محروم در همه زمینهه�ا چه طرح هادی وچه
مقاومسازی مسکن روستایی رونق گیرد.

در ادامه مهندس محرمزاده با سپاس از عوامل اجرایی و کلیه دستاندرکاران و تالشگران سنگر قول مساعد داد که در سال جدید با پیگیرهای
شدیدی که از مجلس دارم اعتبارهای روستاهای شهرستان را درتمامی زمینههای علمی و فرهنگی و بهویژه اجرای طرحهای متنوع در شهرستان
افزایش خواهم داد .وی در ادامه خواستار همکاری هر چه بیشتر سایر ادارهها با بنیاد مسکن شد.
در پایان تعدادی از مسئولین حاضر در نشست مسائل و مشکالت خود را در بخشهای مختلف مطرح نموده و تصمیمهای الزم اتخاذ شد.

خوش خویی از دینست و روزی را زیاد میگرداند -امام جعفر صادق(ع)
18

ه عنوان مدیر بنیاد مسکن شهرستان ملکان منصوب شد
مهندس ناصر یگانه ب 
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به گزارش روابط عمومی ،محسن نریمان -مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس
از امضای تفاهمنامه مش��ترک همکاری با بنیاد مس��کن اس��تان در زمینه تأمین
اراضی برای توسعه محدوده مناطق روستایی محدوده ارس خبر داد.
محس��ن نریمان در نشس��ت با مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان با اعالم این خبر
گفت :این تفاهمنامه در زمینه اجرای طرح اقدام ملی دولت برای عرضه مسکن و
واگذاری رایگان اراضی از س��وی سازمان منطقه آزاد ارس به بنیاد مسکن استان
به منظور حمایت از قش��رهای آسیبپذیر و س��اکنان فاقد مسکن در روستاهای
محدوده ارس امضا شد.
وی افزود :براس��اس ای��ن تفاهمنامه  ۴۴قطعه زمین مجزا به مس��احت حدود
 1465000مترمربع ش��امل  ۱۲روس��تا از سوی این س��ازمان جهت تحقق طرح اقدام ملی دولت برای تولید مسکن در اختیار بنیاد مسکن استان
قرار گرفت.
مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد ارس گفت :این  ۱۲روس��تا شامل روستای ش��جاع در محدوده شهرستان جلفا ،دو روستا در محدوده شهرستان
خداآفرین و  ۹روستا در محدوده بخش قلی بیگلو است.
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امضای تفاهمنامه تأمین اراضی برای توسعه محدوده مناطق روستایی ارس

ب��ه گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور فرماندار و معاون فرماندار شهرس��تان
ملکان ،معاون پش��تیبانی و رییس امور اداری بنیاد مس��کن اس��تان ،طی حکمی از سوی
مهندس حافظ باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس ناصر یگانه بهعنوان مدیر
بنیاد مس��کن شهرس��تان مل��کان منصوب و از تالشهای چندین س��اله مهندس یاس��ر
داداشزاده -مدیر پیشین بنیاد مسکن با اعطای لوح سپاسی تجلیل شد.

نشست ستاد اقامه نماز و شورای امر به معروف و نهی از منکر

به گزارش روابط عمومی ،نشست ستاد اقامه نماز و امر به معروف و نهی
از منکر بنیاد مس��کن استان با حضور حجتاالسالم شهرابی -دبیر شورای
فرهنگی و رئیس س��تاد عالی اقامه نماز بنیاد مسکن کشور ،حجتاالسالم
صادقی -قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن استان ،حجتاالسالم
ضیایی -رییس س��تاد اقامه نماز بنیاد مس��کن استان در س��تاد اقامه نماز
استان برگزار شد.
در ابتدا حجتاالس�لام ضیایی در س��خنانی به تبیی��ن اهمیت اقامه نماز
بهعن��وان یکی از تکالیف ن��ام برد و از نماز بهعنوان تعظیم و بزرگداش��ت
خ��دای متعال ،تمرین خلوص ،اخ�لاص و تمرین کار ب��رای خدا یاد کرد
همچنین از همکاری خوب بنیاد مس��کن اس��تان بهویژه مهندس باباپور و حجتاالس�لام صادقی با س��تاد اقامه نماز استان در تمامی زمینههای
اجتماعی و فرهنگی و ترویج نماز جماعت قدردانی کرد.
در ادامه حجتاالس�لام شهرابی با سپاس از تعامل حجتاالس�لام صادقی با حجتاالسالم ضیایی در زمینه برنامههای فرهنگی بهویژه اقامه
نماز در بنیاد مس��کن اس��تان ،کسب رتبه برتر بنیاد مسکن اس��تان در ستاد اقامه نماز برای چندمین بار و نیز از همکاری خوب و سازنده مهندس

برترین صدقه آن است که از توانگری باشد ،نخست به نان خور خود بپرداز -امام جعفر صادق(ع)
19

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و س��ایر اعضا قدردانی نمود .وی ادامه داد :در بنیاد مسکن کش��ور نزدیک به  200باب نمازخانه داریم که
نمازخانه بنیاد مسکن استان و بعضی شهرستانها بسیار مرتب و زیبا تجهیز و بهسازی شده است و در بحث تبلیغاتی محیطی بنیاد مسکن استان
بسیار خوب عمل نموده است.
در پایان حجتاالسالم شهرابی و صادقی ضمن دیدار با مهندس باباپور از نمازخانه و میهمانسرای بنیاد مسکن شهرستان تبریز بازدید نمودند.

اولین نشست شورای مدیران در بنیاد مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی ش��ورای مدیران با حضور
حجتاالسالم شهرابی -دبیر ش��ورای فرهنگی و رئیس ستاد عالی اقامه
نماز بنیاد مسکن کش��ور ،مدیرکل ،قائم مقام نماینده ولی فقیه ،معاونین،
مدیران بنیاد مسکن شهرستانها ،رؤسای واحدها و کارشناسان مسئول با
محوریت بررسی مس��ائل و مشکالت شهرستانها در بنیاد مسکن استان
برگزار شد.
در ابتدا مهندس حافظ باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان طی سخنانی
به مدیران ش��عب بنیاد مسکن جهت شناسایی و پیگیری جذب اعتبارهای
تکمیلی اقش��ار کمدرآمد در مورد س��اخت واحدهای مسکونی روستایی و
همچنین انجام تعهدهای برنامههای شهرستانها در زمینه تحقق اهداف
بنیاد مسکن در سال جاری دستور مؤکد داد.
مهن��دس حافظ باباپور در ادامه با س��پاس از اقدامها و فعالیتهای صورت گرفت��ه در تمامی حوزهها ،خدمت و کار صادقانه برای مردم را نوعی
عبادت توصیف کرد و از همکاران خواست تا از فرصت خدمت به مردم نهایت بهره را ببرند.
در ادامه حجتاالسالم شهرابیبا قرائت آیات و روایات در مورد خدمت به مردم بهویژه محرومین نکاتی را بیان نمود و از همکاران بنیاد مسکن
استان در برپایی نماز جماعت ظهر قدردانی کرد.
س��پس معاون پش��تیبانی بنیاد مسکن استان و کارش��ناس برنامه و بودجه در مورد اعتبارها ،درآمد ،هزینه ،اجرای برنامه و بودجه شهرستانها و
اهداف نشست شورای مدیران سخنانی را اعالم نمودند.
همچنین معاون عمران روستایی و بازسازی مطالبی را در مورد حوزه کاری خود ارائه داد.
در پایان تعدادی از مدیران بنیاد مس��کن شهرس��تانها گزارشی از عملکرد طرحهای عمرانی ارائه و بهویژه در مورد مسائل و مشکالت مناطق
زلزله زده شهرس��تانهای س��راب و میانه ،شیوه س��اخت ،آواربرداری و ...مطالبی را عنوان نمودند که با جمع بندیهای الزم مدیرکل تأکید نمود
همه باید برای تسریع در روند اجرای همه طرحهای عمرانی با تالش مضاعف جهت تحقق اهداف بنیاد مسکن ایفای وظیفه نموده تا کارها به
نحو احسن و شایسته انجام شود.

اولویت اصلی بنیاد مسکن اجرای طرح اقدام ملی مسکن در  57شهر زیر یکصد هزار نفر جمعیت
در سال جهش تولید میباشد

به گزارش روابط عمومی ،با حضور مدیرکل و معاونین راه و شهرس��ازی
اس��تان ،مدیرکل ،معاونین و کارشناس��ان بنیاد مسکن استان نشست طرح
اقدام ملی مسکن با محوریت استارت عملیات ساخت و احداث آن در استان
و شهرستانها در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن استان در سخنانی گفت:
اجرای طرح اقدام ملی مسکن همزمان با سراسر کشور در این استان شروع
و اولویت اصلی بنیاد مسکن با همکاری راه و شهرسازی و اجرای این طرح
در  57شهر زیر یکصد هزار نفر با تعداد  4840واحد میباشد.
مهندس حافظ باباپور افزود :س��همیه اولیه طرح اقدام ملی مسکن در 18

کسی که در دینش آگاه و دانا نشود خدای تعالی هیچ کار او را نمیپسندد -امام موسی کاظم(ع)
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ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،مهن��دس باباپ��ور -مدی��رکل و مهندس
پیراهنیان -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان و مهندس احمدیان-
مدیر بنیاد مس��کن شهرستان مراغه با ش��کری -معاون استاندار و فرماندار
ویژه شهرستان مراغه دیدار و در مورد مسائل و مشکالت طرحهای عمرانی
به بحث و گفتگو پرداختند.
در ابت��دا حمی��د ش��کری در س��خنانی گفت :بنیاد مس��کن شهرس��تان
مراغه در زمینه اجرای طرحهای هادی و مقاومس��ازی مس��کن روس��تایی
همچنین درزمینه س��اخت مس��کن ب��رای محرومین طی س��الهای اخیر
تالشهای مضاعفی انجام داده و قطع ًا سال  99سال تسریع بخش اجرای
پروژههای عمرانی درس��طح روستاها وشهرهای شهرستان خواهد بود .وی

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با فرماندار
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ش��هر و به تعداد  1359واحد میباش��د که با برنامه مدون بنیاد مس��کن و راه شهرسازی استان و نیز با تعامل و همکاری یکدیگر مراحل عملیات
اجرایی آن شروع خواهد شد.
در ادامه سلطانی -مدیرکل راه و شهرسازی استان با بیان اینکه در سال جهش تولید که شعار سال میباشد با مدیریت صحیح و هدفمند برای
رسیدن به اهداف و برنامههای اساسی راه و شهرسازی اقدامهای برنامهریزی شده انجام میشود تأکید کرد :طرح اقدام ملی مسکن شامل تأمین
زمین ،عقد قرارداد و پیگیری ساخت واحدهای مسکونی و واگذاری آن به مردم اولویت برنامههای وزارت راه و شهرسازی در سال جاری است.
ابوالقاس��م س��لطانی افزود :بخشی از اراضی مورد نظر در شهرهای مورد هدف برای ساخت واحدهای یاد شده در حال تخصیص و واگذاری آن
به عوامل اجرایی سازندگان است و امیدواریم در استان ما نسبت به دیگر استانها عملیات اجرایی ساخت و احداث واحدها با تخصیص و تأمین
اعتبارهای بانکها و آوردههای مردمی به زودی آغاز شود.
در پایان معاونین ،مدیران و کارشناس��ان در زمینه اجرای بهتر این طرح در اس��تان و شهرس��تانها نظرهای خود را اعالم نمودند و مقرر شد که
در ش��هرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت اس��تان واگذاری اراضی برای س��اخت طرح اقدام ملی مسکن در قالب گروههای ساخت  3الی  5نفری
مشروط بر تصویب موضوع در شورای مسکن استان صورت پذیرد تا روند اجرایی طرح تسریع گردد و همچنین جهت کاهش هزینههای ساخت
و عدم نیاز به هزینه کرد قیمت گذاری اراضی پیشنهاد گردید در صورت تصویب در شورای مسکن استان واگذاری گروههای ساخت در شهرهای
زیر یکصد هزار نفر جمعیت در قالب  99ساله به متقاضیان واگذار شود تا سهم آورده نقدی اعضا کاهش یابد.

خدماترسانی بهینه به مردم را مهمترین وظیفه دانست و از مسئولین دستگاههای اجرایی بهویژه بنیاد مسکن خواست
در بخشهای شهری و روستایی بهویژه توسعه پایدار روستایی ،جلوگیری از مهاجرت مردم از روستا به شهر ،رضایتمندی
مردم و فراهمسازی امکانات بیشتر مساعدت الزم را انجام دهند.

در ادامه مهندس باباپور با بررس��ی اقدامهای انجام یافته توس��ط این نهاد قول داد تا همکاری الزم برای حل مشکالت این شهرستان را داشته
باش��د .وی گفت :در س��ال  98یک تحول خیلی خوبی را در بحث بهس��ازی و آس��فالت معابر و خیابانهای روستاها شاهد بودیم که درچند سال
گذشته بیسابقه بوده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان نیز با س��پاس از حمایتها و پیگیری فرماندار شهرستان مراغه یادآور شد :در روس��تاها علیرغم منابع محدودی
که وجود دارد کارهای بس��یار بزرگی در تمام زمینهها انجام دادهایم و بهویژه تعداد زیادی از روس��تاهای شهرس��تان از نعمت اجرای طرح هادی
و مقاومس��ازی مس��کن روستایی بهرهمند شدهاند که بایس��تی در صورت تأمین اعتبار با همکاری شوراها و دهیاری از سال جاری برای عمران و
آبادانی دیگر روستاها ورود نموده و قدمهای مؤثری نیز برخواهیم داشت.

اعطای لوح سپاس به سه نفر از همکاران عضو شورای اقامه نماز بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،حجتاالس�لام ش��هرابی -دبیر شورای فرهنگی و رئیس س��تاد عالی اقامه نماز بنیاد مسکن دفتر مرکزی و مهندس
باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان با اعطای لوح سپاس و هدایایی به جعفر برزگر -معاون پشتیبانی ،حسین محجل -همکار بازنشسته و رحمان
حسنزاده -رییس دفتر مدیرکل و فرمانده پایگاه از تالشهای آنان در تبلیغ و ترویج فرهنگ نماز قدردانی نمودند.

کسی که به روزی اندک خشنود شود خدای تعالی نیز کار اندک را از او میپذیرد -امام جعفر صادق(ع)
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ارائه تسهیالت بانکی کمبهره به متقاضیان مقاومسازی و نوسازی مسکن روستایی
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گفت :بنیاد
مس��کن آماده ارائه تسهیالت بانکی کمبهره به متقاضیان مقاومسازی و نوسازی مسکن
روستایی است.
مهندس حافظ باباپور در بازدید از روس��تاهای شهرستان ورزقان و بخش خاروانا گفت:
مقاومس��ازی مسکن روستایی در بخش خاروانا با توجه به کمبودهایی که در این بخش
وجود دارد؛ باید جدی گرفته شود و جابجایی چندین روستای مورد هدف درمعرض خطر
را با جدیت دنبال میکنیم.
در ادامه فرماندار شهرس��تان ورزقان در دیدار با مدیرانکل امور روس��تایی و شوراهای
اس��تانداری ،بنیاد مس��کن و مدیر شعب پس��ت بانک استان یادآور ش��د :صیانت از آثار
تاریخی و نبود مراکز خدماتی و رفاهی بهویژه در شهرس��تان ،ضرورت تس��ریع روند احیا
و مرمت عمارت تاریخی امیر ارش��د را دوچندان میکند .وی ادامه داد :میراث فرهنگی،
گردش��گری و صنایعدس��تی و دهیاری آبخواره باید اجرای این پ��روژه مهم را با جدیت
دنبال کنند چون صنعت گردشگری ،کشاورزی ،دامپروری ،معدن و صنایع معدنی اولویتهای شهرستان ورزقان برای توسعهاند.
فرماندار همچنین افزود :در مقاومسازی و نوسازی روستاها بهویژه روستاهای تاریخی و پلکانی باید به حفظ بافت روستا توجه شود.
س��پس کرمی -مدیرکل امور روس��تایی و ش��وراهای اس��تانداری گفت :دولت توجه ویژهای به توسعه روس��تایی دارد؛ بهگونهای که علیرغم
مشکالت مالی ،دولت بیشترین مساعدت را نسبت به دهیاریها داشته است.
کرمی افزود :س��ال گذشته بیش از  ۱0۰میلیارد ریال توس��ط دولت بهحساب دهیاریهای شهرستان ورزقان واریز شده که با مصوبه شوراهای
اس�لامی توس��ط دهیاریها و با نظارت بخش��داریها برای عمران روس��تاها هزینه ش��ده اس��ت .وی در ادامه گفت :آماده حمایت از طرحهای
سرمایهگذاری و درآمدزایی دهیاریها برای توسعه و عمران آبادانی روستاها هستیم لذا سرمایهگذاری خوبی در عمارت تاریخی امیر ارشد توسط
دهیاری روستای آبخواره شروع شده است که باید تسریع یابد.
در پایان صادقی -مدیر ش��عب پست بانک استان گفت:پس��ت بانک با اعطای تسهیالت کمبهره از طرحهای درآمدزای دهیاریها در روستاها
حمایت میکند که عمارت تاریخی امیر ارشد نمونه بارز آن است.

روستای هدف گردشگری کرینگان مورد بازدید فرماندار قرار گرفت
به گ��زارش روابط عموم��ی ،محمدباقر خانی -فرماندار شهرس��تان ورزقان،
بخش��دار مرکزی ،مدیر بنیاد مسکن شهرستان و تعدادی از مسئولین ادارههای
شهرستان ازرروستای هدف گردشگری کرینگان بازدید کردند.
خانی دراین بازدید بر ضرورت حفظ بافت تاریخی روس��تا درکنار مقاومسازی
واحده��ای مس��کونی تأکید ک��رد .وی ضمن دیدار با اهالی روس��تا ،مس��ائل
ومش��کالت آنان را بررسی کرده وخواستار گازرسانی بهاین روستا تاپایان فصل
کاری شد.

فرماندار شهرستان ورزقان در پایان در جمع مردم روستای یاد
ش�ده با سپاس از فعالیتهای بنیاد مسکن گفت :تشکیالت بنیاد
مس�کن چابکتر و ورزیدهتر ش�ده اس�ت و اقدامه�ای مثبت و
ارزندهای در روستاها داشته است که بهسازی روستاهای نمونه،
صدور اسناد مالکیت اماکن روستایی و ...از جمله فعالیتهای این
نهاد است.

کسی که بیهوده خرج کند و زیاده روی نماید نعمت از او زایل میشود -امام موسی کاظم(ع)
22
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به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس باباپور -مدیرکل
بنیاد مسکن استان ،مهندس کرمی -مدیرکل امور روستایی استانداری،
مهندس رضی منش -فرماندار شهرس��تان اسکو و مهندس احمدپور-
مدی��ر و مهن��دس مقتومی -مع��اون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن
شهرستان اسکو برگزار و در مورد مسائل و مشکالت روستاهای بخش
مرکزی به بحث و گفتگو پرداختند.
در این دیدار فرماندار شهرس��تان اسکو با قدردانی از تالشهای بنیاد
مس��کن شهرس��تان ،خواس��تار تخصیص قیر رایگان برای روستاهای
گنب��رف ،دی��زج امیرم��دار ،کردآباد و اج��رای فاز دوم ط��رح هادی در
روستاهای هدف گردشگری شهرستان اسکو شد.
در ادامه مهندس باباپور با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن در
سطح روستاهای شهرستان اسکو ،قول مساعد جهت تأمین اعتبارهای مورد نیاز برای عمران و آبادانی روستاهای این شهرستان را داد.
س��پس مدیرکل بنیاد مس��کن و هیئت همراه با حضور در برخی از روس��تاهای شهرس��تان از نزدیک مس��ائل و مش��کالت موجود را بررسی و
راهکارهای الزم برای حل مشکالت را ارائه نمودند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بررسی مسائل و مشکالت طرحهای عمرانی شهرستان اسکو

نشست شورای مسکن شهرستان اسکو

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت شورای مس��کن شهرستان اسکو
با دس��تور کار بررس��ی و برنامهریزی برای رفع مس��ائل و مش��کالت
مس��کنهای مهر این شهرستان با حضور گروهی از نمایندگان مالکین
مس��کنهای مهر ،مدیران بنیاد مسکن و راه و شهرسازی ،دستگاههای
خدمات رسان ،شهردار اسکو و مهندس رضی منش -فرماندار شهرستان
برگزار شد.
در ابت��دا مدیران ادارههای شهرس��تان ودیگر اعض��ا هریک به نوبت
نظرها و مش��کالت خود را در زمینه مشکالت اتمام پروژه مسکن مهر
مطرح و راهکارهای الزم اتخاذ گردید.
س��پس مهندس رضی منش تأکید کرد :همه دس��تگاههای خدماترس��ان باید برای اتمام و تکمیل تمام نقصهای  267واحدی مسکن مهربا
جدیت وارد میدان شده و باقیمانده واحدها را هرچه سریعتر طی ماههای آینده به متقاضیان واگذار نمایند.

نشست شورای مسکن و بازدید ازطرحهای عمرانی

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور مهندس باباپور -مدیرکل
بنیاد مسکن اس��تان ،مهندس کرمی -مدیرکل امور روستایی استانداری
اس��تان ،مهندس امینیان -فرماندار شهرستان هشترود ،بخشداران ،مدیر
بنیاد مسکن شهرستان و گروهی از رؤسای ادارهها نشست شورای مسکن
در فرمانداری برگزار و در مورد مس��کن اجتماعی ،پروژه محوطهس��ازی
مس��کن مهر ،تسهیالت طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی و طرحهای
هادی راهکارها و تصمیمهای الزم اتخاذ شد.
در ادامه از محوطهس��ازی پروژه مس��کن مهر که توس��ط ش��هرداری
هشترود درحال اجرا میباشد و نیز از اراضی تحویلی اداره راه وشهرسازی
درمحل سایت مسکن مهر به بنیاد مسکن برای اجرای طرح مسکن اقدام

پارساترین مردم کسی است که حرام را ترک کند -امام حسن عسکری(ع)
23
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ملی بازدید و نکات الزم ارائه گردید.
همچنین مس��ئولین از اجرای طرح س��نگفرش روستای مکتو از توابع بخش مرکزی شهرستان هشترود و زیرسازی روستاهای نخودآباد و آتش
بیگ که برای اجرای آسفالت از محل قیر آماده شده است بازدید و دستورهای الزم را در این مورد صادر نمودند.

بازدید فرماندار از روند آسفالتریزی معابر روستای آقبالغ سفلی
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به گ��زارش روابط عمومی ،خان��ی -فرماندار شهرس��تان ورزقان،
بخش��دار مرکزی و الماس��ی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان از روند
عملیات اجرای آسفالت معابرروستای آقبالغ سفلی بازدید نمودند.
در ابتدا الماس��ی در سخنانی گزارش��ی از عملکرد بنیاد مسکن در
روس��تاها بهویژه روس��تای آقبالغ س��فلی ارائه نمود و گفت :اصالح
معابر ،زیرسازی و آسفالت روس��تا توسط بنیاد مسکن انجام میشود
و تاکنون برای اجرای عملیات آس��فالتریزی این روستا نزدیک به 2
میلیارد و پانصد هزار ریال اعتبار تخصیص و هزینه شده است.
در ادامه خانی راهکارهایی برای رفع مش��کالت روستاها ارائه نمود
و بر همکاری و تعامل کلیه مس��ئولین ذیربط بهویژه بنیاد مس��کن،
بخش��دار و دهیاری برای کمک به مردم این روس��تاها در زمینه حل
مش��کالت موجود و توس��عه روس��تایی تأکید کرد .وی یادآور ش��د:
فعالیتهای بنیاد مسکن در روستاها قابل ستایش است و در روستاها مهاجرت معکوس شکل گرفته است همچنین گسترش تعاملها بین ادارهها
موجب افزایش کیفیت خدماترس��انی به مردم بهویژه روس��تاییان میشود و ضروری است برای ارائه خدمت بهتر به مردم و محرومین روند این
خدمات همچنان در روستاها ادامه یابد.

بازدید فرماندار از طرحهای هادی روستایی کوشن و دیزج امیرمدار

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رضی منش -فرماندار شهرستان
اس��کو ،بخش��دار مرکزی و مهن��دس احمدپور -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان از طرح هادی روس��تای کوش��ن و دیزج امیرمدار بازدید
و دس��تورهای الزم برای حل مشکالت و پیگیریهای الزم را صادر
کردند.
در ابتدا مهندس احمدپور با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مسکن
در روستاها بهویژه عملیات و اعتبارهای هزینه شده به اجرای طرحها
درروستاهای کوشن و دیزج امیر مداراشاره نمود.
سپس مهندس رضی منش با قدردانی از عملکرد خوب بنیاد مسکن
شهرس��تان اس��کو گفت :تحول عمرانی روستاها در سال  98مرهون
هماهنگی تنگاتنگ دهیاریها ،بنیاد مس��کن و بخشداری بوده است
که امیدواریم این تالش همچنان در سال  99برای عمران و آبادانی روستاها مضاعف شود .وی آمادگی خود را برای پیگیری فعالیتهای مشترک
در روستاها اعالم کرد و اظهار نمود :تأمین و تخصیص اعتبار و پیگیری افزایش اعتبارهای روستاها با هدف گردشگری از جمله روستاهای مورد
هدف مورد درخواست فرمانداری شهرستان میباشد کهاین امر مهم نیز اتفاق خواهد افتاد.

از ما نیست کسی که دنیایش را به خاطر دینش ترک نماید یا دینش را برای
دنیایش رها سازد -امام موسی کاظم(ع)
24

نشست مدیران استانی با حضور نماینده مجلس
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ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترک نماین��ده مردم
شهرس��تانهای خلخ��ال و کوثر در مجلس ش��ورای اس�لامی و
فرماندار شهرس��تان کوثر با مدیران کل و عامل دستگاهها ،نهادها
و ارگانهای جهاد کشاورزی ،جمعیت هالل احمر ،آب و فاضالب،
راهداری و حم��ل و نقل جادهای ،ف��ن آوری اطالعات ،ارتباطات
و راه و شهرس��ازی اس��تان در فرمانداری شهرستان برای بررسی
مش��کالت و همچنین روند اجرای پروژههای جاری شهرس��تانی
برگزار شد.
در ابتدا فرماندار با ارائه گزارش��ی از رون��د فعالیتهای دولت در
سالهای اخیر ،خواستار هماهنگی هرچه بیشتر برای رفع مشکالت مختص هر دستگاه اجرایی در سطح شهرستان شد.
در ادامه س��یدغنی نظری -نماینده مردم شهرس��تانهای خلخال و کوثر در مجلس شورای اسالمی ،جدیت و توجه ویژه همراه با پیگیریهای
الزم در اجرای هر چه بهتر پروژههای شهرس��تان را از مدیران کل اس��تانی خواس��تار ش��د و گفت :رفع مش��کالت و ارائه خدمات مرتبط توسط
دستگاههای اجرایی و ادارههای ذیربط میتواند عالوه بر افزایش رضایتمندی مردم ،از مهاجرت بیرویه آنان نیز پیشگیری و جلوگیری نماید.
نظری در ادامه از مدیران خواست برای مرتفع نمودن مشکالت شهرستان با تدوین برنامههای الزم و همچنین زمانبندی مناسب برای تحقق
آن ،رفع مش��کالت مردم و رس��یدگی به درخواستهای مطرح ش��ده آنان را در اولویت کاری قرار داده و در اسرع وقت برای حل آن جامه عمل
بپوشانند.
سپس مدیرکل بنیاد مسکن استان با ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد انقالبی در حوزه عمران و آبادانی روستاهای شهرستان کوثر گفت :اجرای
طرح هادی و عملیات آس��فالتریزی در روستاهای شهرس��تان کوثر بهویژه فاراب و سنگآباد در اولویت برنامههای اجرایی این نهاد میباشند و
اقدامهای الزم نیز برای تس��ریع در روند تحقق آن صورت پذیرفته اس��ت .وی در ادامه از حمایتهای فرماندار این شهرس��تان در تحقق اهداف
بنیاد مسکن بهویژه در بحث اجرای طرح هادی و جذب اعتبارهای تخصیص یافته ،قدردانی کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان اردبیل

نشست مدیران کل بنیاد مسکن ،کمیته امداد و بهزیستی استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس س��بحانی-
مدی��رکل بنیاد مس��کن ،مدیرکل کمیت��ه امداد ام��ام خمینی(ره) و
مدیرکل بهزیستی استان در بنیاد مسکن استان ،تشکیل شد.
در ابتدا مهندس فرهاد س��بحانی عالوه بر تشریح نقش و ضرورت
جایگاه مس��کن در جامعه انس��انی بهویژه خانوارهای تحت پوشش
و کمدرآمد گفت :در طول س��الهای گذش��ته بنیاد مس��کن عالوه
ب��ر تحقق وظیفه ذاتی خود برای تأمین مس��کن قش��رهای جامعه
ش��هری و روس��تایی ،همکاریهای همهجانبهای در مورد س��اخت
واحدهای مس��کونی برای محرومان و اقشار کمدرآمد تحت پوشش
س��ایر دستگاههای اجرایی اس��تان نیز مبادرت نموده است .وی این
اقدامهای اساس��ی را متأثر از روحیه جهادی ،تعاملهای مناس��ب و تشریک مساعی تمامی همکاران دستگاههای اجرایی در سطح استان دانست
و بر لزوم شناسایی خانوادههای محروم و مستضعف تأکید کرد.
در ادامه مدیران کل بهزیس��تی و کمیته امداد امام خمینی(ره) اس��تان از تالشهای این نهاد برای خانه دارشدن اقشار بیسر پناه جامعه و ارائه
خدمات و تسهیالت مناسب برای آنان قدردانی کردند و بر ضرورت استمرار و افزایش اقدامها در زمینه تحقق ساختوساز برای اقشارآسیبپذیر
استانی ،خواستار هم افزایی برای بهرهبرداری حداکثری و استفاده از ظرفیت موجود با اهتمام بر اجرای مفاد تفاهمنامه فیمابین ،شدند.

از فاش نمودن راز و ریاست طلبی بپرهیز که این دو انسان را به نابودی
فرا میخوانند -امام حسن عسکری(ع)
25
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چهارمین منظومه روستایی کشور در شهرستان خلخال اجرا میشود
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به گزارش روابط عمومی ،مدیرکل بنیاد مس��کن استان در نشست با
فرماندار شهرس��تان خلخال که با حضور کارشناسان دفتر مرکزی بنیاد
مس��کن کشور و مشاور ارشد طرح توسعه پایدار منظومههای روستایی،
برگزار ش��د ب��ا بیان مطلب فوق تصری��ح کرد :با توجه به پتانس��یل و
جاذبههای گردش��گری روس��تایی استان ،بهویژه شهرس��تان خلخال،
چهارمین ط��رح از مجموعه طرحهای منظومههای روس��تایی در این
شهرس��تان اجرا میگردد و قطع ًا اجرای چنین برنامههای مدونی عالوه
بر تحقق توسعه و عمران روستایی ،میتواند در ارتقاء زمینههای اشتغال
روستاییان و افزایش سطح درآمد آنان مؤثر واقع شود.
مهندس فرهاد س��بحانی با بیان اس��تمرار عملیات اجرایی بهس��ازی معابر روس��تایی در  ۲روستای هدف گردش��گری اندبیل و گیلوان در سال
جاری،خبر از انجام مطالعات اجرای پروژههای بهس��ازی معابر در چند روس��تای دیگر این شهرستان با رویکرد روستای هدف گردشگری همانند
روستاهای شال و اسبو واقع در بخش شاهرود را داده که با تخصیص اعتبارهای مورد نیاز ،عملیات اجرایی این طرحها در سال جاری اجرا خواهد
شد .وی در ادامه بر ضرورت مقاومسازی مسکن روستایی در سراسر نقاط استان تأکید کرد.
سپس فرماندار شهرستان خلخال با اعالم آمادگی برای همکاری در اجرای این طرحها در روستاهای شهرستان گفت :علیرغم ویژگیهای این
شهرس��تان و برخورداری این منطقه از ظرفیتها و جاذبههای گردش��گری ،همچنان نام شهرس��تان خلخال در لیست مناطق محروم استان قرار
دارد و امیدواریم با اجرای چنین طرحهایی روند زندگی و معیشت مردم این منطقه ارتقاء و بهبود یابد.
گفتنی است در شهرستان خلخال نیز مطالعات طرح توسعه پایدار منظومه روستایی پایان یافته و مراحل اجرایی آن در تعداد  ۳۳روستای بخش
شاهرود این شهرستان اجرا میشود.

برگزاری مراسم بزرگداشت هفته ارتباطات و روابط عمومی

ب��ه گزارش روابط عمومی ،همزمان با هفت��ه ارتباطات و روابط عمومیها
با حضور مدیرکل صدا و س��یمای مرکز و فرماندار شهرستان اردبیل ،مشاور
اس��تاندار و مس��ئول روابط عمومی اس��تانداری ،مدیرکل راه و شهرس��ازی،
مدیرکل بنیاد مس��کن و همچنین س��ایر مدیران کل دستگاههای مرتبط با
حوزه مسکن و راه و شهرسازی در استان به همراه مسئوالن روابط عمومی
آنان ،آیین نکوداش��ت «س��یدمحمد عاملی» چهره مان��دگار روابط عمومی
اس��تان اردبیل ،در سالن جلس��ات ش��هید دادمان ادارهکل راه و شهرسازی
استان اردبیل ،برگزار شد.
در این مراس��م عالوه بر تجلیل از مس��ئوالن روابط عمومی دستگاههای
اجرای��ی مرتبط با حوزه مس��کن و راه و شهرس��ازی اس��تان ،از تالشهای
چندین ساله مهندس فیاض عالئی و تالشهای ناصر کرامتی ،قدردانی به عمل آمد.

برگزاری دوره آموزشی نیروهای حفاظت فیزیکی حراست

به گزارش روابط عمومی ،دوره آموزش��ی حفاظت فیزیکی حراس��ت بنیاد مس��کن استان و محیطهای تحت پوشش با فراخوان و حضور تمامی
نیروهای مربوطه در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این دورهایرج آخوندزاده -رئیس حراس��ت بنیاد مس��کن استان با اشاره به ضرورت حساسیت حفاظت از اماکن و محیطهای تحت پوشش و
نیز تأکید بر الزام رعایت انضباط کاری در محیط اداری و حفظ هوش��یاری گفت :مقتضیات بدوی و ابتدایی نیروهای حفاظت فیزیکی صیانت از
اماکن توأم با حفظ آمادگی بوده و هرگونه اهمال و کوتاهی در این حوزه میتواند منجر به وقوع خس��ارتهای س��نگین مادی -معنوی و ش��اید
جبرانناپذیر گردد.

کسی که رازش را پنهان نماید اختیارش در دست خود اوست -امام جعفر صادق(ع)
26
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در ادامه مهندس فرهاد سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،حفاظت فیزیکی هر دستگاه اجرایی را ویترین آن نهاد و ارگان دانست و گفت:
نح��وه برخ��ورد و ارائه راهنمایی مطلوب ب��ه مراجعین و ارباب رجوع از مهمترین وجهه بیرونی اقدامهای این نیروهاس��ت .بازخوردی که تاکنون
بهدست آمده حاکی از رضایتمندی مراجعین و همکاران میباشد که متأثر از عملکرد خوب و مناسب این مجموعه است.
مهندس سبحانی در ادامه دقت عمل مناسب نیروهای حفاظت فیزیکی را پشتوانه مدیریت و اعتماد سایر حوزهها بیان نموده و ضرورت حفاظت
از پروژههای بنیاد مسکن استان و محیطهای تحت پوشش را مهم و حیاتی قلمداد کرد.
گفتنی است در این دوره آموزشی پس از ارائه برخی سؤاالت و طرح مسائلی از جانب نیروهای مذکور ،توضیحهایی توسط مدیرکل بنیاد مسکن
استان و رئیس اداره حراست ارائه و در پایان آزمونی از همکاران جهت ارزشیابیاطالعات آنان اخذ گردید.

اخذ اعتبارهای استانی برای اجرای طرح هادی
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
با علی بهشتی ـ فرماندار شهرستان گرمی دیدار و سپس در نشست کمیته
برنامهریزی شهرستان مشکالت روستاییان را مورد بررسی قرار دادند.
در این نشس��ت روند تصویب و اخذ اعتبارهای استانی برای اجرای طرح
هادی در  ۱۵روس��تای شهرستان همچنین مطالبات سال قبل و شیوه اقدام
بنیاد مسکن در پروژههای روستاهای فاقد دهیاری ،مورد بحث و تبادلنظر
قرار گرفت.
مهندس فرهاد س��بحانی نیز با تش��ریح خالص��های از وضعیت عمران و
آبادانی شهرس��تان بر ضرورت مقاومسازی واحدهای روستایی تأکید نمود و
گفت :مقاومس��ازی مسکن روستایی در روستاهای شهرستان گرمی ،بدلیل
تعدد باالی روس��تاهای این شهرس��تان و خطرپذیری ب��اال در مواقع بروز
مخاط��رات طبیع��ی همچون زلزله جزو برنامههای مهم این نهاد میباش��د و به لحاظ مهیا گردیدن ش��رایط اخذ تس��هیالت مقاومس��ازی برای
روستاییان ،ضرورت همکاری بیش از پیش نهادهای ذیربط بهویژه بخشداران تالشگر برای ترویج مقاومسازی حایز اهمیت است.
س��پس علی بهش��تی عالوه بر قول مس��اعد در مورد تأمین اعتبارهای بیشتر برای تسریع در روند توسعه روستاهای تابعه شهرستان گفت :نگاه
ویژهای در بخش تحقق و اجرای اعتبارها به بنیاد مس��کن آن هم به دلیل تجربهها و توانمندیهای باالی فنی و اجرایی وجود دارد که امیدواریم
این نهاد با مشارکت روستاییان بتواند روند پویا و مثبت آبادانی روستاها و مقاومسازی سکونتگاهها را در سطح شهرستان ادامه دهد.
گفتنی است در ادامه ،مدیرکل بنیاد مسکن استان و فرماندار شهرستان گرمی از روستای اونبیربیگلو بازدید نمودند و درخواست روستاییان برای
افزایش محدوده جهت انجام ساختوسازها را مورد بررسی قرار دادند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان البرز
بررسی آخرین وضعیت اسناد روستایی استان البرز

به گزارش روابط عمومی ،در نشستی با حضور مدیران کل ثبت احوال
و بنیاد مس��کن استان البرز آخرین وضعیت اسناد روستایی و مشکالت
صدور اسناد بالتکلیف بررسی شد.
در این نشس��ت مدیرکل ثبت احوال اس��تان با قدردانی از تالشهای
بنیاد مسکن در توسعه و آبادانی روستاهای استان البرز از همکاریهای
بیشتر این دو سازمان و افزایش تالش سازمان ثبت احوال استان برای
صدور اسناد روستایی خبر داد.

با صدقه روزی را فرود آورید -حضرت محمد(ص)
27

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

حساب  ۱۰۰امام در شهرستان طالقان
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور امامجمعه شهرستان طالقان،
مدیر دفتر مش��ارکتهای مردمی حس��اب  ۱۰۰امام(ره) و مدیر بنیاد مسکن
شهرستان طالقان در دفتر امامجمعهاین شهرستان تشکیل شد.
در ابتدا مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان طالقان گزارش��ی از تأمین مسکن
محرومین به تعداد  ۱۵واحد در سالهای  ۹۸و  ۹۷ارائه کرد.
س��پس مدیر دفتر حساب  ۱۰۰امام(ره) اس��تان نیز پیشنهاد تشکیل هیئت
امنای حس��اب  ۱۰۰شهرس��تان طالقان برای تأمین مسکن محرومین را به
اعضا ارائه نمود که مورد استقبال امامجمعهاین شهرستان نیز قرار گرفت.
در پایان مقرر ش��د با پیگیری مدیر شهرس��تان طالقان طی یکماه ترکیب
هیئت امنای این شهرس��تان مش��خص و س��پس حس��اب  ۱۰۰امام(ره) در
شهرستان ایجاد شود.
با توجه به محدودیت تأمین زمین در این منطقه و با همکاری هیئت امنا ،بنیاد مسکن استان آماده ساخت بنا در این شهرستان است.

تسریع در پروژههای شهرستان ساوجبالغ

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور ورزشی -فرماندار شهرستان
س��اوجبالغ ،مهندس رحیمیزاده -مدی��رکل و مهن��دس کتابینژادیان-
معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن اس��تان و معاون عمرانی فرمانداری
در فرمانداری شهرس��تان س��اوجبالغ با موضوع بررس��ی و رفع مسائل و
مشکالت طرح هادی روستاهای ساوجبالغ برگزار شد.
گفتنی اس��ت تسریع در انجام طرحها و تخصیص اعتبار الزم برای تهیه
بازنگری در طرحهای هادی از مهمترین موضوعهای این نشست بود.

افزایش همکاریهای منابع طبیعی و بنیاد مسکن استان البرز
به گزارش روابط عمومی ،نشست مدیران کل منابع طبیعی و بنیاد مسکن
استان برگزار شد.
در این نشس��ت آخری��ن وضعیت زمینهای منابع طبیعی در روس��تاها و
چگونگی بهرهبرداری از آنها در اجرای طرحهای هادی بررسی و تبادلنظر
شد.
گفتن��ی اس��ت فرض��ی -مدیرکل مناب��ع طبیعی اس��تان ب��ا قدردانی از
فعالیتهای بنیاد مس��کن استان ،از افزایش همکاریهای دوجانبه بین این
دو سازمان مهم خبر داد.

از ستیزه جویی بپرهیز زیرا همانا اولش نادانی و پایانش پشیمانی میباشد -حضرت محمد(ص)
28

دیدار مدیر بنیاد مسکن با نماینده مردم شهرستان پاکدشت در مجلس شورای اسالمی

دیدار مدیر بنیاد مسکن شهرستان شهریار با نماینده مجلس شورای اسالمی

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ،نشس��ت دوجانبه امین��ی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تانهای ش��هریار ،رباط کریم و بهارس��تان با دکتر حق وردی -نماینده
مردم شهرس��تانهای شهریار ،مالرد و قدس در مجلس شورای اسالمی برگزار
شد.
در ابتدا امینی گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن شهرستان ارائه نمود و خواستار
حمایتهای همهجانبه مجلس از طرحهای توس��عه محور بنیاد مسکن بهویژه در
زمینه طرحهای هادی روستایی گردید.
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت فرهاد بش��یری -نماینده مردم شهرس��تان
پاکدش��ت در مجلس ش��ورای اس�لامی و مهن��دس برزگر -مدیر بنیاد مس��کن
شهرستان پاکدشت در بنیاد مسکن این شهرستان برگزار شد.
در ابتدا مهندس برزگر با ارائه گزارش عملکرد بنیاد مس��کن پاکدش��ت ،مسائل
و مش��کالت موجود خارج سازمانی در مورد تحقق ش��رح وظایف و خدمات بنیاد
مسکن راهکارهای پیشنهادی را مطرح نمود.
س��پس بشیری با س��پاس از عملکرد مجموعه بنیاد مسکن در سطح شهرستان
پاکدش��ت ،مواردی را درخصوص طرح هادی روس��تاهای شهرستان و همچنین
صدور اسناد امالک روستایی مطرح نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان تهران

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با فرماندار شهرستان دماوند و نماینده مجلس شورای اسالمی

به گزارش روابط عمومی ،غالمرضا صالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
تهران با حیدری -سرپرس��ت فرمانداری شهرستان دماوند و مهندس قاسم
میرزایی نیکو -نماینده مردم شهرس��تان دماوند در مجلس شورای اسالمی
دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که با محوریت بازنگری طرحهای هادی روستایی شهرستان
و چالش��های پیش روی این امر برگزار ش��د صالحی با تشریح هدفگذاری
بنیاد مس��کن ب��رای بازنگری طرحهای هادی اس��تان ،در مورد چالشها و
موانع مقابل تصویب این طرحها به سرفصلهای مهمی اشاره کرد و گفت:
متأسفانه شاهد این هس��تیمکه برخی دستگاههای اجرایی استان و به طور
ویژه جهادکش��اورزی به جای آنکه پاس��خگوی عملکردشان در حوزههای
تحت پوش��ش خود در روستاها باش��ند اکنون در مقام مدعی ظاهر شدهاند
و مانع تصویب طرحهای هادی و توس��عه روستایی شدهاند .وی اشاره کرد
برخی طرحهای هادی مربوط به  ۱۵س��ال قبل هس��تند که در طول این س��الیان متأس��فانه به دلیل عدم نظارت جهاد و ساختوسازهای خالف
قانون در گستره تحت جهادکشاورزی انجام شدهاند.

همانا تمام خوبیها با عقل به دست میآید -حضرت محمد(ص)
29

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار نماینده مجلس شورای اسالمی با مدیرکل بنیاد مسکن استان
به گزارش روابط عمومی ،در نشس��ت مش��ترکی که با حضور صالحی-
مدی��رکل بنی��اد مس��کن اس��تان و دکت��ر رس��ولینژاد -نماین��ده مردم
شهرس��تانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
در مورد مسائل مهم در زمینه توسعه عمرانی شهرستانهای یاد شده بحث
و تبادلنظر گردید که از مهمترین موضوعهای مطرح شده در آن میتوان
به مواردی همچون بررس��ی افزایش بافت ،بازنگری و اجرای طرح هادی
روستاها ،ساخت مسکن روستایی ،مسکن ملی و ...اشاره کرد.

کلنگ زنی طرح نوسازی بافت فرسوده روستایی استان تهران
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بهگ��زارش روابط عموم��ی ،در مراس��می با حضور غالمرض��ا صالحی-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،حس��ین کاغذلو -فرماندار شهرستان ورامین،
دکت��ر نوشآب��ادی -نماینده مردم شهرس��تان ورامین در مجلس ش��ورای
اس�لامی و سرهنگ پاس��دار دهرویه -فرمانده بسیج سازندگی استان طرح
نوسازی بافت فرسوده روستاهای استان تهران بهصورت پایلوت در روستای
ظهیرآباد از توابع بخش جوادآباد شهرستان ورامین کلنگ زنی شد.
در این مراس��م صالح��ی گفت :براس��اس آمارگیری ویژگیهای مس��کن
روستایی ،روس��تاهای سطح اس��تان تهران دارای  ۶۳درصد بافت فرسوده
اس��ت که از اینمیان متأس��فانه  ۸۰درصد واحدهای روستاهای شهرستان
ورامین نیز در زمره بافت فرس��وده قرار دارن��د .وی افزود :با توجه به انعقاد
تفاهمنامه فیمابین سپاه سیدالشهدا (ع) و بنیاد مسکن استان مقرر شد تعداد  ۵۰۰واحد مسکونی در سطح استان تهران مورد نوسازی قرار گیرند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان ادامه داد :براساس این تفاهمنامه مقرر شده که هزینه صدور پروانه ،طراحی نقشه و تخریب و خاکبرداری بهصورت
رایگان صورت گیرد و برای این قش��ر هدف ،مبالغی بهصورت بالعوض از س��وی بنیاد مس��کن و سپاه در نظر گرفته شده ،همچنین بنیاد مسکن
تسهیالت  ۴۰۰میلیون ریالی قرضالحسنه با بازپرداخت  ۱۵ساله بهاین واحدها اختصاص داده است.
در ادامه دکترنوشآبادی -نماینده مردم شهرستان ورامین با سپاس از تالشهای بنیاد مسکن استان گفت :این نهاد که

به تعبیر مقام معظم رهبری حضرت آیتا ...خامنهای صدقه جاریه امام راحل اس�ت در زمینه رفع محرومیت از روستاها
گامهای مؤثری برداشته است.

دیدار نماینده مردم شهرستانهای مالرد ،شهریار و قدس با مدیرکل بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترک مهندس صالحی -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان و دکتر حق وردی -نماینده مردم شهرستانهای
شهریار ،مالرد و قدس در مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
در این نشست دکتر حق وردی از حوزه شهرستانهای شهریار ،مالرد
و قدس با صالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس خوئینی-
معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان ،ش��هبازی -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان مالرد و امینی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان شهریار
در مورد مسائل و مشکالت در زمینه توسعه عمرانی شهرستانهای یاد
شده در بنیاد مسکن استان بحث و تبادلنظر کرد.
سپس صالحی با اعالم اینکه اس��تان تهران جزو نخستین استانهای
کشور بوده که طرح هادی تمامی روستاهای باالی  ۲۰خانوار را تدوین

برای روزی فردا اندوهگین مباش پس همانا هر فردایی روزیش میرسد -حضرت محمد(ص)
30

نشست مشترک فرماندار شهرستان اسالمشهر و مدیر بنیاد مسکن با نمایندگان مجلس
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی مش��ترک با حضور مرس��لپور-
فرماندار شهرستان اسالمشهر ،مهندس مرادی راد -مدیر بنیاد مسکن
شهرستانهای ری و اسالمشهر ،دکتر نادران ،دکتر شریفیان و رفعتی-
نمایندگان مردم شهرس��تانهای تهران ،ری ،ش��میرانات و اسالمشهر
در مجلس ش��ورای اس�لامی ،گروهی از مس��ئولین گروههای جهادی
شهرس��تان ،دکتر گلرو -نماینده مردم شهرس��تان س��منان در مجلس
شورای اس�لامی و مهندس یوسفی -نماینده مردم شهرستان اهواز در
مجلس شورای اسالمی در فرمانداری شهرستان برگزار شد.
در این نشست در مورد مشکالت مختلف روستاهای شهرستان اسالمشهر بهویژه روستاهای لهک ،سیمون کرک و نوروزآباد از جمله مشکالت
فرسودگی واحدهای مسکونی روستایی بحث و تبادلنظر گردید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

و اج��را نموده اس��ت گفت :در مورد بازنگری طرح هادی این روس��تاها مش��کالت و موانع قانونی متعددی از جمل��ه تبصره یک ماده یک قانون
س��اماندهی اراضی و عدم همکاری جهاد کشاورزی وجود دارد.وی افزود :علیرغم نشستهای بسیار گسترده در مجلس دهم و مجمع نمایندگان
استان تهران ،این مشکالت به طور کامل رفع نشده است.

بازدید از بافت فرسوده روستای هویر

به گزارش روابط عمومی ،با توجه به وقوع پس لرزههای اخیر و ضمن بازدید مهندس
حاجی عزیزی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان دماوند ،رئیس شورای این روستا و سایر
اعضای ش��ورای اسالمی از بافت فرسوده روستای هویر ،مقرر شد شورای اسالمی این
روستا نسبت به ارسال مستندهای واحدهای مسکونی فرسوده به بنیاد مسکن شهرستان
دماوند گزارشهایی را ارسال نماید.
مهندس حاجی عزیزی تأکید کرد :روستاییانی که در بافت مسکونی فرسوده سکونت
دارند باید هر چه س��ریعتر نس��بت به معرفی آنها جهت دریافت تس��هیالت دولتی بنیاد
مسکن برای تخریب و نوسازی واحدهای مسکونی خود اقدام نمایند.

بازدید فرماندار و مدیر بنیاد مسکن شهرستان پاکدشت از روستای جیتو
به گزارش روابط عمومی،هادی تمهیدی -فرماندار شهرستان پاکدشت ،خانی-
بخش��دار مرکزی ،مهندس برزگر -رییس بنیاد مس��کن شهرس��تان پاکدش��ت و
قرهچهلو -دهیار جیتو از آخرین وضعیت اراضی روستای جیتو و زمینهای مربوط
به فرزندان شاهد بازدید نمودند.
گفتنی اس��ت پس از  ۲۰سال با تالشهای گروهی همه دستگاههای ذیربط از
جمله بخشداری ،دس��تگاههای خدماترسان و بنیاد مسکن شهرستان پاکدشت،
اکنون فرزندان ش��اهد میتوانند با مراجعه به بخش��داری و دهیاری کار س��اخت
واحد مس��کونی روی زمینهای خود را آغاز کنند؛ همچنی��ن در این بازدید مقرر
شد پیگیری انشعابات تفکیکی آب و برق این زمینها در دستور کار قرار گیرد.

برترین شما در ایمان ،خوش اخالق ترین شماست -حضرت محمد(ص)
31

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

تجلیل از جانباز دفاع مقدس

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور حجتاالسالم سیدمحمدهادی
رضوانی -دبیر س��تاد اقامه نماز بنیاد مس��کن اس��تان مراس��م تجلیل از خس��رو
جعفرزاده -جانباز هش��ت سال دفاع مق ّدس از کارکنان بنیاد مسکن استان برگزار
شد.
در این مراس��م حجتاالس�لام رضوانی با اهدای هدیه از تالشهای این جانباز
قدردانی کرد.
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نشست با اداره اوقاف شهرستان دماوند

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس حاجی عزیزی -مدیر بنیاد
مس��کن استان تهران و امیرحس��ین روان -رییس اداره اوقاف شهرستان دماوند،
مدیران بنیاد مس��کن و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان در اداره اوقاف برگزار
و در مورد موضوعهای تفاهمنامه فی مابین بحث و تبادلنظر شد.
گفتنی اس��ت در این نشس��ت مقرر ش��د اداره اوقاف شهرس��تان نسبت به ارائه
پالکهای موقوفه در روس��تاهای کالدش��ت باال و پایین اقدام نموده تا در اسرع
وقت نسبت به بررسی و الحاق به بافت این اراضی اقدام گردد.

نشست بررسی مشکالت طرح هادی روستای قشالق جیتو

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور علیرضا رشیدیان -بخشدار
مرکزی شهرستان قرچک ،مهندس حمیدرضا میرزایی -مدیر بنیاد مسکن
شهرستانهای ورامین و قرچک ،رییس جهادکشاورزی شهرستان ،دهیار
و اعضای ش��ورای اسالمی روستای قش�لاق جیتو در بخشداری قرچک
تشکیل شد.
در ابت��دا مهندس میرزایی به تش��ریح وضع موجود طرح هادی روس��تا
پرداخت و سپس اعضا در مورد مسائل و مشکالت طرح هادی این روستا
بحث و تبادلنظر نمودند.

نشست مدیر بنیاد مسکن با مسئولین بخش کهریزک

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس م��رادی راد -مدیر
بنیاد مسکن شهرستانهای ری و اسالمشهر ،مهندس کلهر -رییس شورای
اس�لامی بخش کهریزک ،معرب -معاون عمرانی بخشداری ،شیرازینژاد-
دهیار ،اعضای شورای اسالمی گلحصار و مسئول دفتر فنی دهیاری گلحصار
برگزار و مشکالت امالک روستای گلحصار مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست اجرای بلوار  ۱۴متری جنب مجتمع فدک از شهدا به یزدینژاد،
رسیدگی به مشکالت قلعه ،سرانههای آموزشی ،بهداشتی و آموزشی مسکن
مهر برای تعیین تکلیف نهایی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
گفتنی است پس از پایان این نشست بازدید از قلعه گلحصار ،مسکن مهر و مجتمع فجر صورت گرفت.

پیش از فرود آمدن گرفتاری و سختی ،در دعا کردن پیشی گیرید -حضرت علی(ع)
32

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس نوروزی -بخشدار ارجمند
از تواب��ع شهرس��تان فیروزک��وه و مهندس حس��ین کیانی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرستان در بخشداری ارجمند برگزار شد.
در این نشس��ت در مورد طرحهای هادی روس��تاها ،بازنگری طرحهای هادی،
مش��کالت الحاق به بافت برخی از روستاها و مس��ائل مربوط به مسکن جوانان
روستاهای لزور و اهنز بحث و تبادلنظر شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار بخشدار ارجمند با مدیر بنیاد مسکن شهرستان فیروزکوه

دیدار مدیر بنیاد مسکن با شهردار دماوند
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس محس��ن حاجی عزیزی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرستان دماوند با عباس صفری -شهردار دماوند دیدار کرد.
در این دیدار که با محوریت طرح اقدامملی برگزار ش��د حاجی عزیزی درخواست
نمود شهرداری نسبت به صدور پروانه ساختمانی در شهرک امام رضا(ع) شهرستان
دماوند برای اجرای پروژه اقدام ملی دستورهای الزم را صادر نماید.
همچنین مقرر شد كه ش��هرداری دماوند نسبت به صدور پروانه ساختمانی واقع
در شهرک امام رضا(ع) برای پروژه اقدام ملی اقدام نماید.
در پایان در مورد پروژههای دیگر نیز تبادلنظر صورت پذیرفت.

نشست ائمه جماعات بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور حجتاالسالم رضوانی-
دبیر س��تاد اقامه نماز بنیاد مسکن اس��تان تهران و ائمه جماعات بنیاد
مسکن استان تهران در دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن استان
برگزار شد.
در این نشست که حجج اس�لام موسوی و فیاضی -امامان جماعت
بنیاد مس��کن شهرس��تانهای تهران و ری نیز حضور داشتند در مورد
موارد ابالغی از س��وی س��تاد عالی اقامه نماز بنیاد مسکن کشور بحث
و تبادلنظر گردید.

نشست ستاد مقاومسازی بافت فرسوده روستایی شهرستان پیشوا

به گزارش روابط عمومی ،نشست ستاد مقاومسازی شهرستان پیشوا
با حضور حسین عباسی -فرماندار شهرستان پیشوا ،مهندس حمیدرضا
روس��تایی -معاون بازس��ازی و مسکن روس��تایی بنیاد مسکن استان
ته��ران ،معاون فن��ی و امور عمرانی فرمانداری ،بخش��داران مرکزی و
جلیلآباد و دهیاران روستاهای شهرستان برگزار شد.
در ابتدا مهندس روس��تایی با اش��اره به زلزلهخیز بودن اقلیم اس��تان
تهران و از س��وی دیگر نامقاوم بودن روستاهای سطح استان تهران از
اهمیت امر بازس��ازی و بهس��ازی و احیای بافت فرسوده سخن گفت و
تصریح کرد :بنیاد مسکن آماده اعطای تسهیالت طرح ویژه بهسازی میباشد.

کسی که مؤمنی را به کاری سرزنش نماید نمیمیرد تا همان را انجام دهد -حضرت محمد(ص)
33

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مشترک مدیران کل بنیاد مسکن و منابع طبیعی استان
به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور غالمرضا صالحی -مدیرکل
و معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان و مهندس طاهری -مدیرکل
و معاونین منابع طبیعی اس��تان در دفتر مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران
تشکیل شد.
در ای��ن نشس��ت درخصوص موارد متع��ددی در حوزه تهی��ه و بازنگری
طرحهای هادی روس��تایی اس��تان از جمله بحث مهم حریمهای روستاها
و شیوه تأمین نیازهای قشر روستانشین استان،بحث و تبادلنظر گردید.
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بازدید از روستای مهرآباد

به گزارش روابط عمومی ،مهندس محس��ن حاجی عزیزی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرستان دماوند و آزاد سعیدی -رئیس شورای اسالمی مهرآباد از شهرک مسکن
جوانان روستای مهرآباد بخش رودهن شهرستان دماوند بازدید نمودند.
در این بازدید مش��کالت ش��هرک مس��کونی مهر و همچنین معاب��ر و راههای
ورودی بهاین شهرک مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.
گفتنی اس��ت در طرح عظیم و ملی مس��کن مهر در شهر مهرآباد بیش از 4200
واحد مس��کونی ساخته شد که اکنون در محدوده روس��تای بزرگ مهراباد واقع و
تحت اداره و قیمومیت شهرداری رودهن قرار دارد.

بازدید از وضعیت روستای سله بن و منطقه چزه کین

به گزارش روابط عمومی ،غالمرضا صالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان ،رئیس دادگستری و دادستان شهرس��تان ،فرماندار ،معاونین و
بخشدار مرکزی از وضعیت روستای سله بن و شرم بازدید نمودند.
گفتنی اس��ت این بازدید پیرو نشس��ت س��تاد صیانت از حقوق عامه
شهرس��تان و برای مالحظه وضعیت ساختوسازهای غیرمجاز صورت
گرفت.

بازدید میدانی از روستای دهین

به گزارش روابط عمومی ،س��یدروحا ...حس��ینی -بخش��دار مرکزی،
مهندس حس��ین کیان��ی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان فیروزکوه و
منوچه��ر نیک پناه -رئیس ش��ورای بخش مرکزی این شهرس��تان از
نزدیک از روند اجرای پروژهها و برخی از مس��ائل و مش��کالت اعم از
آسفالت و جدول گزاری بافت جدید روستای دهین بازدید کردند.
در ادامه پس از این بازدید برای حل مس��ائل و مش��کالت روس��تای
دهین تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.

فرصت را غنیمت شمار پیش از آن که (به خاطر تباه شدن فرصت) اندوهگین شوی -حضرت علی(ع)
34

نشست مدیر بنیاد مسکن شهرستان شهریار با بخشدارمرکزی

بهگزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور س��یدعلی رحیمی -بخشدار
مرکزی شهرس��تان ش��هریار ،دهیار و اعضای ش��ورای اس�لامی روستای
اس��کمان و امینی -مدیر بنیاد مسکن شهرس��تانهای شهریار ،رباط کریم
و بهارستان در دهیاری روستای اسکمان برگزار شد.
در این نشس��ت در مورد مس��ایل و مشکالت روس��تا از جمله طرح ویژه
بهسازی بنیاد ،مقاومسازی و طرح هادی روستای یاد شده بحث و تبادلنظر
گردید.
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت س��تاد ساختوس��از شهرس��تان
پاکدش��ت با حضوره��ادی تمهیدی -فرماندار شهرس��تان پاکدش��ت،
علیمحم��دی -مع��اون فرماندار ،خانی -بخش��دار مرکزی ،ش��صتی-
ش��هردار پاکدشت ،برزگر -مدیر بنیاد مسکن شهرستان و نیز با شرکت
مسئولین سایر دستگاههای مرتبط در فرمانداری برگزار شد.
در این نشست برزگر با ابراز نگرانی از گسترده شدن ساختوسازهای
غیرمجاز در س��طح شهرس��تان بهویژه در روس��تاها ،بر لزوم اقدامهای
پیش��گیرانه در مورد ساختوس��ازهای غیرمجاز تأکید نمود .وی افزود:
گس��ترش س��اختمانهای غیرمج��از و ایجاد ش��رایط تس��هیل کننده
برای این دس��ت س��اختمانها از جمله ارائه خدمات توس��ط ادارههای
خدماترسان نظیر ادارههای برق،گاز و آبفا خارج از ضوابط ،باعت ایجاد توقع نابجا برای متصرفین و متخلفین مبنی بر الحاق به بافت و توسعه
غیرمنطقی و غیرکارشناسی طرح هادی گردیده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست ستاد ساختوساز شهرستان پاکدشت

ضرورت تسریع در بازنگری طرح هادی تعدادی از روستاهای قرچک

بهگ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت رفع موانع و مش��کالت طرح هادی
روس��تاهای تابعه شهرس��تان قرچک با حضور مهن��دس خوئینی -معاون
عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان ،خطیبی -فرماندار شهرستان ،معاون
عمران��ی فرمان��داری ،بخش��دار مرک��زی و میرزایی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرستانهای قرچک و ورامین برگزار شد.
در ابت��دا بهمن خطیبی در س��خنانی گفت :به منظور توس��عه و الحاق به
بافت روس��تاها برای تأمین سرانههای عمومی و خدماتی نیاز است در روند
بازنگری طرح هادی بعضی از روس��تاها تسریع شود .وی افزود :روستاهای
قرچک سرریز جمعیت هستند و با توجه بهاینکه در این مناطق ظرفیتهای توسعهای نیز احصا شده با همکاری بنیاد مسکن ،بخشداری مرکزی
و دهیاریها ،در روند ساماندهی و اصالح بافت موجود و تأمین بیشتر زیرساختها تالش شود.
س��پس مهندس خوئینی نیز با بیان مطالبیگفت :براس��اس طرح هادی روستایی وضعیت فیزیكی روستا بایستی هدایت شود تا با نظارت بیشتر
بر اصولی بودن ساختوسازها ،از روند ساختوسازهای غیرمجاز و خارج از بافت جلوگیری شود.

بسیار با دانشمندان مذاکره و با فرزانگان همنشینی و گفتگو نمایید -حضرت علی(ع)
35

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مدیریت بحران بخش شریفآباد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مدیریت بح��ران با حضور علیدادی-
بخشدار شریفآباد ،مهندس برزگر -مدیر بنیاد مسکن شهرستان و مسئولین
دس��تگاههای اجرایی ذیربط در حوزه مدیریت بحران بخش ش��ریفآباد در
بخشداری شریفآباد برگزار شد.
در این نشست برزگر در مورد تأثیر مقاومسازی و همچنین امور پیشگیرانه
مقابل��ه با ساختوس��ازهای غیرمجاز بهویژه در حریم و بس��تر رودخانهها و
مسیلهای سطح روستاها تأکید نمود.
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نشس��ت مش��ترک بنیاد مس��کن با بخش��دار و دهیار روس��تای گلزار و دس��تگاههای خدماترسان
شهرستان پاکدشت

به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس برزگر -مدیر بنیادمس��کن شهرس��تان
پاکدش��ت در نشستی مشترک با خانی -بخش��دار مرکزی و دهیار و اعضای
شورای اسالمی روستای گلزار باال دیدار و گفتگو کرد.
در این نشست که مسئولین ادارههای برق ،گاز و آبفای شهرستان نیز حضور
داش��تند در مورد مش��کالت موجود در طرح توسعه و آبادانی روستای یاد شده
بحث و تبادل تظر گردید.

نشست مشترک باحضور فرماندار

به گزارش روابط عمومی ،نشست بررسی وضعیت مسائل و مشکالت
روس��تاهای حریم ش��هر ش��ریفآباد به منظور تعیین تکلی��ف موانع و
مش��کالت روس��تای آلوئک واقع در حریم ش��هر ش��ریفآباد با حضور
تمهیدی -فرماندار ،علیدادی -بخشدار شریفآباد ،علیمحمدی -معاون
مالی اداری وبرنامهریزی فرماندار شهرستان پاکدشت ،مهندس برزگر-
مدیر بنیاد مس��کن شهرستان پاکدشت ،مس��ئول دفتر فنی فرمانداری
شهرستان پاکدشت ،کارشناسان امور فنی عمرانی بخشداری شریفآباد،
اعضای شورای اسالمی و دهیار روستای آلوئک در دهیاری این روستا
برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس برزگر با ارائه گزارش خدمات ارائه ش��ده به
روس��تا ،در مورد لزوم رعایت ضوابط طرح هادی و همچنین اهمیت به
موضوع احیای بافت فرسوده تأکید نمود.

خوشرویی ،کینه و خشم را میبرد -حضرت محمد(ص)
36

به گزارش روابط عمومی ،با حضور نصرا ...امینی -سرپرس��ت بنیاد مس��کن
شهرستان ش��هریار ،رباط کریم و بهارستان نشستی با دهیار و اعضای شورای
اسالمی روستای دهشاد باال در دهیاری برگزار شد.
در این نشس��ت در مورد مس��ایل و مش��کالت روس��تا اعم از طرح هادی،
ساختوس��ازها و الحاق به بافت وامهای مقاومس��ازی مسکن روستایی و غیره
بحث و تبادلنظر گردید.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با معاون سازمان برنامه و بودجه کشور

به گزارش روابط عمومی ،در دیدار اس��تاندار و مدیران دس��تگاههای
اجرایی اس��تان با معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان
برنامه و بودجه کش��ور مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
گزارشی از عملکرد این نهاد در استان ارائه نمود.
مهندس رئیس��ی در ادامه گفت :یک��ی از طرحهای بزرگی کهاین نهاد
در دس��ت انجام دارد طرح اجرای مس��کن محرومین است که با انعقاد
تفاهمنامه فیمابین س��ازمان برنامه و بودجه ،بنیاد مس��کن و استاندار
منعقد ش��ده و به یاد و خاطره شهدای استان تعداد  2440واحد مسکن
در اس��تان س��اخته میش��ود .وی همچنین بیان کرد :با توجه بهاینکه مسکن بهعنوان یک صنعت پیش��ران است و زمینه ساز ایجاد اشتغال برای
افراد اس��ت بنابراین وجود پروژههای این چنینی عالوه بر خانهدار کردن افراد فاقد مس��کن با بنیه مالی ضعیف در زمینهایجاد اش��تغال و تحقق
سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز بسیار مؤثر است.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان چهارمحالوبختیاری

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار مدیر بنیاد مسکن شهرستان شهریار با مسئولین روستای دهشاد باال

عملیات اجرایی طرح مسکن محرومان استان چهارمحال و بختیاری تسریع شود

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی روند مسکن محرومین با
حضور اس��تاندار ،فرمانداران و مهندس رئیس��ی مدیرکل بنیاد مسکن
استان در استانداری برگزار شد.
در ابتدا مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان گفت :طرح
ساخت تعداد  2440واحد مسکن محرومین در استان در حال اجرا است.
در صورت س��اخت کامل این واحدها تعداد  2000س��همیه دیگر نیز به
استان اختصاص مییابد.
س��پس اقبال عباس��ی -اس��تاندار در س��خنانی گفت :حل مسائل و
مش��کالت ای��ن واحدها برای تس��ریع در روند اجرای ای��ن پروژه باید
مدنظر قرار گیرد.
اقبال عباس��ی ادامه داد :حمل و نقل مصالح ،یکس��ان نبودن قیمت
مصالح در شهرستانهای مختلف ،باال بودن کرایه حمل و نقل مصالح ،کمبود کارگر و بسته بودن برخی از راههای روستایی نیز از دیگر موانع و

همانا آرزو (دور و دراز) عقل را میبرد (تباه میسازد) -حضرت علی(ع)
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مشکالت ساخت مسکن محرومان است که بخشداران ،دهیاران و فرمانداران باید سایر موانع و مشکالت را احصا کنند تا برای حل آنها بتوان
از دستگاههای مربوطه پیگیری الزم را انجام داد .وی افزود :متولیان میتوانند برای خاکبرداری ،حمل مصالح ،تأمین سیمان و میلگرد از ظرفیت
سایر دستگاههای اجرایی و پیمانکاران بهرهمند ببرند تا روند اجرای ساخت این مساکن تسریع شود.
استاندار با تأکید بر اینکه متقاضیان بسیاری درخواست استفاده از تسهیالت برای ساخت مسکن در روستاهای چهارمحال و بختیاری را دارند،
گفت :قول افزایش تعداد مس��کن محرومان به تعداد  ۲000واحد دیگر توس��ط رئیس س��ازمان برنامه و بودجه داده ش��ده است ،اما این افزایش
مشروط به اتمام ساخت  ۲۴۴۰واحد مسکونی در مدت تعیین شده یکساله است ،بنابراین مدیران مرتبط ،دهیاران ،بخشداران و فرمانداران آستین
همت را باال بزنند.

نشست بررسی مشکالت منظریه با حضور نماینده مجلس شورای اسالمی

شماره  | 176تیـر 99

به گزارش روابط عمومی ،در زمینه رفع مش��کالت منظریه شهرکرد
نشست مشترکی با حضور  3دستگاه در دفتر نماینده مردم شهرستانهای
شهرکرد ،بن و سامان در مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و
معاونی��ن ،مدیرکل راه و شهرس��ازی و ش��هردار و معاونین نیز حضور
داشتند.
در ابتدا مهندس رئیسی ابراز امیدواری کرد که با شروع به کار مجلس
یازدهم راه توس��عه ،عمران و آبادانی استان بیش از پیش باز شود .وی
با اش��اره به انجام کار در منظریه توس��ط بنیاد مس��کن گفت :از زمان
واگذاری کار توس��ط راه و شهرسازی به بنیاد مسکن تاکنون  75درصد
کار پیش رفته و از برنامه زمانی نیز جلوتر هستیم.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان اینکه  120میلیارد ریال اعتبار در قالب تهاتر زمین برای این پروژه پیشبینی شده است ،افزود :میطلبد در
زمینه انجام هر چه سریعتر این پروژه ،راه و شهرسازی و دستگاههای متولی همکاری الزم را با این نهاد انجام و تعهدهای خود را در مورد منابع
مالی این پروژه در قالب واگذاری زمین انجام دهند در غیر این صورت به دلیل عدم منابع مالی متوقف خواهد شد و مشکالت زیادی برای مردم
ایجاد میشود که امیدواریم مشکل به سرعت رفع شود.

نشست تعیین تکلیف طرحهای  3روستا در شهرستان بروجن

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت تعیین تکلیف مس��یل روستاهای
س��یفآباد ،خانیآباد و طرح گردش��گری آورگان شهرس��تان بروجن با
حضور فرماندار شهرس��تان ،مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان و گروه��ی از مدیران و کارشناس��ان دس��تگاههای اجرایی در
فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در این نشس��ت موضوعهایی در مورد واحدهای مس��کونی در حریم
و بس��تر رودخانه در روستاهای س��یفآباد و خانیآباد مطرح و مقرر شد
برای بررسی این موضوعها کارگروهی تشکیل و تدابیری اتخاذ شود.

مس�عود ملکی -فرماندار شهرس�تان بروجن با اش�اره به
طرح گردش�گری روس�تای آورگان گفت :اجرای طرحهای
عمران�ی توس�ط بنیاد مس�کن در روس�تاها بس�یار خوب و
مطلوب بوده و پیامدهای خوبیتاکنون به دنبال داشته است .ملکی افزود :با اجرای طرح گردشگری روستای آورگان به خوبیمیتوان

از ظرفیت این روستا بهرهمند شد.
سپس مهندس رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :تقویت زیرساختهای گردشگری در روستاها برای جذب توریست و توسعه صنعت

بیمارانتان را با صدقه درمان نمایید -حضرت علی(ع)
38

دیدار مدیرکل با مدیرعامل بانک رفاه
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان و دکتر هللگانی -مدیرعامل بانک رفاه در زمینه افزایش تعاملها
و همکاری بین بنیاد مس��کن استان و بانک رفاه ،برای اجرای پروژهها
بحث و تبادلنظر کردند.
مهندس رئیسی با ارائه عملکرد این نهاد از ابتدا تاکنون اظهار داشت:
با تالش همکاران بنیاد مس��کن و جذب اعتبارها و پرداخت تسهیالت
خدمات خوبیبه روس��تاییان ارائه ش��ده اس��ت .وی گفت :اگر امروز به
روستاها نگاه کنیم شاهد تغییر چهره روستاها هستیم کهاین امر موجب
شده تا مهاجرت معکوس به روستاها را داشته باشیم.
در ادامه دکتر هلل گانی با قدردانی از خدماتی که در روس��تاها توس��ط
بنیاد مس��کن ارائه ش��ده است گفت :ما نیز آمادگی داریم تا در زمینه تحقق شعار سال جهش تولید در چارچوب مقررات و نشستهای کارشناسی
همکاری الزم را هم ،بهصورت پرداخت تس��هیالت و مش��ارکت با بنیاد مسکن داشته باشیم تا با ساخت مسکن و اجرای پروژهها نسبت به تولید
و ایجاد اشتغال نقش بسزایی ایفا نماییم.
در پایان مقرر گردید نشس��تهای کارشناس��ی با حضور مدیران و کارشناسان بنیاد مس��کن و بانک رفاه در مرکز و همچنین در استان انجام و
اقدامهای الزم صورت پذیرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

گردشگری مورد توجه قرار دارد بنابراین میطلبد مردم کاربریها را در طرح گردشگری آورگان احیاء کنند.
مهندس رئیس��ی با اشاره بهاینکه معرفی روستاهای گردش��گری به گردشگران داخلی و خارجی سبب ایجاد فرصتهای شغلی میشود ،افزود:
میتوان با عرضه کاالها و تولیدات روستاییان زمینهایجاد اشتغال پایدار را فراهم کرد.

نشست هماهنگی و تعامل فیمابین بنیاد مسکن و راه و شهرسازی استان

به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��تی به منظ��ور هماهنگی و تعامل
فیمابین بنیاد مس��کن و راه و شهرسازی استان با حضور مدیران کل،
معاونین و گروهی از کارشناسان دو دستگاه در ادارهکل راه و شهرسازی
استان برگزار شد.
در ابتدا گزارش��ی از روند اجرا و درصد پیش��رفت پروژه آمادهس��ازی
محالت منظریه ش��هرکرد توسط بنیاد مسکن ارائه و موانع و مشکالت
پیش رو نیز مطرح ش��د همچنین تصمیمهای��ی در مورد اجرای هرچه
بهتر این پروژه اتخاذ گردید.
در ادامه در مورد اجرای طرح اقدام ملی مس��کن در س��طح اس��تان
مطالبیمطرح و مقرر گردید پس از انجام هماهنگیهای الزم با مرکز،
اقدامهای الزم در زمینه ساخت واحدها صورت پذیرد.
در پایان مقرر شد با توجه بهاینکه بنیاد مسکن تسهیالت ارزان قیمت در مورد ساخت مسکن در اختیار دارد ،راه و شهرسازی همکاری الزم را
درخصوص در اختیار قرار دادن زمین برای ساخت مسکن در سطح استان معمول نماید.

دوره آموزش مجازی ویژه کارکنان بنیاد مسکن استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،با توجه به شیوع ویروس کرونا دوره آموزشی با عنوان «ایمنی و بهداشت محیط کار» بهصورت مجازی ویژه کارکنان
این نهاد برگزار و لوح فشرده در اختیار همکاران قرار داده شد.

امانتها را به صاحبانش برگردانید هر چند کشندگان پیامبران باشند -حضرت علی(ع)
39
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بازدید فرماندار از پروژه مسکن شهری
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به گ��زارش رواب��ط عمومی ،فرماندار شهرس��تان فارس��ان ،معاون و
کارشناس��ان فرمانداری ،بخش��دار بخ��ش جونقان ،مدیر و کارش��ناس
مسکن شهری بنیاد مسکن شهرستان از پروژه مسکن  ۱۶واحدی سپهر
روستای گوشه بازدید کردند.
مهندس زیالبی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان با بیان توضیحهایی در
مورد پروژه  16واحدی سپهر گفت :این پروژه با بهرهمندی از تسهیالت
مس��کن روستایی و مش��ارکت متقاضیان با پیشرفت فیزیکی  ۷۵درصد
توسط بنیاد مسکن شهرستان فارسان در دست ساخت است.
در ادام��ه نشس��تی با حض��ور امامجمعه و بخش��دار ش��هر باباحیدر و
دهیاران تابعه در بخشداری برگزار و مشکالت و موانع موجود بررسی و
راهکارهای پیش��نهادی جهت پیشبرد اهداف و تعامل بیشتر با دهیاران
ارائه شد.

دوره آموزشی بازاریابی و فروش مسکن شهری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،دوره آموزش��ی بازاریابی و فروش مس��کن شهری با حضور معاون مسکن شهری ،کارشناسان واحد واگذاری در بنیاد
مسکن استان و شهرستانها در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این دوره آموزشی مطالبیشامل بازاریابی ،ابزارها و مؤلفههای بازاریابی و استراتژیهای مورد نیاز در بازار فروش واحدهای مسکونی شهری
برای حاضرین ارائه گردید.

دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی و رفتار سازمانی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،به منظور بهبود عملکرد سازمانی ،دوره آموزشی با عنوان «مهارتهای ارتباطی و رفتار سازمانی» بهصورت مجازی
در بنیاد مسکن استان و شهرستانها برگزار شد.
در این دوره آموزش��ی مطالب بهصورت هفتگی در اختیار کارکنان قرار داده ش��د که در پایان دوره یک نشس��ت تخصصی برگزار میشود و از
شرکت کنندگان آزمون به عمل خواهد آمد.

دیدار مدیر بنیاد مسکن شهرستان فارسان با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان

به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت هفته قوه قضاییه مهندس سیدبهادر زیالبی-
مدیر و محس��ن فالحپور -کارشناس مسکن شهری بنیاد مسکن شهرستان فارسان
با س��هام صداقتی -رئیس دادگستری و یاس��ر کریمی -دادستان شهرستان فارسان
دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار مهندس زیالبیاز تالشها و اقدامهای مناس��ب کریمی -دادس��تان
شهرستان و صداقتی -رئیس دادگستری در حوزههای مختلف بهویژه حفظ و صیانت
اراضی ملی با اهداء لوح س��پاس قدردانی کرد .وی در ادامه با ابراز خرس�ندی

از هماهنگی و همدلی ش�کل گرفته میان بنیاد مس�کن با دادگستری و
دادس�را جهت حل مشکالت و خدمت به مردم ،گفت :دستگاه قضایی
به جهت داش�تن نقش اصلی در برخورد ب�ا جرائم ،تخلفات و همچنین
پیشگیری از وقوع جرم اهمیت بسزا و قابل توجهی دارد.

مدیر بنیاد مس��کن شهرستان فارسان ادامه داد :برای تسریع در حل برخی مسائل

از همنشینی با کسی که از او بر دینت هراسانی ،پرهیز نما -حضرت علی(ع)
40
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و مش��کالت اساس��ی شهرستان و نیز برای پیشبرد اهداف گام دوم انقالب در سالی که مزین به «جهش تولید» است ،تعامل و همکاری بیشتر و
مؤثرتر از گذشتهاین حوزه با بنیاد مسکن امری حیاتی میباشد.
در ادامه یاسر کریمی نیز از مهندس زیالبیبهعنوان مدیری جوان در شهرستان قدردانی و تالشهای بنیاد مسکن شهرستان بهویژه پیشگیری
از وقوع جرم و جلوگیری از خرید و فروش اراضی ملی را قابل ستایش دانست.
در پایان صداقتی از تالشهای بنیاد مس��کن در زمینه حفظ و صیانت اراضی ملی قدردانی کرد و در مورد رفع تصرفات اراضی بر لزوم اجرای
احکام صادره تأکید نمود.

دیدار مدیرکل با شهردار
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به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس رئیس��ی با عبدالغنی -ش��هردار
شهرکرد دیدار و گفتگو کرد.
در این دی��دار مهندس ریاحی -معاون پش��تیبانی ،مهندس خلیلی-
مدیر واحد ماش��ینآالت و ام��ور اجرایی و مهندس الهبیگی -مش��اور
مدیرکل بنیاد مسکن استان و معاونان شهردار نیز حضور داشتند.
در ابتدا مهندس رئیس��ی با بیان مطالبیگفت :تاکنون بنیاد مسکن و
ش��هرداری در زمینه اجرای پروژه و برنامهها با یکدیگر تعامل داشتهاند
که امیدواریم این تعاملها بیش��تر از گذش��ته شود .وی با اشاره به ارائه
خدمات بنیاد مس��کن در شهرک منظریه شهرکرد گفت :کار توسط راه
و شهرس��ازی به بنیاد مسکن واگذار ش��د کهاین نهاد تاکنون توانسته
خدم��ات خوبی را در این منطقه به م��ردم ارائه نماید و رضایت مردمی
را به دنبال داشته است.
در ادامه مهندس عبدالغنی با اشاره به بازدید از منطقه  38شهرک منظریه گفت :خدمات بنیاد مسکن به وضوح قابل مشاهده بود که جای تقدیر
دارد .وی افزود :شهرداری آمادگی دارد تا با این نهاد انقالبیهمکاری الزم را داشته باشد.

نشست شورای اقامه نماز بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت شورای اقامه نماز بنیاد مسکن استان
با حضور اعضا در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا حجتاالس�لام دانشفر -دبیر ستاد اقامه نماز و قائم مقام نماینده
ولی فقیه در بنیاد مسکن استان ،با تسلیت به مناسبت شهادت حضرت امام
جعفر صادق (ع) ،در سخنانی فضائل آن حضرت را برشمرد.
حجتاالسالم دانشفر در ادامه با اشاره به آخرین حدیث نورانی و سازنده
آن حضرت که فرمودند :هرگز نائل نمیش��ود به شفاعت ،کسی که نماز را
اس��تخفاف کند ،به اهمیت نماز پرداخت و پیگیری امور س��تاد اقامه نماز را
مانند گذشته خواستار شد.
در ادامه مهندس س��هراب رئیس��ی -رئیس شورای اقامه نماز و مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان گفت :با عنایت به ابالغ تفاهمنامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز و اهمیت اجرای این برنامهها باید همچون گذشته برنامهها
با دقت و حساس��یت پیگیری ،تا به بهترین ش��یوه اجرایی شوند و بتوانیم مثل گذشته در زمینه اجرای برنامههای فرهنگی جزء دستگاههای برتر
باشیم.
مهن��دس رئیس��ی در ادامه نکاتی در مورد ش��یوه برگزاری با ش��کوه و با حضور حداکث��ری نماز جماعت ،تعمیر و تجهی��ز نمازخانهها و اجرای
برنامههای فرهنگی ارائه نمود که پس از بحث و تبادلنظر تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.

ثروتتان را با پرداخت زکات (از نابود شدن) محافظت نمایید -حضرت علی(ع)
41
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 90درصد روستاهای شهرستان سامان در حریم کیفی رودخانه است
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس رئیس��ی -مدی��رکل بنیاد
مسکن استان در نشست ش��ورای اداری شهرستان سامان با بیان
اینکه  90درصد روس��تاهای حاشیه زاینده رود در حریم کیفی قرار
دارند ،گفت :از مجموع  23روس��تای شهرس��تان سامان تعداد 21
روس��تا در حریم کیفی قرار دارند و این س��بب ایجاد مشکل برای
 600هکتار از اراضی داخل محدوده طرح هادی روستایی و 1000
واحد مسکونی شده است.
مهندس رئیس��ی افزود :وجود روستاها در حریم کیفی سبب شده
تا تصویب و ابالغ طرحهای هادی روستایی بدون تکلیف بمانند و
بنیاد مس��کن هم نمیتواند تسهیالت بهسازی و بازسازی پرداخت
و یا خدمات فنی صدور پروانه س��اختمانی را ارائه نماید .وی تأکید
کرد باید با حضور مس��ئوالن ارشد و دس��تگاههای نظارتی استان
مصوبهای در مورد رفع این مش��کل انجام ش��ود چرا که در زمینه اسکان سرریز جمعیت در این شهرستان  4سایت شناسایی شده که باید مشکل
حریم کیفی و مشکل اعتبارها رفع شود.

 225میلیارد ریال تسهیالت و کمک بالعوض در شهرستان شهرکرد پرداخت میشود

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن
استان گفت :در زمینه اجرای طرح مسکن محرومین در شهرستان
ش��هرکرد  225میلیارد ریال کمک بالعوض و تسهیالت پرداخت
میشود.
مهندس رئیسی در نشس��ت بررسی مشکالت مسکن محرومین
شهرس��تان ش��هرکرد که با حضور دهیاران و ش��وراها برگزار شد،
گفت :از مجموع  2440واحد مس��کن محرومین اس��تان س��همیه
شهرس��تان ش��هرکرد تعداد  350واحد اس��ت .وی با اشاره به سال
جهش تولید و فرمایشات مقام معظم رهبری ادامه داد :باید در همه
عرصهه��ا فرمایش��ات حضرت آقا را الگو و س��رلوحه کار خود قرار
دهیم تا بتوانیم در تحقق ش��عار س��ال و ادامه راه اقتصاد مقاومتی
گامهای مؤثری برداریم بنابراین با س��اخت مسکن عالوهبر ایجاد
سرپناه برای افراد محروم میتوان زمینه اشتغال بسیاری از افراد را ایجاد کرد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان خاطر نشان کرد :با توجه بهاینکه شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی هستیم بنابراین میطلبد دهیاران و شوراها
با صنف مصالح ساختمانی نشستهایی را برگزار و رایزنی کنند تا همکاری الزم را با مردم داشته باشند.
سپس عبدالعلی ارژنگ -فرماندار شهرستان شهرکرد نیز در ادامه نشست بیان کرد :محدودیت اعتبار در شهرستان برای همه ما محرز است اما
رقم بالعوضی که در این طرح در شهرستان پرداخت میشود رقم ناچیزی نیست بنابراین نباید بیتوجه از کنار آن عبور کرد.

عبدالعلی ارژنگ گفت :بنیاد مس�کن اس�تان و شهرس�تان جزو معدود ادارههایی هس�تند که در زمینه اجرای پروژهها
هم�کاری الزم را ب�ا مس�ئوالن و حتی مردم انجام میدهن�د .وی با بیان اینکه دهیاران بخش�ی از کاره�ای مدیریتی را در
روستاها باید عهدهدار شوند ،خاطرنشان کرد :در بحث کارهای فنی نیز میتوان از نیروهای بومی استفاده کرد تا بتوانیم
کار را سریعتر به نتیجه برسانیم.

کسی که ندانسته برای مردم فتوی بدهد فرشتگان آسمان و زمین او را لعنت میکنند -حضرت محمد(ص)
42

بازدید روند ساخت مسکن محرومین شهرستان سربیشه

مس�کن بهعن�وان یک نهاد انقالبیکه توانس�ته با کار جهادی اقدامهای خوبی را در روس�تاها رقم بزن�د یاد کرد و گفت:
همکاری فرمانداری و سایر دستگاههای خدماترسان در تأمین خدمات زیربنایی مدنظر قرار خواهد گرفت.

در ادامه از واحدهای در حال س��اخت روس��تای کندرود س��یاهو که به محل جدید جابجا ش��ده و همچنین روستای شیرگ آقا که در سیل سال
گذشته آسیبدیده بود بازدید نمودند.
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس آسمانی مقدم -مدیرکل بنیاد مسکن استان و
مهندس محمدی -فرماندار شهرستان سربیشه از روند ساخت واحدهای مسکونی
محرومین در روستاهای سطح شهرستان بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس آس��مانی مقدم با اش��اره به س��همیه تعداد  635واحدی
شهرس��تان از تعداد  5000واحد مس��کن محرومین اس��تان با سپاس از اقدامها و
پیگیریهای صورت گرفته خواستار پیگیری بیشتر فرماندار ،بخشداران و دهیاران
در مورد تس��ریع در عملیات ساختمانی این واحدها و همچنین لزوم برخورداری از
خدمات زیربنایی و تخصیص اعتبار در کمیته برنامهریزی شهرستان شد.
سپس مهندس محمدی نیز از نگاه کارشناسانه و دلسوزانه از بنیاد

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان جنوبی

نشست شورای اقامه نماز بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،نشست شورای فرهنگی و ستاد اقامه نماز
با حضور حجتاالسالم شهرابی -دبیر شورای فرهنگی و رئیس ستاد
عالی اقامه نماز بنیاد مس��کن کشور ،حجتاالسالم حیدری -مسئول
دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مس��کن استان و اعضای استانی در
بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا حجتاالس�لام اکبرپور -قائم مقام مس��ئول دفتر نمایندگی
ولی فقیه در بنیاد مس��کن استان به ارائه گزارشی از فعالیتها و شرح
وضعیت موجود پرداخت و برای بهبود کیفیت انجام امور و برنامههای آتی ،چند درخواست و پیشنهاد ارائه نمود.
سپس حجتاالسالم حیدری با اشاره بهایات قرآنی ،به اهمیت و تأثیر آن در موارد مختلف پرداخت و تأکید نمود که با ذکر دعا و درخواست از
درگاه پروردگار و رعایت مسائل بهداشتی میتوان از شر بالیا و مشکالت بهویژه ویروس منحوس کرونا رهایی پیدا کرد.
در ادامه حجتاالسالم شهرابیبا تأکید به اهمیت امور فرهنگی و جایگاه نماز در این نهاد ،گفت :اولین نشانه حکومت صالحان ،اقامه نماز است.
وی به نقش و جایگاه ویژه نماز و مدیریت اسالمی پرداخت و تفاوت بین ادا و اقامه نماز را برای حاضرین شرح داد .وی افزود :یک گام در اقامه
نماز مطلوب برای دستگاههای اجرایی ،تهذیب و تربیت اسالمی مدیران است که به لطف خدا طبق گزارشهای واصله بنیاد مسکن در امر نماز
موفق عمل نموده کهاین مهم با تالش و پای کار بودن مدیران عالی و استانی این نهاد محقق گردیده است.
در ادامه حاضرین به بحث و تبادلنظر پرداخته و مواردی جهت انجام بهتر امور به تصویب رسید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان رضوی
برگزاری دوره آموزشی ترویج و توسعه فرهنگ نماز

به گزارش روابط عمومی ،رضایی -کارش��ناس آموزش بنیاد مس��کن اس��تان از برگزاری دوره آموزش��ی ترویج و توسعه فرهنگ نماز بهصورت
مجازی در بنیاد مسکن استان خبر داد.

کسی که با دانشمندان نشست و برخاست نماید باوقار میشود -حضرت علی(ع)
43
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عباس رضایی در این مورد گفت :در این دوره که با حضور مجازی  100نفر از همکاران بنیاد مس��کن اس��تان برگزار ش��د همکاران از طریق
فیلمهای آموزشی در نظر گرفته شده در مورد سرفصلهای انتخابیکسب اطالعات و مطالعه داشتند.
در پایان با همکاری و هماهنگی دفتر نمایندگی ولی فقیه آزمون پایان دوره برگزار شد.
همچنین دوره آموزشی آشنایی با گام دوم مبارزه با بیماری کووید  19با حضور مجازی یکصد نفر از همکاران بنیاد مسکن استان برگزار شد که
آزمون آن نیز بهصورت الکترونیکی و هماهنگ برگزار گردید.

بازدید معاون عمرانی وزیر کشور از فعالیتهای بنیاد مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،مهدی جمالینژاد -معاون عمرانی وزیر کشور از
فعالیتهای بنیاد مسکن در مناطق سیل زده شهرستان کالت بازدید کرد.
مهدی جمالینژاد در بازدید از مناطق س��یل زده شهرس��تان کالت،
مجموعه  30واحدی در حال س��اخت خس��ارتدیدگان از سیل را مورد
ارزیابیق��رار داد .وی در جریان بازدید از شهرس��تان کالت با تأکید بر
اینک��ه موتور اصلی حرکت کش��ور در بخشهای عمران��ی ،اقتصادی
و صنعت��ی ،بخش خصوصی اس��ت ،تصریح کرد :بای��د در عرصههای
مدیریت شهری و روستایی زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی را برای
اجرای پروژهها و تقویت اقتصاد شهر و روستا فراهم کنیم.
معاون عمران و توس��عه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس
سازمان ش��هرداریها و دهیاریهای کشور با اشاره بهوجود جاذبههای
طبیع��ی ،گردش��گری ،میراث فرهنگی و تاریخی شهرس��تان کالت ،گفت :با تقویت و ایجاد زیرس��اختها ،بس��ترها و امکان��ات رفاهی الزم و
اطالعرس��انی و معرفی گس��ترده ،صنعت گردشگری میتواند وضعیت اقتصادی منطقه کالت را متحول و درآمد و اشتغال پایدار ایجاد نماید و در
معاونت عمرانی وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از کالت حمایتهای الزم را به عمل میآوریم.

قاضیزادههاشمی :مهاجرت معکوس با توسعه روستاها حل میشود
ب��ه گزارش روابط عمومی ،امیرحس��ین قاضیزادههاش��می -نائب رئیس
مجل��س ش��ورای اس�لامی گفت :مش��کالت حاش��یهای ش��هرها بهویژه
حاشیهنشینی در کالنشهرها با توسعه روستاها و ایجاد زیرساختهای مورد
نیاز روستاییان حل میشود.
امیرحس��ین قاضیزادههاش��می در دیدار با مدیرکل بنیاد مس��کن استان
گفت :مردم مناطق روس��تایی استان به س��بب تغییرات آب و هوایی و کم
آبیدچار مش��کالت فراوان شدهاند و نیز در بعضی روستاها جوانان به دلیل
نبود اش��تغال به شهرها و استانهای همجوار مهاجرت میکنند .وی افزود:
ای��ن موضوع باعث مهاجرت بیرویه به ش��هرها و ایجاد حاشیهنش��ینی در
آنها میش��ود که باید با ایجاد منابع درآمدی جدید در این روستاها از روند
مهاجرتهای ناخواسته کاست و زمینه و انگیزه الزم برای ماندگاری روستاییان را فراهم کرد.

نائب رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی برای سرعت بخشی و ایجاد تحرک
در فعالیتهای عمرانی روس�تاها ،ادامه داد :افزایش اعتبارها ،تس�هیالت و نیز ش�تاب بخشی در اجرای طرحهای توسعه
روستایی در شهرستانها در واقع امری ضروری است.

سپس مهندس موسوینیا -مدیرکل بنیاد مسکن استان با تأکید بر توسعه روستایی و محرومیتزدایی در روستاهای استان ،گفت :بنیاد مسکن
بهعنوان یک نهاد خدمتگزار همواره برای محرومیتزدایی و توس��عه روس��تاها تالش کرده و شاخصهای توسعه روستایی در استان بیانگر تأثیر
فعالیتهای انجام شده در این زمینه بهویژه در مناطق کمتر توسعهیافته است.

کسی که خودرأی گردید به خطر میافتد -حضرت علی(ع)
44
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس موس��وینیا -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان با حجتاالسالموالمسلمین نیک بین -نماینده مردم شهرستانهای
کاشمر ،خلیلآباد و بردسکن در مجلس شورای اسالمی و ابراهیم قاسمپور-
فرماندار شهرستان خلیلآباد دیدار کرد.
در این دیدار مهندس موسوینیا با بیان اینکه در سطح استان تعداد 2596
روس��تا وج��ود دارد ،گفت :از این تعداد تاکنون در  900روس��تا طرح هادی
اجرا ش��ده و مابقی هم در دس��ت اقدام اس��ت .وی با بیان اینکه  31درصد
واحدهای مسکونی روس��تایی مقاومسازی شده است ،افزود :سهمیه استان
در بحث نوس��ازی طی ابالغیه سال  98تعداد  15000واحد بود که تا پایان
سال تمامی این واحدها تکمیل میشوند.
در ادامه ابراهیم قاس��مپور در س��خنانی گفت :از جمعیت  10هزار خانوار روس��تایی شهرستان فقط  3200واحد مقاومسازی شدهاند که میطلبد
نس��بت به مقاومس��ازی بیشتر واحدها در روستاهای س��طح شهرستان اقدام جدی صورت گیرد ضمن اینکه اس��تقالل اداره بنیاد مسکن یکی از
ضرورتهای شهرس��تان است کهاین مهم از خواس��تههای به حق مردم این منطقه میباشد .وی از اجرای طرح دو روستای مقاوم در شهرستان
خبر داد و گفت :اولین بار بهصورت پایلوت یک روستا در بخش مرکزی و یک روستای دیگر در بخش ششطراز شهرستان خلیلآباد با عنوان دو
روستای مقاوم برنامهریزی شده که بنیاد مسکن هم از این طرح استقبال کرد.
فرماندار افزود :سال گذشته  270هزار مترمربع مناطق روستایی شهرستان با کمک بخشداری مرکزی و ششطراز ،دهیاران و شوراهای اسالمی
و همکاری بنیاد مسکن آسفالت شدند که حرکت بسیار خوبی در سطح منطقه بود.
گفتنی است در پایان مقرر شد از طرف شهرداری و شورای شهر خلیلآباد زمینی با پروانه ساخت برای احداث اداره بنیاد مسکن در شهرستان
خلیلآباد اهدا گردد و بنیاد مس��کن اس��تان نسبت به ساخت اداره مستقل در شهرس��تان خلیلآباد اقدام کند ،همچنین برای اجرای طرح پایلوت
دو روس��تای مقاوم ،برای هر روس��تا تعداد  50واحد و برای سایر روستاهای شهرستان نیز ساخت تعداد  150واحد مسکونی در زمینه مقاومسازی
واحدهای روستایی قول مساعد داد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با نماینده مجلس شورای اسالمی و فرماندار شهرستان خلیلآباد

نشست ستاد اقامه نماز

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت س��تاد اقامه نماز و ش��ورای امر به
معروف و نهی از منکر بنیاد مس��کن اس��تان با حضور حجتاالس�لام
شهرابی -دبیر ش��ورای فرهنگی و س��تاد عالی اقامه نماز بنیاد مسکن
کش��ور ،حجتاالس�لام س��بحانی نیا -مدیر س��تاد اقامه نماز اس��تان،
حجتاالسالم س��لطانی -قائم مقام مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه و
دبیر ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا حجتاالس�لام شهرابیبا س��پاس از فعالیتهای بنیاد مسکن
اس��تان مطالبی در زمینههای مختلف بهویژه در زمینه ترویج و توس��عه
فرهن��گ اقامه نماز ارائه کرد و گفت :عملکرد بنیاد مس��کن اس��تان در
زمینه توسعه فرهنگ اقامه نماز قابل تحسین بوده ،به طوری که مقام برتر این امر را کسب کرده است .وی ادامه داد :تبیین برکتها و آثار نماز
در سعادت و سرنوشت اخروی و دنیوی افراد ،بهترین و راهبردیترین محور برای توسعه و تبلیغ فرهنگ نماز در جامعه است.
در ادام��ه حجتاالسالموالمس�لمین س�بحانی نیا نهادینه ک�ردن فرهنگ اقامه نم�از را مهمترین هدف س�تاد اقامه نماز

دانس�ت و گفت :اهمیت نماز و برپایی آن بر کس�ی پوشیده نبوده و همه وظیفه داریم در ترویج فرهنگ نماز بکوشیم تا
سلامت اخالقی جامعه حفظ ش�ود .وی با بیان اینکه نماز باالترین فریضه الهی اس�ت و باید هرچه باشکوه تر اشاعه یابد،
افزود :اقامه نماز جماعت و ترویج آموزههای دینی موجب توسعه و گسترش معارف دینی میشود.

مدیر س��تاد اقامه نماز اس��تان خاطر نشان کرد :اگر در جامعه اسالمی نماز در جایگاه شایس��ته خود قرار گیرد ،همه تالشهای سازنده مادی و

عبادتی که با فهم و اراده همراه نباشد خیری در آن نیست -حضرت علی(ع)
45

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

معنوی راه خود را به سمت و سوی آرمانها میگشاید و جامعه را به نقطه مطلوب آرمانی اسالم میرساند.
حجتاالسالم سلطانی نیز گزارشی از فعالیتهای این ستاد در سال  98ارائه داد و گفت :اگر فرهنگ اقامه نماز در جامعه ساری و جاری باشد،
بسیاری از مشکالت نیز برطرف خواهد شد و توجه به فرائض دینی و مذهبیاز جمله نماز ،زمینه موفقیت ،رشد و کمال انسانها را فراهم میکند
که الزم است کارکنان و سایر قشرهای مردم به آن توجه جدی کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان با فرمانده بسیج ادارهها و کارمندان دیدار کرد
به گزارش روابط عمومی ،مهندس س��یدرضا موسوینیا -مدیرکل بنیاد
مسکن استان با سرهنگ رضوی -فرمانده بسیج ادارهها و کارکنان دیدار
و در مورد برنامههای بسیج این اداره گفتگو کرد.
در این نشس��ت س�رهنگ رضوی گفت :روحیه بسیجی بر هر
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مجموعهای که حکمفرما باش�د س�بب رش�د ،توسعه و تعالی
آن مجموعه خواهد ش�د و امروزه بسیج باید محمل آرامش
و رج�وع همه کارکنان باش�د و موجبات همدلی و انس�جام را
فراهم نماید .وی ادامه داد :باید روحیه بس��یجی در ادارهها و نهادهای

عموم��ی تقوی��ت و از این فضا ب��رای تکریم هر چه بیش��تر ارباب رجوع
بهرهگیری ش��ود چرا که برخورد نامناس��ب و س��هل انگارانه با مردم مراتب غیرقابل قبولی به دنبال دارد و یکی از مهمترین وظایف ما در ادارهها
این است که به مشکالت مردم دامن نزنیم و بهعنوان یک خادم با شهروندان به درستی رفتار کنیم.
فرمانده بس��یج ادارهها و کارکنان س��پاه امام رضا (ع) به عزم جدی بس��یج در زمینه تحقق منویات مقام معظم رهبری مد ظله و تحقق ش��عار
س��ال اش��اره کرد و گفت :با توجه به تحریمهای غیرمنصفانه علیهایران تنها راه مقابله با این شرایط اتکا به ظرفیتهای داخلی و جوانان است و
امیدواریم در مصرفها و خریدهای ادارهها نیز این امر مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه مهندس موسوینیا با بیان مطالبیگفت :در دوران دفاع مقدس وقتی اسم بسیجی میآمد یعنی کسی که بیشترین خدمت را به مردم
بدون هیچ انتظاری انجام میداد .وی افزود :مهمترین ویژگی بسیج ،ایمان به خدا ،اعتقاد قلبی و باور درونی به خالق یکتا ،اطاعت از والیتفقیه،
شهادت طلبی و غیره بود.
مدیرکل بنیاد مسکن ادامه داد :نگاه بسیجی باید در جامعه توسعه یابد زیرا بسیج میتواند اتحاد و یکپارچگی را در جامعه ارتقا دهد.

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

به گ��زارش روابطعمومی ،مهندس محم��دی -مدیركل و معاونین
بنیاد مسکن استان با دکتر جدی -نماینده مردم شهرستان شیروان در
مجلس شورای اسالمی دیدار کردند.
در ابت��دا مهن��دس محم��دی گزارش��ی از عملک��رد بنیاد مس��کن
در روس��تاهای اس��تان ارائه داد و گفت :از محل طرح ویژه مس��کن
روستایی تاکنون تعداد  59000واحد مسکن روستایی در سراسر استان
ساخته ش��دهاست و طی سیل س��ال  98نیز بیش از  6450متقاضی
به بانکهای عامل معرفی ش��دند که در مراحل پایانی بازس��ازی قرار داریم وی همچنین با اشاره به اجرای پروژههای آسفالت و اجرای طرح در
روستاهای استان افزود :یکی از فعالیتهای بسیار خوب تأمین قیر رایگان بود که با کمک و مشارکت دهیاریها ظرفیتی برای عمران و آبادانی
روستاها ایجاد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در ادامه با هدف حمایت از روستاییان از دکتر جدی خواست تا پیگیر تخصیص قیر رایگان برای روستاها و نیز خواستار
پیگیری نمایندگان مجلس در مورد افزایش سقف وامهای تسهیالت مسکن روستایی شد تا این تسهیالت متناسب با نرخ ساختوساز فعلی گردند.

کسی که نگاهش را رها سازد اندوه افسوس او زیاد میشود -حضرت علی(ع)
46

کرد که باید نسبت به اجرای پروژهها حساس باشیم تا مردم احساس امنیت کنند.

حضور کارکنان بنیاد مسکن در طبیعت

به گزارش روابطعمومی ،گروهی از کارکنان بنیاد مس��کن اس��تان به مناسبت
روز محیط زیس��ت ،در ارتفاعات روستای فیروزه و گریوان شهرستان بجنورد به
راهپیمایی و کوهپیمایی پرداختند .این حركت ورزش��ی با هدف ایجاد سالمتی و
نشاط و با شعار حفظ محیط زیست انجام شد.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خوزستان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه دکتر جدی گفت :مجموعههایی که مش�غول خدماترس�انی به مردم هس�تند لذت بخش�ند .وی افزود :بنیاد
مسکن خدمات خوبی در روستاها ارائه میدهد و متولی مسائل و آبادانی روستاها در کشور میباشد که موجب مهاجرت
معکوس به روستاها شده است و این مسئله بسیار مهم میباشد .نماینده مردم شهرستان شیروان در مجلس شورای اسالمی تأکید

عضو مجلس خبرگان رهبری :تالشهای بنیاد مسکن در کاهش مشکالت سیلزدگان قابل تحسین است
ب��ه گزارش روابط عمومی ،در دیدار مهندس انصاریان -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان ب��ا آیتا ...حیدری -نماینده مردم اس��تان خوزس��تان در مجلس خبرگان
رهبری ،از فعالیتهای بنیاد مس��کن اس��تان در بازس��ازی واحدهای مس��کونی
آسیبدیده سیل  ۹۸قدردانی شد.
در این دیدار ،مسعود انصاریان با ارائه گزارشی در مورد فعالیتهای بنیاد مسکن
گفت :تمام تالش ما بر این است که روند بازسازی واحدهای مسکونی و همچنین
ساخت شبکه معابر روستایی متوقف نشود.
س��پس آی��تا ...حیدری -امامجمع��ه موقت شهرس��تان اهواز نیز با اش��اره به
فعالیتهای بنیاد مس��کن گفت :ای��ن مجموعه مردمی -که از برکتهای انقالب
اسالمی است -همواره در زمینه کسب رضایت مردم و ساخت سرپناهایمن برای آنها موفق بوده است.

نشست مشترک نماینده مجلس شورای اسالمی با مدیرکل بنیاد مسکن استان
به گزارش روابط عمومی ،در نشست مشترک نماینده مردم شهرستان بهبهان در
مجلس شورای اسالمی با مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان ،مسائل مربوط به اجرای
طرحهای هادی و پروژههای عمرانی این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست مسعود انصاریان با سپاس از همکاری مسئولین در زمینه همکاری
با بنیاد مس��کن و همچنین کمک به تحقق مأموریتهای آن ،خواس��تار تداوم این
همکاریها شد .وی افزود :خدماترسانی این نهاد در این چند سال بهویژه در حوزه
بازس��ازی مناطق آسیبدیده از س��یل و زلزله و آبگرفتگی سال  ۹۸در استان باعث
شده که مردم بیشتر از گذشته ،از خدمات بنیاد مسکن بهرهمند شوند.
گفتنی است گزارش عملکرد بنیاد مسکن شهرستان بهبهان ،بهسازی و آسفالت
معابر روستایی ،ارائه تسهیالت بازسازی و مقاومسازی مسکن روستایی و ...از دیگر موضوعهایی بود که در این نشست مطرح شد.
در ادامه محمد طال مظلومی -نماینده مردم شهرس��تان بهبهان در مجلس ش��ورای اسالمی و یوسف زمانی اصل -فرماندار شهرستان خواستار

ترس از خدای تعالی ،برای دانایی بس است -امام جعفر صادق(ع)
47

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

پیگیری رفع مش��کالت موجود در روس��تاها برای ساختوساز ،بازنگری در طرح هادی روستاهای شهرستان و همچنین تخصیص اعتبار از محل
اعتبارهای نفت و استانی برای بهسازی و بازنگری طرحهای هادی روستایی شدند.
یوس��ف زمانی اصل در بخشهایی دیگر از س��خنان خود ،گزارش��ی در م��ورد پیگیری  25میلیارد ریال اعتبار ب��رای بازنگری طرحهای هادی
روستایی ارائه نمود.
در پایان محمد طال مظلومی هم با قدردانی از خدمات بنیاد مس��کن شهرس��تان بهبهان و اس��تان ،از عملکرد بنیاد مس��کن در این شهرستان،
خواستار پیگیری و تالش بیشتر برای محرومیتزدایی از روستاها شد.

بازدید مشترک از پروژههای روستای بیت دوار
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به گزارش روابط عمومی ،مدیرکل دفتر فنی استانداری و معاون عمران روستایی
بنیاد مسکن از پروژههای روستای بیت دوار شهرستان شوش بازدید کردند.
در ادامهاین دیدار مشترک ،گزارش عملکرد بنیاد مسکن در اجرای سیلبند روستاها
ارائه و بر رفع موانع اجرایی در اجرای سیلبندها توسط مسئولین محلی تأکید شد.
سرپرس��ت امور اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی بنیاد مسکن استان با اعالم این
خبر افزود :در این نشس��ت محیط زیس��ت و بخش��داری موظف شدند که نهایت
همکاری را با بنیاد مسکن شهرستان داشته باشند.

بازدید فرماندار از روستای هدف گردشگری خاییز

به گزارش روابط عمومی ،پروژه بهس��ازی بافت گردشگری روستای خاییز توسط بنیاد
مسکن شهرستان بهبهان در حال اجراست ،غالمعباس شریعتینژاد -رییس بنیاد مسکن
شهرس��تان بهبهان در گفتگو با کانال اطالعرس��انی فرمانداری بهبهان ،هدف از اجرای
ای��ن پروژه را؛ حفاظ��ت ،احیاء ،مرمت بافت و كالبد واجد ارزش در رابطه با س��كونت و
تولی��د ،حفاظت و احیای ارزشه��ای فرهنگی ،تاریخی ،كالب��دی -فضایی ،معماری و
منظر روس��تایی و معرفی این ارزشها در س��طوح ملی و فراملی بهویژه در زمینه توسعه
گردشگری عنوان کرد.
ش��ریعتینژاد در ادامه گفت :ارتقای كمی و كیفی عرصههای زیست و تولید روستایی،
فراهم نمودن زمینه توسعه و عمران روستا با توجه به شرایط ،امكانات و محدودیتهای
موجود نیز از دیگر ویژگیهای این طرح محسوب میشود.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان زنجان
تأمین زمین و تعریف طرحهای جدید مسکن برای افراد بیبضاعت
به گزارش روابط عمومی ،مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان با حجتاالسالم
صادقی نیارکی -رئیس دادگستری استان دیدار کردند.
در ابتدا مهندس خواجهای به عملکرد بنیاد مسکن استان در مورد ساخت مسکن
برای محرومین ،مقاومسازی خانههای روستایی ،اجرای طرحهای هادی و بازنگری
آن و دیگر فعالیتهای بنیاد مسکن اشاره کرد و گفت :طرح هادی روستایی بهعنوان
محلیترین طرحهای توسعه و عمران روستایی از جمله طرحهای عمرانی است که
جزء مهمترین ابزار کنترل و مدیریت تحوالت کالبدی در س��کونتگاههای روستایی
نیز بهشمار میآید و خوشبختانه تاکنون در این زمینه قدمهای مهمی از سوی این

همانا هر چیزی زکاتی دارد و زکات دانش آموختن آن به اهلش است -امام جعفر صادق(ع)
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مناطق کمتر توس�عهیافته در کنار مردم بوده اس�ت ،ادامه داد :بنیاد مس�کن با درآمدزایی ،استفاده از ظرفیت خیرین،
ائمه جماعات ،دهیاریها و همچنین تعامل ویژه با دس�تگاههای اجرایی بهویژه راه و شهرس�ازی میتواند در زمینه تأمین
زمین و مس�کن مناس�ب برای محرومین قدمهای جدی�دی بر دارد که قطع ًا تحقق اقتص�اد مقاومتی را به همراه خواهد
داشت و در این زمینه دادگستری نیز همه تالش خود را خواهد نمود.

به گزارش روابط عمومی ،مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با
حجتاالسالم کرمی -دادستان استان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار مهندس خواجهای با س��پاس از تعامل دادس��تان و نیز با اش��اره به
عم��ده فعالیتها و اهداف این نه��اد انقالبیتوضیحهایی در م��ورد عملکرد بنیاد
مس��کن اس��تان در حوزههای مختل��ف ارائه داد و گفت :خدم��ت به محرومین از
اصول اساسی اهداف و برنامههای بنیاد مسکن است که در بخشهای مختلف و
در رأس آن حساب  ۱۰۰امام(ره) میتوان این امور را به طور کامل مشاهده نمود.
وی با بیان اینکه ،خوش��بختانه تعامل مطلوب دادس��تانی و دستگاه قضایی با این
نهاد انقالبی منجر ش��ده که زیرساختهای اصولی و الزم برای اجرای طرحهای
عمرانی فراهم شود و از تصرفات غیرقانونی از سوی برخی افراد سودجو نیز جلوگیری گردد ،ادامه داد :با افزایش ارتباط کاری با دستگاه قضایی
میتوان بس��یاری از مش��کالت اجتماعی و فرهنگی در برخی مناطق را حل نمود که در این زمینه نیازمند حمایت جدی این مجموعه هستیم ،به
طوری که حمایتها و رهنمودهای دادستان میتواند تأثیر مثبتی در پیشبرد برنامههای این اداره داشته باشد.
در ادامه حجتاالسالم کرمی گفت :عملکرد بنیاد مسکن بهعنوان نهادی انقالبیهمواره مایه خیر و برکت در انقالب بوده
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دیدار مهندس خواجهای با دادستان عمومی و انقالب استان زنجان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نهاد برداشته شده است .وی در ادامه خواستار تعامل بیشتر بنیاد مسکن با دستگاههای اجرایی و همچنین دادگستری شد
مدیرکل بنیاد مسکن استان در ادامه خواستار همراهی و مشارکت مسئولین استانی برای تأمین زمین مناسب و تعریف طرحهای جدید مسکن
برای افراد بیبضاعت شد و گفت :در این زمینه الزم است که بحث حمایت از بنیاد مسکن جدی تر گرفته شود.
در ادامه حجتاالسالم صادقی نیارکی در سخنانی بر لزوم تعامل با همه دستگاهها در چهارچوب قانون برای محرومیتزدایی و توسعه روستایی
تأکی��د کرد .وی با بیان اینکه ،بنیاد مس�کن همیش�ه و در هم�ه حال بهعنوان یک نهاد جهادی و ی�ادگار امام(ره) با حضور در

است .وی تأکید کرد :بنیاد مسکن همواره باید اجرای عدالت اسالمی ،رسیدگی به محرومین و حمایت از حقوق مشروع
مردم را س�رلوحه کار خود قرار داده و برای رس�یدن به اهداف ،کلیه وظایف خود را با رعایت دقیق موازین ش�رعی و
قانونی انجام دهد که در این زمینه ما نیز همکاری و حمایتهای الزم را با این مجموعه خواهیم داشت .وی ادامه داد :اجرای

احکام باید به موقع ،سریع و دقیق انجام شود و ما نیز نسبت به اجرای دقیق احکام وظیفه شرعی و قانونی داریم.
در پایان دادستان استان ،بنیاد مسکن را یکی از نهادهای مهم و شاخص در توسعه روستاها دانست و از مدیران این نهاد به جهت تعامل خوب
و سازنده با دادستانی و دستگاه قضایی برای جلوگیری از تصرفات غیرقانونی به منابع ملی ،عمومی و ساختوسازهای غیرمجاز قدردانی نمود.

مهندس خواجهای :تعامل بانکهای عامل با بنیاد مسکن در زمینه پرداخت تسهیالت نوسازی بسیار
مطلوب است

به گزارش روابط عمومی ،مهندس خواجهای -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن
اس��تان با حش��متی -مدیر امور ش��عب بانک صادرات اس��تان در زمینه گسترش
تعامالت دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس خواجهای با بیان اینکه ،بنیاد مسکن استان برای مقابله با تهدید
سوانح طبیعی ،عملیات پیشگیری پیش از وقوع سانحه را در دستور کار خود قرار
داده اس��ت و در این میان بانکها نقش مهمی بر عهده دارند ،گفت :برای ساخت
مس��کن در روستاها نیاز به منابع مالی میباش��د که در حال حاضر قسمتی از آن

نه بی تاب و تنگدل باش و نه بدخو و خشگمین -امام جعفر صادق(ع)
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با همکاری بانکها ،بدون هیچ محدودیتی پرداخت میش��ود و قس��متی نیز آورده خود متقاضیان میباشد ،که در نهایت با مشارکت میتوان یک
مسکن مناسب را ساخت .وی تعامل بانکهای عامل با بنیاد مسکن استان را در زمینه پرداخت تسهیالت نوسازی بسیار مطلوب دانست.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ادامه داد :در دریافت تس��هیالت مسکن روس��تایی یکی از اولویتهای بانک انجام ضمانت زنجیرهای است که
خوشبختانه تاکنون بانک صادرات استان در این زمینه موفق عمل نموده است.
در ادامه حشمتی به نقش و اقدامهای ویژه بنیاد مسکن در زمینه کاهش خسارتهای احتمالی بهویژه در سطح روستاها اشاره کرد و گفت :بانک
صادرات استان همواره در کنار این نهاد انقالبیبا پرداخت تسهیالت به موقع بهویژه اقشار کمدرآمد روستایی تالش خواهد نمود.

مهندس خواجهای :بنیاد مسکن استان ،آمادگی الزم برای اجرای پروژههای مشارکتی با شهرداری را دارد
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس خواجهای -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن
اس��تان با دکتر یگانه -ش��هردار زنجان در زمینه تعامل و همکاری بیش��تر برای
اجرای پروژههای جدید عمرانی بین دو مجموعه دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار مهندس خواجهای به همکاری و تعامل بیش��تر بین بنیاد مسکن و
ش��هرداری تأکید کرد و گفت :بنیاد مس��کن آمادگی الزم برای اجرای پروژههای
مشارکتی با این مجموعه را دارد .وی با بیان اینکه بنیاد مسکن از طراحی تا اجرا
توانمندیه��ای باالیی در اجرای پروژههای عمرانی دارد ،افزود :این نهاد بهعنوان
یک دس��تگاه تخصصی و فن��ی ،پروژههای متعددی از جمله پروژه گردش��گری
گاوازن��گ و زنجانرود را در دس��ت اق��دام دارد که امیدواریم با همکاری بیش��تر
شهرداری شاهد تسریع در اجرای پروژهها و افزایش تعامالت در جهت توسعه مرکز استان باشیم.
در ادامه دکتر یگانه ،با بیان اینکه ،ش��هرداری از ظرفیت و تواناییهای این نهاد ،در زمینه پیش��برد اهداف و اجرای پروژههای عمرانی بهویژه
بازگشایی محور پادگان استفاده میکند ،ادامه داد :با توجه بهوجود نیروهای متخصص ،امکانات و تجهیزات مناسب ،بنیاد مسکن به خوبیتوانسته
در اجرای پروژههای عمرانی موفق عمل کند و شهرداری نیز از این ظرفیت به شیوه مطلوبیبرای تسریع در امورعمرانی استفاده خواهد کرد.
در ادامه پیشنهاد انعقاد تفاهمنامهای بین دو دستگاه جهت تسهیل امور در روند ساخت مسکن برای اقشار کمدرآمد در قالب طرح اقدام ملی از
جمله اعمال تخفیفات در اخذ پروانهها مطرح شد ،تا نسبت به اجرای پروژههای عمرانی شهری اقدامهای الزم صورت گیرد.
همچنین در مورد پیگیری امور مربوط به اجرای پروژههای جدید عمرانی بنیاد مس��کن و نحوه اخذ پروانههای س��اختمانی در ساختوس��ازها،
گفتگو و تبادلنظر شد.

با پرداخت تسهیالت ویژه به متقاضیان از سوی بانکها ،میتوان خسارت را در زمان وقوع حوادث
غیرمترقبه به حداقل رساند

به گزارش روابط عمومی ،مهندس خواجهای -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن
استان با طاهری -مدیر امور شعب بانک ملی استان دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس خواجهای با بیان مطالبیگفت :مقاوم شدن واحدهای مسکونی
روس��تایی یکی از اهداف بنیاد مس��کن استان میباش��د که با پرداخت تسهیالت
طرح ویژه و تش��ویق مردم ،میتوان خسارت را در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه
به حداقل رساند .وی خدمات و فعالیتهای بانک ملی استان را برای ارائه خدمات
و تس��هیالت ویژه بهسازی و مقاومسازی مسکن ،بسیار ارزشمند دانست و افزود:
با توجه به طرح تحول منابع مالی بنیاد مس��کن ،حس��ابهای بانکی و گستردگی
ش��عب بانک ملی در سطح اس��تان امیدواریم کهاینگونه تعامالت در زمینه توسعه
استان گسترش یابد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ادامه داد :طرح ویژه بهسازی و نوسازی مس��کن روستایی بهدلیل زود بازده بودن میتواند بهعنوان یک محرک
توسعه ،سهم بسزایی در افزایش رونق بخش مسکن داشته باشد کهایجاد زمینه توسعه پایدار و افزایش سطح رفاه زندگی روستاییان از آن جمله

کسی که از عیب خود آگاه گردد به عیب جویی از دیگران نمیپردازد -حضرت علی(ع)
50
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است و در این زمینه بانکهای عامل نقش مهمی بر عهده دارند.
در ادامه طاهری فعالیتهای بنیاد مس��کن اس��تان را متفاوتتر از سایر دستگاهها دانست و بر تعامل و همکاری تنگاتنگ بانک با بنیاد مسکن
و مردم در زمینه اخذ تس��هیالت تأکید کرد .وی تصریح کرد :بانک ملی اس��تان نیز در کنار بنیاد مس��کن همواره در زمینه توس��عه استان و حل
مشکالت مردم بهویژه پرداخت حداکثری تسهیالت برای مقاومسازی و ساخت واحدهای مسکونی تالش خواهد کرد.
مدیر امور شعب بانک ملی استان گفت :با توجه به ظرفیت و توانمندیهای باالی بانک ملی ،تفاهمنامهای در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی
خدمات و گس��ترش تعاملها با بنیاد مس��کن اس��تان با رعایت قوانین منعقد ش��ده اس��ت و پس از این نیز همه تالش خود را در زمینه گسترش
خدمات انجام خواهیم داد.
در پایان در مورد ارتقای ارتباطات متقابل فیمابین این دو مجموعه بحث و تبادلنظر گردید.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با فرماندار
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس خواجهای -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن
استان با عسگری -فرماندار شهرستان زنجان دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس خواجهای با بیان اینکه ،از مجموع تعداد  710روس��تای باالی
 20خانوار استان ،طرح هادی در  400روستا اجرا شده است ،گفت :میانگین اجرای
طرح هادی روستایی در استان زنجان  56/3درصد و در سطح کشور  46/2درصد
است که در این زمینه استان زنجان باالتر از میانگین کشوری قرار دارد.
وی تصریح کرد :اجرای طرح هادی نقش زیربنایی و بنیادی در توسعه همهجانبه
مناطق روس��تایی دارد و میتوان گفت؛ از جمله طرحهای عمرانی اس��ت که جزء
مهمترین ابزار کنترل و مدیریت تحوالت کالبدی در سکونتگاههای روستایی نیز بهشمار میآید.
مدیرکل بنیاد مسکن استان تأکید کرد :باید با انجام برنامهریزیهای مناسب برای توسعه روستاها ،فضای زندگی شایستهای برای ساکنین آنها
فراهم نمود تا از این طریق روستاییان نیز فرصت زندگی و رشد و توسعه را داشته باشند.
س��پس عسگری با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن در سطح روس�تاها ،فعالیتهای این نهاد را در مورد حل مشکالت

این روس�تا بس�یار ارزش�مند دانست و گفت :نقش بنیاد مس�کن استان در توسعه و آبادانی روس�تاها و اجرای طرحهای
توس�عهای در زمینه توانمندسازی روس�تاییان کام ً
ال مشهود اس�ت .وی ادامه داد :نگاه متعهدانه ،بسیجی و انقالبیکه در
مجموعه بنیاد مسکن شکل گرفته ،موجب شدهاین نهاد همواره در زمینه محرومیتزدایی در سطح روستاها و بازسازی
مناطق محروم نقش مهمی ایفا نماید و همواره حضور مستمر داشته باشد.

فرماندار شهرستان زنجان با بیان اینکه ،باید برنامهریزی مناسبی در مورد روستاهایی که درمعرض سیالب واقع میباشند ،صورت پذیرد ،افزود:
یکی از اقدامهای مناسب بنیاد مسکن ،بحث آمادهسازی محل جابجایی روستای مرصع بوده است.
عسگری در پایان خاطر نشان کرد :با همکاری فرمانداری و این نهاد انقالبیهمه تالش خود را مبنی بر حل مشکالت روستاها بهویژه در مورد
مقاومسازی واحدهای مسکونی و جابجایی روستاهای درمعرض آسیب خواهیم نمود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان :تالش سپاه و بسیج سازندگی برای محرومیتزدایی و توسعه روستاها
کامالً مشهود است

به گزارش روابط عمومی ،مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و
حاج حس��ن نصیری -مدیر حس��اب  100حضرت امام(ره) و معاونین این نهاد با
سردار کرمی -فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان در زمینه گسترش تعاملها
دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس خواجهای ،با تش��ریح برخی فعالیتهای بنیاد مسکن در سطح
روستاها ،سپاه پاس��داران و بنیاد مسکن را از نهادهای انقالبیتأثیرگذار در جامعه
دانس��ت و گفت :بس��یج و س��پاه از آغاز انقالب اس�لامی تاكنون در زمینههای

هرگاه یکی از برادرانت سه بار بر تو خشمگین شد و سخن ناپسندی درباره ات گفت ،پس او را
برای (دوستی) خود ذخیره نما -امام جعفر صادق(ع)
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گوناگون با همیاری روستاییان و تعامل مطلوب با دستگاههای اجرایی ،گامهای مؤثری برای عمران ،آبادانی و رفاه مردم برداشتهاند .وی با تأکید
بر اینکه ،با فراهم نمودن زیرساختهای الزم و تعامل ویژه با مجموعه بسیج میتوان در توسعه و آبادانی جامعه و ارائه خدمات به اقشار کمدرآمد
بهویژه در س��طح روس��تاها گامهای مؤثری برداشت ،ادامه داد :خوشبختانه سپاه و بسیج به خوبیتوانستهاند با حضور در مناطق محروم ،به تأمین
زیرساختها در روستاها بپردازند و رضایت خاطر مردم را فراهم کنند.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در ادامه با اش��اره به هدف امام(ره) از تأس��یس بنیاد مسکن خواستار تعامل هرچه بیش��تر با سپاه و بسیج برای
خدماترسانی به محرومین جامعه با توجه به ظرفیتها و امکانات موجود شد.
در ادامه سردار کرمی با بیان اینکه بنیاد مسکن یکی از نهادهای ارزشمند در خدماترسانی به اقشارکمدرآمد جامعه میباشد ،گفت :بنیاد مسکن
استان با ورود به عرصه خدمترسانی در روستاها ،بهویژه مناطق دورافتاده و محروم به خوبیتوانسته در استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز
توس��عه اقتصاد روس��تایی مؤثر واقع شود .وی تصریح کرد :استقرار بسیج سازندگی تحتعنوان گروههای جهادی در زمینه اقتصاد مقاومتی بدون
شك نقش آفرین عرصههای سعی و تالش در امر بهینهسازی مناطق محروم و كم توسعهیافته بوده است.
فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان یادآور شد :سپاه و بسیج سازندگی با داشتن تعامل ویژه با دستگاههای اجرایی نظامی ،سیاسی ،انتظامی
و ...به خوبی توانستهاند در همه صحنهها حضور فعال داشته باشند.
س��ردار کرمی در پایان همچنین بر گس��ترش همکاری بین سپاه و بسیج با بنیاد مسکن استان ،در زمینه رسیدن به اهداف و آرمانهای انقالب
اسالمی و منویات مقام معظم رهبری تأکید نمود.

دیدار مدیر امور شعب بانک قرضالحسنه مهر ایران با مدیرکل بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،خانمحمدی -مدیر امور ش��عب بانک قرضالحس��نه
مهر ایران اس��تان با مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در مورد
گسترش تعاملها و افزایش همکاریها گفتگو کرد.
در ابت��دا مهن��دس خواجهای با س��پاس از تعامل ای��ن بانک با بنیاد مس��کن،
ارائه خدمات مطلوب این بانک در امر تس��هیالت قرضالحس��نه را بس��یار خوب
ارزیابیکرد و گفت :این نهاد انقالبی رس��الت مهمی در زمینه تأمین مسکن اقشار
کمدرآمد و مقاومس��ازی واحدهای مس��کونی روس��تایی بر عهده دارد که در این
زمینه با کمک بانکها توانسته تسهیالت ویژهای به متقاضیان پرداخت کند .وی
ابراز امیدواری کرد که با تعامل و همکاری بیشتر با بانک قرضالحسنه مهر ایران،
شاهد خدمترسانی بیشتر به مردم باشیم.
در ادامه خانمحمدی اعالم کرد که هیچ محدودیتی در زمینه پرداخت تس��هیالت روس��تایی برای نوسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی از
سوی این بانک وجود ندارد .وی تأکید کرد :تاکنون همکاری بسیار خوبی بین بنیاد مسکن و بانک قرضالحسنه مهر ایران صورت گرفته است
که امیدواریم پس از این نیز شاهد گسترش تعاملها بین این دو مجموعه باشیم.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)
به گ��زارش روابط عمومی ،صف��ری -مدیرکل کمیته امداد امام(ره) اس��تان با
مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدا مهندس خواجهای به تشریح فعالیتهای بنیاد مسکن استان در بخشهای
مختلف ،بهویژه تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد پرداخته و گفت :بنیاد مسکن از
بدو تأس��یس همواره برای عمران ،آبادانی و توسعه روستاها ،منشأ خدمات فراوانی
بوده اس��ت .وی کمیته امداد و بنیاد مس��کن را دو نهاد انقالبی و منتصب به امام
و رهبری بهعنوان دس��تگاههای خدماترس��ان مؤثر در حمایت از اقشار محروم و
کمدرآمد جامعه دانست که منشاء خدمات و برکات فراوانی بودهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان ادامه داد :بنیاد مسکن استان در زمینه وظیفه ذاتی

کسی که برای خدای تعالی کوچکی و فروتنی نماید هیچ سربلندی و سرافرازی
برای او نیست -امام جعفر صادق(ع)
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خود آماده همکاری همهجانبه با کمیته امداد امام(ره) بهویژه در بخش ساخت واحدهای مسکن محرومان و اقشار کمدرآمد تحت پوشش کمیته
امداد کل روستاها و شهرهای زیر  ۲۵000نفر جمعیت استان بوده و هست.
در ادامه صفری ،گفت :بنیاد مس��کن اس��تان ،در زمینه تأمین مس��کن محرومین فعالیتهای بسیار خوبی را در سطح استان انجام داده و نقش
بس��زایی در عمران و آبادانی منطقه داش��ته است .وی به نقش و اهمیت مس��کن در جامعه بهویژه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام(ره)
اشاره کرد و حل مشکل مسکن مددجویان را از اولویتهای کمیته امداد استان برشمرد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) اس��تان ابراز امیدواری کرد که ش��اهد تعاملهای بیشتر در زمینه تأمین مسکن محرومین و توانمندسازی
آنان باشیم.
در پایان مقرر گردید در نشستهای فنی و کارشناسی دوجانبه ،برای تأمین مسکن مددجویان کمیته امداد در سطح استان برنامهریزی شود.
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ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،مهندس خواجهای -مدی��رکل و معاونین بنیاد
مس��کن استان با داش��اد -مدیر امور شعب بانک مسکن استان در مورد شیوه
پرداخت تسهیالت برای متقاضیان دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس خواجهای به تعامل مطلوب بانک مس��کن با بنیاد مس��کن
اس��تان در زمینه پرداخت تس��هیالت برای متقاضیان اش��اره کرد و گفت :با
توجه بهاینکه موضوع مقاومس��ازی واحدهای مس��کونی در س��طح شهرها و
روس��تاها اهمیت ویژهای دارد ،خوش��بختانه تاکنون بانکهای استان بهویژه
بانک مس��کن همکاری مناسبی در این زمینه با بنیاد مسکن استان داشتهاند.

وی اختتام طرح مس�کن مهر را نتیجه تعامل سازنده بانک مسکن
با دس�تگاهها و همچنین بنیاد مسکن در اجرای طرح عنوان نمود
و یکی از نقاط قوت در پرداخت تس�هیالت توس�ط بانک مس�کن را نظارت دقیق و مطابق قانون این بانک بر تس�هیالت
پرداخت شده و انجام مشارکت بهصورت دقیق و واقعی دانست.

مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به حسن سابقه و تعامل بانک مسکن و بنیاد مسکن در مورد پرداخت تسهیالت مسکن ،تداوم همکاری و
تعاملها برای پرداخت تسهیالت به متقاضیان را خواستار شد و از اجرای پروژههای جدید انتفاعی با همکاری این بانک خبر داد.
در ادامه داش��اد گفت :هماکنون نیز در تالش هس��تیم روند پرداخت تس��هیالت مقاومسازی واحدهای روستایی استان در سال جاری را سرعت
بخشیده تا متقاضیان به راحتی از خدمات تسهیالت بهرهمند شوند.
وی ادامه داد :بانک مس��کن آمادگی الزم را برای تعامل بیش��تر با این نهاد انقالبی و پرداخت تس��هیالت برای متقاضیان بهویژه روس��تاییان
بهصورت ضمانت زنجیرهای را دارد.
مدیر امور شعب بانک مسکن استان به وصول مطالبات تسهیالت روستایی اشاره کرد و تداوم همکاری بنیاد مسکن در این زمینه را خواستار شد.

مدیرکل بنیاد مس��کن استان :واگذاری اراضی در روس��تاها ،برای ماندگار شدن روستاییان تأثیر
بهسزایی دارد
به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی با حضور مهندس خواجهای-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان و آقاجانلو -مدیرکل منابع طبیعی استان در زمینه
گسترش تعاملهای بین این دو مجموعه برگزار شد.
در ابتدا ،مهندس خواجهای بر لزوم تداوم تعامل بنیاد مس��کن و منابع طبیعی
برای توس��عه روستایی در استان اش��اره کرد و گفت :تملک و واگذاری اراضی
روستایی و صدور اسناد مالکیت به بنیاد مسکن از جمله موارد مهمی است که
با تعامل بین دس��تگاهها مشکالت موجود در این زمینه قابل حل است .وی به
ارائه گزارش��ی در م��ورد تملک و واگذاری زمین به روس��تاییان و ...پرداخت و

کسی که خود را پست و ناچیز بشمارد و ارزش خویش را نداند از بدی او آسوده مباش -امام هادی(ع)
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افزود :واگذاری اراضی در روستاها ،برای ماندگار شدن روستاییان تأثیر بهسزایی دارد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان بر حمایت از تولید و عرضه مسکن ،بررس��ی وضعیت زمینهای واگذاری شده و تسریع در تملکات اراضی منابع
طبیعی تأکید نمود و از همکاری خوب منابع طبیعی اس��تان با این نهاد ،قدردانی و اظهار امیدواری نمود ،این همکاریها بیش از پیش ،با ش��تاب
بیشتری ادامه خواهند داشت.
در ادامه آقاجانلو با بیان اینکه ،فعالیتهای بنیاد مس�کن در زمینه محرومیتزدایی در روس�تاهای اس�تان کام ً
ال مش�هود

اس�ت گف�ت؛ افزایش انگیزه روس�تاییان برای مان�دگاری و ایجاد مهاجرت معکوس به روس�تاها از جمل�ه اثرهای مثبت
خدمات عمرانی در این مناطق محسوب میشود .وی با بیان اینکه ،با استفاده از ظرفیت بنیاد مسکن استان میتوان گامهای مؤثرتری

برای توسعه روستاها و پیشبرد اهداف برداشت ،ادامه داد :با همکاری و تعامل بین این دو مجموعه ،بسیاری از مشکالت مردم در سطح روستاها
حل شدنی است.
در پایان مقرر گردید در روند واگذاری اراضی روستاها اقدامهای اساسی صورت پذیرد.
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دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیر امور شعب بانک ملت

به گزارش روابط عمومی ،مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با
ش��یرفر -مدیر امور شعب بانک ملت در زمینه گس��ترش همکاریهای فیمابین
دیدار و گفتگو کردند.
در ابت��دا مهندس خواجهای با قدردان��ی از همکاری مجموعه بانک ملت در امر
تسهیالت طرح ویژه بهسازی و مقاومسازی مسکن روستایی گفت :بانک ملت در
پرداخت تسهیالت به متقاضیان همواره پیشتاز بوده و عملکرد قابل تقدیری دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که با حمایت بانکهای اس��تان و رفع موانع و مشکالت،
بیش از پیش شاهد تسهیل در روند پرداخت تسهیالت به متقاضیان باشیم.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با بیان اینکه ،از مجموع  92678واحد مسکونی
روس��تایی  49582واحد مس��کونی توس��ط بنیاد مسکن اس��تان در سطح استان
مقاومسازی شده است ،اظهار کرد :میانگین مقاومسازی واحدهای مسکونی در سطح کشور  41درصد و در استان زنجان  53درصد است که در
این زمینه استان زنجان باالتر از میانگین کشوری قرار دارد.
س��پس ش��یرفر گفت :در حال حاضر ،هیچ محدودیتی در زمینه پرداخت تس��هیالت روستایی برای نوس��ازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی
از س��وی این بانک وجود ندارد .وی با اش��اره بهاینکه ،این نهاد انقالبی رس��الت مهمی در زمینه تأمین مسکن قشرهای کمدرآمد و مقاومسازی
واحدهای مس��کونی روس��تایی بر عهده دارد ،افزود :تاکنون همکاری بسیارخوبی بین بنیاد مسکن و بانک ملت صورت گرفته است که امیدواریم
پس از این نیز شاهد گسترش تعاملهای بین این دو مجموعه باشیم.

مهندس خواجهای :لزوم ساخت واحدهای مسكونی مقاوم و امن در مقابل خطرهای حوادث طبیعی

به گزارش روابط عمومی ،دکتر رسولی -رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
اس��تان به همراه اعضای نظام مهندس��ی با مهندس خواج��های -مدیرکل بنیاد
مسکن استان ،در زمینه گسترش همکاریها دیدار و گفتگو کردند.
در ابت��دا مهن��دس خواجهای با تش��ریح عملکرد بنیاد مس��کن اس��تان ،گفت:
توانمندس��ازی روس��تاییان که از محرومان اصلی جامعه هستند نیازمند تحوالت
عمیق و اساسی در زیرساختها و ارایه خدمات بهاین قشر نیازمند است .وی ادامه
داد :توجه به لزوم س��اخت واحدهای مس��كونی مقاوم و امن در مقابل خطرهای
حوادث طبیعی ،ضرورت تش��كیل یك نظام كنترلی در ساختوسازهای روستایی
برای دستیابی به مسكن روستایی مقاوم و نیز اهمیت مسكن روستایی در رشد و
توسعه پایدار كشور را امری مهم دانست.

دو صفت نابودکننده است :با رأی خود به مردم فتوی بدهی یا این که ناآگاه و ندانسته
دینداری نمایی -امام جعفر صادق(ع)
54

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری
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به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان با مهندس محمودی -مدیرکل دفتر امور ش��هری و ش��وراهای
استانداری در زمینه گسترش تعاملها دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدا مهندس محمودی گفت :بنیاد مس��کن اس��تان از طریق ایجاد
بستر و زمینههای مناسب به خوبیتوانسته در اقدامهای خود توسعه پایدار
روس��تایی را به منظور باال بردن سطح معیش��ت و رفاه مردم مورد توجه
قرار دهد .وی با اش��اره بهاینکه ،این نهاد انقالبیبا توسعه ،رونق و تثبیت
جمعیت روس��تایی در جامعه خدمات ارزشمند و ماندگاری برجای گذاشته
اس��ت ،افزود :بنیاد مسکن از ظرفیتهای قانونی باالیی برخوردار است و
به راحتی میتواند در اجرای برخی پروژههای عمرانی بهویژه شناس��ایی و
بازآفرینی بافتهای ناکارآمد در شهرستانهای استان ورود پیدا کند.
سپس مهندس خواجهای تعامل ویژه با دستگاههای اجرایی و دهیاران را برای توسعه شهرها و روستاهای استان امری ضروری دانست و گفت:
باید از ظرفیت همه دس��تگاههای اجرایی برای توس��عه و رونق روس��تاها و شهرها اس��تفاده نمود .وی ابراز امیدواری کرد که دفتر امور شهری و
شوراهای استانداری نیز ما را همراهی و حمایت نمایند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه دکتر رسولی با بیان اینکه ،در برنامه ایمنسازی در برابر زلزله ،ایمنی ساختمانها و كلیه بناها از اولویت و اهمیت بسیار زیادی برخوردار
است ،گفت :سازمان نظام مهندسی برای اجرای پروژههای عمرانی و ساخت مجتمعهایی برای محرومین استان ،اعالم آمادگی مینماید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان سمنان
نشست بررسی اقدامهای انجام شده در طرح اقدام ملی مسکن
بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست مشترکی با حضور مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،مهندس دهقان -مدیرکل راه و شهرسازی
اس��تان و معاونین مربوطه تش��کیل و ضمن بررسی اقدامهای انجام شده
توس��ط بنیاد مس��کن در طرح اقدام ملی به تبادلنظ��ر درخصوص موارد
مشترک در جهت پیشبرد اجرای طرح پرداخته شد.

نشست مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست مشترکی با حضور مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و حیدریان -مدیرکل منابع طبیعی استان
تشکیل و به تبادلنظر درخصوص تملک اراضی روستایی ،موارد مشترک
و تعامالت فیمابین پرداخته شد.

بدخویی زندگی را تیره و دشوار مینماید -امام جعفر صادق(ع)
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نشست مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیریت شعب پست بانک استان
بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست مشترکی با حضور مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مسکن استان و فروزانخواه -مدیر شعب پست بانک استان
تشکیل شد.
مهندس فالحی از تعامل مناس��ب پست بانک استان برای ارائه خدمات
مطلوب قدردانی کرد .در ادامه به تبادلنظر درخصوص موارد مش��ترک و
تعامالت فیمابین پرداخته شد.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان فارس
مهدی فروردین :ایجاد بسترهای الزم برای افزایش ماندگاری روستاییان در مناطق روستایی

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،محمدمه��دی فروردین -نماین��ده مردم
شهرس��تانهای فیروزآباد ،فراش��بند ،قی��ر و کارزین در مجلس ش��ورای
اس�لامی در دیدار با مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان بر لزوم
بهرهگیری از ظرفیتهای توسعه روستایی در این شهرستانها تأکید کرد
و گف��ت :بودج��ه و اعتبارهای محرومیتزدایی و مناب��ع درآمدی دولت و
نهاده��ا باید منطبق با عدالت برای رفع محرومیت از روس��تاها اختصاص
یابد و هزینه شود.
فروردین همچنین بر لزوم ایجاد بسترهای الزم برای افزایش ماندگاری
روس��تاییان در مناطق روس��تایی و کاهش مهاجرتهای ناخواسته تأکید
کرد و افزود :کاهش مهاجرت در مناطق روستایی با زمینهسازی برای رونق تولید ،تأمین درآمد و معیشت و افزایش اشتغال امکانپذیر است.
س��پس مهندس زمانی با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای توس��عه و محرومیتزدایی در اس��تان و شهرستانهای یاد ش��ده گفت :استان فارس با
بهرهمندی از روس��تاهای پر جمعیت در بس��یاری از مناطق و فزونی ش��اخص جمعیت روستایی و عش��ایری بر جمعیت شهری در این مناطق از
جمله اس��تانهایی اس��ت که بهعنوان پیشتاز در شاخصهای توسعه روستایی قرار دارد .وی با اشاره به در اولویت بودن اتخاذ راهکارهای کاهش
مهاجرتها در اس��تان افزود :كس��انی كه از روستاها به شیراز یا شهرهای بزرگ استان مهاجرت میکنند ،معمو ًال در مناطق حاشیهای این شهرها
سکنی میگزینند کهاین موضوع افزایش پدیده حاشیهنشینی و بالطبع معضالتی را هم ایجاد میکند ،از این رو باید تالش همه دستاندرکاران،
مس��ئوالن ،نمایندگان و دلس��وزان برای توسعه استان در این راستا باشد که از مهاجرتهای ناخواسته به شهرها جلوگیری شود ،بنیاد مسکن نیز
بهعنوان یک نهاد انقالبی در این زمینه وظایف و کارکردهایی دارد ،ش��اخصهای توس��عه روس��تایی در این اس��تان بیانگر آن است که عملکرد
مدیران بنیاد مسکن در شهرستانها برای کاهش مهاجرتهای ناخواسته جهادی و بیباکانه بوده است.
در پایان این نشس��ت مدیران شهرس��تانهای بنیاد مسکن ،معاونین و مدیرکل بنیاد مسکن استان بر لزوم تأمین اعتبارها و تخصیص به هنگام
آن با مشارکت ،همراهی و پیگیری نمایندگان مجلس برای شتاب بخشی به فعالیتهای توسعه روستایی تأکید کردند.

مسلم صالحی :از قابلیتهای شگرف گردشگری در منطقه تنگ براق استفاده بهینه شود

به گزارش روابط عمومی ،مس��لم صالحی -نماینده مردم شهرس��تان اقلید در مجلس شورای اسالمی در دیدار با مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری روستایی در منطقه تنگ براق این شهرستان تأکید کرد و گفت :قابلیتهای شگرف
در توسعه گردشگری این منطقه وجود دارد که باید با مشارکت جوامع محلی و پیگیری مسئوالن مورد استفاده بیشتر باشد.
مسلم صالحی در دیدار با مهندس زمانی ،شهرستان اقلید و منطقه تنگ براق را مجموعه کاملی از استعدادها و قابلیتها برای راهاندازی امکانات
گردش��گری زمس��تانی دانست و افزود :بس��یاری از توانمندیهای حوزه گردشگری در روستاهای حاش��یه تنگ براق و در جای جای شهرستان

هر کس در دلش دین پاک و الهی وارد شود ،او را از غیر خدا باز میدارد -امام جعفر صادق(ع)
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اقلید نهفته اس��ت که مغفول مانده اس��ت و باید بیش��تر از آن استفاده ش��ود .وی همچنین بر لزوم هزینه کرد اعتبارهای مناطق سردسیر با توجه
به محدودیت زمان کار در این مناطق تأکید کرد و گفت :به علت طوالنی بودن فصل س��رما در ش��مال فارس و شهرس��تان اقلید ،زمان کاردر
این مناطق محدود اس��ت از این رو نباید اعتبارهای عمرانی از این مناطق برود و در س��ایر مناطق هزینه شود بلکه باید حتی االمکان اعتبارهای
شهرستان در فصولی که امکان کار بیشتری جود دارد در همین مناطق هزینه گردد.
در ادامه مهندس زمانی با ارائه گزارشی از اجرای طرحهای توسعه در این شهرستان و در سایر مناطق استان گفت :بنیاد مسکن با برنامهریزی
جامع همه شهرس��تانهای اس��تان را در اولویت اجرای برنامههای توسعه روستایی دارد ،شهرستان اقلید نیز از جمله مناطق اولویتدار در توسعه
روس��تایی و گردش��گری است .وی گردش�گری روس�تایی را یكی از انواع گردش�گری و ظرفیت جدید در صنعت گردشگری

دانس�ت كه به دلیل داش�تن جاذبههای برگرفته از آداب ،فرهنگ و رس�وم مختلف در هر روستا مورد توجه بسیاری از
گردشگران داخلی و خارجی است.

به گزارش روابط عمومی ،مهندس عطاا ...زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان در دیدار با دکتر نجابت -نماینده مردم شهرس��تانهای ش��یراز و
زرقان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ترویج الگوی زندگی ساده
از جمله اولویتهای توس��عه روستایی در استان است گفت :در بسیاری از
مناطق روس��تایی استان فارس و از جمله روستاهای شهرستانهای شیراز
و زرق��ان این الگو دنبال ش��ده و نتیجه مناس��بی در مهاجرت معکوس و
افزایش انگیزه زندگی در مناطق روستایی داشته است.
مهندس زمانی با بیان اینکه فارس در بس��یاری از ش��اخصهای توسعه
روس��تایی فراتر از سطح کش��وری عمل کرده است افزود :این شاخصها
در مقاومسازی روستایی ،صدور اسناد مالکیت ،بهسازی مناطق روستایی،
استفاده از سهیمه قیر برای توسعه معابر روستایی و همچنین اجرای طرحهای هادی روستایی نمود یافته است.
س��پس دکتر روحا ...نجابت با یادآوری خدمات بنیاد مس��کن و نظام اس�لامی در محرومیتزدایی و توسعه روس��تایی گفت :در سالهای اخیر
اقدامهای گسترده نظام جمهوری اسالمی در حوزه زیرساختی روستاها از قبیل ساخت مدرسه ،راه و تقویت گردشگری روستایی موجب سازندگی،
تحصیل و اشتغال در آن مناطق شده و موجی از بازگشت روستاییان مهاجر را رقم زده است .وی خواستار توجه بیشتر به مناطق روستایی حاشیه
شهر شیراز و کاهش حاشیهنشینی و افزایش سطح رفاه در این مناطق و بهرهمندی مردم از سهم عادالنه در توسعه شد.
نماینده مجلس شورای اسالمی همچنین تأمین مسکن مناسب برای شهرهای زیر پوشش و روستاهای شهرستانهای شیراز و زرقان را یادآور
ش��د و افزود :تأمین مس��کن متناسب با سطوح درآمدی مردم موضوعی است که باید بهعنوان یکی از آرمانهای نظام اسالمی با فعالیت جهادی
در مناطق محروم دنبال شود.
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مهندس زمانی :ترویج الگوی زندگی ساده از جمله اولویتهای توسعه روستایی در استان فارس است

گشایشهای جدید برای واگذاری اراضی در شهر دهکویه با مشارکت بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترک مدیر بنیاد مسکن شهرستان
الرس��تان با علی اسکندری -شهردار دهکویه و گروهی از اعضای شورای
اسالمی شهر جدید دهکویه شهرستان الرستان ،پیرامون بررسی مشکالت
واگذاری زمین برگزار شد.
در ابتدا مهندس ناصر زائری خواس��تار ایجاد گش��ایشهای جدید برای
تأمین زمین مورد نیاز مس��کن زوجهای ج��وان 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 :در
س��الهای گذشته شاهد شتاب بخش��ی این موارد در شهرستان الرستان

نیکی و احسان ،زکات نعمتهاست -امام جعفر صادق(ع)
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بودهایم که بیش از شاخص متوسط استان فارس رشد بهدست آمده است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان الرستان با بیان برخی از فعالیتهای توسعه در شهرستان الرستان در سال گذشته یاد آور شد :در حوزه واگذاری
زمین در این شهرستان  53هکتار زمین تملک و  300قطعه به متقاضیان واگذار شده است.
در ادامه کارشناسان و مسئوالن در مورد مسائل توسعه در شهر دهکویه نقطه نظرات کارشناسی و راهنماییهای الزم را ارائه نمودند.

مستندسازی شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت و مناطق روستایی استان فارس برای صدور اسناد مالکیت
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
در نشست مش��ترک با سیدمهدی هاش��می -مدیرکل اداره ثبت اسناد و
امالک اس��تان بر لزوم مستندسازی ش��هرهای زیر  25000نفر جمعیت و
مناطق روستایی استان فارس برای تسهیل در صدور اسناد مالکیت تأکید
کرد و گفت :امس��ال با همکاری بین بخشی شاهد گشایشهای جدید در
این حوزه خواهیم بود.
مهندس زمانی با بیان اینکه صدور اس��ناد مالکیت با همکاری مشترک
بنیاد مس��کن و ادارهکل ثبت اس��ناد و امالک در روستاها و شهرهای زیر
 25000نفر جمعیت اس��تان دنبال میش��ود افزود :این رویکرد بخشی از
توس��عه روستایی اس��ت که منجر به قانونمند شدن معامالت در شهرها و
روستاها خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به واگذاری زمین به متقاضیان گفت :از ابتدای اجرای این طرح تاکنون تعداد  98340قطعه زمین واگذار کرده که استان
در این زمینه به شاخص  24/2درصد رسیده است.
س��پس س��یدمهدی هاشمی با اشاره بهاین که توسعه روستایی مقدمه توسعه ملی اس��ت تداوم همکاری ادارههای ثبت و بنیاد مسکن را گامی
ارزشمند در تحقق منویات مقام معظم رهبری در این زمینه برشمرد .وی ابراز امیدواری نمود تا با استفاده از ظرفیتهای قانون ساماندهی عرضه
و تولید مسکن نسبت به صدور اسناد مالکیت اقدام گردد.
مدیرکل اداره ثبت اسناد و امالک استان با اشاره به صدور تعداد  8159جلد سند در زمینه قانون ساماندهی طی سال گذشته در ادارههای تابعه
ثبتی این استان خاطر نشان نمود :نیل به نتایج مطلوب در زمینه تسهیل و تسریع در مستندسازی مناطق محروم و روستایی همگامی ادارههای
مرتبط را میطلبد و با توجه بهاین که توس��عه روس��تایی مقدمه توس��عه ملی است تداوم همکاری ادارههای ثبت و بنیاد مسکن گامی ارزشمند در
تحقق منویات مقام معظم رهبری در این راستا میباشد.
هاش��می در پایان گفت :ضروری اس��ت با توجه به نقش تس��هیلگر قانون ساماندهی در مرتفع نمودن مشکالت تثبیت مالکیت بافت مسکونی
روس��تاها و ش��هرهای زیر  25000نفر جمعیت همکاریهای دو دستگاه همچون سالهای گذش��ته افزایش یابد و از آمادگی مجموعه ثبتی این
استان در تداوم تعامل با ادارههای بنیاد مسکن در این زمینه طی سال جاری خبر داد.

مهندس عبداللهی :ساخت تعداد  200واحد مسکن طرح اقدام ملی در شهرستان خنج دنبال میشود

به گزارش روابط عمومی ،مهندس احمد عبداللهی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
خنج در دیدار با شهردار خنج از آمادگی بنیاد مسکن برای ساخت 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 با اش��اره به فعالیته��ای صورت گرفته در حوزههای عمران
روستایی و طرح اقدام ملی مسکن برای شهرهای زیر  100هزار نفر بنیاد مسکن
ابراز امیدواری کرد که در سال جاری پس از فراهم شدن بسترهای اجرایی بیش
از  200واحد در شهر خنج شروع به ساخت شود .وی اعالم کرد :دولت برای رفع
مشکل مسکن دهکهای سوم تا هشتم جامعه طرح مسکن اقدام ملی را طراحی

کسی که تهیدستی را به خود تلقین نماید ،بخل میورزد و هر که عمر طوالنی را به خود تلقین
نماید ،حریص میشود -امام موسی کاظم(ع)
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بنیاد مسکن در روستاها انکارناپذیر است و بنیاد مسکن خدمات ارزندهای در محرومیتزدایی و عمران و آبادی روستاها
به انجام رس�انده که ش�اهد اینگونه فعالیتها و پیشرفت روستاها و نیز خدماترس�انی به روستاییان و شهرها از جمله
سیل استانهای گلستان ،لرستان ،خوزستان و فارس هستیم.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

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 و گفت :با توجه بهاینکه ادارهکل راه و شهرسازی نسبت
به تحویل زمین به بنیاد مسکن اقدام نموده و آمادهسازی بر روی زمین صورت گرفته ،بستر الزم برای ساختوساز فراهم گردیده است.
در ادامه مهندس محمودی -ش�هردار ش�هر خنج از خدماترسانی به روستاییان قدردانی کرد و گفت :تأثیر فعالیتهای

مهندس محمودی در پایان افزود :امید اس��ت خدماتی که در مورد طرح اقدام ملی بهاین ش��هرداری محول ش��ده در اسرع وقت انجام گیرد تا
بتوانیم در این طرح مشارکت داشته باشیم.

به گزارش روابط عمومی ،در نشست مشترک بخشدار بخش مرکزی شهرستان
قیر و کارزین با مهرآفرین -مدیر بنیاد مس��کن این شهرس��تان بر لزوم نظارت و
کنترل ساختوسازهای غیرمجاز در بخش مرکزی این شهرستان تأکید شد.
در این نشس��ت طرفین در مورد ساختوسازهای غیرمجاز صورت گرفته در سطح
روستاهای بخش مرکزی به بحث و گفتگو پرداختند و مقرر گردید بخشداری مرکزی
با همکاری دهیاران و مسئوالن فنی دهیاریها و بنیاد مسکن شهرستان به شناسایی،
جلوگیری و در نهایت ارجاع ساختوسازهایی از این قبیل به کمیسیون ماده  99برای
اجرای هرچه بهتر مقررات ساخت وساز و طرحهای هادی روستاها بپردازند.
در ادامه مهرآفرین با بیان اینکه ساختوس��از غیرمج��از و بیضابطه ،دور زدن
قانون و از بین بردن حق دیگران اس��ت گفت :قانون در این زمینه با قاطعیت و بدون مس��امحه و اغماض با قانون ش��کنان برخورد خواهد کرد.
وی افزود :کنترل و نظارت بر س��اخت هرگونه ساختمانس��ازی در محدوده طرحهای هادی بر عهده بنیاد مسکن است و در شهرها بخشداری و
شهرداری هر دو بر این موضوع نظارت دارند از این رو در همه موارد قانون تعیین کننده چگونگی ساختوساز است.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان قیر و کارزین گفت :متأسفانه در برخی موارد ش��اهدیم که مهاجرت بیرویه به شهرها و تراکم جمعیت شهری،
گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمانها را در پی دارد و از سویی در مناطق روستایی نیز برخی از ساختوسازهای غیرمجاز چهره سنتی روستا
را مخدوش میکند.
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نظارت و کنترل ساختوسازهای غیرمجاز در بخش مرکزی شهرستان قیر و کارزین

تقدیر فرماندار پاسارگاد از روابط عمومی بنیاد مسکن این شهرستان

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت  27اردیبهش��ت و گرامیداش��ت روز و هفته روابط عمومی در نشستی با حضور صادق فالحی -فرماندار
شهرستان پاسارگاد از عملکرد یاسر غریب -مسئول روابط عمومی بنیاد مسکن این شهرستان با اهدا لوح تقدیری ،قدردانی به عمل آمد.
ص��ادق فالحی با بیان ارزش��های متعال��ی کار در روابط عمومیه��ا گفت :اهمیت جایگاه رواب��ط عمومی در عصر ارتباط��ات و در دورانی که
اطالعرس��انی در همه عرصهها پیش��تاز است ،دوچندان شده اس��ت به گونهای که موفقیت سازمانها ،ادارهها ،ش��رکتها و دوامشان در عرصه
فعالیتهای تخصصی به عملکرد روابط عمومیهای آن وابس��ته اس��ت .وی افزود :روابط عمومی هوش��مند و برنامهریزی شده یکی از ابزارهای
قوی مدیریت افکار اس��ت ،روابط عمومیها بهعنوان اصلیترین حلقه ارتباط بین مدیران و کارکنان بوده و مس��ئولیتهای خطیری در این زمینه
بر عهده دارند.
س��پس مدیر بنیاد مسکن شهرستان پاس��ارگاد گزارشی از فعالیتهای توسعه روستایی ارائه داد و بیان داشت :بدون تردید بخشی از موفقیتها
در این عرصه مرهون همراهی و مساعدت روابط عمومیها و نیز روابط عمومی بنیاد مسکن بوده است.
گفتنی اس��ت یاس��ر غریب ط��ی برهههای مختلف به تهیه و ارس��ال گزارشهای رس��انهای و همچنین به تولید محتوای��ی از محرومیتها و
قابلیتهای توسعه در شهرستان پاسارگاد پرداخته است.

کسی که میانه روی و قناعت نماید نعمت برایش پایدار میماند -امام موسی کاظم(ع)
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مهندس زمانی :ساخت و بازسازی واحدهای آسیبدیده از زلزله در کوتاهترین زمان انجام میشود
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس جمش��یدی -مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان گراش ،معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری،
فضلی -بخشدار مرکزی شهرستان گراش و برخی از مسئوالن محلی به همراه مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان از مناطق زلزله زده
جنوب استان و بخش مرکزی شهرستان گراش بازدید کردند.
در این بازدید مهندس زمانی گفت :س��اخت و بازس��ازی واحدهای آس��یبدیده از زلزله در کوتاهترین زمان انجام میشود .وی در این برنامه از
روستاهای حسینآباد و بشیرآباد و نیز روستای خلیلی که بیشترین آسیب و خرابیها را داشتند بازدید کرد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان از ایجاد خدمات بیمه برای تضمین خسارتهای ناشی از حوادث در مناطق روستایی خبر داد و گفت :ساختمانهایی
که بازسازی میشوند به مدت  12سال بیمه خواهند بود که در صورت آسیب مجدد در اثر زلزله ،بیمه خسارت آن را پرداخت خواهند نمود.
همچنین مهندس خسرو جمشیدی در بازدید از این مناطق یادآور شد :صاحبان واحدهای مسکونی در بخش مرکزی که از زلزله اخیر خسارت
دیدهاند میتوانند مدارک موردنیاز و مستندات خود را تحویل بنیاد مسکن دهند تا وام به آنها پرداخت شود.
در ادامه فضلی گفت :با پیگیریهای انجام ش��ده چادر برای واحدهای مس��کونی آسیبدیده از زلزله تهیه شده است .تسهیالت ویژه کم بهره،
بالعوض و معیش��تی به تعداد  ۱۹۰واحد مس��کونی آس��یبدیده در دهستانهای خلیلی و فداغ و روس��تاهای آن در مدیریت بحران شهرستان و
استان تصویب شده و پرداخت خواهد شد.
گفتنی است به منظور رفع مشکالت مردم و ارزیابیخسارتها در اثر زلزله ،فرماندار شهرستان گراش ،امامجمعه ،مسئول دفتر نماینده مردم در
مجلس شورای اسالمی و برخی مسئولین شهرستان نیز در بخش مرکزی حضور یافتند.

مهندس صف شکن :تأکید بر رعایت حریم طرحهای هادی در روستاهای شهرستان شیراز

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی طرحهای هادی با حضور مهندس
صف ش��کن -مدیر بنیاد مسکن شهرستان شیراز و کارشناسان ادارههای مربوطه
و نیز دهیاران روستاها برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس صف ش��کن بر لزوم رعایت حریم طرحهای هادی در
روستاهای شهرستان شیراز تأکید کرد .وی گفت :طرح هادی سند توسعه  10ساله
روستایی است و باید از ظرفیتها و قابلیتها بهرهگیری مناسب کرد.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان شیراز با س��پاس از دهیاران و اعضای شوراهای
اسالمی به دقت نظر مسئوالن محلی در زمینه رعایت حریم طرح هادی روستاها
تأکید کرد.
مهندس صف ش��کن با اشاره به جاذبه سکونت در روستاهای حاشیه شهرستان
ش��یراز خاطر نش��ان کرد :با سختتر شدن زندگی ش��هری برخی از مردم تصمیم میگیرند به مناطق روستایی از جمله روستاهای حاشیه کالن
ش��هر ش��یراز مهاجرت کنند و به زندگی در روستا پناه ببرند .ش��روع به زندگی در روستا در قدم اول نیازمند انتخاب محلی برای سکونت است .با
توجه به استحکامات کم خانههای روستایی نیاز به ساختوسازهای جدیدی احساس میشود .در این میان برخی افراد سوءاستفاده گر به ساخت
خانههایی به دور از قوانین ساختوساز روی میآورند که باید در رصد و نظارت قرار گیرند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قزوین
رئیس س��ازمان خبرگزاری اس��تان :بنیاد مسکن اس��تان قزوین در تعامل با خبرگزاری ایرنا موفق
عمل کرده است

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان قزوین و حیدری -رئیس س��ازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی
استان به منظور تبادلنظر در مورد فعالیتهای دو دستگاه و تعامل بیشتر در سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی استان قزوین با یکدیگر دیدار
و گفتگو کردند.

کوشاترین مردم کسی است که گناهان را رها سازد -امام حسن عسکری(ع)
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مهاجرت معکوس به مناطق روستایی عنوان کرد و نیز از شیوه همکاری
و تعامل بنیاد مس�کن اس�تان با ایرنا اظهار رضایت کرد و اظهار داشت:
آمادگی کامل داریم تا از فعالیتهای انجام ش�ده توس�ط بنیاد مسکن
گزارشها و اخبار بیشتری را انعکاس دهیم.

انتصاب سرپرست جدید بنیاد مسکن شهرستان بوئین زهرا

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور معاونین و مدیران
قبل و بعد بنیاد مس��کن شهرس��تان بوئین زهرا مدیر جدید این نهاد در
شهرس��تان بوئین زهرا با سمت سرپرس��تی و ابالغ مهندس گونجی-
مدیرکل بنیاد مسکن استان تکریم و معارفه شدند.
در این مراسم مهندس خدایاری -معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان
با ذکر اهمیت شهرس��تان بوئین زهرا به دلیل تعدد مناطق روس��تایی،
گستردگی ،تعدد مراکز کشاورزی و صنعتی مرتبط گفت :مدیریت قبلی
این نهاد در شهرس��تان بوئین زهرا به خوبیبا تعامل و ارتباط نزدیک با
کلیه مس��ئولین و بهویژه مردم منطقه در ارائه خدمات شایسته ،تالش
ش��ایان توجهی کرد که قابل تقدیر اس��ت و امید اس��ت در طول مدیریت جدید با همکاری کارکنان و کلیه مس��ئولین بتوانیم در پیش��برد اهداف
سازمانی خود در این منطقه بیش از پیش موفق باشیم.
در پایان با اهدا لوح تقدیر از تالشهای مهندس پرویز یوسفی فخر -مدیر پیشین بنیاد مسکن شهرستان بوئین زهرا قدردانی و مهندس احمد
مطبوعی بهعنوان سرپرست جدید بنیاد مسکن شهرستان بوئین زهرا معرفی گردید.
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در ادامه مهندس گونجی با اشاره به حجم وسیع فعالیتهای این نهاد در مناطق روستایی گفت :آمادگی کامل داریم تا در صورت افزایش اعتبارها
در تغییر و تسریع پروژههای عمران روستایی اقدامهای سریع تر و شایسته تری را ارائه دهیم.
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در این دیدار حیدری با تشریح رویکرد جدید ایرنا در ارائه عملکرد دستگاهها ،اطالعات و اخبار آنها در ارائه فیلمهای تدوین شده از مصاحبه و
گزارشه��ای پروژهه��ا گفت :این رس��انه با در نظر گرفتن نیاز مردم و دس��تگاههای
اجرایی برای اطالعرسانی بهتر و بیشتر در توضیح مشکالت ،اخبار تولیدی و دریافتی
خ��ود را با تصاویر مرتب��ط در قالب فیلم پروژهها ،اقدامها و مش��کالت ارائه مینماید
کهاین مهم میتواند در ایجاد فضای مفاهمه و اقناع دوس��ویه تأثیر بیش��تری داش��ته
باش��د .وی در ادام�ه فعالیته�ای بنیاد مس�کن را بس�یار تأثیرگذار در

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قم
بازدید وزیر راه و شهرسازی و استاندار قم از پروژههای طرح اقدام ملی مسکن
به گزارش روابط عمومی ،دکتر اسالمی -وزیر راه وشهرسازی ،مهندس
نبیان -مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل س��ازمان ملی زمین
و مس��کن ،دکتر سرمس��ت -اس��تاندار ،دکتر بهش��تی -مع��اون عمرانی
استانداری ،صبوری -مدیرکل راه و شهرسازی ،مهندس بلدی -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از مدیران استان از پروژههای طرح اقدام
ملی مسکن استان قم بازدید نمودند.
در ابت��دا مهن��دس بلدی با س��پاس از همکاری س��ازمان ملی زمین و
مسکن و ادارهکل راه و شهرسازی گزارشی از فعالیتهای در حال اجرای

جدال و ستیزه مکن که درخشندگی و آبرویت میرود -امام حسن عسکری(ع)
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پروژههای طرح اقدام ملی مسکن استان ارائه نمود .وی با اشاره به اهداف کالن بنیاد مسکن برای خدماترسانی به جامعه هدف و خانوادههای
ضعیف افزود :با توجه به درخواس��تهای روزافزون مردم ،بنیاد مس��کن آمادگی دارد در صورت تأمین زمین مناس��ب نسبت به ساختوساز اقدام
نماید.
در ادامه دکتر اس�لامی با اش��اره به آخرین وضعیت پروژههای مسکن مهر در این استان گفت :در مورد تکمیل واحدهای مسکن مهر در استان
قم امروز میتوان اعالم کرد که پروندهاین پروژه در این اس��تان بس��ته ش��ده و پایان آن را اعالم میکنیم .در همین مورد تعداد  ۴۳000واحد در
طرح مس��کن مهر در اس��تان قم بود که از این تعداد تنها یک مجتمع  ۲۵۰واحدی مانده که مش��کل قضایی داشته و پیشرفت  ۹۵درصدی دارد.
وی در مورد راه حل در نظر گرفته شده برای عبور از این شرایط ،افزود :راه حل مهمی که داشته و داریم و به آن پایبند هستیم ،شناخت جامعه
هدف برای صاحبخانه ش��دن اس��ت و برای این منظور طرح اقدام ملی مسکن را شروع کردیم .طرحی که به دنبال آن هستیم تا در سطح کشور
به یک نهضت خانهسازی تبدیل شود و خوشبختانه در همه شهرهای کشور شروع شده است.
س��پس مهندس نبیان با تش��ریح نقش و جایگاهاین سازمان در پیشبرد طرح اقدام ملی مسکن گفت :در زمینه فرمان ریاست جمهوری مبنی بر
اجرای طرح اقدام ملی ساخت و عرضه مسکن و سیاستهای دولت و وزارت راه و شهرسازی ،ساخت تعداد  ۴۰۰هزار واحد مسکونی در سراسر
کشور به منظور ساماندهی بازار مسکن و افزایش عرضه بهاین بازار با هدف پاسخ به نیاز سکونتی شهروندان آغاز شده است.
در پایان مدیرعامل س�ازمان زمین و مس�کن با قدردانی از اقدامهای بنیاد مسکن برای خانه دار شدن مردم و مهندس

بلدی و همکارانش در اجرای طرح یاد شده گفت :بنیاد مسکن استان قم در پیگیری و اجرای طرح اقدام ملی مسکن در
کشور پیشتاز بوده است.

بازدید از روستای قاهان

به گزارش روابط عمومی ،مهندس بلدی -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن
اس��تان ،وصالی -سرپرس��ت دفتر نمایندگی بخش خجلستان و باقری -دهیار
روستای قاهان از زمینهای تملکی بنیاد مسکن و پروژههای عمرانی روستای
یاد شده بازدید نمودند.
در ابتدا باقری گزارش��ی از عملکرد و پروژههای در دس��ت اقدام ارائه نمود و
گفت :بنیاد مسکن بهعنوان متولی امر ساختوساز ،تهیه و اجرای طرح هادی
در روس��تاها با تعامل با بخش��داریها ،شوراهای اس�لامی و دهیاریها برای
توس��عه و تقویت روس��تاها قدم بر میدارد .وی در ادام��ه از تالشهای بنیاد
مس��کن در زمینه تملک و واگذاری زمین روس��تایی ،تهیه و اجرای طرحهای
هادی و ارایه تسهیالت بهسازی مسکن روستایی برای نوسازی و مقاومسازی
اماکن روستایی قدردانی نمود و افزود :فعالیتهای عمرانی بنیاد مسکن موجب شده رغبت روستاییان برای ماندن در روستاها افزایش یابد.
سپس مهندس بلدی بر لزوم استفاده از همه ظرفیتهای قانونی برای حفظ اراضی و جلوگیری ازدست اندازی به آن تأکید نمود و گفت :تأمین
اراضی مسکونی در مناطق روستایی و واگذاری از طریق بنیاد مسکن موضوعی است که باید در توسعه روستایی مدنظر داشت.

نشست ستاد استانی بازآفرینی شهری پایدار

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت س��تاد بازآفرینی ش��هری استان
با حضور دکتر سرمس��ت -اس��تاندار ،دکتر عب��وری -معاون وزیر راه و
شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ،دکتر بهشتی-
معاون عمرانی اس��تاندار ،مهندس صبوری -مدیرکل راه و شهرسازی
اس��تان ،مهن��دس بلدی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از
مدیران استان در استانداری برگزار شد.
در ابتدا اس��تاندار با اش��اره به اهمیت توس��عه بافت شهری و اصالح
بافت فرسوده در ش��هر قم ،اظهار کرد :بهرهگیری از اعتبارهای ملی و

دانش پیشوای خرد است -حضرت محمد(ص)
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پشتیبانگیری اراضی ملی الحاقی به بافت شهری الزمه اجرای پروژههای اولویتدار شهر قم در زمینه بازآفرینی شهری است.
سپس دکتر عبوری با اشاره به تفاهمنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و نیز همکاری شهردارها و شوراها با ستاد بازآفرینی گفت:
پیش از این سازندگان بنای مسکونی در بافت فرسوده شامل  ۵۰درصد تخفیف در هزینه پروانه ساخت بودند که با این تفاهمنامه از بخشودگی
صد در صدی بهرهمند میشوند.
در ادامه مهندس بلدی با اشاره به اقدامهای صورت گرفته بنیاد مسکن در سال گذشته برای شناسایی واحدهای فرسوده مسکونی دربافت که
عمدت ًا با قدمت بیش از هفتاد س��ال و در معابر بس��یار کم عرض واقع ش��ده گفت :با عنایت به تفاهمنامه تنظیم ش��ده با وزارت راه و شهرسازی،
بنیاد مسکن آمادگی دارد جهت آوار برداری خانههای فرسوده اقدام کند .وی به ضرورت همکاری سازمان نظام مهندسی و شهرداری در تخفیف
خدمات مهندسی و بخشودگی عوارض اشاره نمود.

نشست مشترک بخشدار و اعضای شورای اسالمی بخش خلجستان با مدیرکل

شماره  | 176تیـر 99

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��تی ب��ا حضور مهندس بل��دی -مدیرکل و
معاونین بنیاد مس��کن اس��تان ،بافرانی -بخش��دار خجلس��تان ،رئیس شورای
اس�لامی بخش خلجستان و اعضای شورای اسالمی روس��تای نایه به منظور
بررسی مس��ائل مربوط به اجرای طرح هادی و ساخت مسکن برای متقاضیان
روستای نایه در بنیاد مسکن تشکیل شد.
در ابتدا مهندس بلدی گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن ارائه نمود .وی با بیان
مطالبیگفت :تهیه و تأمین مسکن روستاییان از جمله وظایف بنیاد مسکن است
که اگر بتوانیم به سمت توسعه فعالیتهای معیشت محور در روستاها حرکت کنیم
نتیجه آن سکونت پایدار در روستاها میباشد.
مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان در ادامه خواستار افزایش سطح آگاهی عمومی
روس��تاییان برای مش��ارکت در تولید مسکن مقاوم شد و افزود :بنیاد مسکن برای ساختوساز و رفع مشکالت افراد فاقد مسکن آمادگی کامل را
دارد.
در پایان بافرانی در س��خنانی ابراز امیدواری کرد با تعامل و هماهنگی بین دس��تگاههای اجرایی بهویژه بنیاد مس��کن با همفکری و مش��ارکت
شوراهای اسالمی و دهیاریها بتوانیم مشکالت روستاییان را حل کنیم.

نشست مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران با مدیرکل بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالموالمس��لمین هنرمند -مدیرکل
بنیاد ش��هید و امور ایثارگران استان ،مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مسکن
استان و متفکریان -سرپرست اداره حراست به منظور رسیدگی به مشکالت
خانوادههای شهدا و ایثارگران در بنیاد مسکن استان به گفتگو پرداختند.
در ابتدا مهندس بلدی با بیان مطالبیگفت :امروز جامعه اس�لامی و همه
کس��انی که در آن با آسایش و آرامش زندگی میکنند ،مرهون خون پاک
هزاران شهید و جانبازی است که در دفاع از ارزشهای اسالمی جانفشانی
کردند .وی افزود :خدمت به خانوادههای معظم شهدا و جانبازان که در راه
خدا از جان خویش خالصانه گذشتند کاری ارزشمند و نوعی عبادت است.
سپس مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به جایگاه رفیع شهدا
و جانبازان افزود :اگر ش��هدا به لقاء پروردگار دس��ت یافتند بهاین دلیل بود که امام حسین(ع) هدایتگر مسیر آنان بود .وی از برنامههای فرهنگی
بنیاد مسکن همانند دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران و جانبازان قدردانی نمود.
در پایان مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان س��یدمحمود متفکریان -سرپرس��ت اداره حراس��ت را بهعنوان مسئول هماهنگی امور
ایثارگران بنیاد مسکن استان معرفی نمود.

بیان نمودن و آشکار کردن چیزی که هنوز محکم و استوار نشده است سبب فساد و
تباهیش میشود -امام جواد(ع)
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نشست مدیرکل بنیاد مسکن با مدیران شرکت بیمه میهن کشور
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به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس بل��دی -مدیرکل،
یزدان پناه -معاون پش��تیبانی و جمالی -مدیر شعبه بیمه میهن بنیاد مسکن
اس��تان ،صدیقی -مدیر درمان و فتاحی -مدیر امور شعب بیمه میهن کشور
در بنیاد مسکن برگزار شد.
در ابتدا مهندس بلدی از خدماترسانی بیمه میهن به کارکنان بنیاد مسکن
و خانوادههایش��ان قدردانی نمود و خواستار خدماترسانی بهتر و با کیفیت تر
بیمه میهن در زمینه رفاه حال کارکنان و خانوادههای آنان شد.
در ادامه یزدان پناه جهت بهبود خدماترس��انی بیمه میهن خواستار تسریع در
پرداخت پروندههای خسارتی و رفع موانع و مشکالت در پرداخت خسارتها شدند.
س��پس صدیقی گفت :بنیاد مس��کن ی��ک نهاد انقالبی و ی��ادگار حضرت
امام(ره) میباشد و خدمترسانی بهاین نهاد مقدس یک افتخار بزرگ برای این شرکت میباشد.
در پایان اعضاء بر تعامل و همکاری بیشتر برای رفاه حال کارکنان و خانوادههای آنان تأکید نمودند.

نشست مشترک امور شعب بانک تجارت با مدیرکل بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترکی با حضور مرتضوی -مدیر
و معاونین امور ش��عب بانک تجارت استان و مهندس بلدی -مدیرکل
و معاونین بنیاد مس��کن اس��تان در دفتر مدیرکل به منظور گس��ترش
تعاملها و افزایش همکاریهای فیمابین تشکیل شد.
در ابتدا مهندس بل��دی از همکاری مدیران و کارکنان بانک تجارت
در پرداخت تس��هیالت طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی
قدردانی کرد .وی با اشاره به خدمات بنیاد مسکن در حوزههای مختلف،
همکاری بانکهای اس��تان را برای پیشبرد اهداف این نهاد و کمک به
محرومین ضروری دانست و گفت :باید با گسترش همکاریها بین این
دو مجموعه ،گامهای ویژهای جهت تسریع در روند پرداخت تسهیالت به متقاضیان صورت پذیرد.
در ادامه مرتضوی ،بنیاد مسکن را یک نهاد انقالبیخدمتگزار دانست و گفت :بنیاد مسکن نقش ویژهای در محرومیتزدایی بهویژه در روستاها
دارد ک��ه امیدواری��م با همکاری بیش��تر بین این دو مجموعه ،برای ارائه خدمات به مردم بهویژه در زمینه ارائه تس��هیالت به روس��تاییان جهت
مقاومسازی واحدهای مسکونی موفق عمل نماییم .وی ادامه داد :با تعامل هر چه بیشتر بین بنیاد مسکن و بانک تجارت استان میتوان خدمات
مطلوبتری به مردم بهویژه اقشار کمدرآمد ارائه نمود.

نشست در مورد طرح اقدام ملی مسکن

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت خبری اصحاب رس��انه با حضور مهندس
صبوری -مدیرکل راه و شهرس��ازی ،مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان و خاکساری -مدیر امور شعب بانک مسکن استان در مورد طرح اقدام
ملی مسکن در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس بلدی گزارش��ی از اقدامهای طرح اقدام ملی مسکن را ارائه
نمود .وی با تأکید بر همکاری همه دستگاههای اجرایی و خدماترسان استان
در طرح اقدام ملی مس��کن ابراز امیدواری کرد تا با کمک س��ایر دس��تگاهها
بتوانیم این پروژه را در موعد مقرر افتتاح و به مرحله بهرهبرداری برسانیم.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در ادامه گفت 30 :درصد هزینه طرح اقدام ملی

خوشا کسی که زیاده بر نیازش را بخشش نماید و از پرگویی خودداری کند -حضرت محمد(ص)
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به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهن��دس صبوری-
مدی��رکل راه و شهرس��ازی ،مهندس بلدی -مدی��رکل و رضوانپور-
معاون مس��کن شهری بنیاد مسکن اس��تان و کارشناسان مربوطه در
اداره راه و شهرسازی استان تشکیل شد.
گفتنی است در این نشست مسایل مربوط به پیشرفت پروژههای در
دست س��اخت طرح اقدام ملی مسکن در شهر قم و شهرهای اطراف
بررسی و تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.
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بررسی پروژههای طرح اقدام ملی مسکن استان قم
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در قالب پرداخت تسهیالت بوده و  70درصد ،آورده خود متقاضیان میباشد.
مهندس بلدی با اشاره بهضرورت نوسازی بافت فرسوده ،افزود :به دلیل پایین بودن کیفیت مسکن در هسته مرکزی شهر ،این مناطق در حال
خالی شدن از جمعیت و از سوی دیگر سکونت اتباع خارجی در این مناطق درحال افزایش است.
س��پس صبوری گفت :طرح اقدام ملی در اس��تان از س��ال گذشته با همکاری بنیاد مس��کن و بانک مسکن آغاز شد .وی سهمیه استان را تعداد
 9525واحد مس��کونی بیان کرد که باید اجرایی ش��وند و از این تعداد  700واحد در طرحهای مشارکتی است که ساز و کار متفاوتی با طرح اقدام
ملی دارند و از طریق مش��ارکت با بخش خصوصی انجام میش��وند ،شناس��ایی زمین ،پیش نویس پروانه ،برآورد ریالی و مشارکت مشخص شده
است .وی افزود :در شهرهای جعفریه ،دستجرد ،قنوات و کهک زمینهای مناسب شناسایی شده که در مرحله واگذاری به بنیاد مسکن میباشند.
در ادامه خاکس��اری گفت :بانک مس��کن متعهد ش��ده است برای تأمین مالی ساخت بخشی از واحدهای مس��کونی طرح اقدام ملی مسکن ،با
اولویت تس��هیالت صندوق مس��کن یکم اقدام نماید .وی افزود :افرادی که در طرح اقدام ملی مس��کن ثبت نام کردهاند و دارای صندوق مسکن
یکم هستند ،مبلغ یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون ریال تسهیالت دریافت میکنند.
در پایان این نشس��ت مدیرکل راه و شهرس��ازی و مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان از بخش فرآیند ثبت نام متقاضیان تأیید شده در سامانه برای
بارگذاری مدارک نهایی بازدید نمودند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كردستان
برگزاری دوره آموزشی گزارش نویسی و شیوه نگارش نامههای اداری

به گزارش روابط عمومی ،با حضور معاونین ،مدیران و کارشناس��ان بنیاد مس��کن استان ،دوره آموزشی گزارش نویسی و شیوه نگارش نامههای
اداری به مدت  4روز با حضور  25نفر از کارکنان و با هدف آشنایی هرچه بیشتر با نحوه گزارش نویسی و متدهای نگارش نامههای اداری باتوجه
به شیوههای تخصصی و مسائل روز ،برگزار شد.
گفتنی است مدرس این دوره آموزشی ،دکتر احمد پارسا ،استاد تمام دانشگاه ادبیات دانشگاه کردستان بود.

نشست طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش خاوومیرآباد

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ،نشس��تی ب��ا حض��ور دکتر
نصرالهیزاده -رئیس س��ازمان مدیریت و برنامهریزی استان،
دکتر اقبال -فرماندار شهرس��تان مری��وان ،مهندس قادری-
مدیرکل بنیاد مسکن استان ،نقشبندی -مدیرکل منابع طبیعی
اس��تان ،مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان و دکتر
صدیقه حسینی حاصل -کارشناس مسئول دفتر برنامهریزی و
هماهنگی طرحهای بنیاد مسکن کشور در سازمان مدیریت و

از فروتنی و خشوع منافقانه بپرهیز -حضرت محمد(ص)
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برنامهریزی استان به منظور تعامل و همکاری در زمینه انجام طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش خاوومیرآباد از توابع شهرستان مریوان
برگزار شد.
در ابتدا مهندس قادری با بیان مطالبیگفت :این طرح از اهمیت بس��زایی برخوردار اس��ت و از جنبههای مختلف از جمله اقتصادی و اشتغالزایی
برای روستاها دارای ارزش فراوانی میباشد .وی افزود :متأسفانه روستاها دارای متولی مشخصی نیستند و عمران و توسعه روستاها همیشه مغفول
مانده و دارای کم و کاستیهایی بوده است.
س��پس دکتر صدیقه حس��ینی حاصل با بیان مطالبی گفت :طرح توس��عه پایدار منظومههای روستایی طرحی اس��ت یکپارچه که از جهتهای
مختلف ازجمله اقتصادی ،محیطی ،کاربری و اشتغالزایی قابل اهمیت است و منجر به مهاجرت معکوس روستاییان و ماندگاری در روستا میشود.
وی افزود :بخش خاوومیرآباد ،پنجمین پایلوت ما در سطح کشور برای انجام طرح توسعه پایدار منظومههای روستایی است که امیدواریم به نحو
احسن انجام شود.
کارشناس مسئول دفتر برنامهریزی و هماهنگی طرحهای بنیاد مسکن کشور بیان کرد :بعضی از فعالیتهایی که ارگانهای مختلف در روستاها
انجام دادهاند بدون مطالعه بوده و کاس��تیهایی از قبیل بررس��ی روس��تاها بهصورت نقطهای و تک بعدی نگری وجود داش��ته است که باید این
بررسیها درقالب یک طرح منسجم و دارای چهارچوب مشخص انجام پذیرد.
حس��ینی حاصل نیز گفت :بنیاد مس��کن در این باره نقش ارتباطی میان س��ازمانها را ایفا میکند و باید تالش ش��ود میزان تأثیرگذاری و نقش
آفرینی مردم روستا را افزایش دهیم.
در ادامه دکتر حیدریان -مشاور عالی تسهیلگری منظومههای روستایی بنیاد مسکن گفت :طرح توسعه پایدار منظومههای روستایی هم از لحاظ
ابعاد مردمی و هم از لحاظ سیاستهای دستگاهی مورد اهمیت است.
حیدری��ان اف��زود :از جمل��ه ویژگیهای منظومههای روس��تایی میتوان به آورده مردم محل��ی و تعامل با آنان و نیز تعامل با دیگر س��ازمانهای
خدماترسان برای تسهیل انجام این خدمات اشاره نمود.
در پایان دکتر نصرالهیزاده با قدردانی از بنیاد مس��کن به خاطر انجام طرح توس��عه پایدار منظومههای روس��تایی گفت :باید توجه داش��ت که
هزینههای توسعه در استان در مقایسه با سایر استانها بسیار باالست و متأسفانه خروجی کارها با میزان هزینهها مطابقت نمیکند و باید در اجرای
طرح توسعه پایدار منظومههای روستایی در این استان این مهم را مدنظر قرار دهیم ،به همین دلیل باید برنامهریزیها انعطافپذیر بوده ،قدرت
پایش باالیی داشته و هدف اصلی ما در برنامهریزیها آگاه کردن و توانمندسازی مردم باشد.

نشست شوراهای اقامه نماز ،امر به معروف و نهی از منکر و حجاب و عفاف

به گ��زارش روابط عمومی ،با حضور مهن��دس قادری -مدیرکل
بنیاد مسکن استان ،حجتاالسالم فرهادی -قائم مقام مسئول دفتر
نمایندگی ولی فقیه و دیگر اعضا ،نشس��ت شوراهای اقامه نماز ،امر
ب��ه معروف و نهی از منکر و حجاب و عفاف بنیاد مس��کن اس��تان
تشکیل شد.
در ابتدا مهندس قادری در س��خنانی درباره ش��یوههای دعوت به
نم��از ،به فضیل��ت و برکتهای نماز اول وقت اش��اره کرد و گفت:
از برکته��ای نم��از اول وقت در امان بودن از بالهای آس��مانی و
برطرف شدن گرفتاری و ناراحتی است.
س��پس حجتاالس�لام فرهادی با بیان مطالبیب��ا تأکید بر این
موضوع که دین مقدس اسالم حاوی نکتههای غنی و ظریف از بهداشت کامل در زندگی فردی و اجتماعی است گفت :عمل بهاین توصیههای
بهداش��تی ،ضامن س�لامت فردی و اجتماعی فرد است که اس�لام به حفظ سالمتی انس��انها توجه ویژهای دارد ،به همین جهت در ایام شیوع
ویروس کرونا ،برخی از فعالیتهای فرهنگی بهصورت مجازی برگزار میشود.
در ادامه پس از بحث و تبادلنظر ،مواردی به تصویب رسید.

شش چیز در مؤمن نیست :سخت گیری ،زشتخویی ،حسادت ،لجبازی،
دروغ و بیدادگری -امام جعفر صادق(ع)
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به گ��زارش روابط عمومی ،دکتر جنتی -مدیرکل و صیادی -معاون
مس��کن شهری بنیاد مس��کن استان ،روائی -ذیحس��اب بنیاد مسکن
استان ،فتاحیپور -مدیر امور ماشینآالت بنیاد مسکن استان ،نارکی-
نماینده دیوان محاس��بات ،عباس��پور -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان
گچساران و راغپور -رئیس ستاد بازسازی بافت فرسوده شهر دوگنبدان
و هیئت همراه از پروژههای طرح اقدام ملی مس��کن و روند پیش��رفت
فیزیکی بازسازی در محله لبنان و رینگ بافت فرسوده شهر دوگنبدان
در شهرستان گچساران بازدید نمودند.
در این بازدید معاون مسکن شهری و مدیر ستاد بافت فرسوده شهر
دوگنبدان بهصورت جداگانه گزارش��ی از روند اجرایی هر پروژه را ارائه
نمودند.
س��پس دکتر جنتی در بازدید از پروژههای عمرانی گفت :پروژههای
عمرانی با توجه به اهمیت آنها بهعنوان پروژههای اولویتدار در استان مورد توجه هستند و پیشرفت فیزیکی آنها همواره مورد رصد قرار خواهد
گرف��ت .وی مهمتری��ن هدف بنیاد مس��کن را انجام کار با کیفیت در کوتاهترین زمان ممکن دانس��ت و با توجه ب��ه خطرپذیری باالی بعضی از
بافتهای فرس��وده در روس��تاهای اس��تان در موقع بروز حوادث طبیعی همچون زلزله و تأکید بر ضرورت مقاومسازی واحدهای مسکونی افزود:
بتوانیم با همکاری دولت و مش��ارکت مردم برای بازس��ازی و مقاومسازی بافتهای فرسوده در روستاهای استان بیش از پیش گامهای مؤثرتری
را برداریم.
در ادامه پس از بحث و تبادلنظر که در دفتر س��تاد بافت فرس��وده ش��هر دوگنبدان برگزار ش��د راهکارهای الزم برای تسریع در ادامه عملیات
پروژهها توسط مدیرکل ارائه گردید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كهگیلویه و بویراحمد

نشست مدیرکل بنیاد مسکن با رئیس اداره تحقیقات کشاورزی استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حض��ور دکتر جنتی -مدیرکل
بنیاد مسکن استان و دکتر کش��اورز -رئیس اداره تحقیقات کشاورزی
استان و هیئت همراه در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابت��دا دکت��ر جنتی با ارائه گزارش��ی از عملکرد ای��ن نهاد مقدس
در خدماترس��انی به محرومین گفت :تاکن��ون  51درصد از واحدهای
مس��کونی روستایی استان معادل تعداد  46818واحد ،مقاومسازی شده
که امیدواریم با ترویج فرهنگ مقاومس��ازی ساختوس��ازها در مناطق
مختلف اس��تان با همکاری دولت و مشارکت مردم ،این میزان با توجه
ب��ه زلزلهخیز بودن اس��تان افزای��ش یابد و در آین��ده نزدیک در بحث
مقاومس��ازی واحدهای مسکونی شاهد اس��تانی ایمن در برابر حوادثی
مثل زلزله باشیم.
در ادامه دکتر کشاورز با ابراز رضایتمندی از عملکرد بنیاد مسکن گفت :طبق آمارهای ارائه شده معتقد هستیم عملکرد

بنیاد مس�کن و هزینه کردن در روس�تاها توس�ط این نهاد مقدس یکی از عوامل مؤثر جلوگیری از مهاجرت روستاییان به
شهرها بوده است.

در پایان پس از بحث و تبادلنظر پیرامون موضوعهای مختلف فیمابین تصمیمها و راهکارهای الزم ارائه گردید.

همانا خردمند کسی است که به یگانگی خدای تعالی معتقد باشد و فرمانش را
اطاعت نماید -حضرت محمد(ص)
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نشست هماهنگی در مورد تسهیل اخذ تضامن بانکی
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به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور دکت��ر جنتی -مدیرکل،
مهن��دس اصالتزاده -معاون بازس��ازی و مس��کن روس��تایی و مهندس
صیادی -معاون مسکن ش��هری بنیاد مسکن استان ،مهندس متقیپور-
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان کهگیلویه ،تع��دادی از مدیران بانکهای
عامل در این شهرس��تان و مهندس اتابک -فرماندار شهرستان کهگیلویه
ب��ه منظور هماهنگ��ی در مورد تس��هیل اخذ تضامن بانک��ی در پرداخت
تسهیالت مسکن محرومین در مناطق روستایی در فرمانداری شهرستان
کهگیلویه برگزار شد.
در ابتدا مهندس اتابک با ابراز رضایت از عملکرد بنیاد مس��کن استان و
شهرستان در بخشهای مختلف بهویژه مقاومسازی و بازسازی واحدهای
فرسوده در س��طح استان و شهرس��تان و همچنین پیگیری برای ساخت
 3500واحد مسکن محرومین سهمیه اختصاص یافته به استان به اهمیت
س��اخت این واحدها در مناطق روس��تایی و همچنین پیگیری برای تحویل زمین وش��روع عملیات واحدهای طرح اقدام ملی مسکن با همکاری
ادارهها و نهادهای مرتبط اش��اره کرد و گفت :یکی از کارهای ارزش��مندی که در س��ال گذشته از س��وی دولت به شیوه مطلوبیپیگیری میشود
ساخت مسکن محرومین با مدیریت بنیاد مسکن بهعنوان اولین نهاد متولی ساختوساز در مناطق روستایی با توجه به تجربهاین نهاد در بازسازی
و مقاومسازی واحدهای فرسوده در مناطق روستایی میباشد.
در ادامه دکتر جنتی با سپاس از نظر مساعد مسئولین استانی و شهرستانی به بنیاد مسکن جهت پیشبرد اهداف این نهاد از فعالیتهای صورت
گرفته در مورد س��اخت مس��کن محرومین و همچنین پیگیری جهت مراحل اولیه تحویل زمین برای ساخت واحدهای طرح اقدام ملی مسکن در
اس��تان گزارش��ی ارائه داد و ابراز امیدواری کرد که با توجه به برنامه زمانبندی این طرح در جذب تس��هیالت با دستور مساعد فرماندار ،همکاری
مدیران بانکهای عامل و تسریع در پرداخت تسهیالت تا قبل از برنامه زمانبندی شده گامهای مؤثری را برای خانه دار کردن محرومین در این
شهرستان برداریم.
در پایان پس از بحث و تبادلنظر و قول مس��اعد مدیران بانکهای عامل برای همکاری و تس��ریع در پرداخت این گونه تس��هیالت ،اتابک با
قدردانی از همکاری مدیران بانکهای عامل اظهار امیدواری کرد که در زمینه کمک به محرومین بانکها با اس��تفاده مطلوب از قوانین نهایت
تسهیلگری در پرداخت وامهای ساخت مسکن محرومین و همکاری با بنیاد مسکن استان و شهرستان را بیش از پیش خواهند داشت.

نشست هم اندیشی و برنامهریزی اقتصادی

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هم اندیشی و برنامهریزی اقتصادی
بنیاد مس��کن اس��تان با حضور دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
معاونین ،مدیران و کارشناس��ان حوزههای مختلف در بنیاد مسکن استان
برگزار شد.
در ابتدا دکتر جنتی هدف از برگزاری چنین نشستهایی را ارزیابیعملکرد
واحده��ای تابعه و راهکارهای الزم برای رفع موانع و مش��کالت کاری و
پیش��برد اهداف بنیاد مسکن دانس��ت .وی همچنین فلسفه وجودی بنیاد
مس��کن را خدمت به مردم بویژه محرومان دانست و خطاب به همکاران
بیان کرد :با کار و تالش مضاعف و با نگاه بهاینده ،خدمت به مردم را الگو
و سر لوحه کار خود قرار دهند.
در ادامه تصمیمهایی با محوریت مرتفع نمودن مش��کالت ساخت تعداد
 3500واحد مس��کن محرومین و مقاومس��ازی سکونتگاههای روس��تایی در تعهدهای بنیاد مسکن استان و سایر خدمات مواردی مطرح و پس از
بحث و تبادلنظر ،راهکارهای الزم توسط مدیرکل بنیاد مسکن ارائه گردید.

دو چیز از دروغ جدا نمیشود :بسیار وعده دادن و به شدت عذرخواهی نمودن -حضرت علی(ع)
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بررسی وضعیت اراضی واگذار شده به بنیاد مسکن
به گ��زارش روابط عمومی ،در زمینه پیش��برد هر چه س��ریعتر پروژههای
طرح اقدام ملی مس��کن و به منظور بررس��ی وضعیت اراضی واگذاری شده
به بنیاد مس��کن توسط راه و شهرس��ازی برای اجرای پروژههای طرح اقدام
ملی مس��کن و همچنین ثبت نام متقاضیان نشس��تی با حضور دکتر جنتی-
مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن ،مهندس نیک اقبالی -مدیرکل و معاونین
راه و شهرس��ازی اس��تان و س��ایر اعضای کمیته اقدام ملی در بنیاد مسکن
استان برگزار شد.
در ابتدا دکتر جنتی گزارشی از وضعیت پاالیش متقاضیان برای معرفی به
بانکهای عامل و همچنین مواردی مربوط به نقش��ه پروژهها جهت تسریع
در اخذ پروانههای این پروژهها در س��طح استان ارائه نمود که در ادامه پس
از بحث و تبادلنظر تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.
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به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترکی با حضور دکتر جنتی -مدیرکل
و معاونین بنیاد مسکن استان ،مهندس امیری -مدیرعامل شرکت مخابرات
استان و هیئت همراه در مورد موضوعهای مشترک فیمابین در بنیاد مسکن
استان برگزار شد.
در ابتدا دکتر جنتی با تشریح بخشی از خدمات بنیاد مسکن از خدمات شرکت
مخابرات در فراهم نمودن زیرساختهای ارتباط گسترده در سطح روستاهای
استان در زمینه تسهیل دریافت خدمات توسط روستاییان قدردانی کرد.
در ادام��ه مهن��دس امی��ری با اب��راز رضای��ت از عملکرد بنیاد مس��کن و
توانمندیه��ای این نه��اد در پروژههای مختلف و نیز خدمات گس��ترده به
روستاییان در طول انقالب قدردانی کرد.
در پای��ان پ��س از بح��ث و تبادلنظر پیرام��ون موضوعهای فیمابی��ن راهکارها و تصمیمه��ای الزم اتخاذ و به معاونته��ای مربوطه جهت
پیگیریهای الزم ارجاع گردید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مشترک مدیران کل بنیاد مسکن استان و مدیرعامل شرکت مخابرات استان

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گلستان
آغاز عملیات اجرایی جابجایی روستای جنگلده باال

بنا به گ��زارش روابط عموم��ی ،عملیات اجرایی جابجایی روس��تای
جنگلده باال شهرستان مینودش��ت و ساخت تعداد  ۲۰۰واحد مسکونی
توس��ط بنیاد مسکن اس��تان برای اهالی این روستا با حضور استاندار و
تعداد زیادی از مسئوالن استانی و شهرستانی آغاز شد.
مدیرکل بنیاد مس��کن استان در این مراس��م با اشاره به فعالیتهای
بنیاد مسکن در انجام پروژههای بزرگ توسعهای و محرومیتزدایی در
استان گفت :بنیاد مسکن استان در زمینه همکاری و هم افزایی با سایر
دس��تگاههای اجرایی از جمله آب منطقهای ،انتقال روستای جنگلده به
مکان جدید به دلیل واقع ش��دن در کاس��ه و حریم سد نرماب ،زیر آب
رفتن این روستا در صورت آبگیری سد ،لزوم جابجایی این روستا به مکان امن و ساخت تعداد  200واحد مسکونی اهالی این روستا تا پایان سال

نشان منافق سه چیز است -1 :سخن به دروغ بگوید  -2از وعده تخلف کند
 -3در امانت خیانت کند -حضرت محمد(ص)
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اقدام خواهد کرد تا تلخی مشکل  10ساله اهالی روستای جنگلده با سکونت در واحدهای جدید به شیرینی تبدیل شود.
همچنین اس��تاندار در س��خنانی گفت :بنیاد مسکن استان با کارنامهای درخش��ان از سال گذشته تاکنون تعداد  ۱۱000واحد مسکونی در استان
را س��اخته و دس��تگاه تخصصی ساخت مسکن است به همین جهت جابجایی این روستا و ساخت  ۲۰۰واحد مسکونی با برآورد اولیه  700میلیارد
ریال از طرف آب منطقهای به بنیاد مسکن استان واگذار شده است.

تملک  40هکتار زمین از منابع طبیعی در شهرستان مراوه تپه
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بنا به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس قزل س��فلو -مدیرکل
مناب��ع طبیعی و آبخیزداری اس��تان ،اورس��جی -رئیس اداره حقوق��ی و امالک بنیاد
مس��کن اس��تان و مهندس محمودی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان مراوه تپه در
دفترخانه اس��ناد رسمی ،فرآیند انتقال اس��ناد  ۴۰هکتار از اراضی واگذار شده به بنیاد
مسکن استان در قالب ماده  ۴قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن در سه روستای
شهرستان مراوه تپه انجام شد.

بازدید معاون عمرانی استانداری از روستاهای شاهکوه سفلی و چهارباغ

س��یدمحمد حس��ینی -مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان در زمینه بازدید
معاون عمرانی اس��تانداری و هیئت همراه از روستاهای شاهکوه سفلی
و چهارباغ شهرس��تان گرگان بازدید کردند .در این بازدید س��یدمحمد
حسینی گفت :بنیاد مسکن اس��تان در روستای چهارباغ تاکنون 7800
مترمربع زیرس��ازی و آس��فالت 3800 ،مترمربع ساخت کانال و جوی و
 30متر طول ساخت دیوار سنگی انجام داده است و از اعتبارهای سال
 98نی��ز  1میلیارد و  200میلیون ریال برای انجام مطالعات با توجه به
رانش��ی بودن قسمتی از روس��تا و یک میلیارد ریال برای ساخت کانال
در نظر گرفته است.
سیدمحمد حسینی با برشمردن ویژگیهای روستای یاد شده از پیش بینی  6میلیارد ریال اعتبار جهت اجرای جدول ،زیرسازی ،آسفالت و تعریض
پل روستا برای سال  99خبر داد.

بازدید معاون عمرانی استانداری از بهسازی بافت باارزش روستای شاهکوه سفلی

بنا به گ��زارش روابط عمومی ،س��یدمحمد حس��ینی -مدیرکل بنیاد
مسکن اس��تان در جریان بازدید معاون عمرانی استانداری ،مدیران کل
بازرس��ی ،حوزه استاندار ،دفتر امور روستایی استاندار ،فرماندار و بخشدار
مرکزی شهرس��تان گرگان از روستای شاهکوه سفلی این شهرستان با
بیان اینکه بنیاد مسکن استان با توجه به بافت تاریخی و معماری سنتی
روستای ش��اهکوه ،اجرای طرح بهسازی بافت باارزش این روستا را در
دس��تور کار قرار داده است گفت :بنیاد مسکن استان تاکنون  14میلیارد
و  500میلی��ون ری��ال برای حفظ و احیاء بافت این روس��تا هزینه کرده
است که شامل ساخت  500متر طول کانال سرپوشیده 2100 ،مترمربع
ازاره س��ازی 2500 ،متر طول اصالح لب بام و  6500مترمربع کاه گل
میشود.

دروغ ،روزی را کم میکند -حضرت محمد(ص)
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هشت هزار و هشتصد و پنجاه و چهارمین واحد مقاومسازی شده در شهرستان گنبد به بهرهبرداری رسید
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کلنگ عملیات اجرایی  500واحد مسکونی ویژه محرومین به زمین زده شد
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بنا به گزارش روابط عمومی ،هش��ت هزار و هش��تصد و پنجاه و چهارمین
واحد مقاومسازی شده توس��ط بنیاد مسکن استان در شهرستان گنبد و هزار
و دویس��ت و هفتادمین واحد مسکونی ساخته شده ستاد معین بازسازی بنیاد
مس��کن استان خراسان رضوی در شهرس��تان گنبد با حضور معاون عمرانی
استاندار افتتاح شد.
در این مراس��م معاون عمرانی اس��تاندار با س��پاس از تالشهای مجموعه
بنیاد مس��کن بهویژه در جبران خس��ارتهای س��یل به واحدهای مسکونی ،بر
اتمام بازسازی واحدهای مسکونی سیل زده تا پایان خرداد ماه تأکید کرد.

بنا به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور س��یدمحمد حس��ینی-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس غراوی -معاون عمرانی استانداری و
خلیلی -مدیرکل امور ش��هری اس��تانداری و فرماندار شهرستان گنبد ،کلنگ
آغاز عملیات اجرایی س��اخت  500واحد مسکونی ویژه محرومین در روستای
سالق امان لر با اعتبار  325میلیارد ریال به زمین زده شد.
در این مراسم سیدمحمد حسینی گفت :در پی تفاهم بنیاد مسکن با سازمان
مدیریت و برنامهریزی و اس��تانداری به منظور رفع محرومیت و عقبماندگی
و همچنین زدودن فقر از روس��تاهای اس��تان ،مقرر گردید تعداد  3000واحد
مس��کونی ویژه محرومین با اعتباری به مبلغ  1950میلیارد ریال در استان با
اولویت مددجویان کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی ساخته شود که کلنگ آغاز عملیات اجرایی آن در سال  98به زمین زده شد.
س��پس مهندس غراوی با بیان اینکه بنیاد مس��کن اس��تان در بحث مقاومس��ازی و بهسازی خانههای روستایی پیش��تاز است ،گفت :ساکنان
واحدهای مسکونی غیرمقاوم هر چه سریعتر با مراجعه به بنیاد مسکن و استفاده از تسهیالت طرح ویژه نسبت به نوسازی و مقاومسازی خانههای
خود اقدام کنند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گیالن
اجرای پروژههای عمرانی در روستا موجب دلگرمی روستاییان خواهد شد

به گزارش روابط عمومی ،دکتر چگینی -نماینده مردم شهرس��تان رودبار
در مجلس شورای اسالمی ،دکتر ضیایی -فرماندار ،مهندس رضایی مقدم-
بخش��دار خورگام و مهندس قدرتی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان رودبار از
پروژه آسفالت در حال اجرای روستاهای دوسالده و تیه بازدید نمود.
در ابتدا مهندس قدرتی گزارش��ی از روند اجرای پروژه ارائه نمود و گفت:
اعتبار پروژه از محل اعتبارهای قیر رایگان تأمین گردیده و بیش از  10هزار
مترمربع از معابر این روستاها در این پروژه آسفالت خواهد شد.
در ادامه دکتر چگینی با س��پاس از تالشهای بنیاد مسکن گفت :اجرای
این پروژهها موجب دلگرمی روستاییان و رفع چهره فقر در روستا میشود.
س��پس دکتر ضیایی از تالشهای بیوقفه و پیگیری بنیاد مس��کن قدردانی نمود و هدف از این کارها را جلب رضایت مردم از نظام و انقالب
دانست .وی ادامه داد :این کارها آثار خوبیبرای جامعه بهویژه روستاییان دارد.

آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست میدهد و نگرانیها
به او رو میآورد -امام حسین(ع)
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افتتاح فاز اول پروژه ساخت مسجد امام سجاد (ع)
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به گزارش روابط عمومی ،فاز اول پروژه س��اخت مس��جد امام سجاد (ع) روستای
پایین قاضی محله شهرس��تان لنگرود با حضور حجتاالسالموالمسلمین بنی سعید،
مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان و گروهی از اهالی روستا افتتاح و به
بهرهبرداری رسید.
در ابت��دا مهندس اکبرزاده با ارائه گزارش��ی از اجرای این پروژه گفت :فاز اول این
مس��جد شامل فضای نماز برادران و خواهران با مساحت  2200مترمربع ،با اعتباری
بیش از  120میلیارد ریال به اتمام رسیده است و در فاز بعدی ساخت کتابخانه ،دفتر
هیئت امنا ،فضای فرهنگی ،گلدسته و محوطهسازی در دستور کار قرار دارند.
در ادامه حجتاالسالموالمس��لمین بنی سعید با س��پاس از مجموعه بنیاد مسکن
استان گفت :مسجد ،محل ظهور و بروز عبادت بر روی زمین است .مسلمانان برای اطاعت خداوند کارهای ویژهای را در مسجد انجام میدهند.
معنای خاص عبادت را دارد ولی عبادت در معنای گس��ترده خود ش��امل هرگونه پیروی و خشنودی خدا خواهد بود .وی افزود:
این اعمال اگرچه
ِ
مسجد عالوه بر اینکه مکانی برای عبادت و بندگی خداست ،میتواند پایگاه مهمی برای کارهای فرهنگی اجتماعی نیز باشد.
حجتاالسالموالمسلمین بنی سعید ابراز امیدواری کرد در آینده نهچندان دور این مسجد بهقطب فرهنگی -اجتماعی قوی در منطقه تبدیل شود.

بازدید از اجرای طرح هادی روستای حیدرآالت

به گزارش روابط عمومی ،مهندس علیزاده -معاون عمرانی فرمانداری
شهرستان فومن ،بخشدار مرکزی و مدیر بنیاد مسکن شهرستان فومن
از اج��رای پ��روژه طرح هادی روس��تای نمونه گردش��گری حیدرآالت
شهرستان فومن بازدید نمودند.
در ابتدا مهندس عفتی در گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن در روستای
یاد ش��ده گفت :این پروژه شامل اجرای جوی ،جدول ،پیاده رو (سنگ
فرش) و آس��فالت بافت مرکزی روس��تا به مس��احت  1200مترمربع با
اعتباری بیش از  4000میلیون ریال از ردیف اعتبارهای ملی ،اس��تانی
انجام شده است.
در این بازدید مهندس علیزاده با ابراز خرسندی از روند اجرای پروژه گفت :بهسازی معابر روستا و تسهیل در تردد باعث رضایتمندی روستاییان
میشود .وی از تالش مجموعه بنیاد مسکن شهرستان در عمران و آبادانی روستاها قدردانی کرد.

بازدید فرماندار از اجرای طرح هادی روستاهای شالما و چسلی

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،مهندس پورحضرت -فرمان��دار و محمدی -مدیر
بنیاد مس��کن شهرس��تان ماسال ،شورای اس�لامی ،دهیاری و گروهی از مدیران
شهرستانی از پروژه اجرای طرح هادی روستاهای شالما و چسلی بازدید نمودند.
در ابتدا محمدی گزارشی از اجرای پروژه ارائه نمود و گفت :طرح هادی روستای
ش��الما با اعتباری بیش از  7میلیارد ریال اجرا ش��ده است .وی همچنین در مورد
اجرای طرح هادی روس��تای چس��لی افزود :آس��فالت معابر روس��تا به طول یک
کیلومتر از محل قیر رایگان در حال اجرا میباشد.
در ادامه مهندس پورحضرت با قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن در

توسعه و آبادانی روس�تاها گفت :این نهاد با تهیه و اجرای طرحهای
هادی روس�تایی بهویژه عملیات اجرایی و نوس�ازی بافت فرسوده با مشارکت روس�تاییان خدمت شایستهای در روستا
انجام داده که باعث ماندگاری روستانشینان در زادگاهشان شده است.

هیچ کس روز قیامت در امان نیست مگر آن که در دنیا خداترس باشد -امام حسین(ع)
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بنیاد مسکن عمده فعالیتهای عمرانی روستاها را انجام میدهد
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس علیزاده -معاون عمرانی فرمانداری شهرس��تان
فومن ،بخشدار مرکزی و مهندس عفتی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان از پروژه ساخت
پل ارتباطی روستای گشت رودخان بازدید نمودند.
در ابتدا مهندس عفتی گفت :پل روستای گشت رودخان با اعتباری بیش از  9میلیارد
ریال از ردیف اعتبارهای ملی با عرشه فلزی و کولههای بتنی با پیشرفت بیش از 90
درصد در حال ساخت میباشد.
در ادامه مهندس علیزاده گفت :بنیاد مسکن عمده فعالیتهای عمرانی روستاها را با تمام
کاستیها و مشکالت انجام میدهد .وی افزود :فرمانداری شهرستان به منظور ایجاد تعامل
و ارتباط با بنیاد مسکن در زمینه پیشرفت و آبادانی روستاها آمادگی کامل دارد.
معاون عمرانی فرماندار شهرستان فومن ادامه داد :کارکنان بنیاد مسکن با تمام توان برای آبادانی تالش میکنند.
مهندس علیزاده در ادامه از ایجاد فضای بهتر در روستاها و مشارکت باالی روستاییان در چند سال اخیر ابراز امیدواری کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

همچنین مس��ئولین یاد ش��ده از روستای چاله سرای شهرستان ماس��ال از توابع بخش شاندرمن که بر اثر سیالب و رانش زمین ،حاشیه جاده و
نیمی از آسفالت آن تخریب شده بود بازدید نمودند.

تقدیر از روزه اولیها

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور حجتاالس�لام امیر پوررمضانی -دبیر ستاد
اقامه نماز و خوش��رو -مس��ئول روابط عمومی بنیاد مسکن اس��تان به مناسبت فرا رسیدن ماه
مبارک رمضان با هدف تش��ویق و ترغیب روزه اولیها به انجام واجبات دینی ،با اهدای جوایز
فرهنگی از جمله کتاب ،لوح و هدیه به  23نفر از فرزندان همکاران 15 ،نفر از دختران و  8نفر
از پسران روزه اولی ،از آنان تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم دبیر ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان
گفت :این ماه ،در میان مس��لمانان از احترام ،اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار و ماه س��لوک
روحی آنان است و مؤمنان با مقدمهسازی و فراهم کردن زمینههای معنوی در ماههای رجب و
شعبان ،هر سال خود را برای ورود بهاین ماه شریف و پربرکت آماده میکنند.

نشست هماهنگی طرح اقدام ملی برگزار شد

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،نشس��ت هماهنگی طرح اق��دام ملی با
حضور مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس پدرام-
مدیرکل راه و شهرس��ازی استان ،معاونین و کارشناسان دو دستگاه در
سالن جلسات راه و شهرسازی برگزار شد.
در این نشس��ت در مورد مس��ائل و مش��کالت طرح اق��دام ملی در
زمینههای شهرسازی ،معماری و پروژهها در شهرهای رشت ،سیاهکل،
انزلی ،لنگرود ،صومعه س��را ،آستانه اشرفیه و رودسر بحث و تبادلنظر
گردی��د و تصمیمهایی برای رفع مش��کالت و تس��ریع در روند اجرایی
پروژههای طرح اقدام ملی اتخاذ گردید.

کوشنده ترین مرد کسی است که گناهان را رها سازد -امام حسن عسکری(ع)
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ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه مهندس پدرام با اش�اره بهاین که طرح ملی مس�کن یکی از طرحهای اصلی و مهم دولت بهشمار میرود گفت:
ض�رورت دارد اقدامها در این زمینه پیگیری و با س�رعت پیش رود .وی ب�ا قدردانی از اقدامهایی که در مورد ثبت نام
ب�رای ای�ن طرح ص�ورت گرفته ،افزود :باید در انتخاب زمین و خدماتی که قرار اس�ت ارائه ش�ود دق�ت و همه موارد
مدنظر قرار گیرد.

در پایان مهندس اکبرزاده ،با اش��اره به تحویل زمینهای مس��تعد برای اجرای این طرح گفت :طرحهای اولیه تهیه ش��ده است .وی بر اهمیت
موضوع طرح اقدام ملی تأکید کرد و افزود :این طرح یک طرح ملی و مهم برای تأمین مسکن اقشار آسیبپذیر است و کل مجموعه بنیاد مسکن
استان با جدیت تمام موضوعهای مرتبط با طرح را پیگیری و در جهت تسریع در این هدف ملی از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد .امید است
بتوانیم این طرح ملی را به بهترین شکل ممکن به نتیجه برسانیم.

دیدار مدیران کل بنیاد مسکن و دیوان محاسبات
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس اکبرزاده -مدیرکل و سیده فاطمه
رضوی -ذیحس��اب بنیاد مسکن استان با دکتر کردلو -مدیرکل دیوان
محاسبات استان دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا دکتر کردلو گفت :بنیاد مسکن از جمله نهادهای انقالبیمیباشد
که در ابتدای پیروزی انقالب اس�لامی بهدستور حضرت امام(ره) برای
توجه و اهمیت به پایینترین قشر جامعه تأسیس شد .وی از تالشهای
بنیاد مسکن در اجرای پروژههای عمران روستایی قدردانی کرد و افزود:
این تالشها به نحو شایسته قابل رویت میباشند.
مدیرکل دیوان محاس��بات اس��تان گفت :کارکنان دیوان محاس��بات
اس��تان در کن��ار کارکنان بنیاد مس��کن در جهت پیش��برد اهداف قرار
خواهند گرفت و در آبادانی هر چه بیشتر روستاها از هیچ کمکی به بنیاد مسکن دریغ نخواهند کرد.
در ادامه مهندس اکبرزاده با قدردانی از تفکر مثبت و خیرخواهانه دکتر کردلو گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن و وضعیت پروژههای عمرانی
در سطح استان ارائه داد و گفت :هم اندیشی بنیاد مسكن و دیوان محاسبات باعث پیشرفت اهداف در حوزه روستا خواهد شد.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با مدیرکل مدیریت بحران

به گزارش روابط عمومی ،مهندس محمد اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با
مهندس امیر مرادی -مدیرکل جدید مدیریت بحران اس��تان گیالن دیدار و به بحث و
گفتگو پرداخت.
در ابتدا مهندس اکبرزاده با بیان مطالبیگفت :س��وانح قابل پیش بینی نیس��تند ،لذا با
تدابیری آمادگی داش��ته باش��یم تا در زمان بروز سوانح جان و مال خود را در یک لحظه
از دس��ت ندهیم .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 نوس��ازی
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 ابراز امیدواری کرد با حمایت مدیریت بحران بتوانیم اعتبارهای ویژهای برای تجهیز ماش��ینآالت بنیاد مسکن
استان جذب نماییم.
در ادامه مهندس مرادی با قدردانی از بنیاد مس�کن در ترویج فرهنگ مقاومس�ازی در روس�تاها گفت :س�اخت مسکن
مقاوم از راههای مهم پیش�گیری و کاهش تلفات جانی و مالی بعد از س�وانح طبیعی میباشد .وی همچنین با سپاس از مجموعه
کارکنان بنیاد مسکن به واسطه تعاملها و همکاریهای صورت گرفته گفت :مدیریت بحران آمادگی الزم را جهت پیگیری و تخصیص اعتبارها
برای تجهیز ناوگان بنیاد مسکن و همچنین اجرای پروژههای عمرانی در سطح روستاها دارد.

عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند -امام حسین(ع)
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نشست ادارههای اوقاف ،امور خیریه و بنیاد مسکن شهرستان املش با هدف توسعه همکاری

به گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالم خوبرو -رئیساداره اوقافو
امور خیریه شهرستان املش با یعقوب اصغری -سرپرست بنیاد مسکن
این شهرستان در این نهاد دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدا حجتاالس�لام خوبرو با س��پاس از همکاری بنیاد مس��کن
گفت :این دیدار با هدف بررس��ی مش��کالت زمینه��ای موقوفی واقع
در شهرس��تانها و روستاها و همچنین اجرای تفاهمنامه صورت گرفته
فیمابین این دس��تگاهها مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت .وی افزود:
تعام��ل و هم��کاری این دو اداره در ح��وزه وظیفهمندی و در چارچوب
قانون توانس��ته در س��الهای اخیر موفقیتهای بسیاری را برای شهر
املش رقم بزند.
در ادامه یعقوب اصغری نیز با قابل س��تایش دانس��تن روحیه همکاری و تعامل مس��ئوالن اداره اوقاف و امور خیریه ،گفت :همه ما در چارچوب
قانون و زیر سایه نظام مقدس جمهوری اسالمی به مردم خدمت میکنیم و به همین منظور از هر کمکی که در زمینه ارتقای سطح خدمترسانی
به مردم صورت گیرد دریغ نخواهیم کرد .وی همکاری و همیاری ادارهها و نهادها با یکدیگر را موجب پیش��رفت و توس��عه منطقه دانست و ابراز
امیدواری کرد تا با تداوم این نگاه مثبت بتوانیم گامهای مؤثر و پرثمری را در مسیر اجرای مطالبات مردم برداریم.
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ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،مهندس پورعل��ی -معاون سیاس��ی
فرمان��داری ،مهندس قدرتی -مدیر بنیاد مس��کن و گروهی از مدیران
دس��تگاههای اجرایی شهرستان رودبار با حضور در روستای علیآباد با
اهالی روستا دیدار و گفتگو کردند.
در ای��ن دیدار مس��ائلی از قبیل روش��نایی معابر ،مجموعه ورزش��ی،
ساماندهی معابر و ...مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.
در ادام��ه مهندس قدرتی گفت :در س��الهای گذش��ته در روس��تای
علیآب��اد چندی��ن قطعه زمین به اهالی واگذار ش��ده اس��ت و عملیات
تس��طیح وآمادهس��ازی زمین با کارب��ری تجاری به مس��احت ۸۵۰۰
مترمربع توسط بنیاد مسکن در حال اجرا میباشد.
سپس مهندس پورعلی با اشاره به فعالیت بنیاد مسکن گفت :عملکرد بنیاد مسکن در سطح روستاها و اجرای طرح هادی قابل قدردانی است.
وی خواستار همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی در زمینه اراضی روستایی در شهرستان رودبار شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مشکالت روستای علیآباد بررسی شد

مسابقه ضیافت

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان مسابقهای
تحتعنوان ضیافت بهصورت مجازی بین همکاران برگزار ش��د که پس از بررسی
با اهدای لوح تقدیر و هدیه به  5نفر از همکاران (ایوب قاسمزاده ،یعقوب شریفی،
حسین دژم پناه ،غالمرضا غیوری و سامان عبدیپور) ،از آنان تقدیر به عمل آمد.

کسی که میخواهد قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید -امام موسی کاظم(ع)
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان لرستان
پرداخت بیش از  14000میلیارد ریال تسهیالت و کمک بالعوض به سیلزدگان
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ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در
نشست مشترک با خادمی -استاندار از پرداخت بیش از  14000میلیارد ریال
تسهیالت و کمک بالعوض به سیلزدگان لرستانی خبرداد.
مس��عود رضایی بااش��اره به پیش��رفت ۹۰درصدی واحدهای ساخته شده
درمناط��ق س��یل زده اس��تان تصریح کرد :با مش��ارکت و هم��کاری مردم
واحدهای باقیمانده تکمیل و به مردم سیل زده لرستانی تحویل میگردد.
وی ب��ا بیان اینکه تاکنون  ۳۷0۰میلی��ارد ریال کمک بالعوض و بیش از
 11000میلیارد ریال تس��هیالت بانکی به سیلزدگان پرداخت شده تصریح
کرد :در مجموع بیش از  14000میلیارد ریال تس��هیالت و کمک بالعوض
به مردم خسارتدیده ازسیل در استان لرستان پرداخت شده است.

 ۱۴۷0میلیارد ریال اعتبار عمرانی و تسهیالت مسکن روستایی سهم شهرستان کوهدشت

ب��ه گزارش روابط عمومی ،رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در
نشس��ت مش��ترک با نعمتی -فرماندار شهرس��تان کوهدش��ت از صرف
۱۴۷0میلی��ارد ری��ال اعتبار عمرانی و تس��هیالت مس��کن روس��تایی در
شهرستان کوهدشت خبر داد.
مسعود رضایی با اش��اره به سکونت بیش از  ۱۷000خانوار روستایی در
شهرستان کوهدشت ،بر مقاومسازی مسکن روستایی و اجرای دقیق طرح
هادی دراین شهرس��تان تأکید کرد .وی با بیان اینکه  ۴۷درصد واحدهای
مسکن روس��تایی شهرستان کوهدشت مقاومس��ازی شده گفت :عملیات
بهسازی و بازسازی  6900واحد مسکن روستایی در این شهرستان اجرایی
شده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن استان با اشاره به اجرای طرح هادی در تعداد ۷۸
روس��تای شهرستان کوهدشت افزود :بیش از  380میلیارد ریال اعتبار در قالب بهسازی معابر روستایی ،اجرای مقاطع هیدرولیکی ،پیاده روسازی
و آسفالت معابر هزینه شده است.

ساخت تعداد  2000واحد مسکن محرومین در استان
به گزارش روابط عمومی ،مسعود رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
در نشس��تی با حضور امیری -معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار که
به منظور بررس��ی پیشرفت فیزیکی ساخت مسکن محرومین و در زمینه
تأمین مس��کن برای خانوادههای نیازمند و فاقد س��رپناه مناسب در سطح
روس��تاهای استان تش��کیل شد با اشاره بهاینکه؛ براس��اس تفاهمنامهای
که بین س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور ،بنیاد مسکن کشور و استانداری
منعقد گردیده ساخت تعداد  2000واحد مسکونی روستایی از مهرماه سال
گذشته در سطح روستاهای استان شروع شده است.
رضای��ی با بیان اینک��ه جامعه هدف م��ا خانواره��ای دارای واحدهای
مس��کونی غیرمقاوم و درمعرض خطر و خانوارهای محروم فاقد مس��کن

طلب علم بر هر مسلمانی واجب است همانا خدا جویندگان علم را دوست دارد -حضرت محمد(ص)
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ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مناسب و ساکن در روستاها میباشند بر پیگیری جهت تمدید تفاهمنامه منعقده و اخذ سهمیه هر چه بیشتر برای تأمین مسکن محرومین استان
تأکید نمود.
وی همچنین با بیان اینکه  103000واحد مسکن روستایی در استان بازسازی وبهسازی شده است تصریح کرد:طی سال گذشته  ۲۰هزار واحد
مسکن روستایی درقالب بازسازی واحدهای سیل زده و طرح ویژه مسکن روستایی در استان ساخته شده است.
گفتنی اس��ت رضایی در نشس��ت بررسی پیشرفت مناطق سیل زده استان لرس��تان که با حضور امیری -معاون امور عمرانی استانداری لرستان
برگزار شد ،از پیشرفت  ۹۰درصدی بازسازی واحدهای احداثی در لرستان خبر داد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان مازندران
بازدید از اجرای طرح هادی روستای خرما کال
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به گزارش روابط عمومی ،امید حق پناه -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تانهای
قائمش��هر و س��یمرغ ،مهندس کم��ال علیپور -نماین��ده حوزهه��ای انتخابیه
شهرستانهای قائمشهر ،سیمرغ ،جویبار و سوادکوه در مجلس شورای اسالمی،
مهندس خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مس��کن استان و سایر مسئولین از پروژه
اجرای طرح هادی در روستای خرما کال شهرستان قائمشهر بازدید نمودند.
در این بازدید حق پناه با بیان این موضوع که بنیاد مس��کن با تمام توان خود
برای عمران و آبادانی روستاها تالش نموده و درحال اجرای پروژههای عمرانی
اس��ت گفت :اجرای طرح هادی در روستا که اس��تقرار منابع ،امکانات رفاهی و
معیشتی را به دنبال دارد نیازمند حمایتهای مسئولین بهویژه نمایندگان مجلس
ش��ورای اس�لامی برای تخصیص به موق��ع اعتبارها جهت پیش��برد برنامهها
میباش��د .وی در مورد اجرای طرح هادی روس��تای خرما کال گفت :این پروژه که با مشارکت دهیاری روستای یاد شده همراه بود با اعتباری به
مبلغ  21میلیارد و  850میلیون ریال از منابع ملی و اس��تانی س��الهای  98و  97و همچنین خودیاری بوده که عملیات ،اجرا و قابل بهرهبرداری
میباشد.
در ادامه مهندس علیپور با قدردانی از عملکرد بنیاد مس��کن در اجرای فعالیتهای عمرانی در روس��تاها ،خواس��تار پیگیریهای الزم در زمینه
عمران وتوسعه روستاها شد و نتیجهاین پیگیریها را مهاجرت معکوس و حضور جوانان در محیط روستا ورونق فعالیتهای کشاورزی و ...دانست.
در ادامهاین بازدید دهیاران و اهالی روستاهای یاد شده از فعالیتهای عمرانی بنیاد مسکن و عملکرد خوب این نهاد قدردانی کردند.

نشست مدیرکل بنیاد مسکن با دکتر باقرزاده

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مشترک مهندس خانی نوذری -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان با دکتر باقرزاده -نماینده مردم شهرستانهای بابلسر و
فریدونکنار در مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
در ابت��دا مهن��دس خانی نوذری با ارائه گزارش��ی از رون��د فعالیتهای بنیاد
مس��کن در سطح استان بهویژه در شهرس��تانهای بابلسر و فریدونکنار گفت:
بنیاد مس��کن بهعنوان دس��تگاه متولی عمران و آبادانی در روستاها با فعالیت
در حوزههای مختلف از جمله اجرای طرح هادی روس��تایی ،بهسازی مسکن
روس��تایی و ...توس��عه و آبادانی روستاها را به دنبال داش��ته که هماکنون نیز
این روند با مش��ارکت ،تعامل ،همكاری مردم و همچنین ش��ورای اسالمی و
دهیاریها ادامه دارد و در ادامه مس��یر نیز حمایت همهجانبه مسئولین بهویژه
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در سرعت بخشیدن به اجرای این پروژهها مؤثر و ضروری میباشد.
س��پس دکتر باقرزاده با خرس�ندی از عملکرد وروند فعالیتهای خوب عمرانی بنیاد مس�کن در روس�تاها از یک س�و

هر کس اندوه و مشکل مؤمنی را برطرف نماید خداوند در روز قیامت اندوه را از
قلبش برطرف سازد -امام رضا(ع)
77
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خواس�تار پیگیری مطالبات مردمی توسط مس�ئولین این نهاد از طریق نمایندگان مجلس شورای اسالمی و از سویی دیگر
تعامل و همكاری مردم و دستگاههای اجرایی ذیربط ،دهیاریها و شورای اسالمی روستاها با بنیاد مسکن جهت گسترش
و سرعت بخشیدن فعالیتهای عمرانی در روستاها برای رفع نیازهای مردم را خواستار شد.

در پایان مهندس علی اصغر محمودی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تانهای بابلسر و فریدونکنار نیز از فعالیتهای انجام شده و در دست اقدام
بنیاد مسکن در بخشهای مختلف از جمله اجرا و بازنگری طرح هادی ،صدور سند روستایی ،بهسازی مسکن روستایی و ...گزارشی را ارائه نمود.

بازدید از پروژه اجرای طرح هادی روستاهای خرمنه علیا وتجن کال علیا
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به گزارش روابط عمومی ،نمینی -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرستان چالوس،
محمدی فیروز -معاون فرماندار و ش��مس -بخش��دار بخش مرکزی شهرس��تان
چال��وس از اجرای طرح هادی در روس��تاهای خرمنه علیا وتجن کال علیا از توابع
بخش مرکزی این شهرستان بازدید ،سپس با یکدیگر گفتگو و موارد مربوط بهاین
طرح را بررسی نمودند.
نمینی در مورد مشخصات پروژه اجرای طرح هادی روستاهای تجن کال علیا و
خرمنه علیا گفت :پروژه اجرای طرح هادی روس��تای تجن کال علیا شامل اجرای
جدول ،کانیو و زیرسازی با اعتباری به مبلغ  700میلیون ریال از محل اعتبارهای
ملی ،قیر و اجرای طرح هادی در روس��تای خرمنه علیا نیز ش��امل اجرای جدول،
کانیو و زیرس��ازی با اعتباری به مبل��غ  500میلیون ریال به انضمام قیر اجرا و به
پایان رسید .وی همچنین به اجرای پروژه پل روستای مازوپشته نیز اشاره کرد و افزود :با توجه به سیالبیبودن مسیر و در راستای دفع و هدایت
آبهای باالدس��ت ،پل روس��تای مازوپش��ته با اعتباری به مبلغ  1000میلیون ریال از محل حوادثی در طول  9متر و ارتفاع  2/5متر توس��ط بنیاد
مسکن اجرا شد.
س��پس معاون فرماندار و بخش��دار بخش مرکزی شهرستان چالوس با اش��اره به اقدامهای خوب بنیاد مسکن در روستاها از فعالیتهای انجام
شده قدردانی کردند.

بازدید از اجرای طرح هادی در روستای والمده

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهدی عبدی -مدیر بنیاد مس��كن شهرس��تان نکا،
مهندس خانی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،حجتاالسالموالمسلمین خالقی-
نماینده طالب در حوزه علمیه ش��هر قم ،اعضای شورای اسالمی و دهیار ازپروژه
طرح ه��ادی درحال اجرای روس��تای والمده هزار جریب شهرس��تان نکا بازدید
کردند.
در ابتدا مهدی عبدی در این مورد گفت :در بازدید از اجرای طرح هادی روستای
والم��ده به طور همزمان وضعیت عمران و آبادانی در بخش��های دیگر روس��تا و
فعالیتهای بنیاد مس��کن در حوزههای مختلف بهس��ازی مسکن ،صدور سند و...
بررسی شد .وی به پروژه اجرای طرح هادی دراین روستا اشاره کرد و افزود :پروژه
اجرای طرح هادی روس��تای والمده شامل زیرسازی و آسفالت به طول  ۸۰۰متر
و مجموع هزینه برای اتمام اجرای طرح هادی به مبلغ  ۹میلیارد ریال با توجه به
صعب العبور و کوهستانی بودن روستا در حال اجرا میباشد.
در این بازدید حجتاالسالموالمس��لمین خالقی از این اقدام خوب و جهادی بنیاد مس��کن که برای عمران و آبادانی روس��تاها گام بر میدارد
قدردانی کرد.

علم میراث گرانبهایی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینهای است صاف -حضرت علی(ع)
78
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به گزارش روابط عمومی ،علی شیرازی -مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری،
مهندس خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس آقایی -معاون فنی
فرمانداری شهرستان جویبار و فقیه -بخشدار گیلخواران از پروژه در حال اجرای
پل روستای الریم و همچنین اجرای طرح هادی روستای کردکال در شهرستان
جویباربازدید نمودند.
در ابتدا محسن باقری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان جویبار گفت :پروژه اجرای
طرح هادی روستای کردکال درفاز اول شامل اجرای آسفالت به طول  700متر به
مساحت  5250مترمربع و همچنین عملیات زیرسازی به مساحت  5250مترمربع
در مس��یرخیابان شهیدان کلیجی روستای کردکال با مش��ارکت شورا و دهیاری
انجام و به اتمام رسید.
باقری به پروژه پل درحال س��اخت روس��تای الریم اش��اره کرد و افزود :پروژه پل روس��تای الریم با اعتباری به مبلغ  8میلیارد ریال از منابع
اعتبارهای حوادثی شروع و در حال ساخت میباشد.
سپس مهندس خانی نوذری با سپاس از همکاری و همیاری دهیاریها ،مشارکت آنها در اجرای طرحهای عمرانی روستایی را سبب تسریع در
انجام پروژهها دانست کهاین مهم در نهایت رضایت قشر زحمتکش روستاییان را به دنبال دارد.
در پایان ش��یرازی و فقیه با س��پاس و ابراز خرس��ندی از روند اجرای پروژههای عمرانی در بخشهای مختلف در شهرستان جویبار توسط بنیاد
مس��کن ،تس��ریع در اجرا و اتمام پروژهها ،ادامه فعالیتهای عمرانی بنیاد مس��کن در فازهای بعدی و همچنین مشارکت و همیاری دهیاریها را
مورد تأکید قرار دادند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از اجرای پروژههای عمرانی بنیاد مسکن در شهرستان جویبار

بازدید از منطقه رانشی در روستای جلیرود

به گزارش روابط عمومی ،حسن روحی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بابل ،دکتر
صفایی -مش��اور طرح تثبیت رانش ،مهندس خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان ،کارشناس��ان حوزه فنی و اجرایی و مس��ئولین محلی از منطقه رانش��ی در
روستای جلیرود بخش بندپی شرقی شهرستان بابل به منظور بررسی وضعیت میزان
خسارت وارد شده و تمهیدهای الزم برای بازسازی از منطقه رانشی بازدید کردند.
روحی در این مورد گفت :رانش زمین در روس��تای جلیرود موجب تخریب مسیر
جادهای و ارتباطی شد.

معاون فرماندار :پروژههای عمرانی بنیاد مس��کن در شهرستان گلوگاه فعال و عملکرد این مجموعه
قابل تقدیراست

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،سیدرضاهاش��می -مدیر بنیاد مس��كن
شهرس��تان گلوگاه ،حجتاالس�لام س��لیمانی کوتنایی -مسئول حوزه
نمایندگ��ی ول��ی فقیه بنیاد مس��کن اس��تان ،معاونی��ن برنامهریزی و
سیاسی -امنیتی فرمانداری شهرستان گلوگاه ،دهیار و شورای اسالمی
روس��تاها و ....از پروژههای عمرانی بنیاد مسکن در بخشهای اجرای
پل ،آس��فالت ،اجرای دیواره س��نگی و ...در روس��تاهای خورش��یدکال،
ولمازو ،لمراسک در بخش مرکزی ،کلباد شهرستان گلوگاه و همچنین
روستاهای نیاال و آغوزدره در بخش هزارجریب بازدید نمودند.
در ادامهای��ن بازدید مهن��دس یال -معاون برنامهری��زی و جعفری-

کیفر سه گناه به قیامت نمیماند -1 :عاق پدر و مادر  -2ظلم و تجاوز به مردم  -3ناسپاسی در
مقابل احسان و نیکی -حضرت محمد(ص)
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معاون سیاس��ی امنیتی فرمانداری شهرس��تان گلوگاه با اش��اره به فعالیتهای خوب بنیاد مس��کن که نقش بس��زایی در محرومیتزدایی دارند از
عملکرد مدیریت و کارکنان این نهاد در شهرستان گلوگاه قدردانی نمودند.
در پایان این بازدید حجتاالس�لام س��لیمانی کوتنایی با س��پاس از روند خوب اجرای پروژههای عمرانی در شهرستان گلوگاه و نیز از مسئولین
شهرستانی به واسطه حمایتها و همراهی مجموعه مدیریت و همکاران مستقر در بنیاد مسکن این شهرستان در اجرای پروژههای یاد شده و...
تقدیر نمود .وی همچنین خواستار تداوم خدمات این نهاد با همدلی و همکاری همه مسئولین ذیربط شد.

نشست کارگروه توسعه روستایی شهرستان عباسآباد برگزار شد
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کارگروه توسعه روستایی با حضور
عب��اس همپا -فرماندار شهرس��تان عباسآباد ،مع��اون امور عمرانی و
برنامهریزی فرمانداری ،مدیران ،رؤس��ای ادارهها و نهادهای مرتبط در
فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در ابتدا مقدم -سرپرس��ت دفتر نمایندگی بنیاد مس��کن شهرس��تان
عباسآب��اد به موارد مطرح ش��ده در این نشس��ت اش��اره کرد و گفت:
نشس��ت کارگروه توس��عه روس��تایی با موضوع بررس��ی جزء یک بند
ال��ف ماده  27قانون برنامه شش��م با تأکید فرماندار شهرس��تان براین
مهم که همه دس��تگاههای اجرایی و دولت��ی باید هماهنگی و همدلی
مناس��بیبرای اجرای دقیق طرحها و برنامهها را داش��ته باشند تا روند
انجام امور تسریع یابد ،برگزار شد.
مقدم با ارائه گزارش��ی از روند فعالیتهای بنیاد مس��کن در شهرس��تان در حوزههای مختلف تصریح کرد :زیرساختهای روستایی سرمایههای
عمومی و اجتماعی روس��تاها هس��تند که بدین جهت توسعهاین زیرساختهای اجتماعی ،فیزیکی و نهادی باعث بهبود شرایط و کیفیت زندگی و
معیشت مردم و ارتقای کارایی زندگی اجتماعی و اقتصادی آنان خواهد شد.
س��پس همپا با بیان مطالبیگفت :ایجاد توس��عه و نگهداری زیرساختهای روس��تایی ،صرف ًا تزریق نهادههای سرمایهای به یک جامعه با تولید
سنتی نیست ،بلکه هدف ،ایجاد ساز و کارها ،نهادها و مدیریت جدیدی است که در عمل نیازمند مشارکت وسیع روستاییان است.

نشست مشترک مدیر بنیاد مسکن و رئیس بهزیستی شهرستان گلوکاه
به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترک فیمابین بنیاد مسکن و
اداره بهزیس��تی شهرس��تان گلوگاه با هدف بررس��ی مشکالت و موانع
تأمین مس��کن خانوارهای تحت پوشش بهزیس��تی و همچنین بررسی
روند ارائه خدمات در این حوزه در اداره بهزیس��تی این شهرستان برگزار
شد.
در ابتداهاش��می -مدیر بنیاد مس��كن شهرس��تان گلوگاه در این مورد
گفت :در این نشس��ت مدیران دو دستگاه گزارشی از عملکرد مجموعه
خود را در زمینه خدمات ارائه شده به خانوارهای تحت پوشش بهزیستی
ارائه و برای رفع برخی مشکالت موجود نیز با یکدیگر تبادلنظر نمودند.
س��پس کاظمی -رئیس بهزیس��تی شهرس��تان گلوگاه نی��ز از تعامل
مدیریت و کارکنان بنیاد مس��کن شهرس��تان در زمینه ارائه خدمات به
خانوارهای تحت پوشش بهزیستی برای خانه دار نمودن این قشر قدردانی نمود.

قیمت و ارزش هر کس بهاندازه کاری است که به خوبی میتواند انجام دهد -حضرت علی(ع)
80

افتتاح واحدهای بازسازی در شهرستان آشتیان

از س�یالب فروردین ماه سال  98گفت :مقاومس�ازی واحدهای مسکونی روستایی نقش مهمی را در کاهش خسارتهای
ناشی از بالیای طبیعی دارد که امیدواریم در این زمینه بتوانیم به سطح قابل قبولی در استان مرکزی برسیم گرچه تاکنون
هم اقدامهای قابل توجه بسیاری انجام شده است .وی افزود :اعتبارهای خوبی در استان تخصیص یافته و امید آن میرود که با تزریق
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به گزارش روابط عمومی ،افتتاح و بهرهبرداری از هزار و پانصد و پنجاه
و دومین واحد بازس��ازی شده از سیل فروردین ماه  98با حضور مهندس
آقازاده -استاندار ،زندیه وکیلی -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری،
جهان میرزایی -فرماندار شهرستان آشتیان ،مهندس رضافرح -مدیرکل
بنیاد مسکن استان و گروهی از مدیران استانی و شهرستانی در روستای
مزرعه نو از توابع شهرستان آشتیان انجام گرفت.
مهندس رضافرح با ارائه گزارشی از آسیبهای وارد شده به واحدهای
مس��کونی کم دوام و بیدوام در شهرس��تان آش��تیان و نیز با اشاره به
نوسازی و مقاومسازی واحدهای مسکن روستایی در استان گفت :تعداد
 9500واحد مسکونی روستایی استان مرکزی در سال گذشته نوسازی و مقاومسازی شده است.
همچنین مهندس آقازاده با قدردانی از پیگیریهای مس�تمر مس�ئولین بنیاد مسکن در بازسازی واحدهای آسیبدیده
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان مركزی

این اعتبارها ش��اهد مقاومس��ازی سطح وسیعی از بافتهای فرسوده در روستاها ،کمک بهایجاد اشتغال و اقتصاد روستا و به سبب آن کاهش نرخ
بیکاری در استان باشیم.
گفتنی است مسئولین در ادامه از پروژه مجموعهسازی  106واحدی شهرستان آشتیان در روستای مزرعه نو بازدید کردند.

افتتاح واحدهای بازسازی در شهرستان خنداب

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مراس��م افتتاح و بهرهب��رداری نمادین از
هزار و هش��تصد و پنجاهمین واحد بازس��ازی ش��ده از سیل فروردین
 ۹۸اس��تان مرکزی در روس��تای امامزاده دهچال شهرستان خنداب با
حضور مهندس آقازاده -استاندار ،زندیه وکیلی -معاون هماهنگی امور
عمرانی اس��تانداری ،مهندس رضافرح -مدیرکل بنیاد مس��کن استان،
علی بیگی -فرماندار شهرس��تان خنداب و گروهی از مدیران استانی و
شهرستانی برگزار شد.
در ابتدا مهندس رضافرح با ارائه گزارش��ی از روند بازسازی در سطح
اس��تان و شهرس��تان گفت :در مجم��وع تعداد  4800واحد مس��کونی
آس��یبدیده در س��طح استان در حال بازس��ازی میباشد که از این تعداد  788واحد آس��یبدیده مربوط به شهرستان خنداب و تعداد  26واحد نیز
مربوط به روستای امامزاده دهچال میباشد .وی افزود :در حال حاضر بازسازی  198واحد مسکونی در شهرستان خنداب به اتمام رسیده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با اشاره بهایمنسازی آبراههها و مسیلها در دو روستای سوزان و نوده که در جریان سیالب دچار آسیب شدهاند
گفت :حدود  4میلیارد ریال اعتبار برای ایمنس��ازی در این دو روس��تا تخصیص یافته که در روس��تای نوده  100درصد و در روستای سوزان 10
درصد پیشرفت داشته است.
س��پس مهندس آقازاده با قدردانی از فعالیتهای صورت گرفته در س��طح اس��تان و همچنین شهرستان خنداب گفت :بنیاد مسکن با اقدامها و
عملکرد خالصانه خود نقش مهمی در تحقق اهداف انقالب و اندیش��ههای امام(ره) داش��ته و دارد که ما یک نمونه آن را در جریان مقاومسازی و
بازس��ازی واحدهای مسکونی کم دوام ،بیدوام و آس��یبدیده درسطح استاندیدهایم و امروز نیز شاهد بهرهبرداری از واحد بازسازی شده هستیم
که گامی مهم برای محرومیتزدایی در روستاها و پیرو آن کاهش مهاجرتها میباشد.

سه چیز محرومیت به بار میآورد :پافشاری در درخواست (از مردم) ،غیبت و مسخره نمودن -امام صادق(ع)
81
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افتتاح واحدهای بازسازی در شهرستان فراهان
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور اکرمی -معاون سیاس��ی،
امنیتی و اجتماعی اس��تاندار مرکزی ،حس��ن خزاییپور -فرماندار شهرس��تان
فراهان ،مهندس رضافرح -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،نمایندگان کمیته
امداد استان و گروهی از مدیران استانی و شهرستانی واحدهای بازسازی شده
ازسیل فروردین ماه سال  1398توسط بنیاد مسکن استان و با همکاری کمیته
امداد امام(ره) در روستای فشک از توابع شهرستان فراهان انجام گرفت.
مهن��دس رضافرح با ارائه گزارش��ی از آس��یبهای وارد ش��ده به واحدهای
مس��کونی کم دوام و بیدوام در س��طح اس��تان در بارندگیهای فروردین ماه
س��ال  1398گفت :در شهرستان فراهان حدود  5689واحد مسکونی روستایی
وجود دارد که تعداد  1266واحد با اس��تفاده از تس��هیالت مسکن روس��تایی و  219واحد با استفاده از تسهیالت بازسازی ،مقاومسازی شده است.
وی افزود :در روستای فشک بیش از  440واحد مسکونی وجود دارد که تعداد  30واحد با استفاده از تسهیالت طرح ویژه و  2واحد با استفاده از
تسهیالت بازسازی در حال ساخت میباشند.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان تصریح کرد :تسهیالت در نظر گرفته شده برای بازسازی و مقاومس��ازی شهرستان فراهان مبلغ  328میلیارد و
 400میلیون ریال میباشد.
مهندس رضا فرح ادامه داد :حدود  1883تن سیمان اهدایی از طرف مقام معظم رهبری نیز در اختیار متقاضیان شهرستان فراهان قرار گرفته است.
س��پس اکرمی -معاون سیاس��ی ،امنیتی و اجتماعی استاندار با قدردانی از تالشهای شبانه روزی و پیگیریهای مستمر مسئولین بنیاد مسکن
در بازس��ازی واحدهای آس��یبدیده از سیالب فروردین ماه سال  ،98اقدامهای انجام شده توس��ط این نهاد در سطح استان را زمینه ساز عمران
و آبادانی و مقاومس��ازی بافتهای فرس��وده روستاها دانست و گفت :با نهادینه کردن تفکر مقاومس��ازی واحدهای مسکونی روستاییان میتوان
تأثیرهای منفی و مخرب ناشی از بالیای طبیعی و حوادث قهری را به حداقل ممکن رساند.
گفتنی است در این مراسم بهصورت نمادین کلید واحد مسکونی به همراه هدایایی به مالک آن اهداء گردید.

مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد مسکن شهرستان خمین

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م تکریم و معارفه مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان خمین با
حضور مهندس طهرانی -فرماندار شهرس��تان خمین ،مهن��دس رضافرح -مدیرکل و گروهی
از معاونین بنیاد مس��کن اس��تان و بخشداران شهرس��تان خمین در فرمانداری این شهرستان
برگزار شد.
در این مراس��م ،از زحمته��ا و اقدامهای مهندس محمدکاظ��م آب پیکر در دوران تصدی
مدیریت بنیاد مس��کن شهرس��تان خمین تقدیر و مهندس فرزاد لش��گری بهعنوان مدیر بنیاد
مسکن شهرستان خمین معرفی گردید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان همدان
بازدید از روستاهای بخش گل تپه

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس عیسی جعفری -نماینده مردم شهرستان کبودرآهنگ در مجلس شورای اسالمی ،مهندس
وجدی فاضل -مدیر بنیاد مسکن شهرستان کبودراهنگ و گروهی از اهالی روستای قهورد سفلی در این روستا برگزار شد.
در ابتدا اعضای شورای اسالمی و دهیاری روستا خواستار بازنگری طرح هادی روستا و اجرای دیوارهسازی مسیل عبوری از روستا که یکی از

هیچ ثروتی چون عقل ،هیچ فقری چون جهل ،هیچ میراثی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون
مشورت نخواهد بود -حضرت علی(ع)
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و فعالیته�ای این نهاد در شهرس�تان از بنیاد مس�کن بهعنوان یکی
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اولویتهای اصلی آنان بود شدند.
س��پس مهندس فاضل با بیان توضیحهایی گفت :کارهای بازنگری روس��تا به
اتمام رسیده و در چند روز آتی ابالغ و اجرایی میشود و برای اجرای دیوارهسازی
محل مورد نظر ،تخصیص اعتبار مورد نیاز میباش��د .وی از اهالی روستا خواست
تا از تسهیالت مقاومسازی برای ساخت واحدهای مسکونی مقاوم اقدام نمایند.
در ادامه مهندس جعفری با س�پاس از پیگیری مس�تمر بنیاد مسکن
از بازوه�ای توانمند اجرایی در کش�ور یاد نم�ود .وی در ادامه از پروژه
دیوارهسازی در روستای جگنلو و محل مسیل در روستای پیربادام بازدید و از بنیاد
مس��کن به خاطر انجام عملیات بهس��ازی واجرای پروژه دیوارهسازی در روستای جگنلو قدردانی کرد و پیگیری و تأمین اعتبار الزم برای شروع
عملیات دیوارهسازی و کانال در روستای پیر بادام را در دستور کار قرار داد و روند بهسازی انجام شده توسط بنیاد مسکن را خوب ارزیابینمود.

به گزارش رواب��ط عمومی ،قنبری -فرماندار و مهندس س��ماواتی -مدیر بنیاد
مسکن شهرس��تان بهار از شیوه بازسازی واحدهای خس��ارتدیده و اجرای طرح
هادی در روستاهای دربند و دولتآباد بازدید کردند.
در ابتدا مهندس س��ماواتی با بیان توضیحهای��ی گفت :در اثر بارندگی فروردین
ماه سال گذش��ته به تعداد  878فقره ساختمان مسکونی در سطح شهرستان بهار
خس��ارت وارد شد که طی چند ماه گذشته تاکنون و با توجه به سهمیه تسهیالت
اختصاص یافته برای جبران خس��ارت وارده ،بنیاد مسکن موفق به معرفی تمامی
افراد خسارتدیده به بانکهای عامل شد و مردم ساکن در روستاها نیز با سعی و
تالش فراوان موفق به بازس��ازی واحدهای خود شده و یا در حال اتمام ساختمان
میباشند.
در ادامه دهیار روستا با ابراز رضایت از عملکرد بنیاد مسکن قدردانی کرد.
همچنین قنبری نیز از مردم خواست تا به بنیاد مسکن مراجعه و از تسهیالت طرح ویژه استفاده نمایند.
فرماندار در ادامه با توجه به درخواس��ت مردم ،ش��وراهای روستاها و نیز در صورت ابالغ اعتبارهای عمرانی قول پرداخت اعتبار عمرانی به بنیاد
مسکن به منظور تکمیل بهسازی روستاها را داد.
گفتنی است فرماندار از تعدادی از واحدهای در حال بازسازی بازدید و از عملکرد بنیاد مسکن قدردانی کرد.
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بازدید فرماندار شهرستان بهار از روند بازسازی در روستاهای دربند و دولتآباد

بازدید از روستای شیخ جراح

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور دکتر مهدوی -فرماندار شهرستان
کبودراهنگ ،دکتر دهقانی خواه -بخش��دار گل تپ��ه ،مهندس وجدی فاضل-
مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان کبودراهنگ و گروهی از مسئولین شهرستان در
مورد ریزش سنگ و رانش زمین برگزار شد.
ب��ا توجه ب��ه بازدید میدانی از محل ،در اثر ران��ش زمین و جابجایی و ریزش
سنگ متأسفانه قسمتی از دیوار منزل یکی از اهالی روستا که خارج از محدوده
طرح هادی روس��تا قرار دارد تخریب ش��ده اس��ت و واحدهای تعدادی دیگر از
اهالی که در همس��ایگی و پایین کوه س��اخته ش��ده اس��ت نیز در خطر آسیب
میباش��ند و پس از بحث و تبادلنظر مق��رر گردید هماهنگی الزم برای اعزام
تیم زمین شناس��ی و کارشناس معدن از اس��تان ،جهت انجام مطالعات مربوطه با هماهنگی مدیرکل مدیریت بحران استانداری صورت پذیرد ،تا

کسی که برای جلب رضایت و خشنودی مردم ،موجب خشنودی و غضب خداوند شود خداوند او
را به مردم وا میگذارد -امام حسین(ع)
83
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زمان ارائه راهکار مناس��ب و مطالعه توس��ط تیم کارشناسی ،واحدهای مسکونی واقع درمعرض سقوط سنگ و رانش زمین تخلیه شوند ،همچنین
در صورت تأمین زمین مناس��ب در روس��تا بنیاد مس��کن نسبت به ارائه تسهیالت مقاومسازی در جهت س��اخت واحدهای جدید برای واحدهای
مسکونی واقع در محل خطر اقدام نماید و...

نشست شورای مسکن شهرستان کبودراهنگ
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت شورای مسکن شهرستان کبودراهنگ با
حضور دکتر مهدوی -فرماندار شهرس��تان ،جهانیان -معاون عمرانی فرماندار،
ذیغمی -معاون سیاسی و مهندس وجدی فاضل -مدیر بنیاد مسکن به همراه
مس��ئول حراس��ت فرمانداری و بخشداران شهرس��تان در بخشهای گل تپه
مرکزی و شیرین سو برگزار شد.
در ابتدا دکتر مهدوی جایگاه شهرس��تان را از لحاظ مقاومس��ازی مس��کن
روس��تایی خوب ارزیابینمود و رفع موانع و مشکالت در این زمینه را خواستار
ش��د همچنین از تالشهای مستمر و پیگیر بنیاد مس��کن قدردانی و ارتقاء و
بهبود بیشتر این جایگاه را از اولویتهای کاری مسئولین برشمرد.
س��پس جهانیان برای اس��تفاده بیشتر و س��اخت واحدهای مسکونی مقاوم
پیشنهاد ارائه مشوقهایی از قبیل تخفیف بهاء در مورد صدور پروانه و استفاده از نقشههای تیپ بنیاد مسکن را مطرح نمود.
در ادامه ذیغمی نیز با اشاره به افزایش بهای مصالح ساختمانی پرداخت تسهیالت قرضالحسنه ،کم بهره و کمکهای سازمان بهزیستی و کمیته
امداد برای اقشار کمدرآمد و جعاله را یکی از راهکارهای استفاده مردم از تسهیالت مقاومسازی مطرح و پیشنهاد کرد.
سپس مهندس فاضل در سخنانی گفت :در شهرستان محدودیتی برای استفاده از تسهیالت مقاومسازی وجود ندارد و در صورت نیاز عالوه بر
سهمیه شهرستان امکان جذب سهمیه جدید از استان نیز فراهم شده است .وی از بخشداران خواست تا با هماهنگی دهیاران و اعضای شورای
اس�لامی روس��تاها از ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری شود و س��اخت س��اختمانهای مقاوم با رعایت اصول فنی و ایمنی برای جلوگیری از
زیانهای آتی در مواقع احتمال سیل ،زلزله ،حوادث طبیعی و ...جایگزین گردد.
در ادامه بخش��داران مش��کالت و دیدگاههای خود را بیان نمودند و از فعالیتهای بنیاد مسکن در زمینه مسکن روستایی در بخش و شهرستان
که باعث تغییر چهره روستا شده است قدردانی نمودند.

بازدید از روستاهای گنبدكبود و باالجوب

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،ناصری -فرمان��دار و نثاری -مدیر بنیاد مس��كن
شهرس��تان نهاوند و بخشدار زرین دش��ت ازپروژه دیوارهسازی مسیل روستاهای
گنبدكبود و باالجوب از توابع بخش زرین دشت بازدید و از نزدیك در جریان روند
اجرای این طرحها قرار گرفتند.
در این بازدید ناصری با سپاس از فعالیتهای ارزنده صورت گرفته بنیاد مسكن
در س��طح روستاهای شهرس��تان ،گفت :این مهم از مصوبات طرح روستا گردی و
تعهدات بنیاد مس��كن بوده كه به نحو شایسته ای مطالبات مردم را برآورده نموده
است.
در ادامه نثاری با ارائه گزارشی از عملكرد بنیاد مسکن از محل اعتبارهای سیل
(ملی) سال  ،98اذعان داشت كه عملیات اجرایی  14پروژه آغاز شده است.
همچنین مس��ئولین یاد شده به همراه بخش��دار مرکزی از پروژه اجرای آسفالت
روستای میانگران از توابع بخش مرکزی بازدید نمودند.
در این بازدید ناصری با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس�کن گفت :تاکنون در طول خدمت خود ،بس�یج ادارهای را ،فعال

تر از بنیاد مسکن شهرستان نهاوند تجربه نکرده است.

هر که خوش نیت باشد روزی اش افزون گردد -امام محمد باقر(ع)
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استان چهارمحالوبختیاری

• معصوم��ه محم��دی -سرپرس��ت ادارهکل بهزیس��تی اس��تان
چهارمحالوبختیاری با اهدای لوحهای تقدیر جداگانه به مهندس س��هراب
رئیس��ی -مدیرکل ،مهن��دس مهدی مرادی -معاون بازس��ازی و مس��کن
روستایی و مهندس مهدی قاسمی -کارشناس مسئول بهسازی بنیاد مسکن
اس��تان ،از تالشهای ارزش��مند آنها در زمینه پیگیری ساخت مسکن ویژه
جامعه هدف سازمان ،قدردانی نمود.
• مرداس طاهری -فرماندار شهرس��تان فارس��ان با اهدای لوحهای تقدیر
جداگانه به مهندس فرزاد مردانی و مهندس محس��ن فالحپور -کارشناسان
بنیاد مس��کن این شهرستان ،از تالشهای آنها برای حفظ رضایت مردم به
دلیل استمرارش��ان در جهت توس��عه و تکامل بیش از پیش عرصه عمران و
آبادانی در شهرستان فارسان ،قدردانی نمود.
• هوشنگ مصطفوی -فرماندار شهرستان کوهرنگ با اهدای لوح تقدیر به
مهندس سهراب رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن استان چهارمحالوبختیاری،
از تالشهای وی در مورد آبادانی روس��تاهای این شهرستان که باعث رونق
و شکوفایی بیش از پیش آنها گردید ،قدردانی کرد.
• هوش��نگ مصطفوی -فرماندار شهرستان کوهرنگ با اهدای لوح تقدیر
به مهندس رس��ول ش��هبازی -معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان
چهارمحالوبختی��اری ،از تالشهای وی در زمینه اجرای پروژههای مختلف
در روستاهای این شهرستان ،قدردانی کرد.
• مجی��د نظ��ری دهکردی -مع��اون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری
چهارمحالوبختی��اری و مرداس طاهری -فرماندار شهرس��تان فارس��ان با
اه��دای لوح تقدیر به مهندس س��یدبهادر زیالبی– مدیر بنیاد مس��کن این
شهرس��تان ،از تالشهای وی برای حفظ رضایت مردم به دلیل استمرارش
در جهت توسعه و تکامل بیش از پیش عرصه عمران و آبادانی در شهرستان
فارسان ،قدردانی کرد.
• مسعود ملکی -فرماندار شهرستان بروجن با اهدای لوح تقدیر به سعادت
ا ...محمدی -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان ،از تالشهای وی و کارکنان
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قدردانی و سپاسگزاری

بنیاد مس��کن در بارندگیهای فروردین س��ال  98کهایمنی و آرامش خاطر
مردم شهرستان بروجن را به همراه داشت ،قدردانی کرد.
• محم��ود کیان��ی -فرماندار شهرس��تان اردل ب��ا اهدای ل��وح تقدیر به
جهانبخش محمودیان -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان ،از تالشهای وی
در زمینه بهسازی روس��تاها ،پرداخت تسهیالت ساخت مسکن محرومین و
اعتالی بخش مسکن در شهرستان اردل ،قدردانی نمود.

استان خراسان جنوبی

• حس��ن رحیم��ی -رئی��س اداره هماهنگ��ی مؤسس��ات غیردولت��ی و
مشارکتهای مردمی و اشتغال سازمان بهزیستی کشور با اهدای لوح تقدیر
به س��یدامیر موسوی -کارشناس بنیاد مسکن شهرستان زیرکوه ،از تالشها
و حمایتهای بیدریغ وی در زمینه مس��کن معلولین و محرومین روستایی
قدردانی کرد.
• علی عرب نژاد -مدیرکل س��ازمان بهزیستی کشور با اهدای لوح تقدیر
ب��ه حمید فرخی -رئیس بنیاد مس��کن شهرس��تان زیرک��وه ،از تالشها و
حمایتهای بیدریغ وی در زمینه مس��کن معلولین و محرومین روس��تایی
قدردانی کرد.

استان خراسان رضوی

• س��عید باس��تانی -نمایند مردم شهرستانهای تربت حیدریه ،مه والت و
زاوه در مجلس شورای اسالمی با اهدای لوح تقدیر به مهندس مکانیکیان-
مدیر بنیاد مس��کن شهرستان زاوه ،از تالشهای وی در راه خدمت به مردم
این شهرستان قدردانی کرد.

استان فارس

• فرج ا ...رجبی ،علی اکبری و مسعود رضایی -نمایندگان شهرستانهای
ش��یراز و زرقان در مجلس ش��ورای اسالمی با اهدای لوح سپاس از تعامل و
همراهی مهندس عطاا ...زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس قدردانی
کردند.
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استان قم

• مهندس حیدری -فرماندار شهرستان قم با اهدای لوح تقدیر به مهندس
بلدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،از تالشهای ارزشمند و صادقانه وی در
امر کارگشایی و کمکرسانی به مردم بخش مرکزی قدردانی نمود.

استان مازندران

• احمد حس��ینزادگان -استاندار مازندران با اهدای لوح تقدیر به سیدابوذر
حسینی -مسئول روابط عمومی بنیاد مسکن استان مازندران ،از تالشهای
وی در سال  98تقدیر نمود.

استان همدان

• ناص��ری -فرماندار شهرس��تان نهاوند با اهدای ل��وح تقدیر به مهندس
حس��ن ظفری -مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان همدان ،از فعالیتهای شبانه
روزی وی در مسئولیت همزمان مدیرکل بنیاد مسکن استان و ستاد بازسازی
مناطق سیل زده سال  98استان همدان قدردانی کرد.

استان مرکزی

• س��یدعلی آقازاده -اس��تاندار مرک��زی با اهدای لوح تقدی��ر به مهندس
رضافرح -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،از زحمات وی در امر نوس��ازی و
احداث واحدهای مسکونی تخریب شده از سیل در این استان ،قدردانی کرد.
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باخبر ش��دیم در بنیاد مس��كن استانها ،ش��ماری از همكاران در غم
از دس��ت دادن عزیزانش��ان به سوگ نشس��تهاند .بهاین همكاران و
خانوادههای محترم آنها تس��لیت گفته و از خداوند بلندمرتبه برای
عزیزان از دست رفته ،علو درجات را خواهانیم.
حجت اعظمپور -درگذشت مادر (فارس)
سیدقاسم حسینی -درگذشت پدر (فارس)
جواد قائدی -درگذشت پدر (فارس)
لیال پناهی -درگذشت پدر (اردبیل)
علیرضا میربلوکی -درگذشت پدر (گیالن)
مهرداد تحملی -درگذشت مادر (گیالن)
ابراهیم عوضپور -درگذشت برادر (چهارمحالوبختیاری)

86

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

برندگان مسابقه شماره 164
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یحیی کریمی (یزد)
احد قهرمان روزگار (اردبیل)
محمدرضا کریمی زارچی (یزد)

پاسخنامه شماره ()164

اسامی همکارانی که پاسخ درست مسابقه
شماره  164را برای ما ارسال نمودند:

در ای��ن مس��ابقه ،تعداد  75نفر از همکاران ش��رکت کرده
بودن��د که از این تعداد 63 ،نفر پاس��خ درس��ت را برای ما
ارسال نمودند.

حمید حاجیحیدری ،س��یدحامد کمالی نس��ب ،میترا صادقی پی ،مهربخش مهری ،ناصر

انتظاری ،محمد امیدی فر ،احمد رحیمی ،احسان یاقوتی ،اکبر هوشمند ،محمدحسین خبره،
یحیی کریمی ،فریبا احمدزاده ،مرتضی مرتضائی ،اکب صالحی ،پریس��ا محمدی ،مس��عود

ناحومی ،عبدا ...صوری ،س��یامک باقرزاده ،اصغر عالمه ،رضا امن زاده ،احد قهرمان روزگار،

موس��ی الرضا فعال پور ،علی مهرابی ،علی مالدار ،علی اکبر اش��رف ،مسلم خدایاری ،علی
نیافر ،حس��ین کیماسی ،فرش��ید فیاض جهانی ،حمید عاشورپور ،یزدان کرد ،محسن امینی،

ج��واد گلزار ،مهدی ابراهیمی ،سیدحس��ین طباطبایی عقدا ،مهدی افخمی عقدا ،محمدعلی
خوشنویس ،مرضیه عفت خوش��نویس ،حسین غالمزاده ،رسول بیرونی ،محمدرضا کریمی
زارچی ،محمدرضا حاتمی ،حس��ین برزگری ،ایمان محمدی ،منصور س��یاح ،مهران افضلی،

زین��ب نیک ورز ،بهن��از وحدتی ،محمد حی��دری ،حیدرعلی حاجی بگلو ،ج��واد محمدیان،
بایرامعل��ی عبدی نژاد ،نعمت ا ...پهلوانیان ،علی دیوس��االر ،ناصر مهدوی ،جواد ایران نژاد،

مسیب مجدآبادی،
محمدعلی حقیقی ،رس��ول ازهدی ،محسن آگاهی ،سارا جمشیدی نژادّ ،
صولت طاهری کندر ،همایون گازرانی.

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

الف

ب

ج

د

نام:
نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
تاریخ ارسال:
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مسابقه ()166

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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 -1در روس�تای بندان شهرس�تان بش�رویه چند واحد  -11در طرح اقدام ملی مس�کن کدام یک از موارد زیر
صحیح میباشد؟
مسکن محرومین به بهره برداری رسید؟

پاسخنامه شماره ()166

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

الف

ب

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

ج

د

الف)  30درصد هزینه طرح در قالب پرداخت تسهیالت بوده است
ب) 2300
		
الف) 1200
ب)  70درصد هزینه طرح در قالب پرداخت تسهیالت بوده است
د) 5000
		
ج) 3000
 -2مهن�دس ش�املو :تع�داد -----روس�تای کش�ور ج)  30درصد هزینه طرح در قالب آورده خود متقاضیان میباشد
مع�ادل ------درصد روس�تاهای واجد ش�رایط طرح د) ب و ج صحیح میباشند
هادی دارند.

الف) 98 -39000
ج) 68 -32000

ب) 57 -20000
د) 89 -39000

 -12پنجمی�ن پایلوت بنیاد مس�کن در س�طح کش�ور
ب�رای انج�ام ط�رح توس�عه پای�دار منظوم�ه ه�ای
روستایی ------میباشد.

ب) بخش خاوو میرآباد
د) روستای امامزاده اباذر

 -3روس�تای ش�جاع در محدوده کدام شهرستان قرار الف) روستای بندان
گرفته است؟
ج) شهرستان چنگان
ب) جلفا
الف) خداآفرین
 -13تاکنون چند درصد از واحدهای مس�کونی اس�تان
د) بهار
		
ج) ملکان
کهگیلویه و بویراحمد مقاوم سازی شده اند؟
ب) 83
		
 -4سیدغنی نظری :رفع مشکالت و ارائه خدمات مرتبط الف) 46
د) 67
		
توسط دستگاههای اجرایی و اداره های ذیربط میتواند ج) 51
علاوه ب�ر افزای�ش ------از ------پیش�گیری و  -14بنی�اد مس�کن تاکن�ون ب�رای حفظ و احی�اء بافت
جلوگیری نماید.
روستای شاهکوه سفلی چه میزان هزینه کرده است؟

الف) رضایتمندی مردم
ج) مهاجرت بیرویه

ب) بیکاری
د) الف و ج

الف)  41میلیارد ریال
ج)  5000میلیون ریال

ب) بیش از  20میلیارد ریال
د)  14میلیارد و  500میلیون ریال

الف) ظهیرآباد -جوادآباد
ج) نوروزآباد -جوادآباد

ب) کهک -ظهیرآباد
د) سیمون کرک -نوروزآباد

الف)  25میلیارد ریال
ج)  523میلیارد ریال

ب)  32میلیارد ریال
د)  325میلیارد ریال

الف) 1676190 -8378
ج) 1676194 -8378

ب) 1473500 -3876
د) 1473503 -7638

الف) قیر رایگان
		
ج) ملی

ب) نفت و گاز
د) استانی

الف) 62/2 -52/6
ج) 46/2 -62/3

ب) 36 -53/6
د) 46/2 -56/3

الف)  8میلیارد -حوادثی
ج)  760میلیون -ملی

ب)  400میلیون -قیر
د)  270میلیارد -قیر

 -5طرح نوس�ازی بافت فرس�وده روس�تاهای اس�تان  -15در روس�تای سلاق امان ل�ر کلنگ آغ�از عملیات
تهران به صورت پایلوت در روس�تای ------از توابع اجرایی  500واحد مسکونی با چه میزان اعتبار به زمین
بخش ------کلنگزنی شد.
زده شد؟
 -6مهندس رئیس�ی با اش�اره به س�اخت مسکن مهر  -16اعتبار اجرای پروژه روس�تاهای دوس�الده و تیه از
گف�ت :تع�داد ------واحد مس�کن مهر توس�ط بنیاد چه محلی تأمین گردیده است؟
مسکن با ------اعتبار ساخته شده است.
 -17پروژه پل روس�تای الریم با اعتب�اری به مبلغ---
 -7میانگی�ن ط�رح ه�ادی روس�تایی در اس�تان  --ریال و از منابع اعتبارهای ------ش�روع و در حال
زنجان ------درصد و در سطح کشور ------درصد ساخت میباشد.
است.
 -18در روستای مزرعه نو چندمین واحد بازسازی شده
 -8ترویج الگوی زندگی س�اده نتیجه مناسبی در ----از س�یل فروردین ماه سال  98افتتاح و به بهره برداری
 -و -------در مناطق روستایی داشته است.رسید؟

الف) مهاجرت معکوس -افزایش انگیزه زندگی
ب) افزایش جمعیت -بازگشت مردم
ج) بازگشت روستاییان -افزایش انگیزه زندگی
د) محرومیت زدایی -کاهش حاشیه نشینی

الف) هشت هزار و سیصد و نوزدهمین
ب) هزار و پانصد و پنجاه و دومین
ج) هزار و هشتصد و پنجاهمین
د) سه هزار و چهارصد و دومین

 -9س�یدمهدی هاشمی :توس�عه روستایی مقدمه کدام  -19روستای فشک از توابع کدام شهرستان میباشد؟
یک از موارد زیر است؟

الف) رفع محرومیت از روستاها
ج) عمران و آبادانی روستاها

ب) توسعه ملی
د) الف و ج

		
الف) خمین
		
ج) سلفچگان

 -20مهن�دس جعف�ری از کدام پروژه روس�تای جگنلو
 -10ب�ا تقویت و ایجاد ک�دام یک از موارد زیر میتوان بازدید کرد؟
وضعی�ت اقتص�ادی منطق�ه کالت را متح�ول و درآمد و
ب) دیواره سازی
الف) ساخت کانال
اشتغال پایدار ایجاد کرد ؟

ب) بسترها و امکانات رفاهی الزم ج) اجرای طرح هادی
الف) زیرساخت ها
ج) اطالعرسانی و معرفی صنعت گردشگری د) همه موارد
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ب) بشرویه
د) فراهان

د) تعمیر واحدهای مسکونی

