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با همکاری مسـئولین روابط عمومی

بنیاد مسـکن انقالب اسالمی استان ها


قابل توجه خوانندگان گرامی:

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

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

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نظرسنجی نشریه داخلی
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نش��ریه داخلی بهعنوان بولتن رس��می هر س��ازمان و نهاد ،واسطه ارتباط
بین اعضاء یك مجموعه و مس��ئوالن آن اس��ت كه میتواند حاوی اخبار و
اطالعات هر سازمان مانند :اجرا یا افتتاح پروژهها ،انتصابات ،اخبار استانها،
س��تون تبریک ،تسلیت و بازنش��تگان ،مصوبات و تصمیمگیریها و ...برای
اطالع رسانی به كاركنان باشد.
نش��ریه داخلی یك وس��یله ارتباطی كارآمد برای برق��راری ارتباط درون
سازمانی بین مدیران ارشد و میانی از یكسو و كلیه كاركنان از سوی دیگر
است ،همچنین نش��ریه داخلی رسانه ای مفید است كه میتواند با برقراری
ارتباط بین مدیران و کارکنان یك سازمان آنها را در مسیر رسیدن به اهداف

سازمانی مربوطه یاری دهد.
نش��ریه داخلی در واقع به مثابه زبان نوشتاری هر سازمان است و میتواند
بهعن��وان منبعی مطمئن و قابل اعتماد اطالعات مورد نیاز مخاطبان خود را
تأمین كند.
با توجه به مطالب فوق نظرسنجی ذیل جهت اطالع از نظر کارکنان بنیاد
مس��کن درخصوص خبرنامه داخلی بنیاد مس��کن و ارتقاء س��طح کیفی آن
میباش��د .خواهشمند است پس از پاس��خگویی به سؤاالت ،فرم پرسشنامه
تکمیل شده را به ادارهکل روابط عمومی ارسال فرمایید.

اعالم نظر در مورد مطالب و امور فنی و اداری نشریه داخلی بنیاد مسکن
سؤاالت

عالی

خوب

متوسط

بد

 -1مطالب علمی
 -2اخبار و گزارشات
 -3مصاحبهها
 -4مطالب ورزشی– خبرهای ورزشی
 -5ویرایش و تنظیم مطالب
 -6گرافیک و صفحه آرایی
 -7کیفیت چاپ
 -8نحوه توزیع

 -9مسابقه جدول

 -10داستانها و گفتارها
 -11قصص قرآن

 -12طرحهای رو ،داخل و پشت جلد را چگونه ارزیابی میکنید؟
 -13عکسهای استفاده شده در خبرنامه را چگونه ارزیابی میکنید؟
 -14مطالب مرتبط با مسائل بنیاد مسکن از نظر شما چگونه است؟

 -15نظر شما درباره مطالب مربوط به بنیاد مسکن چیست؟
ب -اطالعات بیشتر شود.
الف -اطالعرسانی کامل میشود.

ج -اطالعات کاربردیتر شود.

 -16کدامیک از بخشهای مجله را بیشتر مطالعه میکنید؟
 -17با توجه بهعملکرد و رسالت نشریه داخلی ،به نظر شما حجم کدام بخش از خبرنامه باید بیشتر و کدام بخش کمتر گردد؟
 -18جای چه مطالبی در خبرنامه خالی میباشد؟
 -19چنانچه پیشنهاد خاصی برای بهبود ظاهری یا کیفی خبرنامه دارید ،ارائه فرمایید.
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خیلی بد

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قم ،تفاهمنامه طرح تأمین تعداد  1000واحد
مسکن محرومین استان با حضور دکتر نوبخت -معاون رئیسجمهور و رئیس برنامهوبودجه
کش��ور ،مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت همراه ،سلیمانپور -معاون
سیاس��ی و امنیتی اس��تاندار ،بهش��تی -معاون امور عمرانی اس��تانداری ،مهندس بلدی-
مدیرکل بنیاد مسکن استان قم و گروهی از مدیران استان در سالن همایش امام جواد(ع)
استانداری قم به امضاء رسید.
در ای��ن نشس��ت مهندس تابش ب��ا بیان اینکه هم��ه این توافق نامهه��ا در یک برنامه
زمانبندی ش��ده به اجرا در میآید و بر ش��یوه اجرای آنها نظارت میشود تا در موعد مقرر
به اتمام برس��د گفت :ما به اس��تان قم بیش از سایر اس��تانهای کشور اهمیت میدهیم و
امیدواریم در زمان اعالم ش��ده این طرح را به پایان برسانیم ،چرا که معتقدیم هر کس در
این استان بهخوبی کار کند مشمول برکت خاصی میشود.
گفتنی اس��ت با حضور مس��ئولین یاد شده مراسم کلنگزنی س��اخت تعداد  1000واحد
مسکونی برای محرومین در روستای خورآباد بخش کهک به زمین زده شد.
در این مراس��م دکتر نوبخت فعالیتهای بنیاد مس��کن را مثبت ارزیابی و تأکید کرد که
تمام مسئولین استان باید برای رفع مشکل مسکن تالش نمایند.
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امضاء تفاهمنامه طرح تأمین  1000واحد مسکن محرومین

افتتاح نه هزار و صدمین واحد مسکونی
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قم ،در مراسمی با حضور دکتر نوبخت-
معاون رئیسجمهور و رئیس برنامهوبودجه کشور ،مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن
کشور و هیئت همراه ،سلیمانپور -معاون سیاسی و امنیتی استاندار ،بهشتی -معاون
امور عمرانی اس��تانداری ،مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان و گروهی از
مدیران استان ،نه هزار و صدمین واحد مسکونی اتمامیافته از محل طرح ویژه نوسازی
و بهسازی مسکن روستایی استان قم در روستای خورآباد بخش کهک افتتاح شد.
در این مراس��م مهندس بلدی گزارش��ی از فعالیتهای انجام ش��ده از طرح ویژه
نوسازی و بهسازی مسکن روستایی استان قم و بخشها در روستاها ارائه داد.
در پای��ان دکتر نوبخت ب��ا قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن ،نقش این نهاد
انقالبی را در زمینه محرومیتزدایی در جامعه مهم تلقی نمود و گفت :دولت آمادگی خود را برای همکاری و ارائه هرگونه تسهیالت مناسب برای مقاومسازی
مسکن روستایی در زمینه حل مشکل مسکن اقشار کمدرآمد بهویژه روستاییان اعالم مینماید.

3
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بهرهبرداری از  1400واحد مسکن محرومین
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان چهارمحالوبختیاری ،مراسم
بهرهبرداری از 1400واحد مسکن محرومین با حضور دکتر نوبخت -معاون
رئیسجمه��ور ،مهن��دس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور و تعدادی از
مسئولین کشوری و استانی برگزار شد.
در این مراس��م مهندس تابش گفت :در سال گذشته ساخت تعداد 2440
واحد مس��کن محرومین برای اس��تان تعیین ش��د که اکن��ون تعداد 1400
واح��د به بهرهبرداری رس��ید .وی افزود :اگر باقی مانده مس��کن محرومین
در تابس��تان به اتمام برسد تعداد  1000واحد که افزونتر از تعداد مشخص
شده بود برای استان در نظر گرفته خواهد شد.
رئیس بنیاد مسکن کشور گفت :در حال حاضر تعداد  ۷۰۰واحد احداثی و
 ۱۵۰۰واحد تعمیری در استان به اتمام رسیده و این رقم در کشور تعداد  ۵۸000واحد از تعداد  ۶۰هزار واحد آسیبدیده در سیل است.
در ادامه  76هزارمین جلد سند مالکیت روستایی و شهری استان به مالک اهدا گردید.

نشست شورای هماهنگی بنیاد مسکن استان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان چهارمحالوبختیاری ،نشست
شورای هماهنگی بنیاد مسکن استان با حضور مهندس تابش -رئیس بنیاد
مسکن کشور و هیأت همراه برگزار شد.
در ابت��دا مهندس تابش با اش��اره به اهمیت بحث اقدام ملی مس��کن در
کش��ور گفت :تصمیم گرفته شده است با حضور در هر استان وضعیت اقدام
ملی مسکن را بررسی که بتوانیم تا پایان سال جاری ساخت این واحدها را
در س��طح کش��ور عملیاتی نماییم .وی در ادامه روند اجرای طرح اقدام ملی
مس��کن در استان را در همه شهرها مورد بررس��ی قرار داده و راهکارهایی
برای هرچه بهتر انجام دادن امور ارائه و تسریع در عملیاتی شدن این طرح
را خواستار شد.
گفتنی است سهمیه طرح اقدام ملی مسکن در استان ،ساخت تعداد 2163
واحد مسکونی میباشد که از این تعداد  1008واحد در شهرکرد ،مرکز استان و مابقی در شهرهای دیگر استان ساخته خواهند شد.

ن کشور :تعداد  ۴۵000واحد مسکن روستایی در استان بهسازی شد
رئیس بنیاد مسک 
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان چهارمحالوبختیاری ،رئیس
بنیاد مس��کن کش��ور گفت :تعداد  ۸۰هزار واحد مس��کن در اس��تان وجود
دارد که تعداد  ۴۵000واحد مس��کن بازس��ازی ش��ده و مابقی واحدها طی
برنامهریزی انجام شده در ادامه انجام خواهند شد.
مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور در نشست مشترک شورای
برنامهریزی ،توس��عه و ستاد اقتصاد مقاومتی استان افزود :مسکن روستایی
یکی از پروژههای بزرگ این زمان اس��ت که بیشتر فعالیتها در طول این
 8س��ال به بهس��ازی مس��کنهای محروم اختصاص داده شده است .وی
ادامه داد :تعداد  80هزار واحد مسکن در استان وجود دارد که از این تعداد،
4

بازدید مهندس تابش از پروژه کوه پارک شهر مشهد
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراسان رضوی ،مهندس
تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت همراه از پروژه کوه پارک شهر
مشهد که توسط بنیاد مسکن استان ساخته شده بود بازدید کردند.
در این بازدید مهندس موس��وی نیا -مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان
توضیحهایی گفت :پروژه کوه پارک مش��هد بهصورتی طراحی و اجرا ش��ده
اس��ت که ارائه خدمات به مردم و ایجاد فضایی برای گذران اوقات فراغت
بوده و رویکرد اقتصادی ندارد.
مهندس موس��وی نی��ا افزود :با توجه به اخت�لاف نظرهایی که برای این
مح��دوده پیش آمده بود ،موض��وع تغییر کارکرد آن مطرح ش��د؛ بهنحوی
که بیش��تر برای مسائل زیست محیطی و اجتماعهای عمومی و نیز گذران
اوقات فراغت شهروندان برنامهریزی شود و پس از آن بود که تغییر کاربری
آن از کمربند جنوبی به کوه پارک ،به بنیاد مسکن ابالغ شد و اینگونه بود که در مدت زمان سه ماه همکاران ما با بهترین عملکرد این فضا را آمادهسازی
کردند.
وی گفت :یکی از ش��اخصترین این اقدامها ،گس��ترش فضای س��بز در دو طرف پروژه بوده که یکی از محلهای گذران اوقات فراغت مردم میباش��د و
اجرای آن توسط همکاران ما در بنیاد مسکن استان تجربهای گرانبها است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

 45000واحد مسکن ،بازسازی شده است.
در ادامه تفاهمنامه س��اخت تعداد  1000واحد مس��کن محرومین در اس��تان به امضای دکتر نوبخت -معاون رئیسجمهور و رئیس س��ازمان برنامهوبودجه
کشور ،مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور و مهندس عباسی -استاندار رسید.

دیدار رئیس بنیاد مسکن کشور با استاندار
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراسان رضوی ،مهندس
تابش -رئیس بنیاد مسکن کش��ور با علیرضا رزمحسینی -استاندار دیدار و
گفتگو کرد.
ابت��دا در این دیدار مهندس تابش در س��خنانی گفت :با پیگیریها و رفع
معضالت احتمالی توانستهایم تا جایی که امکان دارد و زمین داریم به افراد
مس��تضعف روس��تایی زمین رایگان اهدا تا آنها را صاحب سرپناه کنیم .وی
از پیش��رفت خوب پروژههای مس��کونی در حال ساخت این طرح در استان
گف��ت و ادامه داد :روند س��اخت تعداد  2تا  3هزار واحد مس��کونی در حال
اجرا میباشد.
رئیس بنیاد مسکن کشور در ادامه با اشاره به حاشیه شهر مشهد افزود :بر
این اس��اس هم تعداد  2000واحد مسکونی در حاشیه شهر مشهد مشخص
ش��ده اس��ت که  800واحد آن بهصورت متمرکز برای جابهجا شدن افرادی
که خانههای آنها در معابر است و یا قطعات کوچکی دارند ،ساخته میشود.
مهندس تابش با تأکید بر اینکه در روند س��اخت این واحدهای مس��کونی عمدت ًا افراد شناسایی و همان افراد جابهجا میشوند ،گفت :برنامه این نیست که
واحد بس��ازیم و به جمعیت حاش��یه ش��هر اضافه کنیم ،بنابراین تعداد  1200واحد هم در منطقه «درجاس��ازی» میکنیم که تعداد  400واحد آن به بانکها
معرفی شدهاند.
در پایان رئیس بنیاد مس��کن کش��ور ابراز امیدواری کرد که امید داریم امس��ال این  2000واحد در حاشیه ش��هر مشهد بهعنوان پایلوت به بهرهبرداری
برسد.
5
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آیین کلنگزنی  2000واحد مسکن محرومین استان
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان زنجان ،در مراس��می با
حضور دکتر نوبخت -معاون رئیسجمهور و رییس س��ازمان برنامهوبودجه
کش��ور ،مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور ،دکتر حقیقی -استاندار،
آی��تا ...خاتمی -نماین��ده ولیفقیه در اس��تان و امامجمعه ش��هر زنجان،
مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن استان و سایر مسئولین کشوری
و اس��تانی کلنگ ساخت  2000واحد مس��کن محرومین استان در روستای
احمد کندی شهرستان ایجرود به زمین زده شد.
همچنین با حضور مس��ئولین یاد شده چهل و نه هزارمین واحد مسکونی
مقاومس��ازی و نوسازی شده مسکن روستایی اس��تان در روستای یاد شده
افتتاح شد و عملیات بازسازی واحدهای مسکونی ناشی از حوادث سال 98
اس��تان به پایان رس��ید ،همچنین در ادامه یکی از واحدهای بازسازی شده
مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

بازدید مهندس تابش از روند اجرای پروژه  368واحدی گلشهر
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان زنجان ،مهندس تابش-
رئیس بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت همراه و مهندس خواجهای -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان از روند اجرای پروژه  ۳۶۸واحدی گلشهر زنجان که
یکی از پروژههای استان در بحث اقدام ملی مسکن میباشد ،بازدید نمودند.
در این بازدید رهنمودهای الزم برای اجرای هر چه سریعتر این پروژه از
سوی مهندس تابش ارائه شد.
گفتنی اس��ت سهمیه بنیاد مسکن استان در طرح اقدام ملی مسکن تعداد
 ۱۰۹۰واحد اس��ت که در ش��هر زنجان  ۳۶۸واحد و در شهرهای زیر ۱۰۰
هزار نفر جمعیت ۷۲۲ ،واحد را شامل میشود.

در نشس��ت شورای برنامهریزی و توسعه اس��تان :نیمی از واحدهای مسکونی روستایی
در کشور مقاومسازی شدهاند
بناب��ر گ��زارش رواب��ط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان زنج��ان ،مهندس
تابش -رئیس بنیاد مس��کن کشور در نشست شورای برنامهریزی و توسعه
اس��تان زنجان که با حض��ور دکتر نوبخت -مع��اون رئیسجمهور و رئیس
س��ازمان برنامهوبودجه کشور برگزار ش��د ،با اشاره به اینکه در سال گذشته
بارندگیهای زیادی روی داد که واحدهای مسکونی روستایی را دچار آسیب
کرد ،گفت :در این ایام به تعداد  ۳۰۰۰واحد مسکونی خسارت وارد شد.
مهندس تابش با اش��اره به اینکه در زمینه مس��کن روس��تایی اقدامهای
خوبی در کش��ور انجام ش��ده اس��ت ،افزود ۵۰ :درصد واحدهای مسکونی
روستایی مقاومسازی شده و بیش از  ۵۰هزار واحد نیز بازسازی شدهاند.
وی ادام��ه داد :مس��کن محرومان از ابتکارهای دولت اس��ت که با وجود
مشکالت و درگیری در استانهای مختلف ،با حضور مسئوالن آغاز شده و
6

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان آذربایجانشرقی ،با حضور
مهن��دس مهدیان -معاون بازس��ازی بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت همراه
بهرهبرداری نمادین از واحد مس��کونی بازس��ازی ش��ده از محل تسهیالت
بازسازی مسکن روستایی رحمان محمدی در روستای صومعه علیا از توابع
بخش ترکمانچای شهرستان میانه انجام شد.
در ابتدا مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن استان در سخنانی گفت:
بنیاد مس��کن در کنار س��ایر دس��تگاههای اجرایی بهویژه در اتفاق حوادث
طبیع��ی در کنار مردم بوده اس��ت و کارها در مناطق روس��تاهای زلزلهزده
شهرس��تانهای میانه و س��راب با مش��ارکت مردم ،حمایت بنیاد مس��کن
بهخوبی در حال پیشرفت است.
در ادامه مهندس مهدیان در س��خنانی با اش��اره به روند بازس��ازی گفت:
کارها پیشرفت خوبی داشته و جا دارد از تمامی کارکنان بنیاد مسکن استان قدردانی نمایم .وی اظهار کرد :طی هماهنگیهای بهعمل آمده و برنامه مدونی
که داریم تا پایان فصل سرما کلیه واحدهای احداثی باقیمانده را تحویل صاحبان امالک خواهیم داد.
در پایان با حضور اهالی و دیگر مس��ئولین ،تابلو فرش��ی از طرف بنیاد مس��کن و توسط مهندس مهدیان بهعنوان هدیه به رحمان محمدی -صاحب واحد
مسکونی اعطا شد.
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بهرهبرداری نمادین از واحد مسکونی بازسازی شده در روستای صومعه علیا

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در هر استان با افتتاح اولین واحد مسکونی محرومان ،تعداد واحدهای تحویلی اعالم میشود.
رئیس بنیاد مس��کن کش��ور گفت :هزینه ساخت واحدهای محرومان بهصورت وام بالعوض یا وام بدون بهره خواهد بود .در مجموع در کل استانها تعداد
 56940واحد مسکونی روستایی و شهری کوچک در قالب مسکن محرومان آغاز شده که این واحدها در  ۱۵استان ساخته میشوند.
در ادامه دکتر نوبخت با اش��اره به اینکه حضور مس��ئوالن کش��وری در استانها ،زمینه اعالم مطالبات مردم به مس��ئول کشوری را فراهم میکند ،گفت:
از اعالم نظر و مطالبات نمایندگان مردم اس��تان زنجان در مجلس و اس��تاندار قدردانی میکنم؛ چراکه این مس��ائل س��بب آشنایی مسئوالن کالن کشور با
مشکالت موجود در استانها میشود .وی با اشاره به اینکه جمعبندی از عملیات اجرایی ناشی از سفر مسئوالن کشوری به استانها باید اتفاق بیفتد ،افزود:
استان زنجان باید سهم و نقش خود در جهش تولید را ایفا کند و سازمان برنامهوبودجه کشور نیز باید برنامه استانها را ارائه دهد.
گفتنی اس��ت در پایان این مراس��م تفاهمنامه طرح تأمین  2000واحد مس��کن محرومین استان بین دکتر نوبخت ،مهندس تابش و دکتر حقیقی -استاندار
منعقد گردید.

افتتاح واحدهای بازسازی شده در شهرستان شازند
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان مرکزی ،مراسم افتتاحیه و
بهرهبرداری نمادین از س��ه هزار و پانصدمین واحد بازس��ازی ش��ده از سیل
فروردین  ۹۸استان مرکزی با حضور مهندس شاملو -معاون عمران روستایی
بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،دکتر زندیه وکیلی -معاون هماهنگی امور
عمرانی اس��تانداری مرکزی ،مهندس رضافرح -مدیرکل بنیاد مسکن استان
مرکزی ،عرب -فرماندار شهرستان شازند و گروهی دیگر از مدیران استانی و
شهرستانی در روستای نهرمیان شهرستان شازند برگزار شد.
در این مراسم مهندس رضافرح گزارشی از روند بازسازی در سطح استان
و شهرستان شازند ارائه داد.
در ادام��ه مهن�دس زندی�ه وکیل�ی ب�ا قدردان�ی از تالشها و

پیگیریه�ای مس�تمر مس�ئولین بنی�اد مس�کن در بازس�ازی
واحدهای آسیبدیده از سیالب فروردین ماه سال  ،98اقدامهای انجام شده توسط این نهاد در سطح استان را زمینهساز عمران
و آبادانی و مقاومس�ازی بافتهای فرس�وده روس�تاها دانس�ت و گفت :بنیاد مس�کن استان با بس�یج تمامی توان توانست خدمات
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ارزندهای را به روس�تاهای آس�یبدیده انجام دهد و هماکنون نیز روند بازس�ازی به ش�کل مطلوبی در حال پیش�روی اس�ت که
میتوان با نهادینه کردن تفکر مقاومسازی واحدهای مسکونی روستاییان تأثیرهای منفی و مخرب ناشی از بالیای طبیعی و حوادث
قهری را به حداقل ممکن رساند.

گفتنی است مسئولین در ادامه از اجرای طرح هادی در روستاهای فیزیانه و چشمه محمود شهرستان شازند بازدید بهعمل آوردند.

تعیین تکلیف اراضی بنیاد مسکن
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان البرز ،نشس��تی با حضور
مهندس درفش��ی -معاون پش��تیبانی بنیاد مسکن کش��ور و هیئت همراه،
رحیمیزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از معاونین با موضوع
تعیین و تکلیف اراضی بنیاد مس��کن کش��ور برگزار ش��د .س��پس بازدید از
پروژههای مختلف بنیاد مسکن استان البرز در دستور کار قرار گرفت.

بازدید مهندس درفشی از پروژههای مسکونی بنیاد مسکن
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان تهران ،مهندس درفشی-
معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی اس��تانهای بنیاد مسکن کشور و هیئت
همراه با صالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران از پروژههای مسکونی
در دست ساخت بنیاد مسکن استان بازدید کردند.
در ابت��دا از پ��روژه ب��رج مس��کونی پونک (آس��ایش) و س��پس از پروژه
مرتضیگرد بنیاد مس��کن شهرستان تهران و پروژههای مسکونی روستایی
کردر ،بیدک ،حصار ،مرا و انا از توابع شهرستان دماوند بازدید کردند و کم و
کیف پیشرفت فیزیکی و شرایط واحدهای یاد شده مورد بررسی قرار گرفت.

نشست مشترک معاون مسکن شهری و مدیرکل بنیاد مسکن استان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان مرکزی ،نشست هم اندیشی
و روند اجرایی پروژههای مس��کن ش��هری با حضور مهندس حقشناس-
معاون مسکن ش��هری بنیاد مسکن کشور و مهندس رضافرح -مدیرکل و
معاونین بنیاد مس��کن استان در سالن جلس��ات کوی کوثر شهرستان اراک
برگزار شد.
در ابتدا مهندس رضافرح با ارائه گزارشی از روند اجرایی پروژه کوی کوثر
گفت :بیش از تعداد  1000خانوار از شهروندان اراکی در کوی کوثر سکونت
دارن��د .عالوه بر قابلیتهای خوبی که در پروژه کوی کوثر گنجانده ش��ده
است ،مش��کالتی نیز در حوزه آموزشی ،ورزشی ،بهداشتی و درمانی ،بحث
فضای س��بز و امکانات حمل و نقل عموم��ی در این مجتمع وجود دارد که
امیدواریم بتوانیم امنیت و آسایش مردم را با پیگیری مدیران مربوطه و دستگاههای ذیربط در اسرع وقت برای حل این مشکالت احتمالی فراهم کنیم.
8

 ۵۰درصد تسهیالت بالعوض باقی مانده مناطق زلزلهزده به زودی تأمین میشود
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان آذربایجانشرقی ،مهندس
مهدیان -معاون بازس��ازی بنیاد مس��کن کش��ور با اعالم اینکه  ۵۰درصد
تس��هیالت بالعوض باقی مان��ده مناطق زلزلهزده اس��تان به زودی تأمین
میشود ،گفت :به محض تأمین اعتبار به افرادی که هنوز این تسهیالت را
دریافت نکردهاند پرداخت خواهیم کرد.
مهندس مهدیان با حضور در مناطق زلزلهزده بخش کندوان و ترکمانچای
میانه ،ضمن افتتاح نمادین یک واحد مسکونی دربخش ترکمانچای روستای
صومعه علیا ،از روند ساختوساز و بازسازی در این مناطق بازدید کرد.
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س��پس مهندس حقش��ناس با تأکید بر کیفیت باالی پروژههای عمرانی کوی کوثر از تالشهای مجموعه بنیاد مس��کن کشور و استان در اجرای با کیفیت
پروژههای بنیاد مسکن قدردانی کرد .وی افزود :پروژههایی با این ظرفیت کمک شایانی به خانهدار شدن مردم میکنند؛ کوی کوثر شهرستان اراک پروژهای است
که عالوه بر اشتغالزایی هدفهای زیادی اعم از ایجاد شهرسالم ،شهرسازی مدرن ،ایجاد رفاه نسبی برای ساکنین و ...را در کالنشهرهای صنعتی دنبال مینماید.
گفتنی است؛ معاون مسکن شهری بنیاد مسکن و هیئت همراه از پروژههای عمرانی کوی کوثر نیز بازدید کردند.

افتتاح طرح هادی روستای بهار اردهال
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان مرکزی ،در مراس��می با
حضور حجتاالسالموالمس��لمین س��لیمی -نماینده مردم شهرس��تانهای
دلیجان و محالت در مجلس ش��ورای اس�لامی ،مهندس ش��املو -معاون
عمران روس��تایی بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت همراه ،مهندس رضافرح-
مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی ،سلیمانی -فرماندار شهرستان دلیجان
و هیئ��ت همراه فاز اول طرح هادی روس��تای بهار اردهال در شهرس��تان
دلیجان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م مهندس رضافرح با ارائه گزارشی از اجرای طرح هادی در
روس��تای بهار ادهال گفت :اجرای طر ح هادی و تأمین زیرساختهای مورد
نیاز روستایی از عوامل مهم در مهاجرت معکوس و توازن جمعیتی میباشد
و اکنون در بیش از  ۴۹۰روس��تای اس��تان طرح ه��ادی کلید خورده و این
طرحها در  ۱۷۰روستا به اتمام رسیده است .وی افزود :فاز اول طرح هادی روستای بهار اردهال شامل جدولگذاری به طول  980مترمربع و محوطهسازی
به طول  3500مترمربع اجرا شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی تصریح کرد :در روستای بهار اردهال زیرسازی به طول  1900مترمربع و آسفالت به طول  1900مترمربع با اعتباری
بیش از  2میلیارد و  900میلیون ریال به اجرا در آمده است.
در ادامه مهندس ش�املو با قدردانی از اهالی روستا در مورد همکاری با مجموعه کارشناسان بنیاد مسکن در پیشبرد فعالیتهای

انجام شده در عمران و آبادانی روستاهای استان گفت :بنیاد مسکن با مدیریت کارآمد و کارشناسی شده روستایی سعی بر رفع

نیازهای روس�تاییان و ایجاد اش�تغال برای جوانان دارد تا روند روبه رشد و توسعه و همهجانبه در کشور را فراهم کند .وی ادامه داد:
با بررسیهای انجام شده میتوان گفت که طرح هادی یک طرح فرابخشی است که برای رسیدن به موفقیت صد درصدی ،نیازمند هماهنگی جمعی است،
متأسفانه در مسائل روستایی یکی از آفتهایی که روستاها با آن مواجه هستند جزیرهای عملکردن دستگاهها است.
ً
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور تصریح کرد :نهادها و دستگاههایی که در امر روستاها دخیل هستند عمدتا در چارچوب نگاه بخشی خود فعالیت
میکنند و عارضهای که برای کشور داشته است این که علیرغم همه سرمایهگذاریهایی که در روستاها شده بازدهی سرمایهگذاری و نتایج آن کمتر است
در حالی که اگر هماهنگی گروهی وجود داشت میتوانستیم به نتایج بهتری دست یابیم.
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بازدید مهندس حقشناس از پروژههای اجرایی استان
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان اردبیل ،مهندس حقشناس-
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،مهندس سبحانی-
مدیرکل و معاون مس��کن ش��هری بنیاد مسکن استان و گروهی از مدیران
ضمن بازدید و تبیین روند اجرایی پروژههای احداثی حوزه مس��کن شهری
بنیاد مس��کن اس��تان ،از آخرین وضعیت پیش��رفت فیزیکی اقدامهای فنی
طرحها نیز آگاهی یافتند.
مهندس حقشناس در بررسی پروژههای شهرستان خلخال عالوه بر بازدید
و مش��اهده موقعیت زمین واگذاری برای اجرای طرح اقدام ملی مس��کن به
تعداد  60واحد مس��کونی ،از روند احداثی بلندتری��ن برج و مجتمع تجاری-
مسکونی و خدماتی شهر خلخال بازدید کرد و گفت :پیشرفت فیزیکی کارهای
اجرایی با رعایت مشخصات فنی و در نظر گرفتن اصل کیفیت انجام دادن کار
کام ً
ال ملموس و رضایت بخش است و این نشان از تالش و کوشش مجموعه
بنیاد مسکن برای تحقق اهداف تخصصی این نهاد میباشد و الزم است که
از تالشهای صورت گرفته توسط عوامل اجرایی آن قدردانی شود.
سپس مهندس سبحانی در بازدید از پروژه ساخت برج  ۱۳طبقه و مجتمع تجاری ،اداری ،خدماتی و تفریحی بنیاد مسکن در شهرستان خلخال توضیحهایی
در مورد پروژه ارائه داد و گفت :در تمامی پروژههای اجرایی در سطح استان سعی و هدفمان بر این است که عالوه بر تسریع امور برای کاهش هزینههای
اجرایی ،اس��اس رعایت مش��خصات و ضوابط فنی نیز در اولویت باش��د که بهدنبال آن قطع ًا ارتقای کیفیت نیز محقق خواهد گردید و با توجه به برنامههای
مدونی که برای تمامی شهرس��تانها بنابر ظرفیت و پتانس��یلهای موجود آنها بهصورت تفکیکی تدارکدیده ش��ده اس��ت ،امیدواریم با توسعه زیرساختها و
بس��ط زمینههای تحقق گردش��گری روستایی زمینه الزم برای حضور مستمر گردشگران و اس��کان آنان در محیطهای مناسب فراهم شده و سیاست مهم
بنیاد مسکن در ارتقای سطح درآمدی و معیشتی روستاییان ،تأکید بر ماندگاری آنان در جامعه روستایی و پرهیز از مهاجرت به شهرها را فراهم نماییم.
در ادامه مهندس حقش��ناس با حضور در س��ایت ساخت س��اختمان جدید اداری بنیاد مسکن شهرستان خلخال ،همزمان عملیات عمرانی این پروژه نیز با
اجرای بتن مِگر آن ،آغاز گردید.
وی افزود :یکی از ضروریات اساسی تمامی ادارهها و نهادهای خدماتی به مردم فراهم نمودن محل اسقرار مناسب برای ارائه خدمات میباشد.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور ابراز امیدواری کرد که ساخت این ساختمان اداری جدید برای شهرستان خلخال منشأ خدمات مضاعف به مردم
این منطقه ش��ود و انتظار داریم در روند س��اخت این پروژه نیز عالوه بر توجه به اصل کیفیت اجراء و مصالح ،تالش و س��عی الزم نیز بر ماندگاری طرح و
زیبایی آن مدنظر باشد.
مهندس حقش��ناس در پایان عالوه بر بازدید از پروژه  36واحدی شهرس��تان اردبیل در نشس��ت راهبردی در زمینه بررس��ی طرحهای اقدام ملی مسکن،
طرحهای پیشنهادی جهت ساخت ساختمانهای اداری برای ادارهکل و بنیاد مسکن شهرستانهای اردبیل و خلخال ،بازبینی برنامههای اجرایی آتی پروژه
تجاری -مسکونی شهرستان خلخال و ...شرکت کرد و ضمن مطالعه و تبادلنظر در جزئیات طرحها در مورد امور اجرایی ،بهینهسازی و ...پیشنهاداتی را نیز
برای بهبود روند و افزایش بهره وری ارائه و مطرح نمود.

مباحث معیش��تی ،اجتماعی ،فنی و اجرایی مربوط به امور عمران روس��تایی در طرحی به
نام منظومه روستایی دیده شده است
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قزوین ،مهندس ش��املو -معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن کش��ور در دیدار با نمایندگان مردم استان
قزوین در مجلس ش��ورای اس�لامی که بهمنظور بررسی آخرین وضعیت امور عمرانی و امور مطالعاتی طرحهای بهسازی محیط روستاهای استان انجام شد
گفت :مباحث معیش��تی ،اجتماعی ،فنی و اجرایی مربوط به امور عمران روس��تایی در طرحی به نام منظومه روس��تایی دیده شده است .در این دیدار مهندس
گونجی -مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز حضور داشت.
مهندس شاملو افزود :بنیاد مسکن طرح منظومه روستایی را با هدف یکپارچهسازی ظرفیت و توانمندیهای پایدار روستاها ارایه داده است .وی ادامه داد:
برای انجام این طرح نیازمند نگاه آمایشی و کالنتر نسبت به فرآیند امور روستاها هستیم تا با انجام آن وارد فازهای اجرایی طرح در همه زمینهها باشیم.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور از نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواست تا بنیاد مسکن را بهعنوان یک بازوی اجرایی مؤثر در زمینه اجرای
امور عمرانی روستاها در کنار خود ببیند و در مورد تأمین اعتبارهای الزم برای رشد و گسترش آبادانی این مناطق اهتمام بیشتری داشته باشند.
10

در ادامه فاطمه محمدبیگی یکی دیگر از نمایندگان مردم شهرستانهای
قزوین ،آبیک و البرز در مجلس شورای اسالمی گفت :ضرورت بازنگری در
طرحهای هادی روس��تایی بهعنوان یک نیاز ضروری در حوزه روستا توسط
بنیاد مسکن ،ضرورتی انکارناپذیر است.
فاطم��ه محمدبیگی افزود :ب��رای ادامه پروژههای عمران روس��تایی باید
اعتبارهای در نظر گرفته شده بهاندازه کافی و مناسب باشد .وی با بیان اینکه عمران و آبادانی روستاها در نهایت منجر به مهاجرت معکوس در این مناطق
شده ،تصریح کرد :انجام این مسئله از عوارض و مشکالت فرهنگی و اجتماعی حاشیه بسیاری از شهرها نیز کاسته و اهتمام بازگشت روستاییان به زنجیره
سنتی زندگی هم برکتهای فراوانی را در اصالح فرآیندهای منفی زندگی شهری به همراه داشته است.
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س�یاهکالی م�رادی ادام�ه داد :ب�ا اعتم�اد ب�ه اس�تفاده از
ظرفیته�ای اجرایی و عمرانی مناس�ب بنیاد مس�کن میتوان
ش�اهد عمران و آبادانی روزافزون روس�تاهای کشور و استان
بود .همچنین برای رش�د و گس�ترش روس�تاها ب�ا کمک بنیاد
مس�کن باید زمینه ورود بخش خصوصی در این مناطق فراهم
ش�ود و از افراد متمکن و س�رمایهگذار برای سرمایهگذاری و
ایجاد اشتغال در این مناطق بهرهمند شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهن��دس ش��املو گفت :این نهاد آمادگی دارد تا برای مهاجرت معکوس و ماندگاری روس��تاییان در محل زندگی خ��ود ،از هر اقدام مؤثر عمرانی در حوزه
روستا استقبال کند تا شاهد رشد روزافزون مسایل اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی در این مناطق باشیم .وی با اشاره به استعداد باالی استان قزوین در حوزه
گردشگری ،افزود :بنیاد مسکن آماده است تا با مساعدت نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی اعتبارهای عمرانی مناسبی به روستاهای مستعد هدف
گردشگری منطقه تخصیص دهد.
سپس لطفا ...سیاهکالی مرادی -نماینده مردم شهرستانهای قزوین ،آبیک و البرز در مجلس شورای اسالمی گفت :دهیاران در حوزه انجام امور عمرانی
و مدیریت روستاها با توجه به محدودیتهای خود ،از امکانات کافی برای انجام این مسئله برخوردار نیستند.

نشس��ت بررسی مسائل و مشکالت روستاهای آس��یبدیده مناطق زلزلهزده شهرستان
سراب برگزار شد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان آذربایجانشرقی ،با حضور
مهندس مهدیان -معاون بازس��ازی و مس��کن روستایی بنیاد مسکن کشور
و هیئ��ت همراه ،مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس
یحیوی -فرماندار شهرس��تان سراب ،گروهی از مس��ئولین و رؤسای ستاد
بازس��ازی نشست بررسی مسائل و مشکالت روستاهای حادثهدیده از زلزله
آبان ماه سال  98شهرستان سراب در فرمانداری شهرستان برگزار شد.
در ابت��دا مهندس یحیوی از تالشهای همه دس��تگاههای اجرایی در امر
کمکرس��انی به مناطق حادثهدیده روس��تاهای شهرستان سراب بهویژه از
همکاران بنیاد مس��کن در منطقه و مهندس باباپ��ور قدردانی نمود و نیز با
اشاره به نشستهای متعدد با مدیران و رؤسای دستگاههای خدمات رسان
در شهرس��تان در مورد شیوه خدمترس��انی به مردم زلزلهدیده روستاهای
شهرس��تان س��راب و اتمام واحدهای آس��یبدیده تا ش��روع فصل س��رما
رایزنیهای الزم انجام ش��ده اس��ت که این امر مستلزم مس��اعدت مهندس مهدیان در زمینه تخصیص و تأمین اعتبار بالعوض در مرحله دوم برای تکمیل
واحدهای باقیمانده میباشد.
در ادامه مهندس باباپور در س��خنانی با اش��اره بهعملکرد بنیاد مس��کن در مناطق زلزلهزده شهرستان سراب ابراز امیدواری کرد که با سرعت بخشی بیشتر
در منطقه بتوانیم همه واحدهای آسیبدیده را تا قبل از فرارسیدن فصل سرما احداث نماییم.
در پایان مهندس مهدیان با اش��اره به بازدید از بعضی روس��تاهای کندوان ،خانقاه ،صومعه علیا و دستجرد بخش کندوان و ترکمانچای میانه و همچنین از
روستاهای چیچکلو و دامنجان روستاهای شهرستان سراب گفت :همکاران بنیاد مسکن به نحو احسن به وظایف خویش در منطقه زلزلهزده عمل کردهاند و
کارها به سرعت پیش میرود و مردم راضی هستند .وی برای انجام کارها قول مساعدت و پیگیری را داد که با بررسی مشکالت عدیده منطقه و مساعدتهای
انجام شده کارها بهنحو شایسته انجام شود.
11
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مهندس شاملو :مبنا و هدف از اجرای طرح هادی در روستاها ساماندهی در ساختوسازها
است
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قزوین ،مهندس شاملو -معاون
عمران روس��تایی بنیاد مسکن کشور در نشست مش��ترکی که با حضور مهندس
فرخزاد -معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری قزوین ،دکتر حبیبی -معاون
سیاس��ی و امنیتی اس��تاندار ،احمدیپ��ور -فرماندار شهرس��تان آبیک و مهندس
گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان برگزار ش��د ،گفت :همهساله برای اجرای
طرح هادی مبلغ  10000تا  ۱۶۰0۰میلیارد ریال از محل اعتبارهای ملی ،استانی و
منابع داخلی این نهاد در حوزه اجرایی به روستاهای کشور اختصاص داده میشود.
مهندس شاملو با اشاره به  ۳۹000روستای باالی  ۲۰خانوار در کشور ،تصریح
کرد :از این تعداد ۱۹000 ،روس��تای کش��ور با جمعیتی بیش از  ۲۰میلیون نفر
جمعیت تحت پوشش اجرای طرح هادی قرار دارند و در  ۲۰هزار روستا نیز هنوز
اجرای طرح آغاز نشده است .وی با بیان مبنا و هدف از اجرای طرح هادی در روستاها ساماندهی در ساختوسازها است گفت :هزینه تهیه هر طرح هادی
یک میلیارد ریال میباشد که برای اجرای این طرح در هر روستا بهطور میانگین به مبلغ  15میلیارد ریال اعتبار نیازمندیم.

بازدید مهندس حقشناس از روند اجرای پروژهها
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان مازن��دران ،مهندس
حقش��ناس -معاون مسکن ش��هری بنیاد مسکن کش��ور و هیئت همراه،
مهندس خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،دکتر ربیعی -سرپرست
معاونت مس��کن شهری و همچنین مشاورین طراحی پروژههای اقدام ملی
مس��کن از پروژههای مس��کن ش��هری  32واحدی حری��ر  200 ،3واحدی
طرح اقدام ملی مس��کن عالیواک در شهرس��تان س��اری 50 ،واحدی طرح
اقدام ملی مس��کن والیت شهرستان آمل 32 ،واحدی مسکن شهری یاس
شهرس��تان بابلسر و همچنین سایر طرحهای جهت اقدام در همین حوزهها
در سطح استان بازدید و روند پیشرفت پروژههای در حال ساخت و همچنین
برنامهه��ا و اقدامهای الزم برای اجرایی نمودن س��ایر پروژهها و طرحهای
حوزه مسکن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند.
در پایان نشستی با حضور مسئولین یاد شده ،دکتر ربیعی -سرپرست معاونت مسکن شهری ،مشاورین و طراحان سایتهای مسکونی پروژههای اقدام ملی مسکن
و سایر كارشناسان این حوزه در بنیاد مسکن استان با هدف بررسی طرحهای مشاوران و همچنین روند پیشرفت پروژهها در حوزه مسكن شهری تشكیل شد.

دیدار مهندس حقشناس با مدیرکل راهوشهرسازی
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراسان رضوی ،مهندس
حقشناس -معاون مسکن شهری با مهندس ابک -مدیرکل راهوشهرسازی
و مهندس موسوی نیا -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار و گفتگو نمود.
در این دیدار مهندس موسوی نیا با اشاره به همکاریهای فیمابین بنیاد
مس��کن و ادارهکل راهوشهرسازی استان ،با س��پاس از تعاملهای موجود،
برنامههای بنیاد مس��کن استان در زمینه خانهدار کردن اقشار مختلف مردم
را تشریح کرد.
در ادامه مهندس ابک گفت :بنیاد مس�کن اس�تان توانس�ته در
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زمینه رفع مشکالت مسکن محرومین بهویژه مسکن روستایی

س��پس مهندس حقش��ناس گفت :بنیاد مس��کن و وزارت راهوشهرس��ازی دو دستگاه خدمت رس��ان جداناشدنی از یکدیگر میباش��ند و این تعامل باعث
همکاریهای مطلوب در سرتاسر ایران اسالمی شده است و در زمانی که بنیاد مسکن نیاز به کمک داشته است این ادارههایکل راهوشهرسازی بودهاند که
به کمک ما آمدهاند و در زمانهای دیگر بنیاد مسکن دست یاری به سمت راهوشهرسازی دراز کرده است و نمونه بارز آن ساخت مسکن مهر در شهرهای
کمتر از  25000نفر بوده است که خدمتی ماندگار و با کیفیت تلقی میشود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

گامهای مؤثر و مفید بردارد که نمونه بارز آن کسب رتبه برتر جذب تسهیالت طرح ویژه بهسازی و مقاومسازی مسکن روستایی
کشور توسط معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان در سالهای قبل میباشد.

طرح هادی روس��تایی در نیمی از روس��تاهای باالی  ۲۰خانوار استان مورد بازنگری قرار
گرفته است
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قزوین ،مهندس شاملو-
معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن کش��ور در نشست مشترک با حضور
مهندس گونجی -مدیرکل ،معاون عمران روس��تایی و س��ایر کارشناسان و
کارکنان حوزه عمران روستایی بنیاد مسکن استان گفت :طرح هادی در ۲۰
هزار روس��تای کش��ور به مورد اجرا درآمده و بهطور متوسط نیز ساالنه این
طرح در تعداد  3600روستای کشور به مورد اجرا گذاشته میشود.
مهندس شاملو افزود :تعداد  ۳۹000روستای باالی  ۲۰خانوار کشور واجد
ش��رایط تهیه و اجرای طرح هادی هس��تند که هماکنون  ۴۷درصد از این
روستاها دارای این طرح میباشند.
وی سیاس��ت بنیاد مس��کن در حوزه بهس��ازی محیطهای روس��تایی را
مشارکت و خودیاری مردم روستاها دانست و تصریح کرد :در این رابطه هر
قدر مشارکت روستاییان را در ساختوسازهای روستایی شاهد باشیم به همان میزان نیز اعتبارهای تخصیصی ما افزایش خواهد یافت.
گفتنی است در ادامه از پروژههای اجرا شده در روستاهای محدوده شهرستانهای آبیک ،قزوین و بوئینزهرا بازدید بهعمل آمد.

فتح قله سنبران به ارتفاع  4150متر توسط علی مالزینل

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قزوین ،علی مالزینل از همکاران بنیاد مس��کن استان
موفق ش��د در خرداد و تیرماه س��ال جاری به قلل مرتفعی در استانهای لرستان ،همدان و گیالن صعود
نماید.
در این مدت قله س��نبران در اس��تان لرس��تان با ارتفاعی بیش از  4150متر ،قله بل در استان گیالن با
ارتفاع  4050متر و قله یخچال در اس��تان همدان با ارتفاع  3580متر توس��ط این همکار کوهنورد فتح
شده است.
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سبزیها و میوهها را بهتر است بهصورت پخته مصرف کنیم
س��بزیجات و میوهها بهترین منابع غذای��ی و خوراکی از نظر دارا بودن
ویتامینها و مواد معدنی هس��تند .متخصصان تغذیه همواره بر گنجاندن
آنه��ا در برنام��ه غذایی روزانه تأکید دارند و معتقدند اگر این س��بزیها و
میوههای متنوع بهصورت پخته مصرف ش��وند خاصیت بیشتری خواهند
داش��ت و از س��ویی به راحتی به وسیله دس��تگاه گوارش هضم و جذب
بدن میش��وند .یعنی در اثر حرارت و پخته شدن ترکیبات موجود در آنها
راحتتر آزاد میش��وند و برای سالمتی بدن مفیدتر خواهند بود .البته باید
توجه کنیم که درجه حرارت نباید خیلی زیاد باش��د چون حرارت بیش از
اندازه مواد و ویتامینهای آنها را از بین میبرد ،همچنین سرخ کردن آنها
(به جای پختن) ضرر دارد.
در زی��ر به برخ��ی از این میوهها ،س��بزیها و صیفی ج��ات که روزانه
مصرف میشوند اشاره داریم:
 -1گوجه فرنگی

گوجه فرنگی یکی از صیفی جات پر مصرف در دنیا است که در بیشتر
کشورها از آن بهعنوان میوه نام میبرند و یک منبع قوی از ویتامین  Aو
لیکوپن (رنگدانهای با خاصیت آنتی اکسیدانی باال) است .بر پایه تحقیقات
انجام شده ،طی روند پخت ،لیکوپن موجود در آن آزاد میشود و بیشترین
ح��د آن جذب بدن میگردد .از س��ویی در اثر پخته ش��دن خاصیت آنتی
اکسیدانی یا ضد سرطانی آن افزایش پیدا میکند.
 -2اسفناج

این س��بزی بسیار مقوی و پر خاصیت اس��ت و حاوی ویتامینهای A
و  B9و مواد معدنی میباش��د و پیش��نهاد میشود که آن را در ماهیتابه

مق��داری ح��رارت بدهید و یا بخارپ��ز کنید که مواد آن حفظ ش��ود .این
سبزی را میتوان بهصورت بُرانی (ترکیب با ماست) و یا به شکل نرگسی
(ترکیب با تخم مرغ) مصرف نمود.
 -3بادمجان

این خوراکی خوش��مزه نی��ز جزو صیفی جات بهش��مار میرود که خام
خ��وردن آن حتی ب��ه مقدار خیلی ک��م میتواند ایجاد مس��مومیت کند.
14

بنابرای��ن باید آن را س��رخ یا تنوری کنیم که ترکیبات س��می آن تجزیه
شوند و از بین بروند.
 -4قارچ

یکی از خوراکیهای مغذی اس��ت که سرش��ار از ویتامینهای گروه B

و مواد معدنی میباش��د .ترکیبات مفید قارچ بر اثر حرارت و پخته ش��دن
فعال میشوند و مزه و طعم غذا را هم بهتر میکنند .با حرارت دادن قارچ
م��اده س��می آن (آگاریتین) تجزیه میگردد و میت��وان آن را با اطمینان
مصرف نمود.
 -5هویج

فواید هویج برای همه ش��ناخته ش��ده اس��ت و دارای بتاکاروتن فراوان
میباشد .اگرچه هویج را بهصورت آبگیری آن یا به شکل خام هم مصرف
میکنیم ولی تحقیقات نشان داده که در اثر پخته شدن خاصیت آن بیشتر
میشود.
 -6لوبیا سبز

لوبیا س��بز را هم نباید بهصورت خام مصرف کرد زیرا غالف و دانههای
آن دارای ترکیبی س��می به نام فازولین اس��ت که موجب مس��مومیت و
حالت تهوع میگردد.
 -7ریواس

اگر قصد خوردن ریواس خام را دارید باید بدانید س��اقه آن حاوی اسید
اگزالیک اس��ت که مس��مومیت ایجاد میکند .اما با پخته شدن آن مقدار
زیادی از اسید فوق از بین میرود و ضرری ندارد.
 -8یک نکته

بعضی میوهها را نیز برای بهتر هضم شدن میتوانیم بپزیم و بهصورت
کمپوت در آوریم مانند زردآلو ،گیالس ،سیب و توت فرنگی.
تهیه :الف -ص

قصص قرآن یا

برگرفته از کتاب

از آدم تا خاتمالنبیین ص ّلی اهلل علیه و آله

آیتاهلل سید هاشم
رســولی محالتـی

«ادامه مطلب» نقشه قتل صالح

صالح را رس��م چنان بود كه ش��بها در شهر نمى ماند و مسجدى در خارج
شهر براى خود ساخته بود كه شبها به آنجا میرفت و در آنجا به سر مىبرد.
این نُه نفر بر طبق همان تصمیم و س��وگندى كه خورده بودند ،از ش��هر
خارج ش��دند و داخل غار ش��دند و چون در غار آرمیدند ،س��نگى بر سرشان
افتاد و همگى كش��ته ش��دند .چند تن از مردانى كه در شهر بودند و از نقشه
آن نُه نفر مطلع بودند به سراغش��ان آمدند تا ببینند سرنوشت آنها چه شد و
چون وارد غار ش��دند ،همه آنها را كشته دیدند .از این رو به شهر بازگشته و
فریاد زدند که صالح ابتدا به اینها دس��تور داد فرزندانشان را بكشند و سپس
خودشان را به قتل رسانید! و طبق این نظریه نقشه مزبور را پیش از كشتن
ناقه صالح طرح كردند.1
قول دیگر آن اس��ت كه چون آن مردم ناقه صالح را پى كردند ،صالح(ع)
آنه��ا را از عذاب خداوند بیم داد و فرمود ح��ال كه چنین كردید ،عذاب خدا
به س��راغتان خواهد آمد .همان نُه نفرى كه ناقه را پى كرده بودند ،درصدد
برآمدن��د ك��ه صالح را نیز به قتل رس��انند و ب��ا هم گفتند که م��ا صالح را
مىكش��یم تا اگر راس��ت مى گوید و براس��تى قرار اس��ت عذاب بر ما فرود
آی��د ،ما پیش از آم��دن عذاب خود صالح را به قتل رس��انده و انتقام خود را
از صال��ح گرفته باش��یم و اگر دروغ مى گوید كه ما او را به همراه ش��ترش
فرس��تاده باشیم .به همین منظور ش��بانه براى قتل صالح آمدند و فرشتگان
الهى آنان را با س��نگ دفع كرده و به وس��یله همان سنگها هالك شدند و
چون مردم دیگر آمدند و آن نُه نفر را كشته دیدند ،به صالح گفتند« :تو اینها
را كش��تهاى» و درصدد برآمدند كه صالح را به قتل رسانند ،كسان صالح به
دفاع از او برخاس��ته گفتند« :وى به شما وعده عذاب داده است .اكنون صبر
كنید تا اگر در این س��خن راستگو باشد خشم خدا را زیاد نكرده باشید و اگر
دروغگو بود ما او را به شما تسلیم خواهیم كرد» .بدینترتیب مردم را از دور
او متفرق كردند.
2
چنانكه خود ابن اثیر گفته است ،قول دوم درستتر و به صحت نزدیكتر است.
از مجم��وع آی��ات كریم قرآنى و روایات چنین به نظر مى رس��د كه اینان
پس از پى كردن ناقه صالح و پشیمان شدنشان از این كار 3سخت به تكاپو
افتادند تا بلكه به وس��یله اى عذاب را از خود دفع كنند ،یا به قول خودش��ان
قبل از رس��یدن عذاب ،انتقام خود را از صالح بگیرند و نخس��ت تصمیم به
 .1کامل التواریخ ،ج  ،1ص .91
 .2کامل التواریخ ،ج  ،1ص .91
 .3خدای تعالی در سوره شعراء میفرماید« :فعقروها فاصبحوا نادمین» [ناقه را پی کردند ولی پس
از آن از کردة خود پشیمان شدند].

قتل آن حضرت نداشتند ،بلكه درصدد بودند تا به وسیله اى عذاب را از خود
دور كنند.
از این رو در نقلى است كه چون ناقه را پى كردند ،نزد صالح آمدند و زبان
به عذرخواهى گش��ودند و هر كدام قتل ناقه را به دیگرى نس��بت مى داد و
گن��اه را به گردن دیگ��ری میانداخت و خالصه از صالح چاره جویى كردند.
صال��ح(ع) بدانه��ا گفت« :اكنون بروید و بنگرید تا مگر بچه او را به دس��ت
آورید كه اگر الاقل آن بچه را به دست آورید ،امید آن هست كه خدا عذاب
را از ش��ما دور س��ازد» .مردم برخاسته و هر چه در آن كوهها گردش كردند،
آن بچه شتر را پیدا نكردند.
از ای��ن رو مأیوس ش��دند و راه دوم را انتخاب كردند و درصدد قتل صالح
برآمدند.4
در حدیث كلینى(ره) در روضه كافى چنین است كه چون ناقه را پى كردند،
صالح به نزد آنها آمد و فرمود« :چه عاملى ش��ما را به این عمل واداش��ت و
چ��را نافرمانى پروردگار خود را كردی��د؟ خداى تعالى به صالح وحى كرد كه
قوم تو طغیان و س��تم كردهاند و ش��ترى را كه من بهعنوان حجت و نشانه
براى آنها فرس��تاده بودم ،کشتند .با اینكه هیچ گونه زیانى براى آنها نداشت
و بلكه بزرگترین س��ود و منفعت را هم برایش��ان داشت ،اكنون به آنها بگو:
«من تا سه روز دیگر عذاب خود را بر شما خواهم فرستاد .اگر در این مدت
توبه كردند و بازگشتند ،من عذاب را از آنها باز مى دارم و اگر توبه نكردند و
بازنگشتند در روز سوم عذاب را برایشان خواهم فرستاد».
صال��ح نزد آنها آم��د و آنچه را خدا بدو وحى كرده بود ،به اطالع ایش��ان
رس��انید .اما از آنجایى كه بشر حاضر نیست به این زودی زیر بار حرف حق
و نصیحت انبیاى الهى برود ،حاضر به توبه نش��دند و بر طغیان خود افزودند
و با سركش��ى و وقاحت بیشترى گفتند« :اى صالح اگر راست مى گویى آن
5
عذابى را كه به ما وعده مى دهى براى ما بیاور».
«آری همین طغیان و سرکش��ی و تکبر چه ملتها را که بدبخت کرده و
چه خانمانها را که برانداخته و چه افراد بسیاری را که نابود کرده است».
به هر صورت این طغیان و سركشى سبب شد كه به جاى توبه و بازگشت
به درگاه خداى تعالى و دفع عذاب از خود و خاندان و زن و بچه و ش��هر و
دیارشان ،دست به گناه جدیدى بزنند و نقشه قتل پیغمبر خدا را طرح كنند.
دره
بیضاوى در تفس��یر خود مى گوید در روایت اس��ت كه صالح(ع) میان ّ
مسجدى بنا كرده بود و در آن نماز مى خواند و چون به مردم خبر داد كه تا
سه روز دیگر عذاب به سراغ شما خواهد آمد با هم گفتند« :صالح خیال كرده
 .4مجمع البیان ،ج  ،4صص .441-443
 .5روضه کافی ،صص 187-189؛ بحار ،ج  ،11ص .389
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سه روز دیگر از دست ما آسوده خواهد شد و ما پیش از رسیدن این سه روز،
خودمان را از دست او و خاندانش آسوده مى سازیم (كه تا سه روز دیگر زنده
دره به راه افتادند و در آنجا سنگى سر راه
نباشند) و به همین منظور به سوى ّ
آنها افتاد كه راه بازگش��ت را بر آنها مس��دود كرد و همانجا ماندند تا هالك
شدند و بقیه مردم هم دچار صیحه آسمانى شدند و همگى نابود شدند.1
«راس��تى كه این بش��ر خیره س��ر در طول تاریخ تا چهاندازه از طغیان و
سركش��ى زیان دیده اس��ت و تا چه حد از صفت نكوهیده تكبر و گردنكشى
خس��ارتدیده اس��ت ،افرادى ك��ه از روى جه��ل و نادانى و وسوس��ههاى
ش��یطانى ،بتهایى را به جاى معبود حقیقى پرس��تش مى كنند و تا این ح ّد
مقام و ش��خصیت خود را پس��ت و زبون مى كنند كه در برابر مجسمههایی
بىجان ،سنگ ،چوب ،درخت و س��رانجام اشیای فلزى و غیرفلزى دیگرى
كه به دس��ت خود ساختهاند یا انسانهاى ضعیفى كه مانند خود هستند را
مىپرس��تند ،خداى مهربان نیز براى نجات اینان از این انحطاط و بدبختى
مرد بزرگوارى را از میان خودش��ان و از فامیل نزدیك و خانوادههاى محترم
و اصیلشان به پیغمبرى خود انتخاب مى كند تا نزد آنها آمده و از این خوارى
نجاتشان دهد و به خداى بزرگ جهان هدایتشان نماید.
از او معجزه مى خواهند و چون معجزه براى آنها مى آورد ،همانها درصدد
نابودى آن نش��انه بزرگ الهى بر مى آیند ،ب��از هم خداى رحمان مهر خود
را از ایش��ان باز نمى گیرد و به وس��یله پیغمبر خود به آنها خبر مى دهد كه
اگر تا س��ه روز دیگر توبه كردید و به سوى من بازگشتید ،من شما را عذاب
نخواهم كرد ...اما این مردم عاصى و سركش -یا بیچاره و بدبخت -باز هم
به خود نیامده و به جاى توبه و بازگش��ت به درگاه خداى بىنیاز و توجه به
مبدأ جهان هس��تى ،نابودى خود را از او درخواست مى كنند و بى شرمانه یا
بدبختانه ،عذاب را اختیار مى كنند».
آرى پس از این جریان صالح به آنها فرمود كه «تا س��ه روز در خانههاى
خ��ود از زندگ��ى بهره گیرید كه پس از س��ه روز هالك خواهید ش��د و این
وعدهاى است قطعى و دروغ نشدنى».2
در حدیث است كه صالح بدانها فرمود كه نشانه عذاب آن است كه روز ا ّول
رنگ صورتشان زرد میشود ،در روز د ّوم قرمز میگردد و در روز س ّوم سیاه.
چون روز ا ّول شد و دیدند رنگهاشان زرد شده ،به یکدیگر گفتند كه آنچه
صالح خبر داده بود آمد .گردنكشان و متکبرانشان گفتند كه ما زیر بار حرف
صالح نمی رویم و سخنش را نمیپذیریم اگرچه بزرگ باشد و چون روز د ّوم
شد و رنگهاشان قرمز گردید ،نزد یكدیگر رفته و به هم گفتند که اى مردم
آنچه صالح گفته بود ،آمد .باز همان سركشان و گردنکشان به ایشان گفتند
که اگر همگی هالک و نابود بش��ویم ،ما هرگز گفتار صالح را نمیپذیریم و
از خدایانی که پدرانمان پرستش میکردهاند دست بر نمی داریم و چون روز
س�� ّوم شد و از خواب برخاستند ،مش��اهده کردند که رویشان سیاه شد و نزد
یکدیگر رفته و گفتند ای مردم آنچه صالح گفته بود آمد .سرکشان گفتند که
آری آنچه صالح گفت بر ما آمد و چون نیمه شب شد ،جبرئیل آمد و فریادی
بر سرش��ان زد که گوش��ها را پاره کرد و دلها را درید و جگرها را شكافت و
در چشم برهم زدنى همهشان نابود شدند و جاندارى از آنها به جاى نماند و
فقط اجس��اد بىجانشان بود که در خانه و دیارشان برجا مانده بود كه آنها را
نیز آتشى كه از آسمان آمد سوزاند و یكسره از بین برد.3
ای��ن بود ترجمه قس��متى از حدیث كلینى(ره) در روض��ه كافى .نكته اى
كه تذ ّكر آن الزم اس��ت ،این اس��ت كه در قرآن كریم در چندین جا نابودى
 .1قصص االنبیا ،نجار ،صص .65-66
 .2سوره هود ،آیه .65
 .3روضه کافی ،صص .187-189

و هالک��ت قوم ثمود را به صاعقه و رجفه ،یعنى زلزله ،نس��بت داده اس��ت
و منافاتى با این حدیث كه آن را به صیحه جبرئیل منس��وب داش��ته اس��ت
ندارد؛ زیرا جبرئیل و س��ایر فرش��تگان الهى واس��طه صدور حوادث و مأمور
انجام اوامر الهى هس��تند چنانكه اگر گفتیم میمیراند و خداوند زنده مى كند
و روزى مىدهد ،منافاتى ندارد با اینكه واس��طه نابود كردن و زنده كردن و
روزى دادن ،فرشتگانى به نام عزرائیل ،میكائیل ،اسرافیل و امثال آنها باشند.
به هر صورت قرآن كریم س��رانجام قوم ثمود را چنین بیان فرموده است:
«و كس��انى را كه س��تم كردند صیحه (آس��مانى) فرا گرفت و در خانههاى
خویش بى جان شدند ،چنانكه گویى هیچ گاه در آن زندگى نكردهاند».4
در جاى دیگر فرموده اس��ت« :این اس��ت خانههاى ایش��ان كه به خاطر
آنكه س��تم مى كردهاند ،خالى مانده و در این مسئله براى كسانى كه بدانند،
عبرتى است».5
و در س��وره س��جده مى فرماید« :ما قوم ثمود را هدایت كردیم ،ولى آنها
كور دلى را بر هدایت ترجیح دادند و به جرم كارهایى كه مى كردند صاعقه
عذاب خواركننده گریبانشان را گرفت ،فقط كسانى را كه ایمان آورده و تقوا
داشتند نجات دادیم».6
مولوى مى گوید:

ناق��ه صال��ح بهص��ورت بُد ش��تر
از ب��راى آب جو خصمش ش��دند
ناق��ة هّ
الل آب خ��ورد از جوى میغ
ناق��ه صال��ح چو جس��م صالحان
تا بر آن ا ّم��ت زحكم مرگ و درد
ش��حنه قهر خدا زیش��ان بجست

مر
پى بریدندش زجهل آن قوم ّ
آب كور ونان ش��ور ایشان بدند
آب حق را داش��تند از حق دریغ
ش��د كمینى در هالك طالحان
«ناق��ة هّ
الل و س��قیاها» چه كرد
خونبهاى اشترى شهرى درست

فقط حضرت صالح و پیروانش بودند كه خداى تعالى به رحمت خویش از
آن عذاب مهیب نجاتشان داد و ایمان و تقوای ،به دادشان رسید .خداوند در
جاى دیگر قرآن نیز این نكته را تذكر داده و پس از نقل داس��تان قوم ثمود
و هالكتش��ان مى فرماید« :تنها ما آن كسانى را كه ایمان آورده و با تقوای
بودند ،نجات دادیم».7
صالح و پیروانش پس از نابودى ثمود

در اینك��ه تعداد افرادی که ب��ه صالح ایمان آوردند چند نفر بودند ،اختالف
است .مرحوم طبرسى در مجمع البیان در تفسیر آیه فوق از جمعی نقل کرده
اس��ت که آنها چهار هزار نفر بودند كه صالح پس از هالكت قوم ثمود آنان
را با خود برداشته به حضرموت آورد».8
و از برخى دیگر نقل ش��ده اس��ت كه آنها صد و بیست نفر بودند و از دیار
ثمود به «رملة» فلس��طین رفتند و قول دیگری اس��ت ك��ه به مكه رفتند و
در آنجا س��كونت یافتند و برخى ه��م گفتهاند كه در همان دیار خود ماندند،
هّ
والل أعلم.9
ادامه دارد
 .4سوره هود ،آیه .67
 .5سوره نمل ،آیه .52
 .6سوره فصلت ،آیه .17
 .7سوره فصلت ،آیه  18؛ سوره نمل آیه .52
 .8قصص االنبیاء نجار ،ص 67؛ مجمع البیان ،ج  ،7ص .227
 .9قصص االنبیاء نجار ،ص 67؛ مجمع البیان ،ج  ،7ص .227

تربیت با بیان مصالح و مفاسد

 .1مربیان بزرگ ،ص .144
 .2غررالحکم ،فصل  ،77شماره .1354
 .3غررالحکم ،فصل اول ،شماره .1438
 .4غررالحکم ،فصل اول ،شماره .1043
 .5غرر ،فصل اول ،شماره .1437

ابراهیم امینی

بنابرای��ن اقامه برهان ،بیان مصالح و مفاس��د و توجیه فرد مورد تربیت را
میتوان بهعنوان یک وسیله یا روش تربیت معرفی نمود .در قرآن نیز بدین
مطلب اشاره شده است.
خ��دای متعال به پیامبر اکرم میگوید« :مردم را به وس��یله حکمت به راه
خدا دعوت کن».6
الزم ب��ه تذکر اس��ت که اولیاء و مربیان در اقامه بره��ان و بیان مصالح و
مفاس��د ،باید همواره س��طح معلومات و مقدار درک و تعقل مخاطب خود را
منظور بدارند و در همان حد با او سخن بگویند .البته برخالف واقع نباشد.
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وقتی کودک به س��ن تمیز رسید به تدریج با مفاهیم خوب و بد و ُحسن و
قبح آش��نا میشود .باید پدر و مادر ،در موارد مناسب ،کلمات مذکور را تکرار
کنند تا کودک بفهمد که بعضی افعال خوب هس��تند و بعضی دیگر بد .باید
از اعمال نیک س��تایش کنند و از کردار بد نکوهش نمایند .به او میگویند:
فالن کار خوب اس��ت انجام بده و فالن عمل بد اس��ت ترک کن .ولی باید
س��عی کنند خوب و بد را فقط به اموری اطالق نمایند که از مصادیق واقعی
و معروف خوب و بد هستند ،نه این که هر چه را خودشان میل دارند کودک
آن را انج��ام دهد بهعنوان خوب و آنچه را میل دارند ترک کند بهعنوان بد،
معرفی نمایند.
کودک بدین وس��یله رفته رفته با ارزشها آشنا میشود و خود را به انجام
آنها پایبند میس��ازد و ضد ارزشها را نیز میشناس��د و به ترک آنها ملتزم
میگ��ردد و تدریج ًا ب��ه آنها خو میگیرد و عادت میکند .غالب ًا از علت خوب
بودن یا بد بودن س��ؤال نمی کند ،لیکن وقتی بزرگتر شد و به سن نوجوانی
و جوانی رس��ید ممکن است از علل آنها نیز سؤال کند .در این صورت الزم
اس��ت اولی��اء و مربیان منافع و مصالح کارهای خوب و مفاس��د و زیانهای
اعم��ال ب��د را برایش توضیح دهند تا در انجام کارهای خوب راغب ش��ود و
نسبت به اعمال بد تنفر پیدا کند.
ژان ش��اتو مینویسد« :به محض این که ممکن باشد باید از قوه استدالل
و تعقل کودک اس��تمداد ش��ود .اطفال را از همان زمان که زبان مادری خود
را درک میکنند قادر هس��تند دلیل و برهان را بهفمند و عالقه شان به این
ک��ه با آنها مثل افراد عاقل رفتار ش��ود بیش از آن اس��ت که معمو ًال تصور
میکنیم».1
اقامه برهان و بیان مصالح و مفاس��د به ک��ودک و جوان کمک میکند تا
از روی رغب��ت و می��ل ارزشها را بپذیرند و ضد ارزشها را ترک نمایند .در
احادیث نیز بدین موضوع اشاره شده است از باب نمونه:
«امیرالمؤمنین علیه الس�لام فرمود :هر کس که زیان چیزی را نشناس��د
توانایی ترک آن را ندارد».2
«و فرمود :زشت دانستن یک عمل موجب اجتناب از آن میشود».3
«امیرالمؤمنین علیه الس�لام فرمود :تعقل و ش��ناخت (زیان ش��ئی) باعث
اجتناب از آن میشود».4
«حض��رت علی علیه الس�لام فرمود :تفکر در کار نیک انس��ان را بهعمل
دعوت میکند».5

قسمت هشتم

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

«اسالم و تعلیم و تربیت»

موعظه و نصیحت

یکی از روشهای تربیت ،موعظه است .موعظه با تعلیم ،سخنرانی و اقامه
برهان تفاوت دارد و از تأثیر ویژهای برخوردار اس��ت .به هنگام وعظ س��خن
بهگونهای به ش��نونده القاء میشود که در قلب او نفوذ میکند و حالت رقت،
صف��ا و نورانیتی در آن بهوجود میآورد .گرچ��ه موعظه غالب ًا بهصورت خطا
بی القا میش��ود و از براهین عقلیه اس��تفاده نمی شود لیکن اثر آن بیشتر از
استدلهای عقلی است.
موعظه فطرت انسان را بیدار میکند و در دل مینشیند و از دلیل و برهان
و امر و نهی بیش��تر تأثیر دارد .پندپذیری استعدادی است که در جان انسان
نهاده ش��ده و برای قبول تربیت آماده اش ساخته است .پند و نصیحت یک
نیاز طبیعی اس��ت .ممکن اس��ت کس��ی از تعلیم دیگران بی نیاز باش��د اما
هیچکس نیس��ت که از موعظه بی نیاز باشد .حتی دانشمندان و افراد صالح
نیز گاهگاه به موعظه نیازمند میشوند.
اسالم نیز موعظه را یک امر مفید و مؤثر میداند و در ارزش و اهمیت آن
احادیث فراوانی داریم .از باب نمونه:
«امیرالمؤمنین علیه الس�لام فرمود :موعظهها نفوس انس��انها را صاف و
نورانی میکنند».7
قرآن نیز از همین روش استفاده کرده و سرشار از موعظه است .بلکه خود
را بهعنوان یک کتاب موعظه معرفی میکند.
در ق��رآن میگوید« :این کتاب بی��ان برای مردم و هدایت و موعظه برای
پرهیزکاران است».8
و میگوی��د« :ای مردم ! از جانب خدا برای ش��ما موعظه آمده و ش��فای
دلهای شما و هدایت و رحمت برای مؤمنین است».9
و میفرماید« :همانا که آیاتی روش��ن را برای ش��ما نازل کردیم و داستان
 .6نحل.125 /
 .7غررالحکم ،فصل اول ،شماره .373
 .8آل عمران.138 /
 .9یونس.57 /
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گذشتگان و موعظهای برای پرهیزکاران است».1
موعظه موجب تذکر میشود که در قرآن بدان توصیه شده است.
برای نمونه« :کس��انی را که از عذاب خدا میترس��ند به وسیله قرآن تذکر
بده».2
و میفرمای��د« :مردم را تذکر و پند بده ،زیرا تذکر برای مؤمنین س��ودمند
است».3
در قرآن کریم پیامبر بهعنوان تذکردهنده معرفی شده است.
در قرآن میگوید« :ای رسول ،مردم را تذکر بده زیرا تو پنددهنده هستی».4
بنابراین ،پند و موعظه را میتوان یکی از روشهای مؤثر و سودمند تربیتی
بهشمار آورد .چنان که در قرآن نیز بهعنوان یک روش معرفی شده است.
خ��دا در ق��رآن به پیامبر اک��رم میفرماید« :مردم را به وس��یله حکمت و
موعظه حسنه ،به سوی راه پروردگارت دعوت کن».5
در آی��ه اخی��ر به پیامبر اکرم مأموریت داده میش��ود که به وس��یله پند و
موعظه حس��نه ،مردم را بهکارهای نیک دعوت کند و از ارتکاب کارهای بد
بترس��اند و نیز از این آیه اس��تفاده میشود که دو نوع موعظه داریم :موعظه
حس��نه یعنی خوب و موعظه غیرحس��نه .آنچه پیامبر ب��دان مأموریت یافته
موعظه حس��نه است .موعظه حسنه کالمی است که بهگونهای القاء میشود
که در دل نفوذ میکند و اثر بدی هم ندارد.
در موعظه چند چیز باید رعایت شود:
اول -در صورتی پند و موعظه تأثیر دارد که واعظ به آنچه میگوید عمل
کند و عالوه بر تذکر زبانی در رفتار و کردار نیز الگو و سرمشق باشد .چون
اگر شنونده رفتار گوینده را برخالف گفتارش بیابد ،گفتار او را نمیپذیرد.
«امام صادق علیه الس�لام فرمود :چنانچه عالم ب��ه علم خود عمل نکند،
موعظه اش از قلوب زائل میشود ،چنان که باران از جای صاف میلغزد».6
«امیرالمؤمنین علیه السالم فرمود :پندی که گوشی آن را بیرون نمیافکند
و هیچ نفعی با آن برابری نمی کند پندی است که زبان گفتار از آن خاموش
و زبان کردار بدان گویا باشد» .7تأثیر موعظه به مقدار ایمان و اعتماد شنونده
نسبت به گوینده بستگی دارد.
دوم -بای��د موعظه در خفا و بهصورت خصوصی بر فرد القاء ش��ود تا بهتر
مورد قبول قرار گیرد و به مقاومت و عناد کش��یده نشود .مخصوص ًا در مورد
جوانان که حساسیت دارند .مگر مواعظی که بهطور عموم و کلی القا میشود
و فرد خاصی مورد نظر نیست.
«امیرالمؤمنین علیه الس�لام فرمود :نصیحتی که در حضور دیگران انجام
بگیرد یک نوع مالمت و عناب است».8
سوم -بهتر است موعظه کوتاه باشد تا بهتر مورد قبول قرار گیرد ،مخصوص ًا
در مورد کودکان .مردم غالب ًا از خطابههای طوالنی خسته میشوند و حاضر به
گوش دادن نیستند ،اگر هم به گوششان بخورد از گوش دیگر خارج میسازند.
چهارم -موعظه باید رس��ا ،بلیغ ،س��نجیده و با اوضاع و شرایط شنونده و
طرز فکرش مناسب باشد.
 .1نور.34 /
 .2سوره ق.35 /
 .3الذاریات.55 /
 .4غاشیه.21 /
 .5نحل.125 /
 .6بحار ،ج  ،3ص .39
 .7غررالحکم ،فصل نهم ،شماره .162
 .8غررالحکم ،فصل  ،82شماره.17
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پنج��م -در موعظه باید گام به گام پیش رف��ت .باید ابتدا پایهها را تثبیت
و اس��توار س��اخت ،بعد از آن به تثبیت فروع پرداخت و الاّ غالب ًا اثر معکوس
خواهد داش��ت .مث ً
ال خانم بدحجاب یا بی حجابی را که ایمان و عقیده اش
ضعیف است ،باید در ابتدا در تقویت ایمان او کوشش کرد ،بعد از آن ،وجوب
رعای��ت حجاب را برای��ش اثبات نمود ،بعد از آن با پن��د و نصیحت او را به
رعایت حجاب دعوت کرد.
شش��م -موعظه باید ب��ا کمال نرمی و م��دارا و بهص��ورت خیرخواهی و
دلسوزی انجام بگیرد و از خشونت ،مالمت و اظهار برتری باید جداً اجتناب
نمود.
9
«امیرالمؤمنین علیه السالم فرمود :مدارا کردن کلید موفقیت است» .
بنابراین ،پند و موعظه را میتوان یکی از روشهای مؤثر و سودمند تربیتی
دانس��ت که اولیاء و مربیان میتوانند در بعضی موارد از آن اس��تفاده نمایند.
لیکن مش��روط ب��ه این که آداب پند دادن را بدانند ت��ا موعظه آنان موعظه
حسنه باشد.
نقش امر به معروف و نهی از منکر در تربیت

ام��ر به معروف یعنی فرم��ان دادن به انجام کار نیک و نهی از منکر یعنی
نه��ی از ارتکاب کار زش��ت و گن��اه .امر به معروف و نه��ی از منکر یکی از
واجبات و وظایف مهم اسالمی است که بر عهده عموم مسلمین نهاده شده
است .از همه واجبات مهمتر و حساستر میباشد چون به وسیله این واجب،
سایر واجبات اقامه و محرمات ترک میشوند.
در قرآن و احادیث توصیههای فراوانی نس��بت به انجام این مهم ،بهعمل
آمده که به نمونههایی اشاره میشود:
در قرآن میگوید« :ش��ما بهترین امت بودید ک��ه برای مردم پدید آمدید،
چون امر به معروف و نهی از منکر میکنید و به خدا ایمان دارید».10
و میفرماید« :مردان و زنان مؤمن بر یکدیگر والیت دارند ،امر به معروف
و نهی از منکر میکنند ،نماز را بر پا میدارند و زکات را ادا میکنند ،از خدا
و رسول اطاعت مینمایند ،اینان مورد رحمت خدا قرار میگیرند و خدا غالب
و حکیم است».11
«امیرالمؤمنین علیه الس�لام فرمود :همه کارهای نیک (و حتی) جهاد در
راه خ��دا ،در برابر امر به معروف و نهی از منکر ،همچون قطره (آب دهانی)
است در برابر دریایی پهناور».12
«امام باقر علیه الس�لام فرمود :امر به معروف و نهی از منکر دو صفت از
صفات خدا میباش��ند .هر کس آنها را یاری کند خدا او را عزیز میگرداند و
هر کس آن دو را خوار و ذلیل کند خدا او را ذلیل خواهد کرد».13
«امیرالمؤمنین علیه الس�لام فرمود :قوام شریعت به امر به معروف و نهی
از منکر میباشد».14
«امام محمد باقر علیه الس�لام فرمود :همانا امر به معروف و نهی از منکر
راه پیامبران و روش صالحان اس��ت .فریضه بزرگی اس��ت که به وسیله آن
سایر واجبات برپا میشود».15
 .9غررالحکم ،فصل اول ،شماره .347
 .10آل عمران.110 /
 .11توبه.71 /
 .12جامع احادیث الشیعه ،ج  ،14ص .397
 .13وسائل ،ج  ،11ص .398
 .14غررالحکم ،فصل  ،61شماره .104
 .15وسائل ،ج  ،11ص .395

پس از چندین سال تالشهای صادقانه و خدمترسانی
ب�ه مردم در ش�هرها و روس�تاهای کش�ور ب�ه افتخار
بازنشستگی نائل آمدند.

بنیاد مسکن انقالب اسالمی با قدردانی از

روابط عمومی

این عزیزان ،برای آنان آرزوی سالمتی و توفیق مینماید.
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با خبر شدیم تعدادی از همکارانمان در استانهای کشور

ادامه دارد

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ام��ر به معروف و نهی از منکر یک نوع نظارت عمومی و مراقبت همگانی
است .اس�لام برای هر مسلمانی ،نسبت به سایر مس��لمین والیت و اختیار
داده تا آنان را بهخوبی امر کند و از بدی باز دارد .هر مس��لمانی وظیفه دارد
به هر طریق ممکن ،سایر مسلمین را به انجام کارهای خیر دعوت کند و از
ارتکاب کارهای زشت باز دارد.
امر به معروف و نهی از منکر دارای درجات و مراتبی است ،از قبیل :توجیه
و بیان مصالح و مفاس��د افعال ،پند و نصیحت ،الگو دادن ،امر و نهی زبانی،

جلوگیری از منکرات به وسیله جریمههای قضایی.
ام��ر به معروف و نهی از منکر اگر درس��ت اجرا ش��ود یک��ی از بهترین و
مؤثرترین وس��ایل تربیت و اصالح افراد خواه��د بود .این فریضه مهم الهی
دارای احکام و مس��ایل فراوانی اس��ت که در کتب حدیث و فقه به تفصیل
مورد بررسی قرار گرفته است .لیکن ما متأسفانه نمی توانیم و شاید ضرورت
هم نداشته باشد که مفص ً
ال آنها را بررسی کنیم.

اسامی همکارانی که به افتخار بازنشستگی نایل آمدند:
فاضل رحیمی (آذربایجانشرقی)
میریوسف سیدمصطفوی (آذربایجانشرقی)
محبت نصیری خواه (اردبیل)
سیدحسین رشیدآبادی (خراسان رضوی)
محمد زائری (بوشهر)

تجلیل از بازنشسته

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گیالن ،مراسم تجلیل از همکار
پیشکسوت با حضور مهندس نوربخش  -معاون پشتیبانی برگزار شد.
در این مراسم مهندس نوربخش ،خدمت در مجموعه بنیاد مسکن را یک توفیق
بزرگ و موهبت الهی برش��مرد و گفت :امروز اگر شاهد کارهای مهم و بزرگ در
مجموعه بنیاد مس��کن استان هستیم تنها بهدلیل حضور نیروهای با تجربهای که
به افتخار بازنشستگی نائل گردیدند میباشد.

تقدیر از بازنشستگان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان زنجان ،در مراسمی که با حضور
آی��تا ...خاتم��ی  -نماینده ولیفقیه در اس��تان ،امامجمعه ش��هر زنجان و حوزه
نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس خواجهای  -مدیرکل بنیاد
مسکن استان و گروهی از کارکنان بنیاد مسکن برگزار شد از تالشهای ارزشمند
بازنشستگان بنیاد مسکن استان قدردانی بهعمل آمد.
در ابت��دا آیتا ...خاتمی با بیان اینکه ،خدم��ت به جامعه بهویژه محرومین ،یک
سنت حسنه است ،گفت :بازنشستگان بنیاد مسکن ،نیروهایی هستند که بزرگترین
سرمایه زندگی یعنی عمر گرانمایه شان را در راه خدمت صرف کردهاند .وی ادامه
داد :تجربه بازنشستگان میراث ارزشمندی برای جامعه و استفاده از تجربه آنها بهترین فرصت برای تسریع در توسعه و پیشرفت جامعه است.
امامجمعه شهر زنجان در ادامه به ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز و برگزاری مسابقههای فرهنگی در بین کارکنان و خانوادههایشان تأکید کرد.
در پایان از همکاران بازنشسته صوفی ،مهندس بابایی ،مظفری ،موسوی ،مجتهدی و بیات ،همچنین فعاالن نماز ،برندگان مسابقههای فرهنگی
کتابخوانی و عکاسی بنیاد مسکن استان قدردانی بهعمل آمد.
19
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اخبار دفتر امور هماهنگی ماشینآالت
گزارش اجرای پروژه کمربندی جنوبی (کوه پارک) مشهد
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معرفی پروژه

مشخصات کلی پروژه

بنیاد مس��کن استان خراسان رضوی در س��ال  ۱۳۹۱طی تفاهمنامهای با
ش��هرداری مشهد س��اخت پروژه کمربندی را در ارتفاعات جنوبی این شهر
آغاز نمود و در حالی که پروژه بیش از  80درصد پیشرفت فیزیکی را سپری
نموده بود در اس��فند ماه سال  ۱۳۹۶پروژه متوقف گردید ،پس از گذشت دو
سال مجدداً در بهمن ماه  ۱۳۹۸با تغییر کاربری به کوه پارک مشهد فعالیت
پ��روژه مجدداً آغ��از و طی  ۵ماه فعالیت هم��کاران مجموعه امور اجرایی و
ماش��ینآالت عمرانی بنیاد مسکن استان خراسان رضوی ،پروژه کوه پارک
مش��هد به طول تقریبی  ۵کیلومتر به پایان رس��ید که ب��ه عنوان بزرگترین
پروژه ش��هرداری مشهد لقب گرفته است و برگ زرینی از فعالیتهای بنیاد
مسکن استان در پیشانی شهر مشهد مقدس به یادگار میماند.
هدف از اجرای پروژه
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اصل��ی و با توجه به کوهس��تانی بودن منطقه ،ضمن ایجاد فضای زیس��ت
محیطی و گردشگری مناسب ،مانع از گسترش بی رویه و نامنظم ساخت و
ساز در این بخش از کالن شهر مشهد خواهد شد.

به منظور ایجاد یک مس��یر ایمن با دسترس��ی س��ریع که عالوه بر عبور
ترافیک برون ش��هری ،ارتباط و اتصال شریانها و معابر اصلی حوزه جنوب و
جنوب غربی را نیز پوشش دهد ،طراحی و اجرای کمر بندی جنوبی در طرح
تفصیلی شهر مشهد مد نظر قرار گرفته است .همچنین با ایجاد کمربند سبز
به عرض  50متر در ضلع شمال و  100متر در ضلع جنوب درطرفین مسیر

طول کل مس��یر از تقاطع غیر همس��طح شهید برونسی تا محل اتصال به
آزادراه مش��هد-باغچه حدود  27کیلومتر بوده که شامل  6قطعه می باشد و
عملیات اجرایی قطعههای اول ،دوم و سوم به طول  11/6کیلومتر ،از تاریخ
 91/09/20با مبلغ اولیه پیمان یکهزار میلیارد ریال (براس��اس فهرست )88
آغاز شده است.
قطعه اول به طول  2کیلومتر از تقاطع غیر همس��طح ش��هید برونس��ی تا
تقاطع غیرهمسطح شهرستانی
قطعه دوم به طول  4/9کیلومتر از تقاطع شهرستانی تا تقاطع غیرهمسطح
هاشمیه
قطع��ه س��وم به ط��ول  4/7کیلومت��ر از تقاطع هاش��میه تا بع��داز تقاطع
غیرهمسطح طالقانی

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در تاریخ  96/12/23به دستور دادستانی فعالیت اجرایی پروژه بهطور کامل
متوقف گردید.
پیشرفت پروژه در زمان توقف کار  75درصد بود و تقریبا  35درصد مسیر
آسفالت انجام شده بود.
در تاریخ  98/11/23مطابق تصمیمهای س��تاد تدبیر استان ،مجوز فعالیت
اجرایی در بخش��ی از پروژه با تعریف جدید (کوه پارک مشهد) صادر گردید.
اجرای مجدد پروژه اهداف ذیل را دنبال می کرد:
 .1جلوگیری از تخریب و از بین رفتن سرمایه عمومی  105میلیارد تومانی

هزینه انجام شده
 .2ایجاد مسیر دسترسی به ارتفاعات جنوبی
 .3احداث فضای تفریحی-رفاهی ایمن برای شهروندان
 .4س��اماندهی عملیات اجرایی و ایجاد فضاها با کاربری های مشخص و
تفکیک شده (سواره رو ،پیاده رو ،باند دوچرخه ،پارکینگ)..،
در تعریف جدید پروژه ،فقط عملیات اجرایی در  4500متر مسیر تکمیل و
با کاربری پارک مورد بهره برداری قرار گرفته شد .همچنین مقرر شد تا حد
امکان از خاکبرداری اجتناب شده و مسیرهای اجرا شده قبلی تکمیل گردد.
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احجام کل ،انجام شده و باقی مانده پروژه کوه پارک

در ای��ن پروژه در مجموع تعداد  243نفر نیروی انس��انی و  228دس��تگاه
ماشینآالت در دو شیفت روز و شب مشغول به فعالیت بودهاند که در تاریخ
 99/04/26این پروژه به بهرهبرداری رسید.

اخبار استانها
 -1ایالم

• پروژه اجرای اس��اس و زیراس��اس روس��تاهای دراش��کفت (شهرستان
چرداول) ،میان قلعه (شهرس��تان هلیالن) ،پاکل (ایالم) ،دمرود (دره شهر) و

آبهر پایین (شهرستان بدره)
• حمل س��نگ گچ پروژه شخصی از ماربره به کارخانه سیمان شهرستان
ایالم
 -2بوشهر

• پای��ان پروژه ه��ای امان��ی الورده ،منقل ،نره کوه و ده��داری به مبلغ
 674.850.000ریال
• پای��ان پروژههای پیمانی بندر ریگ ،دمی گز جنوبی ،دمی گز ش��مالی،
کالو ،سورو و پوزگاه به مبلغ  331.400.000ریال
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان آذربایجان شرقی
راهکارهای توسعه صنعت گردشگری در روستای توریستی و هدف گردشگری گلآخور بررسی شد

به گ��زارش روابط عمومی ،در نشس��تی ب��ا حض��ور محمدباقر خانی-
فرماندار شهرس��تان ورزقان ،کرمی -مدیرکل امور روس��تایی استانداری،
مهن��دس باباپ��ور -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،صادق��ی -مدیر امور
ش��عب پس��ت بانک ،کری��مزاده -مدیرعامل صن��دوق کارآفرینی و امید،
نظری -مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کش��اورزان و عش��ایر اس��تان
و اس��ماعلییاقدم -بخش��دار خاروانا مسائل و مش��کالت روستای هدف
گردشگری گلآخور بررسی و تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.
در ابت��دا خان��ی گف��ت :حمایت از س��رمایهگذاران ،حفظ بافت س��نتی،
بازنگری طرحهادی ،اجرای کامل طرح هادی ،حمایت از مش��اغل مرتبط
با گردشگری و ایجاد پارکینگ برای رفاه حال مسافران از جمله مسائل مطرح در این نشست بودند.
در ادامه مس��ئولین با هدف بررس��ی راهکارهای معرفی و شناساندن بیشتر شهرس��تان از غار دیبییوخ روستای گلآخور از توابع بخش خاروانا
برای جذب سرمایهگذار بازدید کردند.
سپس کرمی با بیان این که دستگاههای خدماترسان ،بخشداری ،بنیاد مسکن و دهیاری باید بهدنبال شکوفایی گردشگری برای احقاق حق
روس��تاهای شهرس��تان ورزقان باشند گفت :هنوز در شهرس��تانها ظرفیتهای زیادی وجود دارد و قطع ًا کارگروه گردشگری روستایی باید آماده
پذیرش افراد و پویا کردن این ظرفیتها باشد.
در ادامه مهندس باباپور با بیان اینکه گردش��گری روس��تایی در این شهرس��تان بهدلیل صعبالعبور بودن راهها زیاد شناخته شده نیست و باید با
راهکارهای قابل دس��ترس از این وضعیت خارج ش��ود ،از دهیاران ،ش��وراها و مردم خواست برای رش��د و اعتالی گردشگری در حوزه روستایی
باید بهدنبال نگاه فراشهرس��تانی بود و از نگاه کوتاهمدت پرهیز کرد .وی در پایان با تأکید بر اهمیت مقوله گردش��گری در زمینه رونق اقتصادی
روستاها و ممانعت از مهاجرت روستاییان ،گفت :باید گردشگری روستایی را از حالت منفعل فعلی خارج کنیم و با برنامهریزی و بازدیدهای فراوان
مکانهای گردشگری را شناسانده و رونق و توسعه دهیم.

در دوستی با دوستت زیاده روی مکن (تمام رازهایت را به او مگو) شاید روزی
دشمن تو شود -حضرت علی(ع)
22
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ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،مهندس ا...وردی دهقان��ی -نماینده مردم
شهرس��تان ورزقان در مجلس شورای اس�لامی با مهندس حافظ باباپور-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان دیدار کرد و در این دیدار در مورد مسائل و
مشکالت طرحهای عمرانی روستاهای شهرستان ورزقان و بخش خاراونا
با یکدیگر به بحث و گفتگو پرداختند.
در ابتدا مهندس باباپور ضمن تش��ریح ساختار بنیاد مسکن و تشکیل آن
به فرمان امام خمینی(ره) در مورد عملکرد بنیاد مس��کن استان در روستا،
مطالبی را مطرح کرده و الزمه رفع موانع و مشکالت روستاییان در سطح
کالن را ،تصوی��ب قوانی��ن و مقررات��ی برای رفع موانع اساس��ی در مورد
مدیریت فنی و یکپارچه روستایی توسط بنیاد مسکن در سطح استان و شهرستانها عنوان نمود.
در ادامه مهندس دهقانی با اشاره به اهداف و عملکرد بسیار مطلوب بنیاد مسکن استان در بخش عمران روستایی ،مسکن روستایی و مسکن
شهری برگزاری اینگونه نشستها با نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی را ضروری دانسته و ابراز امیدواری کرد که با تعامل و همکاری
بیش��تر و تخصیص و افزایش اعتبارهای الزم گام مؤثری برای تحقق اهداف مش��ترک در برنامه شش��م توسعه برداشته خواهد شد .وی در پایان
عملکرد بنیاد مسکن استان را بسیار مطلوب ارزیابی کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار نماینده مجلس شورای اسالمی با مدیرکل بنیاد مسکن استان

بازسازی روستاهای زلزلهزده شهرستان سراب با همکاری مردم تا فصل سرما به اتمام میرسد

به گزارش روابط عمومی ،جواد رحمتی -معاون هماهنگی امور عمرانی
اس��تاندار ،مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مدیرکل دفتر امور روستایی و
شوراهای اس��تانداری و دیگر مسئولین شهرس��تان از بازسازی واحدهای
مسکونی مناطق زلزلهزده بازدید نمودند.
در ای��ن بازدید ج��واد رحمتی گفت :در صورت همکاری مردم ،بازس��ازی
واحدهای مس��کونی مناطق زلزلهزده تا قبل از فرارس��یدن فصل س��رما به
اتمام میرسد .وی همچنین در این بازدید با ابراز رضایت از روند بازسازی و
کیفیت مطلوب ساخت واحدهای مسکونی در روستاهای زلزلهزده شهرستان
سراب افزود :از تعداد  1000واحد تخریبشده در این شهرستان ،تعداد 350
واحد مسکونی به بهرهبرداری رسیده است ،همچنین از تعداد  1000واحد تخریب شده دامی ساخت تعداد  110واحد به اتمام رسیده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری با اش��اره به مش��کالت برخ��ی از حادثه دیدگان بر ض��رورت تأمین س��یمان ارزان قیمت ،افزایش
ماشینآالت بنیاد مسکن در مناطق روستایی و اصالح وامهای معیشتی تأکید کرد و گفت :ارائه وامهای کمبهره و بالعوض به افراد حادثهدیده
و جامانده از دریافت تسهیالت ،با مصوبه هیأت دولت در روزهای آتی میسر خواهد بود.

دیدار مدیرکل و قائممقام نماینده ولیفقیه بنیاد مسکن استان با امامجمعه
ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس باباپور -مدیرکل و حجتاالس�لام
صادق��ی -قائممق��ام نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس
کرمی -مدیرکل دفتر امور روس��تایی اس��تانداری و مهندس منتی -مدیر
بنیاد مسکن شهرستان با حجتاالسالموالمسلمین نعمتزاده -امامجمعه
شهرستان مرند دیدار کردند.
در ابت��دا مهندس باباپور گزارش��ی از عملكرد بنیاد مس��كن در س��طح
شهرستان مرند ارائه داد .وی با اشاره به دیدگاههای جدید بنیاد مسکن در
مورد خدمت به مردم و توانمندیهای موجود در بدنه فنی مهندس��ی بنیاد

کسی که پرحرفی نماید ،هذیان میگوید -حضرت علی(ع)
23

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مس��کن اس��تان گفت :بنیاد مسکن استان آمادگی کامل برای عمران و آبادانی در روستاها و شهرها را داشته و میتواند بازوی توانمند عمرانی در
استان باشد.
در ادام��ه حجتاالسالموالمس��لمین نعم��تزاده با ابراز رضایت از عملکرد بنیاد مس��کن در شهرس��تان ،حمایت خود را از بنیاد مس��کن برای
انجام کارهای عمرانی اعالم کرد .وی با قدردانی از تالشهای کارکنان بنیاد مس�کن گفت :این نهاد تاکنون توانس�ته اس�ت به

روستاییان خدمات شایستهای ارائه دهد و باعث عمران و آبادانی هرچه بیشتر روستاها شود.

مقاومسازی تعداد  2000واحد مسکن روستایی در شهرستان میانه ضروری است
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس حافظ باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان با بیان اینکه در شهرستان میانه تعداد  ۲000واحد مسکن روستایی
نیازمند بازس��ازی اس��ت ،بر ضرورت مقاومسازی این واحدها با استفاده از
تسهیالت دولتی تأکید کرد.
س��پس مش��ایخی -معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرس��تان میانه
ه��م با بیان اینکه تعداد  ۱۵روس��تای شهرس��تان در بخشهای کندوان
و ترکمانچای نیازمند اجرای طرح بهس��ازی معابر هستند ،تسریع در روند
اجرایی این طرحها را خواستار شد.
محمدرضا مشایخی همچنین خواس��تار تعیین تکلیف سریع مکانهای
دامی در مناطق زلزلهزده ،اعزام ماشینآالت بیشتر برای مساعدت به جابه
جایی مصالح و تعیین تکلیف وضعیت افراد فاقد زمین در روس��تاها ش��د.
وی در ادامه واحدهای مسکونی روستای خناوند واقع در بخش کندوان را به علت واقع شدن در مخزن سد بسیار آسیبپذیر عنوان کرد و گفت:
واحدهای مسکونی این روستا نیازمند جابجایی هستند.
در این بازدید با حضور معاون عمرانی اس��تاندار یک واحد مس��کونی بازسازی شده از محل تسهیالت بازسازی مسکن روستایی بهصورت نمونه
در روستای دستجرد میانه افتتاح شد.

اجرای آسفالت روستاهای الوار و آتباتان افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور حجتاالسالموالمسلمین رضوی -امامجمعه و مهندس موسوی -فرماندار شهرستان بستانآباد،
مهندس کرمی -مدیرکل امور روس��تایی اس��تانداری ،مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن استان و مهندس طهماسبپور -مدیر بنیاد مسکن
شهرستان بستانآباد اجرای آسفالتریزی روستاهای آتباتان و الوار افتتاح و مورد بهرهبرداری اهالی روستا قرار گرفت.
در ابتدای این مراسم مهندس طهماسبپور گزارشی از اجرای طرح هادی در روستاها و اعتبار هزینه شده برای آسفالتریزی معابر و خیابانهای
این دو روس��تا ارائه و گفت :برای اجرای آس��فالت دو روس��تای آتباتان و الوار از توابع شهرستان بستانآباد نزدیک به  5میلیارد ریال اعتبار هزینه
ش��ده اس��ت و در صورت تأمین اعتبار با اس��تفاده از قیر رایگان دیگر روستاها که معابر و جدول کش��ی آن انجام شده در آینده نه چندان نزدیک
آسفالت آنان نیز اجرا خواهد شد.
در ادامه مهندس کرمی در س��خنانی به مناس��بت روز دهیار گفت :اس��تفاده از ظرفیت کمکهای مردمی و مش��ارکت دهیاریها در پروژههای
عمرانی ضروری است و در تهیه و اجرای طرح هادی میتوان از تحلیل مردم شناسانه و بوم شناسی استفاده کرد.
سپس مهندس باباپور اجرای چنین طرحهایی در روستاها را مایه مباهات دانست و گفت :بنیاد مسکن تنها نهادی خدمت محور است که برای
محرومیتزدایی تالش میکند و خدمت در این دستگاه افتخار بزرگی است.
در ادامه مهندس موسوی خاطر نشان کرد :در روستاها فعالیتهای خوبی در زمینه اجرای طرحهای عمرانی انجام گرفته

اس�ت و با حفظ هویت و یکپارچگی فرهنگی و س�اختار روس�تا میتوان با س�اخت مس�کن معیش�ت محور و ایجاد مشاغل
روستایی برای رونق روستاها اقدام کنیم.

کسی که چاهی برای زیان برادرش بکند خودش در آن میافتد -حضرت علی(ع)
24
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس باباپور -مدیرکل و حجتاالس�لام
صادق��ی -قائممق��ام نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس
کرمی -مدیرکل دفتر امور روس��تایی اس��تانداری و مهندس منتی -مدیر
بنیاد مسکن شهرستان مرند با داود گرشاسبی -معاون استاندار و فرماندار
ویژه شهرستان مرند دیدار و در مورد مسائل و مشکالت طرحهای عمرانی
به بحث و گفتگو پرداختند.
در این دیدار داود گرشاس��بی با اش��اره به فعالیتهای بنیاد مس��کن در
روستاهای شهرستان مرند بر افزایش تسهیالت تعمیری و احداثی حوادثی
روستایی و نیز تس��ریع در روند اجرای طرح هادی بهویژه اجرای آسفالت
روس��تاها تأکید کرد .وی همچنین با س��پاس از فعالیتهای بنیاد مسکن،
تعامل مجموعه فرمانداری ،بخشداری و دهیاران با بنیاد مسکن را برای توسعه عمران و آبادانی روستاها ضروری دانست.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند فعالیتهای عمرانی بنیاد مسکن در حوزه عمران روستایی و مقاومسازی مسکن روستایی را جزء
فعالیتهای قابل قدردانی دانست و این فعالیتها را باعث دلگرمی مردم شهرستان عنوان نمود.
گرشاس��بی با بیان اینکه ،فعالیتهای بنیاد مس��کن بهویژه در بخش خدمت به محرومین چه در ش��هرها و چه در روستاها غیرقابل انکار است،
گفت :با همکاری و تعامل هر چه بیشتر به پیشرفت روستاها کمک خواهیم نمود.
سپس مهندس باباپور از همکاری و تعامل فرماندار شهرستان مرند قدردانی کرد .وی در این دیدار به تشریح فعالیتهای بنیاد مسکن بهویژه در
سطح روستاهای این شهرستان پرداخت و گفت :تاکنون خدمات ارزشمندی در روستاهای این شهرستان در زمینه عمران روستاها صورت گرفته
که برای افزایش این خدمات باید فرمانداری ،دهیاری و سایر دستگاههای مرتبط تعامل ویژهای با بنیاد مسکن داشته باشند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار مدیرکل و قائممقام نماینده ولیفقیه بنیاد مسکن استان با فرماندار

منطقه گردشگری روستای آقمنار و ساختمان دهیاری روستای تپه اسماعیلآباد افتتاح شدند

به گزارش روابط عمومی ،مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
مهندس کرمی -مدیرکل امور روس��تایی استانداری ،تقویمی -فرماندار و
بخشدار شهرستان ملکان با حضور در همایش دهیاران از نزدیک با اهالی
روستاهای تپه اسماعیلآباد و آقمنار دیدار نمودند.
در ادامه با حضور مس��ئولین و اهالی روس��تا منطقه گردشگری روستای
آقمنار و س��اختمان دهیاری تپه اس��ماعیلآباد افتتاح و مورد بهرهبرداری
اهالی روستاها قرار گرفتند.
در همای��ش دهیاران مهندس کرمی تأکی��د کرد :دهیاران باید در زمینه
حل مش��کالت روس��تاییان تالش کنند .وی با بی��ان اینکه دهیاریها به
پشتوانه رأی مردم تشکیل میشوند ،خاطر نشان کرد :خدمت صادقانه برای حل مشکالت مردم باید همیشه در دستور کار دهیاران باشد.
در ادامه تقویمی گفت :اعتماد و حمایت مردم بزرگترین س�رمایه دهیاریهاس�ت .وی در س�خنانی افزود :روز دهیاری

فرصت ارزش�مندی برای ارتقای س�رمایه اجتماعی ،امیدبخش�ی ،برنامهمحوری و از همه مهمتر افزایش نشاط اجتماعی
روستاییان توسط دهیاریها است.

س��پس مهن��دس باباپور بر لزوم تش��کیل میز تقویت اقتصاد در روس��تاهای این شهرس��تان تأکید کرد و از دهیاران خواس��ت ب��ا تعامل دیگر
دستگاههای خدمات رسان با تشکیل میز تقویت اقتصاد روستا در کنار اتاق فکر و هیئتهای اندیشهورز به ایجاد سرمایهگذاری ،کارآفرینی ،رونق
کس��ب و کار بیش��تر در روس��تاها کمک کنند .وی ادامه داد :ما با همفکری یکدیگر باید اولویتهای شهرس��تانها را مشخص نماییم و برمبنای
اولویتهای شهرستان توزیع عادالنه خدمات را در روستاها انجام دهیم.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در مورد اهمیت جایگاه شوراها و دهیاران افزود :یقین بدانید هر خدمتی که قرار است در سطح روستاهای شما به
انجام برسد با اطالع ،هماهنگی و همکاری دهیاران صورت خواهد پذیرفت.

کسی که حسادت را رها سازد در نزد مردم محبوب میشود -حضرت علی(ع)
25
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان اردبیل
بررسی روند عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی شهرستان نمین و شهرک صنعتی شماره  2اردبیل
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به گزارش روابط عمومی ،در نشست بررسی روند عملیات اجرایی منطقه
ویژه اقتصادی شهرس��تان نمین و ش��هرک صنعتی ش��ماره  2اردبیل که
با حضور مهندس بهنام جو -اس��تاندار ،معاونین س��ازمان صنایع کوچک
و ش��هرکهای صنعتی ایران ،مدیرکل بنیاد مس��کن استان و گروهی از
مدیران ذیربط در شهرک صنعتی شماره  ۲اردبیل برگزار شد.
مهندس بهنام جو گفت :برای ایجاد زیرس��اخت فاز ۳ش��هرک صنعتی
اردبیل ،ترمیم و توسعه زیرساخت شهرک صنعتی شماره  ۲بیش از ۱۲0۰
میلیارد ریال اعتبار الزم اس��ت که بنابر عقد قرارداد با بنیاد مسکن استان
در مدت دو س��ال انجام میش��ود .وی یکی از عوامل مؤثر در سال جهش تولید را ایجاد زیرساختهای صنعتی در استان بر شمرد و تصریح کرد:
در سال جهش تولید ،آماده کردن زیر ساخت برای صنعت میتواند بهعنوان مشوق اصلی در جذب سرمایهگذار برای استان نقش اساسی را داشته
باشد و تفاهمنامه بسیار خوبی که بین بنیاد مسکن استان و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی منعقد شده است ،خواهد توانست تا با
ایجاد زیرساختهای الزم توسط بنیاد مسکن که در عرصههای مختلف پیمانکار برتر شناخته شده است ،این امر تسریع گردد.

بررسی درخواست اهالی روستای شیران

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،نشس��تی با حض��ور مهن��دس بهنام جو-
استاندار ،مهندس س��بحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و سایر مدیران
دس��تگاههای اجرایی ذیربط استانی ،روند درخواست بازنگری طرح هادی
روس��تایی و همچنین شرایط ساخت مسکن در روس��تای شیران از توابع
شهرستان نیر مورد برررسی واقع شد.
در ابتدا مهندس س��بحانی با اش��اره به اولویت اجرایی بنیاد مس��کن در
روند توس��عه و آبادانی روستاهای استان گفت :توجه به عمران روستاهای
مستعد با رویکرد جذب گردشگر و ایجاد فضا برای سرمایهگذاری در زمینه
افزایش درآمد روس��تاییان در قالب روستاهای هدف گردشگری در دستور
کار این نهاد میباشد که تحقق این ضرورت را با اولویتهای متوازن توسعه روستایی ،پیگیری مینماییم.
سپس مهندس بهنام جو با توجه به پتانسیل و جاذبههای گردشگری روستایی استان و درخواست حدود  ۵۰نفر از اهالی روستای شیران برای
س��اخت مسکن (بوم گردی) ،خواس��تار بررسی شرایط موجود و فراهم آوردن زیرساختهای الزم برای تحقق درخواست اهالی روستا شد و مقرر
گردید روند تأیید نهایی بازنگری طرح هادی این روستا نیز در اسرع وقت انجام و به شهرستان ابالغ گردد.

ساخت تعداد  144واحد برای اقشار کمدرآمد و محروم استان

ب��ه گزارش روابط عمومی ،در مراس��می روند س��اخت تعداد  ۱۴۴واحد
مسکونی برای افراد بی سرپناه و کمدرآمد جامعه با همت افراد نیکوکار و
با حضور مسئولین کشوری و استانی در شهرک اندیشه اردبیل آغاز شد.
در این مراس��م دکتر علی نیکزاد -نماینده مردم شهرستانهای اردبیل،
نیر ،نمین و س��رعین و نائب رئیس مجلس ش��ورای اسالمی ،انبوهسازی
مس��کن را از جمله راهکارهای کنترل قیمت مس��کن و تأمین نیاز مردم
عن��وان کرد و گفت :با رونق بخش مس��کن ،عالوه بر رونق گرفتن ۱۳۴
صنعت جانبی مسکن ،به ازای هر  ۱۰۰مترمربع ساخت مسکن 2/5 ،شغل

کسی که راز خود را پنهان نماید اختیار او در دست خودش میباشد -حضرت علی(ع)
26

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��تی ب��ا حضور قلن��دری -معاون امور
هماهنگی عمرانی اس��تانداری ،مدیرکل بنیاد مسکن استان و مدیران کل
دفتر فنی و مدیریت بحران اس��تانداری ب��رای اختصاص اعتبارهای مورد
نیاز در زمینه مقاومس��ازی واحدهای فرس��وده و کمدوام روستایی در دفتر
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شد.
در ابتدا فرزاد قلندری از مهندس نجار -رئیس س��ازمان مدیریت بحران
کشور برای پیش��نهاد اختصاص اعتبار به مبلغ  330میلیارد ریال از محل
اعتبارهای مدیریت بحران برای عالج بخشی و الیروبی سد میل مغان و
همچنین ساماندهی رودخانه بالهارود در شهرستانهای گرمی و بیله سوار
که در هیئت دولت نیز تصویب و ابالغ شده بود ،قدردانی نمود.
در ادامه با توجه به ضرورت افزایش س��اخت ،بازس��ازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی کمدوام و بی دوام روستایی و ،...درخواست اختصاص
اعتبارهای مورد نیاز برای مقاومسازی واحدهای فرسوده و کمدوام روستایی استان نیز مطرح گردید.
گفتنی اس��ت عالوه بر موضوعهای یاد ش��ده ،طرح مشکالت آب شرب روستاهای شهرس��تانهای شمال استان ،اختصاص اعتبار برای تثبیت
رانش مس��یر لوله آب ش��رب شهرستان مشکین شهر ،پیگیری تأمین اعتبار خس��ارتهای وارده در کوالک بهمن ماه سال گذشته در شهرستان
خلخال و ...از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

درخواست اعتبارهای مقاومسازی واحدهای روستایی از رئیس سازمان مدیریت بحران کشور
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نیز برای مردم ایجاد میشود.
دکتر علی نیکزاد حل مش��کل مس��کن را نیازمند اختصاص زمین و تس��هیالت بلندمدت و یارانهدار دانست و افزود :برای اجرای این دو هدف،
تدبیر الزم اس��ت و دولت باید اقدامهای اساس��ی را شروع کند .وی همچنین خواس��تار وضع مالیات بر معامالت مکرر زمین ،مسکن و مالیات بر
مس��کن خالی ش��د و گفت :بدون اعمال سیاستهای مدیریتی ،افزایش قیمت مسکن را نمیتوان کنترل کرد و خواستار پرداخت اقساط دریافتی
تسهیالت مسکن مهر برای ساخت مسکن جدید در کشور شد.
نائب رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی افزود :اگر منابع تسهیالت مس��کن مهر که هماکنون در قالب اقساط مردمی در حال بازگشت به شبکه
بانکی است ،به خود بخش مسکن پرداخت شود ،بخش زیادی از نیاز بازار مسکن تأمین شده و قیمت مسکن به تعادل خواهد رسید.
در ادامه آیتا ...دکتر سیدحسن عاملی -نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه شهر اردبیل ،ابراز امیدواری کرد که با سیاستگذاری صحیح در
حوزه مسکن بتوان هر خانواده ایرانی را صاحب خانه نمود که مطالبه اساسی خانوادهها در حال حاضر عالوه بر آب و نان ،مسکن است.
آیتا ...دکتر عاملی با اشاره به اینکه ساخت مسکن و سرپناه برای خانوادههای نیازمند ثواب و اجر باالیی دارد گفت :خیرین با اقدام خیرخواهانه
خود از ثواب و اجر باالیی برخوردار میشوند چرا که ایجاد سرپناه و عزت و امید را در بین خانوادههای نیازمند بهوجود میآورند .وی تصریح کرد:
داشتن مسکن برای بسیاری از خانوادهها به یک آرزو تبدیل شده است و دولت باید در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشد.

بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح اقدام ملی مسکن استان
به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح
اقدام ملی مس��کن اس��تان با حض��ور معاون وزیر و مدیر عامل س��ازمان
ملی زمین و مس��کن کش��ور بهصورت ویدئو کنفران��س با حضور مدیران
کل راهوشهرسازی ،بنیاد مس��کن و مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) استان در ادارهکل راهوشهرسازی استان برگزار شد.
در این نشس��ت ضمن بررس��ی آخرین وضعیت اجرایی طرح اقدام ملی
مسکن در سطح شهرهای استان ،مدیران کل هر یک از دستگاههای یاد
ش��ده طی س��خنانی به بیان دیدگاههای خود و طرح مشکالت در مسیر
اجرایی پروژهها مبادرت نمودند.

نماز مایه تقرب هر پرهیزگار میباشد -حضرت علی(ع)
27

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه با بررس��ی راهکارهای مطروحه و جمعبندی نقطهنظرهای پیش��نهادی ،برای مرتفع نمودن امورهای فراروی و تس��ریع در هماهنگی
اقدامها با تأیید معاون وزیر راهوشهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن کشور ،تصمیمهایی اتخاذ گردید.

دیدار مدیران کل مرکز خدمات حوزههای علمیه و بنیاد مسکن استان
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،مدی��ران کل مرکز خدمات حوزههای علمیه
و بنیاد مس��کن استان بهمنظور بررسی مشکالت مسکن طالب در سطح
استان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.
حجتاالس�لام کریمی -مدیرکل مرکز خدمات حوزههای علمیه استان
در ای��ن دیدار که با حضور حجتاالس�لام نجفینژاد -قائممقام مس��ئول
دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان برگزار ش��د از همکاری
بنیاد مسکن با حوزههای علمیه استان حسب تفاهمنامه فیمابین قدردانی
کرد و خواستار افزایش همکاریهای این دو مجموعه برای تأمین مسکن
طالب در سطح استان شد.
حجتاالسالم کریمی در ادامه با اشاره به مشکالت طالب در تأمین مسکن مورد نیاز در سکونتگاههای روستایی و شهری استان ،گفت :جهت
اسقرار طالب برای انجام وظایف محوله دینی و فرهنگی ،نیازمند رفع مشکالت تأمین مسکن آنان هستیم ،بنابراین ضرورت توجه در امر مربوطه
ایجاب مینماید تا عالوه بر تفاهمنامه فیمابین ،راهکارهای افزایش تعاملها در رفع این مشکالت بررسی و ارائه طریق گردد.
س��پس مهندس فرهاد س��بحانی -مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از ارائه خدمات به مروجین دین مبین اسالم،
رفع مشکالت مسکن از نیازهای اساسی انسان را مایه مباهات و افتخار مجموعهای که مولود انقالب اسالمی است ،دانست و ضرورت تأمین آن
برای آحاد مختلف جامعه را از رسالتهای خطیر بنیاد مسکن برشمرد و آمادگی بنیاد مسکن را برای ساخت مسکن طالب اعالم نمود.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با فرماندار شهرستان نمین

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس فرهاد س��بحانی -مدیرکل بنیاد
مسکن اس��تان با عاطف ناصری -فرماندار شهرس��تان نمین و همچنین
معاون امور عمرانی و برنامهریزی فرماندار و بخش��داران این شهرس��تان
در س��اختمان فرمانداری ،دیدار و در مورد پروژههای عمرانی شهرس��تان
گفتگو و تبادلنظر کرد.
در ابتدا مهندس س��بحانی ب��ر لزوم و ضرورت مقاومس��ازی واحدهای
مس��کونی روس��تایی و افزایش همکاریهای بانکهای عامل شهرستان
در پرداخت تس��هیالت تأکید کرد و گفت :با هماهنگیهایی که با مدیران
بانکهای عامل در مرکز اس��تان انجام ش��ده ،مقرر شده است که نسبت
به تس��ریع در عقد قرارداد و اخذ ضمانت برای تس��هیالت بهصورت س��فتههای زنجیرهای از متقاضیان مبادرت نمایند تا روند س��اخت واحدهای
مسکونی شتاب الزم را بگیرد .وی ابراز امیدواری کرد که با عنایت فرماندار این امر حیاتی برای تأمین مسکن محرومان و مقاومسازی واحدهای
مسکونی افزایش یابد.
س��پس ناصری خدماترس��انی بهینه به مردم را مهمترین وظیفه مسئوالن و کارکنان دستگاههای اجرایی دانست و تصریح نمود :در مورد ارائه
تسهیالت بانکی برای ساخت واحدهای مسکونی نیز بانکهای عامل در شهرستان همکاریهای الزم را انجام خواهند داد و تأکید ما هم رعایت
روال جاری در سایر شهرستانها و هماهنگی با مرکز استان میباشد .همچنین با توجه به شرایط مددجویان ،میبایست نیازمندیها و مشکالت
ارگانهای خدماترس��انی همچون کمیته امداد امام(ره) و بهزیس��تی حل و فصل ش��ود .وی در ادامه خدمات بنیاد مس��کن در انجام پروژههای
عمرانی بهویژه در مورد انجام آس��فالت روس��تاهای شهرستان را قابل قدردانی دانست و افزود :این عملکرد با در نظر گرفتن شرایط خاص کنونی
اعتبارها ،کم نظیر بوده است.
گفتنی است در ادامه از مشکالت و روند اجرایی طرحهای عمرانی در بعضی از روستاهای شهرستان همانند میناباد و خانقاه نیز بازدید بهعمل آمد.

مردم به زمامدارانشان بیشتر شباهت دارند تا به پدرانشان -حضرت علی(ع)
28

رسیدگی به مشکالت روستاهای بخش باال طالقان
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی مشکالت روستاهای بخش
باال طالقان با حضور حدادی -نماینده شهرس��تانهای طالقان ،ساوجبالغ
و نظرآباد در مجلس ش��ورای اس�لامی ،حجتاالس�لام رزاقی -نماینده
ولیفقیه در بنیاد مسکن استان ،مهندس رحیمیزاده -مدیرکل و مهندس
کتابینژادیان -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس
ملکی -مدیر شعبه شهرس��تان طالقان و گروهی از بخشداران و دهیاران
این منطقه برگزار شد.
در ابتدا تعدادی از دهیاران و اعضای ش��وراهای اس�لامی روس��تاهای
بخش باال طالقان به مشکالت روستاهای خود اشاره کردند.
سپس حجتاالسالم رزاقی در مورد نقش سازنده بنیاد مسکن در توسعه و آبادانی روستاها مطالبی را بیان نمود.
در ادامه مهندس رحیمیزاده به مشکالت واحدها و عدم همکاری سایر دستگاههای عضو کمیته تصویب اشاره کرد و گفت :بنیاد مسکن استان
این آمادگی را دارد تا با همکاری و مساعدتهای الزم در مورد رفع مشکالت روستاها تالش کند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان البرز

در چهارچوب تفاهمنامه بنیاد مسکن و حوزههای علمیه انجام شد

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مدی��ران و معاونان بنیاد مس��کن
و حوزهه��ای علمیه اس��تان با حض��ور مهندس رحیم��یزاده -مدیرکل،
عبدا...زاده -سرپرست معاونت بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن
اس��تان و حجتاالسالموالمس��لمین انص��اری -مدی��رکل مرکز خدمات
حوزههای علمیه اس��تان برگزار ش��د و آخرین وضعیت اجرایی شدن این
تفاهمنامه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
در چهارچوب این تفاهمنامه طالبی که در روستاها زمین و یا خانههای
فرسوده داشته باشند و قصد نوسازی دارند میتوانند از طرف بنیاد مسکن
 ۳0میلیون ریال ،بنیاد مستضعفان  ۳0میلیون ریال و حوزههای علمیه ۵0
میلیون ریال وام بالعوض دریافت و نیز برای دریافت وام  ۴0۰میلیون ریالی به بانک معرفی شوند.
در همین زمینه در سال گذشته از طرف حوزههای علمیه  ۱۲نفر به بنیاد مسکن استان البرز معرفی شدند.

توسعه بافت روستایی شهرستان اشتهارد

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهن��دس رحیمیزاده-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و کردی -فرماندار شهرس��تان اشتهارد با
موضوعهای مختلف برگزار شد.
در ابت��دای نشس��ت در مورد فعالیتهای انجام ش��ده در چارچوب اقدام
ملی مسکن در شهرستان اشتهارد بحث و گفتگو شد ،پس ازجمعبندیها
مق��رر گردید در روزهای آینده نشس��تی با این موض��وع با حضور مدیران
دستگاههای مرتبط در شهرستان اشتهارد نیز برگزار شود.
در ادامه موضوع طرحهای عمرانی و هادی ،جذب س��همیه تس��هیالت
نوس��ازی ،بازس��ازی و مقاومسازی روستایی در شهرس��تان اشتهارد مورد
بحث و تبادلنظر قرار گرفت.

در سختی و مشکالت ،حق خدای تعالی خشنودی و شکیبایی است و در راحتی و آسایش ،حق او
ستایش و سپاس میباشد -حضرت علی(ع)
29

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان بوشهر
ابراز رضایت نماینده جنوب استان بوشهر از روند اجرای پروژههای عمران روستایی
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به گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالم موسی احمدی -نماینده مردم
شهرس��تانهای دیر ،کنگان ،جم و عسلویه در مجلس شورای اسالمی در
نشس��ت با مهندس حیدری -مدیرکل بنیاد مسکن استان و مدیران شعب
شهرس��تانهای دیر ،کنگان ،عسلویه و جم گفت :خوشبختانه روند اجرای
پروژههای عمران روس��تایی بنیاد مس��کن استان از محل اعتبارهای نفت
وضعی��ت قاب��ل قبولی دارد و در مجلس تالش خواه��م کرد این اعتبارها
افزایش یابد تا شاهد سرعتبخشی به تکمیل این پروژهها باشیم.
حجتاالسالم موسی احمدی با ابراز رضایت از عملکرد بنیاد مسکن استان
در سطح روستاها و شهرهای زیر  ۲۵000نفر جمعیت افزود :در مجلس نهم
تنها دس��تگاهی که در بحث قانون ساماندهی امالک با شجاعت ایستادگی
کرد و کار را بهخوبی انجام داد ،اداره بنیاد مسکن شهرستان کنگان بود که در آن زمان بیش از  1000سند روستایی و شهری صادر شد و مشکالت
مردم رفع گردید .وی در ادامه حمایت خود را در برنامههای بنیاد مسکن برای توسعه و شکوفایی روستاها و شهرها اعالم کرد.
سپس مهندس حمید حیدری بریدی با تشریح فعالیتهای انجام شده و موفقیتهای کسب شده از سوی این نهاد در حوزههای مختلف جنوب
اس��تان گفت :در حالی که تا س��ال  ۹۳در حوزه اجرا و مس��ائل فنی رتبه  ۲۸را در کشور داشتیم ،اکنون استان بوشهر جزو استانهای برتر کشور
در این زمینه محسوب میشود .وی افزود :در جنوب استان نیز برای نخستین بار معابر روستایی را به جای آسفالت ،سنگفرش کردیم که مورد
رضایت مردم و قدردانی مسئوالن کشور و استان نیز قرار گرفت.

بازدید فرماندار شهرستان گناوه از پروژههای بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،غالمرضا مهرجو -فرماندار شهرس��تان گناوه ،خدیجه دش��تی -بخش��دار مرکزی ،مهدی احمدی منفرد -مدیر بنیاد
مسکن این شهرستان از  ۹پروژه عمران روستایی با اعتباری به مبلغ  ۲۴میلیارد و  ۹۳۰میلیون ریال در سطح شهرستان بازدید کردند.
مهدی احمدی منفرد در این بازدیدها با ارائه گزارشی گفت :طرح هادی در سه روستا با مساحت  ۲۳000مترمربع و اعتباری به مبلغ  4میلیارد
و  ۳۳۰میلیون ریال از پروژههای فعال در این شهرس��تان اس��ت .وی افزود :ساخت خیابان در قالب زیرسازی ،سنگ جدول و بیس به طول ۴۰۰
متر با اعتباری به مبلغ  1میلیارد ریال ،طرح گردشگری به مساحت  ۲۰هزار مترمربع با اعتباری به مبلغ  7میلیارد ریال ،سیل بند به طول 1300
متر با اعتباری به مبلغ  1میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال ،آسفالت معابر مسکن مهر بندر ریگ با مساحت  ۱۰هزار مترمربع و  5میلیارد ریال و تکمیل
پارک بین راهی با مساحت  ۱۵000مترمربع و  ۲میلیارد ریال از دیگر پروژههای فعال در این شهرستان هستند.

تأکید فرماندار شهرستان دیر بر تعیین محدوده روستاها
به گزارش روابط عمومی ،علی حسنی -فرماندار شهرستان دیر در دیدار
با مهندس حمید حیدری بریدی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان بر تعیین
محدوده روستاها جهت جلوگیری از پیشروی متخلفین ساختوساز تأکید
کرد.

علی حسنی در این نشست عملکرد بنیاد مسکن استان برای
رف�ع محرومیتزدایی و تأمین مس�کن محرومان را شایس�ته
قدردانی دانس�ت و گفت :س�رعت و کیفیت پروژههای اجرا
ش�ده از س�وی بنیاد مس�کن در روستاها و ش�هرها شایسته
قدردانی اس�ت .همچنین ابراز امیدواری کرد تا پروژههای بیش��تری

از سوی این نهاد تعریف و اجرایی شوند .وی با اشاره به کاهش مهاجرت

بردباری ،سرشت و خوی بلندمرتبه است -حضرت علی(ع)
30

تعداد  ۲۶پروژه عمران روستایی در شهرستان تنگستان فعال است

طرح ایمنسازی روستاهای درمعرض خطر سیالب در استان بوشهر آغاز شد

به گزارش روابط عمومی ،مهندس حمید حیدری بریدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به اجرای مقاومسازی مسکن روستایی گفت :در
این زمینه طرح ایمنسازی روستاها در مقابل سیالب آغاز و اعتباری به مبلغ  ۱۰میلیارد ریال برای اجرای آن مصوب شده است.
مهندس حمید حیدری بریدی در مراسم افتتاح طرحهای هادی روستایی از اجرای طرح آسفالت معابر در مناطق روستایی خبر داد و افزود :طرح
آسفالت روستاهای بزباز و کالت در شهرستان کنگان با اجرای طرح آسفالت رایگان به مساحت  ۴000مترمربع افتتاح شد .وی ،از آغاز عملیات
اجرایی مسیر ورودی روستای الورده به طول  ۲کیلومتر و عرض  ۱۲متر خبر داد و گفت :این طرح از محل اعتبارهای بنیاد برکت و بنیاد مسکن
با اعتباری به مبلغ  ۱۶میلیارد ریال در حال اجراست و تاکنون  ۳۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با اشاره به افتتاح مسیر بلوار روس��تای پرک کنگان خاطر نشان کرد :فاز نخست این پروژه با اعتباری به مبلغ ۶
میلیارد ریال افتتاح شد.
مهندس حیدری با تأکید بر توس��عه طرحهای گردش��گری براساس ظرفیتهای سواحل در روس��تاها افزود :زیرسازی پروژه گردشگری پارک
ساحلی در روستاهای تنبک و نخل غانم شهرستان کنگان اجرا شده است و فاز نخست این طرح با اعتباری به مبلغ  ۳میلیارد ریال اجرا شد.
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به گزارش روابط عمومی ،علی افرند -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان تنگس��تان با فرماندار این شهرس��تان دیدار و در مورد پروژههای فعال در
شهرستان تنگستان گفتگو کرد و نیز گزارشی از روند اجرای پروژهها ارائه داد.
علی افرند گفت :در زمینه محرومیتزدایی و توسعه روستایی ،هماکنون تعداد  ۲۶پروژه عمران روستایی در سطح شهرستان تنگستان با اعتباری
به مبلغ  ۱۴میلیارد ریال در حال اجراست .وی اضافه کرد :از این تعداد پروژه ۹ ،پروژه با اعتباری به مبلغ  ۱۴میلیارد ریال که شامل دیوار حفاظتی،
نصب المان ،طراحی میدان ،بوستان امید روستایی ،کمک به بهسازی و طرح هادی میباشند ،آماده بهرهبرداری هستند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مردم روس��تاها به شهر افزود :اجرای طرح هادی روستایی ،مقاوم س��ازی مسكن روستایی ،محرومیتزدایی و تأمین مسكن در افزایش دلگرمی
مردم روستاها و تشویق به ماندن در روستاها بسیار مؤثر بوده است.
گفتنی است در مورد صدور سند روستایی و تکمیل پروژه  ۶۸واحدی شهرستان دیر بحث و تبادلنظر شد.

قدردانی دهیار و شورای روستای خون از خدمات بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،دهیار و شورای اسالمی روستای خون بخش
بوشكان از توابع شهرستان دشتستان در دیدار با مهندس حیدری بریدی-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان از فعالیتهای بنیاد مسکن در رفع مشکالت
روستاها قدردانی کردند.
مهندس حیدری بریدی در این دیدار با اشاره به رسالت بنیاد مسکن در
تهی��ه و اجرای طرح هادی در تمام روس��تاهای باالی  ۲۰خانوار جمعیت
تأکی��د کرد :ط��رح هادی عالیترین س��ند توس��عه همهجانب��ه پایدار در
روستاهاست و مبلمان روستایی ،اجرای ساماندهی ،زیرسازی و آسفالت از
جمله برنامههای این طرح است .وی با اشاره به اختصاص مبلغ  ۹میلیارد
ریال برای اجرای طرح هادی در  ۵روس��تای استان در سال جاری ،گفت:
در استان بوشهر تعداد  ۴۰۶روستای باالی  ۲۰خانوار وجود دارد که مشمول اجرای طرحهای هادی هستند.

بازدید فرماندار از پروژههای عمران روستایی

به گزارش روابط عمومی ،فتحا ...نوروزی -فرماندار شهرستان دشتستان از پروژههای در حال اجرای بنیاد مسکن بازدید کرد.
در این بازدید حبیب نوروزپور -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان دشتستان گفت :در حال حاضر تعداد  ۴۵پروژه عمرانی شامل زیرسازی و اجرای

دو چیز مردم را نابود کرد ،ترس از تهیدستی و ریاست طلبی -حضرت علی(ع)
31
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آس��فالت با اعتباری به مبلغ  ۱۱۷784میلیون ریال در س��طح شهرس��تان دشتستان فعال و در دو روستای دیگر این شهرستان نیز طرح هادی در
حال اجراست.
نوروزپور افزود :اکنون در  ۸۸درصد روس��تاهای شهرس��تان دشتستان که نقشه طرح هادی دارند این طرح در آنها اجرا شده است .وی در پایان
بیان کرد :امسال طرح هادی در یک روستا با  5میلیارد ریال اعتبار اجرا شده که فاز نخست آن مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.

نشست دهیار روستای چاهکوتاه با مدیرکل بنیاد مسکن استان
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به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترک مهندس حیدری بریدی -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان با دهیار و اعضای شورای اسالمی روستای چاهکوتاه از
توابع شهرستان بوشهر برگزار شد.
در این نشس��ت در مورد قیمتهای جدی��د زمینها و همچنین طرح هادی
روستا بحث و تبادلنظر صورت گرفت.

نشست مشترک مدیرکل بنیاد مسکن استان با سرپرست ادارهکل ثبت اسناد و امالک
به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مشترک مهندس حمید حیدری بریدی-
مدی��رکل ،مهن��دس غالمرضا زارعی -مع��اون عمران روس��تایی و مهندس
احسان علیپور -کارشناس مس��ئول امور زمین بنیاد مسکن استان و مهندس
دلجو -سرپرس��ت ادارهکل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان در مورد روند اجرای
قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و تحقق پیشبینی و تسریع در صدور
سند مالکیت روستایی و شهری در سال جاری برگزار شد.
در این نشس��ت مقرر گردید برای صدور سند روس��تاهای باالی  80درصد
پیشرفت انجام شود.

نشست مشترک مدیران کل بنیاد مسکن و منابع طبیعی استان
به گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس غالمرضا منتظری -مدیرکل منابع
طبیعی با مهندس حمید حیدری بریدی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان
دیدار و گفتگو کرد.
در ای��ن دیدار مس��ایل و م��وارد مرتبط ب��ا تهیه و اج��رای طرح هادی
روس��تایی ،متصرفین غیرقانونی و حریمها همچنین راهکارهای مناس��ب
برای رفع مشکالت موجود و بهبود ارائه خدمات به روستاییان مورد بحث
و تبادل نظر قرار گرفت.

اگر تبهکار را امین گردانی به تو خیانت میکند و اگر با او سخن بگویی تو را زشت
و عیبناک میسازد -امام صادق(ع)
32

دیدار استاندار و مسئولین استانی از سد نمرود و روستای سلهبن

بازدید از بخش فشافویه
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ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،غالمرضا صالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان،
انوش��یروان محس��نی بند پی -اس��تاندار و معاونین اس��تاندار ،گروهی از مسئولین و
مدیران کل دس��تگاههای اجرایی اس��تانی ،فرماندار و نماینده شهرس��تان فیروزکوه
در مجلس ش��ورای اسالمی از آبگیری سد نمرود و روستای سلهبن و منطقه چرکین
بازدید نمودند.
مسئولین پس از بازدید از وضعیت آبگیری سد نمرود با اهالی روستای سلهبن دیدار
و به بررسی مشکالت اهالی این روستا در مورد آبگیری سد پرداختند.
س��پس صالحی از مشکالت پیش روی جابجایی روستای سلهبن به منطقه چزکین
نکات مهمی را خاطر نشان نمود.
در این دیدار دکتر رس��ولینژاد با اش��اره به مشکالت روستاییان سلهبن از ضرورت
لحاظ شدن حق آبه شهرستانهای دماوند و فیروزکوه مطالبی را بیان کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان تهران

ب��ه گزارش روابط عمومی ،گروهی از نمایندگان شهرس��تان تهران در
مجلس شورای اسالمی ،توکلی کجانی -معاون استاندار و فرماندار ویژه
شهرستان ری ،بخشدار فشافویه ،شهردار حسنآباد ،مهندس مرادیراد-
مدیر بنیاد مسکن شهرستان ری و گروهی از مدیران شهرستان و استان
از بخش فش��افویه و روس��تاهای قلعه محمدعلی خ��ان ،کلین و زیوان
بازدید نمودند.
در ادامه نشستی در بخشداری حسنآباد فشافویه برگزار شد و مهندس
م��رادیراد مش��کالت و موانع ح��وزه کاری بنیاد مس��کن از جمله عدم
تخصیص اعتبار بازنگری طرحهای هادی روستایی و الزام جهادکشاورزی استان جهت اخذ تبصره یک ماده یک برای الحاق اراضی روستایی در
هنگام تهیه و بازنگری طرح هادی را بیان نمود و نمایندگان مجلس از جمله حجتاالسالم آقا تهرانی ،دکتر یزدی خواه ،دکتر شریفیان و دکتر
عمویی جهت پیگیری و حل مشکالت یاد شده اعالم همکاری نمودند.

بررسی مشکالت شش روستای بخش مرکزی

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس حاجی عزیزی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان دماوند،
حیدری -فرماندار ،دکتر رسولینژاد -نماینده مردم شهرستان دماوند در مجلس شورای اسالمی
و گروهی از مسئوالن شهرستان دماوند بهمنظور رسیدگی به مشکالت و درخواستهای اهالی
روستاهای هویر ،دهنار ،مومج ،لیپشت ،یهر و کهنک از توابع بخش مرکزی شهرستان دماوند
با اهالی این روستاها دیدار و گفتگو کردند.
از جمله مش��کالت مطرح ش��ده در ای��ن دیدارها میتوان به موض��وع بازنگری طرح هادی،
بازنگری بس��تر و حریم رودخانه ،خس��ارتهای وارده ناش��ی از حمله گراز به مزارع و باغها و
جلوگیری از انجام روند عملیات فیبر نوری ،نصب تابلو و عالئم راهنمایی و رانندگی در ورودی
روستاها و ...اشاره کرد.

بزرگترین خطاها ،ثروت مسلمان را به ناحق گرفتن است -حضرت علی(ع)
33
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افزایش بافت طرح هادی و اصالح هندسی ورودی روستای نوده
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی مسائل و مشکالت روستای
ن��وده بخش رودهن ،با حض��ور ذوالفقاری -بخش��دار رودهن و مهندس
حاجی عزیزی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان دماوند ،کاش��ف -رئیس
آموزش و پرورش ،حنیفی -عضو ش��ورای ش��هر رودهن ،دهیار و اعضای
شورا در دهیاری روستا برگزار شد.
در ای��ن نشس��ت موضوعهای مهمی ازجمله جلب مش��ارکت خیر برای
س��اخت یک باب مدرسه مجهز در سطح بخش رودهن با اولویت مناطق
روس��تایی و مس��کن مهر مطرح و مق��رر گردید در این م��ورد با ادارهکل
نوسازی مدارس شهرستانهای استان تهران پس از جانمایی محلی مناسب ،مذاکره شود.
موضوع افزایش بافت طرح هادی و اصالح هندسی ورودی روستای نوده و مذاکره با مالکین مجاور طرح یاد شده برای همکاری در مورد اجرای
طرح و پیگیری اقدامهای صورت پذیرفته در مصوبههای قبلی اجرایی ش��ود ،همچنین بازدید از محلهای پیشبینی ش��ده قبلی برای طرح ارائه
شده از سوی سرمایهگذاری بخش خصوصی در جهت ساخت اقامتگاه بومگردی و گردشگری در حوالی روستای نوده انجام گیرد.

بررسی راهکار رفع مشکالت روستایی

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی و رفع مش��کالت روس��تایی
شهرس��تان ش��میرانات با حضور غالمرضا صالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان و س��یدمهدی ساداتی -فرماندار شهرستان ش��میرانات در فرمانداری
این شهرستان برگزار شد.
در ابتدا س��اداتی گفت :روس��تا ،محل کار و توس��عه و روس��تاییان قش��ر
زحمتکش جامعه هس��تند؛ ما مس��ئوالن باید تالش کنیم امور روستاها را در
چارچوب قانون با انعطاف بیش��تر و سرعت باالتری از بروکراسیهای اداری
انجام دهیم.
س��پس صالحی با بیان مطالبی گفت :تهیه و بازنگری طرحهای هادی در
تمام روس��تاهای سطح استان تهران با مش��کل مواجه است .وی با اشاره به اساسیترین محدودیتهای شهرستان شمیرانات افزود :حریم کیفی
 ۱۵۰متر رودخانه جزو مصوبه ش��ورای عالی امنیت ملی (بهمنظور حفاظت از منبع تأمینکننده آب ش��رب تهران و س��د لتیان) ،مناطق چهارگانه
محیط زیست و شاخص نرخ رشد جمعیت (بهدلیل زمان سرشماری که عمدت ًا روستانشینان به شهرهای اطراف مهاجرت میکنند) از موانع تهیه
و اجرای طرح هادی در این شهرستان بهشمار میآیند.

بررسی مسائل حوزه راهوشهرسازی شهرستان فیروزکوه

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،در نشس��تی که ب��ا حض��ور جمارانی-
فرماندار شهرس��تان فیروزکوه ،ش��هردار فیروزکوه ،محبتخواه -مدیرکل
راهوشهرس��ازی اس��تان ،معاون برنامهری��زی فرماندار ،سرپرس��ت راه و
مهندس حس��ین کیانی -مدیر بنیاد مس��کن این شهرس��تان و مسئوالن
مرتبط برگزار ش��د ،مسائل حوزه راهوشهرسازی شهرستان فیروزکوه طرح
و بررسی شد.
در این نشست مشکالت و بازنگری در طرحهای توسعه شهری ،تسریع
در تصویب و ابالغ مصوبههای کارگروه از طریق دبیرخانه و تعیین تکلیف
وضعیت اسناد مالکیت محله ۱۵خرداد (مفتآباد) ،مطرح و تصمیمهای الزم برای حل موضوعهای یاد شده گرفته شد.

نگریستن به بخیل ،دلها را سخت میکند -حضرت علی(ع)
34

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،مهندس مرادیراد -مدیر بنیاد مس��کن و
دکتر فکوریان -بخش��دار مرکزی شهرستان ری ،اعضای شورای اسالمی
و دهیار اس�لامآباد (اش��رفآباد) در زمینه اجرای طرح هادی روس��تایی و
بررس��ی مش��کالت ساختوس��از واحدهای مسکونی از س��طح روستای
اسالمآباد (اشرفآباد) بازدید نمودند.
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی مشکالت روستاهای پیشوا
در حوزه بنیاد مس��کن با حضور حسین عباسی -فرماندار شهرستان پیشوا،
صالح��ی -مدیرکل و مهندس خوئین��ی -معاون عمران روس��تایی بنیاد
مس��کن اس��تان و همچنین معاون فنی و عمرانی فرماندار و بخش��داران
در مورد تقویت و ارتقای دفتر بنیاد مس��کن در شهرس��تان ،مقاومس��ازی
خانههای فرس��وده و تس��هیالت اعطای��ی در این زمینه ،آس��فالت معابر
روستایی و بازنگری طرح هادی روستاها برگزار شد.
در این نشس��ت صالحی گفت :از مجموع تعداد  ۲۲۶000خانه روستایی
اس��تان ،تع��داد  ۱۴۳000واح��د مع��ادل  ۶۳درصد نیازمند مقاومس��ازی
میباشند .وی افزود :یکی از مشکالت ما در استان ساختوسازهای خارج از محدوده روستاهاست که تحت نظارت جهادکشاورزی است.
در ادامه حسین عباسی گفت :وجود  ۳۸روستا در شهرستان تشکیالت اداری قوی و منسجمی را در حوزه بنیاد مسکن میطلبد و در این زمینه
ضروری است دفتر نمایندگی این نهاد در پیشوا به اداره ارتقا داده شود .وی افزود :فرمانداری با همت بخشداران و دهیاران تالش کرده است تا
با آگاهسازی و فرهنگسازی الزم ،مردم را به مقاومسازی واحدهای مسکونی تشویق نماید.

قدردانی از مسئولین اداره ثبت شهرستان رباط کریم

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترک هم اندیشی و ارایه طریق در
مورد تسریع بخشیدن به روند صدور اسناد مالکیت شهر شاهدشهر با حضور
امینی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان شهریار ،رحیمی -رییس اداره ثبت
شهرستان رباط کریم ،شهردار و اعضای شورای شهر در دفتر شورا برگزار شد.
گفتنی اس��ت در این مراس��م لوحهای قدردانی توسط شهردار و اعضای
شورای اسالمی شهر شاهدش��هر به امینی و رحیمی در مورد حل مشکل
چندین ساله صدور اسناد شهر شاهد شهر اهدا شد.

آیین معارفه معاون پشتیبانی جدید بنیاد مسکن

ب��ه گزارش روابط عمومی ،با حض��ور غالمرضا صالحی -مدیرکل بنیاد
مسکن اس��تان و گروهی از مس��ئولین بنیاد مسکن اس��تان آیین معارفه
سرپرست معاونت پشتیبانی بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این مراس��م س��جاد سلیمان دوس��ت -معاون سابق پش��تیبانی بنیاد
مسکن استان آذربایجانشرقی بهعنوان سرپرست معاونت پشتیبانی جدید
بنیاد مسکن استان تهران معارفه گردید.

کسی که میانه روی نماید تهیدست نمی شود -حضرت علی(ع)
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مشترکی با حضور برنجی -فرماندار شهرستان مالرد،
صالحی -مدیرکل و مهندس خوئینی -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،مهندس
شهبازی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان مالرد ،بخشداران و دهیاران شهرستانهای مالرد و
صفادشت در فرمانداری برگزار شد.
از جمله موارد مطرح ش��ده در این نشست ،صدور اس��ناد مالکیتی روستاییان ،تعیین روال
تکلی��ف اصول��ی اراضی و احیای بافت فرس��وده ،تغییر کاربری و صدور مجوز س��اخت بنا،
شفافسازی با هدف پرهیز از فرار قانون ،تفکیک غیرمجاز و لزوم بازنگری طرحهای هادی
و الحاق به بافت ،بودند.
صالحی با بیان مطالبی گفت :براس��اس قانون س��ال  ،۹۸مبلغ  ۴۰میلیون وام  ۴درصد با
بازپرداخت  ۱۲س��اله به روس��تاییان برای مقاومسازی واحدهای مسکونی پرداخت میشود.
وی افزود :برای کمک به قش��رهای بی بضاعت نیز تفاهمنامهای با س��پاه پاسداران ،کمیته
امداد و بهزیستی منعقد شده است.

نشست ستاد بازآفرینی و مقاومسازی بافتهای نامقاوم و ناکارآمد روستایی

به گزارش روابط عمومی ،با حضور دکتر مرس��لپور -فرماندار شهرستان
اسالمش��هر ،مهندس روس��تایی -معاون بازس��ازی بنیاد مس��کن استان،
مهندس مرادیراد -مدیر بنیاد مس��کن شهرستانهای ری و اسالمشهر،
بخش��داران مرک��زی ،چهاردانگه و احمدآباد مس��توفی و کلی��ه دهیاران
شهرس��تان نشست س��تاد بازآفرینی و مقاومس��ازی بافتهای نامقاوم و
ناکارآمد روستایی در فرمانداری شهرستان برگزار شد.
در این نشس��ت دکتر مرس��لپور در س��خنانی گفت :بعضی از خانههای
روس��تایی و بافتهای فرسوده دچار مش��کالت عدیدهای هستند و حتی
با بارش باران و برف نیز دچار مش��کل میش��وند .وی در ادامه خواس��تار
اطالعرسانی و تشویق روستاییان برای استفاده از تسهیالت طرح ویژه برای بهسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی شد.
فرماندار شهرستان اسالمشهر افزود :بنیاد مسکن بر مبنای تعداد روستاها و با همکاری بخشداران ،سهمیهای را برای هر روستا مشخص و به
دهیاری ابالغ کرده که در صورت عدم همکاری دهیار ،پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دهیاری مسدود میگردد.

نشست مدیر بنیاد مسکن شهرستان پاکدشت با رؤسای بانکهای عامل

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس علی برزگر -مدیر
بنیاد مسکن شهرستان پاکدشت و رؤسای بانکهای عامل تسهیالت طرح
ویژه بهسازی مسکن روستایی در بنیاد مسکن شهرستان برگزار شد.
در این نشست در مورد تسریع و رفع موانع پرداخت تسهیالت بازسازی
و نوسازی مسکن روستایی بحث و تبادلنظر گردید.
همچنین مهندس برزگر با تشریح مشکالت موجود و لزوم پیشگیری و
ی بر اهمیت احیای بافت فرسوده
کاهش خطرهای ناش��ی از بالیای طبیع 
واحدهای روستایی تأکید نمود.

آراسته شدن و خودآرایی ،دوری نمودن از بیچارگی است -حضرت علی(ع)
36
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نشست مدیر بنیاد مسکن شهرستان ری با بخشدار کهریزک
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ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،غالمرض��ا صالحی -مدی��رکل و مهندس
روستایی -معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان با سعید
س��عیدیان -رییس س��ازمان نظام مهندس��ی اس��تان تهران در دفتر نظام
مهندسی اس��تان درخصوص موارد موجود در حوزههای مشترک و یافتن
بهترین راهکاره��ا در زمینه همکاریهای هرچه بهتر فیمابین بهویژه در
حوزه نظام فنی روستایی بحث و تبادلنظر نمودند.

به گزارش روابط عمومی ،نشست مهندس بهروز مرادیراد -مدیر بنیاد
مسکن شهرستانهای ری و اسالمشهر با دکتر بابایی -بخشدار کهریزک،
افضل��ی نیا -رییس اداره آموزش و پرورش باقرش��هر و کهریزک ،کلهر-
رییس ش��ورای بخش کهریزک ،دهیار و اعضای شورای گلحصار در بنیاد
مسکن شهرستان ری برگزار شد.
در این نشس��ت در مورد بخش کهریزک و س��رانههای آموزش��ی بحث
و تبادلنظر و سپس مش��کالت روستای گلحصار و مسکن مهر گلحصار
بررسی گردید.

نشست مشترک مدیر بنیاد مسکن و مسئولین فرمانداری شهرستان پاکدشت
به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی مس��ائل و مشکالت اهالی
روستای فیلستان و مجتمع گل و گیاه گلفام با حضور مسئولین فرمانداری،
علیمحم��دی -مع��اون برنامهری��زی و اداری ،خانی -بخش��دار مرکزی،
مهندس علی برزگر -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان پاکدش��ت و دهیار
فیلستان در دفتر معاون برنامهریزی فرمانداری شهرستان پاکدشت برگزار
شد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان چهارمحالوبختیاری
رضایت سازمان بازرسی از عملکرد بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،بخشی -مدیرکل ذیحسابی و نوری -مدیرکل امور حقوقی و امالک بنیاد مسکن کشور و مهندس رئیسی -مدیرکل
و معاونین بنیاد مسکن استان با احمدی -مدیرکل سازمان بازرسی استان دیدار کردند.
در ابتدا بخشی با اشاره به رسالتهای خطیر بنیاد مسکن گفت :همیشه بنیاد مسکن در مواقع حساس و ضروری مانند زمان سیل و یا زمینلرزه
در میدان خدمت به مردم حضور داشته و خدمت به محرومان را سرلوحه کار خود قرار داده است .وی افزود :در شرایطی مانند جاری شدن سیل
و یا وقوع زمینلرزه خدماترس��انی باید خیلی س��ریع از س��وی بنیاد مسکن انجام شود که در این ش��رایط به کمک سایر دستگاهها نیاز داریم و

در خوش خویی و خوش رفتاری ،گنجهای روز قرار دارد -حضرت علی(ع)
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میطلبد حمایت الزم را داشته باشند.
مدیرکل ذیحس��ابی بنیاد مسکن کشور با بیان اینکه بنیاد مسکن استان
یکی از اس��تانهای موفق در بحث اجرای کار بوده اس��ت ،گفت :سازمان
بازرسی همیشه با رهنمودهایش بنیاد مسکن را کمک کرده است که این
جای قدردانی دارد.
س��پس نوری با بی��ان مطالبی گفت :بنیاد مس��کن از طریق اعتبارهای
دولتی و داخلی خدماترس��انی به مردم را انجام میدهد و در بس��یاری از
مواقع برای افزایش س��رعت کار از اعتبارهای داخلی استفاده میکند .وی
افزود :ضمن رعایت قوانین و مقررات س��رعت انج��ام کار برای ما دارای
اهمیت اس��ت و بنیاد مس��کن اس��تان یکی از ادارههایی است که دارای
کمترین تخلفها است و با رعایت کامل قوانین و مقررات خدمات را ارائه میکند.
در ادامه مهندس رئیس��ی نیز با اش��اره به افزایش میزان اعتبارهای عمرانی در اس��تان بیان کرد :تاکنون  50هزار واحد مس��کونی در اس��تان
مقاومسازی شده است و در حال حاضر حدود  200هزار نفر از جمعیت استان در خانههایی ایمن و بهداشتی که با تسهیالت بنیاد مسکن و آورده
مردمی ساخته شدهاند ،ساکن هستند .وی با اشاره به ارائه خدمات بنیاد مسکن در روستاها تصریح کرد :امروز شاهد تغییر اساسی در چهره روستاها
هستیم و امکانات و خدماتی که امروز در روستاها ارائه شده است قابل قیاس با گذشته نیست.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان یکی از مشکالت اساسی شهرستانها بهویژه شهرستان سامان را حریم رودخانه بیان کرد و افزود :از مجموع 23
روس��تای شهرس��تان سامان تعداد  21روستا در حریم کیفی قرار دارند و این سبب ایجاد مش��کل برای 600هکتار از اراضی داخل محدوده طرح
هادی روستایی و  1000واحد مسکونی شده و بالتکلیفی حدود  5000نفر از اهالی این روستاها را بهدنبال داشته است که باید چارهاندیشی شود
تا از مهاجرت و نارضایتی مردم کاسته شود .وی با اشاره به اجرای طرحهای بزرگی همچون طرح  2440واحد مسکن محرومین و  2163واحد
طرح اقدام ملی مسکن در استان افزود :مجموع کمک بالعوض پرداختی در طرح مسکن محرومین برابر با  610میلیارد ریال و تسهیالت بانکی
برابر با  976میلیارد ریال و در مجموع اعتبار طرح برابر با  1586میلیارد ریال خواهد بود که اشتغال خوبی هم ایجاد خواهد کرد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :در سال جهش تولید ،رونق تولید و اشتغال ،الگو و سرلوحه کار ما قرار دارد و با توجه به اینکه مسکن بهعنوان
یک صنعت پیشران است بنابراین با ساخت مسکن هم زمینه تولید و هم زمینه اشتغال در استان فراهم میشود.
س��پس احمدی با قدردانی و ابراز رضایت از فعالیتهای بنیاد مس��کن گفت :این نهاد تاکنون تعامل خوبی با س��ازمان بازرسی داشته است و در
اجرای پروژهها قوانین و مقررات را رعایت میکند و خوشبختانه جزء دستگاههایی با کمترین تخلفها است و ما بهعنوان یک دستگاه نظارتی از
این نهاد انقالبی رضایت داریم ،هر کجا هم که مشکلی باشد اقدامهای قانونی را انجام میدهیم.
مدیرکل س��ازمان بازرس��ی استان خاطرنشان کرد :یکی از رسالتهای سازمان بازرسی این اس��ت که در زمان اجرای پروژه در کنار دستگاهها
باشد و تعاملهای الزم برقرار شود.
احمدی در پایان از ذیحس��ابی و مدیرکل حقوقی و امالک بنیاد مس��کن کشور خواست تا به استان در بحث اعتبارها یک نگاه ویژه داشته باشند
و بخشی نیز در این زمینه قول مساعد داد.

تعداد  5500واحد مسکن در استان بهسازی میشود

به گزارش روابط عمومی ،مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گفت :امسال
س��همیه بهسازی مسکن در اس��تان تعداد  5500واحد پیشبینی شده که
رقم تسهیالت برای هر واحد به  500میلیون ریال افزایش خواهد یافت.
مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در نشس��ت شورای
اداری شهرس��تان ش��هرکرد که با حض��ور احمد راس��تینه -نماینده مردم
شهرستانهای شهرکرد ،سامان و بن در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار
شهرس��تان ش��هرکرد و گروهی از مدیران کل و شهرستانی برگزار شد با
اشاره به اعتبارهای هزینه شده در این شهرستان گفت :از ابتدای تأسیس
بنیاد مس��کن تاکنون مبلغ  2200میلیارد ریال اعتبار و در سال گذشته نیز

آرامش پیش از تجربه و آزمودن ،ضد هوشیاری و دوراندیشی است -حضرت علی(ع)
38

نشست شورای اقامه نماز بنیاد مسکن استان برگزار شد
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به گزارش روابط عمومی ،نشست شورای اقامه نماز بنیاد مسکن استان
با حضور اعضا برگزار شد.
در ابتدا حجتاالس�لام دانشفر -دبیر ستاد اقامه نماز و قائممقام نماینده
ولیفقیه در بنیاد مس��کن استان ،گزارشی از اقدامهای انجام شده در مورد
مصوبههای نشس��ت قبل ارائه و مصوبههای یاد ش��ده مورد بررسی قرار
گرفته و تمامی آنها اجرایی شده بودند.
در ادامه مهندس سهراب رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و رئیس
ش��ورای اقامه نماز با س��پاس از اعضای س��تاد اقامه نماز استان در مورد
اجرای برنامههای فرهنگی با اشاره به وضعیت کنونی و خطرهای ویروس
کرون��ا از همه اعضا خواس��ت تا با رعایت تمامی پروتکلهای بهداش��تی
برنامهها را اجرایی نمایند و از فضای مجازی برای انجام برنامههای ستاد استفاده نمایند .همچنین توضیحهایی توسط عامل اجرایی ستاد در مورد
فرمهای بودجه و پیشبینی اعتبارها برای اجرای برنامهها ارائه و فرمهای یاد شده تائید نهایی شدند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

 400میلیارد ریال اعتبار با احتساب تسهیالت در روستاهای شهرستان شهرکرد هزینه شده که نتیجه آن تغییر در چهره روستاها است.
مهندس رئیسی در ادامه گزارشی از اهم فعالیتهای انجام شده توسط بنیاد مسکن در شهرستان شهرکرد ارائه داد .وی در پایان به کاهش جمعیت
روستایی اشاره کرد و آن را زنگ خطری دانست و نیز تأکید کرد که باید زمینه توسعه روستاها فراهم شود تا شاهد بازگشت روستاییان باشیم.

مدیرکل دیوان محاسبات استان :بنیاد مسکن استان ادارهای بیحاشیه و فنی است

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،بخش��ی -مدیرکل ذیحس��ابی و مدیرکل
امور حقوقی و امالک بنیاد مس��کن کش��ور و مهندس رئیسی -مدیرکل
و معاونین بنیاد مس��کن استان با مدیرکل دیوان محاسبات استان دیدار و
گفتگو کردند.
در این دیدار مهندس نوروزنژاد -مدیرکل دیوان محاسبات استان گفت:
بنیاد مس��کن اس��تان یک نهاد انقالبی ،ادارهای بیحاشیه و فنی است و
جایگاه خوبی در استان دارد.
مهندس نوروزنژاد با ابراز رضایت از عملکرد بنیاد مس��کن استان گفت:
این نهاد یکی از دس��تگاههایی اس��ت که ایراد و اش��کالها در برنامهها و
طرحهایش بسیار کم است و مردم بهویژه روستاییان از آن رضایت دارند.
وی افزود :نظارتها توسط دیوان محاسبات پیشگیرانه ،هدایتگرانه و قاطع است و رویکرد ما رویکرد کمک است و قبل از اینکه اتفاقی رخ دهد
با نظارتهای بهموقع از ایرادها و اشکالها پیشگیری میکنیم.
مدیرکل دیوان محاسبات ادامه داد :در دوره آموزشی بینا حدود  400نفر از مدیران و کارشناسان حضور داشتند که این دوره بسیار مؤثر بوده است.
س��پس بخش��ی با سپاس از دیوان محاس��بات گفت :حوزه ذیحسابی و مدیر بنیاد مسکن اس��تان با توجه به حساسیتهایی که دارند در اجرای
پروژهها دقیق هستند و کار بهخوبی انجام میشود.
در ادامه مهندس رئیس��ی با اش��اره به این که نظارت بر پروژهها از س��وی کارشناسان و استفاده از بهترین مواد و مصالح برای اجرای با کیفیت
طرحها یکی از اولویتهای کاری این نهاد است .گفت :بنیاد مسکن استان برای مقابله با تهدید سوانح طبیعی ،عملیات پیشگیری پیش از وقوع
سانحه را با اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی سکونتگاههای آسیبپذیر روستایی و همچنین بازسازی مناطق سانحهدیده پس از وقوع سانحه
همواره در دستور کار خود قرار داده است .وی با بیان اینکه برای رسیدن به تحقق اهداف بنیاد مسکن استان نیازمند حمایت و تعامل ویژه همه
دس��تگاههای اجرایی بهویژه دیوان محاس��بات هستیم ،ادامه داد :وظیفه نظارتی سازمان دیوان محاسبات موجب شده که همه پروژهها با دقت و
حساسیت بیشتری پیگیری شود که این امر در توسعه استان نقش مهمی داشته است.

سپاسگزاری ،زینت توانگری است -حضرت علی(ع)
39

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار مهندس رئیسی با معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزیر راهوشهرسازی
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان با مهندس ترکی -معاون توس��عه منابع انس��انی و پشتیبانی وزیر
راهوشهرسازی دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس رئیس��ی با اش��اره بهعملکرد بنیاد مسکن استان گفت:
س��اخت مسکن توسط بنیاد مس��کن در دو حوزه مسکن شهری و مسکن
روس��تایی انجام میشود و تاکنون خدمات خوبی به مردم ارائه شده است.
وی مسکن را یک صنعت پیشران دانست و افزود :با آغاز عملیات اجرایی
یک واحد مس��کونی زمینه اش��تغال و تولید نیز فراهم میشود و این مهم
میتواند گامی در زمینه توس��عه همهجانبه اس��تان باشد بنابراین توجه به
مقوله مسکن امری ضروری است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با اش��اره به نامگذاری س��ال با عنوان «جهش تولید» ابراز امیدواری کرد که بخش مسکن بهدلیل ویژگیهایی
که دارد ،مورد توجه قرار گرفته و با سیاس��تهای خالقانه و مناس��ب ،تس��هیل فرآیند ساختوساز و رشد تولید این کاالی اساسی و به تبع جهش
اقتصاد کالن محقق شود.
مهندس رئیسی گفت :این نهاد آمادگی دارد عالوه بر اجرای پروژههای بنیاد مسکن ،پروژههای عمرانی دیگر دستگاهها را اجرا نماید.
س��پس مهندس نعمتا ...ترکی با قدردانی از خدمات ارائه ش��ده توس��ط بنیاد مسکن کشور و اس��تان گفت :سال  99سال جهش تولید است و
توجه به اقدامهایی که زمینه س��از تولید اس��ت امری ضروری است و مس��کن نیز یکی از مقولههایی است که میتواند سیاستهای سال جهش
تولید را محقق نماید.
وی ادامه داد :آمادگی داریم در زمینههایی که بتوانیم به بنیاد مسکن کمک کنیم تا سهمی در ایجاد اشتغال داشته باشیم.

نشست هماهنگی فیمابین بنیاد مسکن و راهوشهرسازی استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی فیمابین بنیاد مس��کن و
راهوشهرس��ازی اس��تان با حضور مدیران کل ،معاونین و کارشناس��ان دو
دستگاه در دفتر مدیرکل راهوشهرسازی استان برگزار شد.
در این نشست مباحثی پیرامون اجرای طرح اقدام ملی مسکن در استان
مط��رح و تصمیمهایی در مورد آمادهس��ازی زمین و همچنین قیمتهای
ساختوساز مسکن اتخاذ گردید.
س��پس مقرر ش��د متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در شهرکرد ضمن
تکمی��ل پرونده ،مبل��غ آورده اولیه خود به مبل��غ  400میلیون ریال را نزد
بانک مس��کن س��پردهگذاری نمایند و راهوشهرسازی اس��تان نیز پرونده
نهایی متقاضیان را برای ساخت مسکن به بنیاد مسکن استان ارائه نماید.
در ادامه مقرر گردید قیمتگذاری نهایی ساختوساز واحدهای یاد شده در نشست شورای تأمین مسکن استان مطرح و مصوب گردد.
همچنین گزارشی از پروژه آمادهسازی محالت منظریه شهرکرد که توسط بنیاد مسکن در حال اجرا میباشد ارائه و تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.

کلنگزنی  1000واحد جدید

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :از مجموع تعداد  2440واحد مسکن محرومین تعداد  1400واحد
در فاز اول به بهرهبرداری رسید و کلنگزنی تعداد  1000واحد جدید نیز انجام شد.
مهندس رئیسی با اشاره به تسهیالت و کمک بالعوض طرح مسکن محرومین گفت :تسهیالت بانکی انعقاد قرارداد شده و مبلغ  976میلیارد
ریال بوده که  650میلیارد ریال آن یعنی معادل 66درصد آن تاکنون پرداخت ش��ده و کمک بالعوض تخصیص داده ش��ده به اس��تان مبلغ 220
میلیارد ریال میباشد.

با صدقه روزی را فرود آورید -حضرت محمد(ص)
40

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با نمایندگان شهرستان سبزوار در مجلس شورای اسالمی

به گزارش روابط عمومی ،مهندس س��یدرضا موس��وی نیا -مدیرکل و
معاونین بنیاد مس��کن استان با عنابستانی و محبی -نمایندگان شهرستان
سبزوار در مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتکو کرد.
در این دیدار مهندس موسوی نیا با ابراز رضایت و امیدواری با بهرهگیری
از پتانس��یلها و ظرفیتهای موجود همدلی و همافزایی شاهد اتفاقهای
خوبی در زمینه رشد و شکوفایی در بخش مسکن بهویژه مسکن روستایی
و مستضعفان استان باشیم .وی افزود :با ایجاد تعامل سازنده و استفاده از
رهنمودها و نقطهنظرهای نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی که وکالی
قانونی و بر حق مردم هستند توانستیم کارها را بهخوبی پیش ببریم.
مدیرکل بنیاد مس��کن استان گفت :رویکرد ما در مجموعه بنیاد مسکن
اس��تان حل و فصل مش��کالت جامعه هدف ،جلب رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع و بهبود فضای کس��ب و کار است و اعتقاد داریم مشکالت
باید در داخل مجموعه مرتفع شده و با این رویکرد از بروز و گسترش تنش و مشکالت احتمالی تا حد ممکن ممانعت میکنیم که در این مسیر
نیازمند نقطهنظرها و رهنمودهای نمایندگان مجلس خواهیم بود.
س��پس علی اصغر عنابس��تانی -نماینده مردم شهرستانهای سبزوار ،جوین ،جغتای ،خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسالمی گفت :حضور
نیروهای جوان ،پرتالش و توانمند اس��تان در بنیاد مس��کن استان باعث خرسندی و امیدواری است زیرا حضور نیروهای خالق ،پر توان و متعهد
در بدنه دولت امتیاز و ش��اخص مثبتی اس��ت که میتواند بسیاری از مشکالت موجود را مرتفع نماید .وی افزود :خوشبختانه مدیران بنیاد مسکن
تعامل بسیار خوبی با نمایندگان دارند و عملکرد آنان قابل ستایش است.
عنابس��تانی گفت :طرح اقدام ملی مس��کن به تنهایی توان رفع مشکالت مس��کن را ندارد و در مناسبترین شرایط دسترسی بخشی از طبقات
پایین جامعه به خانهدار شدن را فراهم میکند ،طرح اقدام ملی مسکن به نوعی تداوم ساخت خانههای مسکن مهر در سطحی دیگر است.
نماینده مردم افزود :رفع مش��کل مس��کن و مقابله با گرانی ،نیازمند تغییر نگاه و نگرش در این حوزه است و باید با اجرای برنامههای مشخص
هزینه تمام ش��ده تولید مس��کن را کاهش داد و از کاالی س��رمایهای به مصرفی تبدیل شود که مردم بهمنظور سود و سرمایهگذاری سراغ خرید
مسکن نروند و فقط برای مصرف ،مسکن را خریداری کنند.
در ادامه بهروز محبی -نماینده مردم شهرستان سبزوار در مجلس شورای اسالمی گفت :مجلس بهصورت جدی باید به حوزه مسکن ورود کند؛
بحث مالیات بر خانههای خالی که یک مصوبه قانونی اس��ت عم ً
ال اجرا نش��ده اس��ت اگر این طرح اجرا شود اکنون ارگانهایی مثل بنیاد مسکن
نباید هنوز به فکر ساخت مسکن باشند چرا که شرح خدمتی آنها خانهدار کردن قشر محروم جامعه است ولی این اتفاقها افتاده است که مسکن
امروز بهعنوان یک تجارت محسوب میشود.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان رضوی

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان اینکه  30درصد سهمیه مسکن محرومین به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی تخصیص داده شد ،افزود:
تعداد  611خانوار از مددجویان کمیته امداد امام(ره) و تعداد  122خانوار از
مددجویان بهزیستی مشمول طرح مسکن محرومین بودند که معادل 30
درصد سهمیه کل استان میباشد.
مهندس رئیسی با اشاره به اثرها و دستاوردهای طرح مسکن محرومین
گف��ت :ح��دود  40هزار واحد آس��یبپذیر روس��تایی همچنان در اس��تان
مقاومس��ازی نش��دهاند و یکی از چالشه��ای موجود ک��ه منجر به عدم
اس��تفاده بخشی از روس��تاییان از این طرح که شامل افراد محروم ساکن
در واحدهای آس��یبپذیر میشود عدم امکان تأمین آورده شخصی و تورم
ایجاد شده در بخش مصالح ساختمانی بوده است.

مؤمن همه چیزش محترم است :آبرو ،ثروت و خون او -حضرت محمد(ص)
41

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نماینده س��بزوار در مجلس ش��ورای اسالمی ابراز امیدواری کرد که دولت قوانینی که مصوب شده را پیگیر باشد تا فضای سنگین اجاره و رهن
شکسته شود؛ قانون مالیات بر خانههای خالی باید اجرایی شود تا مقداری فضا بهبود یابد و بحث اجاره را تحتالشعاع قرار دهد.
در این دیدار همچنین در مورد عمران روستایی ،طرحهای هادی و ساختوسازهای روستایی در شهرستان سبزوار تبادلنظر صورت گرفت.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خوزستان
دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با نماینده مردم شهرستان آبادان در مجلس شورای اسالمی
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به گزارش روابط عمومی ،در دیدار مشترک سیدمحمد مولوی -نماینده
مردم شهرس��تان آبادان در مجلس ش��ورای اس�لامی با مهندس مسعود
انصاری��ان -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ب��ر ضرورت توجه بیش��تر به
روستاهای این شهرستان تأکید شد.
در این دیدار مولوی از حمایت نمایندگان شهرس��تان آبادان در مجلس
ش��ورای اس�لامی از طرحهای عمرانی بنیاد مسکن استان خبر داد و ابراز
امیدواری کرد که با تس��ریع در س��اخت پروژههای عمرانی ،شاهد کاهش
محرومیت و افزایش امکانات در روستاهای شهرستان باشیم.
س��پس مهندس انصاریان با بیان مطالبی گفت :بنیاد مس��کن اس��تان
همچون س��الهای گذش��ته ب��ا رعای��ت کیفی��ت در س��اخت پروژهها،
خدمترسانی به مردم شهرستان آبادان را ادامه میدهد.
گفتنی اس��ت مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در دیدارهای جداگانهای با نمایندگان شهرستانهای دزفول ،شوش��تر ،بهبهان ،ایذه و باغملک در
مجلس شورای اسالمی ،خواستار همکاری دستگاههای اجرایی با بنیاد مسکن برای تسریع در ساخت پروژهها شد.

بازدید از مناطق پرخطر شهرستان مسجد سلیمان

به گزارش رواب��ط عمومی ،امید بن عباس -مدی��رکل مدیریت بحران
اس��تانداری از روند بازس��ازی مناطق درگیر زلزله س��ال گذشته و مناطق
پرخطر شهرستان مسجد سلیمان بازدید کرد.
در این بازدید بن عباس با اش��اره به روند س��اخت و بازسازی واحدهای
مس��کونی زلزلهزده شهرستان مسجدسلیمان ،ش��هر و روستاهای اطراف
گفت :بازس��ازی و س��اخت بخش��ی از این واحدها انجام شده و مابقی نیز
تا پایان س��ال به اتمام میرس��د .وی در حاشیه بازدید از نقاط پرخطر این
شهرس��تان و بازدید از روند بازسازی مناطقی که درگیر زلزله سال گذشته
بودند ،با بیان اینکه واحدهای مسکونی که نیاز به تعمیرات داشتند کارشان
به اتمام رسیده اس��ت افزود :در بخش روستایی و شهر گلگیر بازسازیها
 ۸۰درصد پیشرفت داشته که طی ماههای آینده میتوان واحدها را به بهرهبرداری رساند.
مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری با اش��اره به شهرک امام رضا(ع) شهرستان مسجدسلیمان گفت :ستاد بازسازی ،ساخت تعداد  ۵۴۰واحد در
این شهرک را آغاز کرده و با پیگیریهای فرماندار زیرساختهای الزم مانند آب و برق آن تأمین شده است.
بن عباس در ادامه به تعداد  ۶۰۰واحد در شهر مسجدسلیمان که بهصورت درجاسازی در حال ساخت هستند اشاره کرد و گفت :از تعداد ۶۰۰
واحد ۱۵۰ ،واحد آن تکمیل ش��ده و س��اکنان در آن مستقر هستند .وی در پایان با بیان اینکه در مقابله با بالیای طبیعی اصل موضوع رفتارهای
پیشگیرانه است عنوان کرد :با رفتارهای پیشگیرانه زمانی که با بالیای طبیعی مواجه میشویم شاهد خسارتهای مالی و جانی کمتری خواهیم
بود؛ پیشگیری مسئلهای است که در وظایف ما بوده و قطع ًا هم در این مسیر پیگیریهای الزم را انجام خواهیم داد.

صدقه پنهانی خشم خدا را فرو مینشاند -حضرت محمد(ص)
42

بازدید از محل ساخت پروژه طرح اقدام ملی مسکن

بازدید از روستای قره بالغ

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس اس�لامی -وزیر راهوشهرس��ازی،
دکتر حقیقی -استاندار زنجان و مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مسکن
استان از روستای قره بالغ شهرستان سلطانیه بازدید نمودند.
در ابتدا مهندس خواجهای به برخی خدمات بنیاد مس��کن در این روستا
اشاره کرد و گفت :اعتبار هزینه شده برای اجرای طرح هادی در روستای
ق��ره بالغ ب��ه میزان  6064میلیون ریال بوده اس��ت و نیز تاکنون در این
روس��تا  640فقره سند مالکیت روس��تایی صادر شده است .وی ادامه داد:
همچنین اقدامهای مهمی نیز در زمینه مقاومس��ازی و نوسازی واحدهای
مس��کونی در این روستا انجام شده اس��ت ،بهطوری که تاکنون  70فقره
تسهیالت مقاومسازی به متقاضیان پرداخت شده است.
در ادامه این بازدید به اجرای طرحهای توس��عهای در زمینه توانمندس��ازی روس��تاییان و تقویت زیرساختها در روستاها و همچنین بر پیگیری
جذب اعتبارها و تسهیالت الزم تأکید شد.
گفتنی است در پایان رهنمودهای الزم برای حل مشکالت موجود در این روستا از سوی وزیر راهوشهرسازی نیز ارائه گردید.
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس اس�لامی-
وزیر راهوشهرس��ازی ،دکتر حقیقی -اس��تاندار ،آی��تا ...خاتمی -نماینده
ولیفقیه در استان و امامجمعه شهر زنجان ،مهندس خواجهای -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از مدیران دس��تگاههای اجرایی از محل
ساخت پروژه طرح اقدام ملی مسکن شهر زنجان بازدید نمودند.
در این بازدید راهکارهای الزم برای اجرای هر چه س��ریعتر پروژه ارائه
شد و بر گسترش تعاملهای بین دستگاههای ذیربط تأکید گردید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان زنجان

مهندس خواجه ای :واگذاری اس��ناد مالکیت روس��تایی زمینه را برای دریافت تس��هیالت بهسازی
مسکن فراهم میکند
بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس خواج��های -مدیرکل ،مهندس
نجفی -معاون پشتیبانی و حجتاالسالموالمسلمین صیدی -رئیس اداره
حقوقی بنیاد مسکن استان با یارمحمدی -رئیس کل دادگاههای عمومی
و انقالب شهرستان زنجان در مورد حل مشکالت اراضی موجود در سطح
روس��تاها ،کاهش اختالفات ملکی و صدور سند مالکیت روستایی دیدار و
گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس خواجهای به تش��ریح اقدامها و برنامههای بنیاد مسکن
اس��تان پرداخت و در مورد ساختار س��ازمانی این نهاد و همچنین حساب
 ۱۰۰حضرت امام(ره) توضیحهایی ارائه نمود و گفت :بنیاد مس��کن استان
توانس��ته با هدف ساماندهی نظام مالکیت واحدهای مسکونی روستایی از
مجموع  91265واحد مس��کونی روس��تایی برای  64056واحد ،س��ند مالکیت صادر نماید .وی با اشاره به اینکه ،واگذاری اسناد مالکیت روستایی
زمینه را برای دریافت تسهیالت بهسازی مسکن فراهم میکند و در واقع یک پشتوانه برای روستاییان بهشمار میرود ،تصریح نمود :ساماندهی

دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است -حضرت محمد(ص)
43

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نظام مالکیت اراضی واقع در بافت مسکونی روستاها ،امکان بهرهگیری روستاییان از تسهیالت بانکی و افزایش ارزش حقوقی و اقتصادی امالک
واقع در روستا نیز از دیگر اهداف این طرح بهشمار میآید.
در ادامه یارمحمدی با بیان اینکه ،متأس��فانه امروزه کمبود فضای مس��کونی در روستاها و نداشتن سند مالکیت برای برخی واحدهای مسکونی
در روستاها مشکالتی را ایجاد کرده است ،گفت :صدور سند مالکیت روستایی و ارائه تسهیالت برای بازسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی
از س��وی بنیاد مس��کن خدمت بزرگی در زمینه کمک به روس��تاییان و کاهش پروندهها و جلوگیری از مهاجرت روستایی به شهرها میباشد ،که
خوشبختانه در این زمینه فعالیتهای مناسبی از سوی این نهاد صورت گرفته است .وی با تأکید بر اینکه ،همه دستگاههای اجرایی بهویژه اداره
اس��ناد و امالک اس��تان باید در این زمینه همکاری مطلوبی با این نهاد انقالبی داش��ته باشند ،ابراز امیدواری کرد که با همکاری و تعامل مناسب
برای رفع مشکالت این نهاد ،شاهد توفیقات بیشتری برای خدمتگزاری باشیم.

دیدار مهندس خواجهای با فرماندار
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بنابر گ��زارش روابط عمومی ،مهندس خواج��های -مدیرکل و معاونین
بنیاد مسکن اس��تان با مهندس فتحی -فرماندار شهرستان ایجرود دیدار
و گفتگو کردند.
در ابتدا مهن��دس خواجهای به برخی خدمات و فعالیتهای این نهاد در
سطح شهرستان ایجرود اشاره کرد و گفت :در حال حاضر تعداد واحدهای
مس��کونی روستایی این شهرستان  9269واحد بوده که از این تعداد بیش
از  4300واحد یعنی معادل  47درصد مقاومس��ازی ش��ده اس��ت .وی به
صدور سند مالکیت روس��تایی در این شهرستان اشاره کرد و افزود :تعداد
 1532فقره صدور س��ند برای واحدهای مس��کونی شهری و  9301فقره
برای واحدهای مسکونی روستایی در شهرستان ایجرود صادر شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بر گسترش تعاملها با فرمانداری شهرستان ایجرود در زمینه حل مشکالت روستاییان تأکید کرد.
در ادامه مهندس فتحی با س��پاس از خدمات ارزش��مند بنیاد مسکن به بعضی از مشکالت روستاهای این شهرستان اشاره کرد و گفت :با جلب
مش��اركت مردمی در عمران روس��تاها و ایجاد زمینههای مناس��ب توسعه ای ،ایمن سازی سكونتگاهها و مقاوم س��ازی مسكن و تعامل ویژه با
دستگاههای مرتبط میتوان خدمات بیشتر و بهتری به روستاییان ارائه داد.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با مدیر امور شعب بانک تجارت استان

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس خواجهای -مدیرکل و معاونین بنیاد
مس��کن استان با علمدارپور -مدیر امور شعب بانک تجارت استان در زمینه
ارائه تسهیالت به متقاضیان و رفع مشکالت موجود دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس خواجهای به خدمات بنیاد مسکن در زمینه مقاومسازی
واحدهای مس��کونی اش��اره کرد و گفت :تاکنون بنیاد مسکن با همکاری
بانکهای عامل و ارائه تس��هیالت از س��وی آنها توانسته است  53درصد
از واحدهای مس��کونی روس��تایی را در سطح استان مقاومسازی کند .وی
تأکید کرد :بنیاد مس��کن با ترویج مقاوم س��ازی ،آموزش و ارتقای دانش
فنی روس��تایی در پیش��گیری از ح��وادث نقش مهم��ی دارد و نیز با ارائه
خدمات فنی ،پش��تیبانی و اعطای تس��هیالت بانکی و وجوه بالعوض به
موضوع بازسازی ،نوسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی تأکید جدی دارد که در این زمینه بانکهای عامل نیز نقش مهمی بر عهده دارند.
همچنین علمدارپور خدمات این نهاد در س�طح روس�تاها را بس�یار ارزش�مند توصیف کرد و گفت :در زمینه پرداخت

تس�هیالت به متقاضیان این بانک هیچگونه مش�کلی ندارد و همواره در کنار بنیاد مس�کن خدمت به محرومین را وظیفه
خود میداند.

عبادت هفت بخش است که برترین آنها ،خواستن حالل میباشد -حضرت محمد(ص)
44
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بنابر گ��زارش روابط عمومی ،مهندس خواج��های -مدیرکل و معاونین
بنیاد مس��کن اس��تان با دکتر یگانه -ش��هردار زنج��ان در زمینه تعامل و
همکاری بیش��تر برای اجرای پروژههای جدی��د عمرانی بین دو مجموعه
دیدار و گفتگو کردند.
در این دی��دار مهندس خواجهای به همکاری وتعامل بیش��تر بین بنیاد
مس��کن و ش��هرداری تأکید کرد وگفت :بنیاد مس��کن آمادگی الزم برای
اج��رای پروژههای مش��ارکتی با این مجموع��ه را دارد .وی با بیان اینکه
بنیاد مس��کن از طراحی تا اجرا توانمندیهای باالیی در اجرای پروژههای
عمرانی برای توس��عه و آبادانی دارد ،افزود :این نهاد بهعنوان یک دستگاه
تخصصی و فنی ،پروژههای متعددی از جمله پروژه گردش��گری گاوازنگ
و زنجانرود را در دست اقدام دارد که امیدواریم با همکاری بیشتر شهرداری شاهد تسریع در اجرای پروژهها و افزایش تعاملها برای توسعه مرکز
استان باشیم.
مدیرکل بنیاد مسکن استان خاطر نشان کرد :بنیاد مسکن استان و شهرداری اهداف مشترک بسیاری در زمینه توسعه و پیشرفت استان دارند
و بهخوبی میتوانند با گسترش تعاملها ،در جهت توسعه استان گامهای مطلوبی بردارند.
در ادامه دکتر یگانه ،با بیان اینکه ،ش�هرداری از ظرفیت و تواناییهای بنیاد مس�کن ،در راس�تای پیش�برد اهداف و اجرای

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مشترک مدیرکل بنیاد مسکن استان و شهردار

پروژهه�ای عمران�ی بهویژه بازگش�ایی محور پادگان اس�تفاده میکند ،ادام�ه داد :با توجه بهوج�ود نیروهای متخصص،
امکانات و تجهیزات مناس�ب ،بنیاد مس�کن بهخوبی توانسته در اجرای پروژههای عمرانی موفق عمل کند و شهرداری نیز
از این ظرفیت به شیوه مطلوبی برای تسریع در امورعمرانی استفاده خواهد کرد.

س��پس نشس��ت پیشنهاد انعقاد تفاهمنامهای بین دو دستگاه برای تسهیل امور در روند ساخت مسکن برای اقشار کمدرآمد در قالب طرح اقدام
ملی از جمله اعمال تخفیفات در اخذ پروانهها مطرح گردید تا نسبت به اجرای پروژههای عمرانی شهری اقدامهای الزم صورت گیرد.
در پایان 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.

نشست ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت س��تاد اقامه نماز بنیاد مس��کن با
حضور آیتا ...خاتمی -نماینده ولیفقیه در اس��تان ،امامجمعه شهر زنجان
و حوزه نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس خواجهای-
مدیرکل بنیاد مسکن استان و سایر اعضا ستاد برگزار شد.
در ابتدا آیتا ...خاتمی اس��تفاده همهجانبه از امکانات و تسهیالت را برای
تقویت اقامه نماز مؤثر دانست و گفت :تشویق کارکنان به مشارکت و هدایت
انگیزههای معنوی آنان دربرنامههای ترویج و توسعه فرهنگ نماز از اهمیت
ویژهای برخوردار اس��ت .وی ادامه داد :ترویج فرهنگ نماز در بین کارکنان،
موجب اشاعه فرهنگ نمازخوانی و درک عمیقتر از مفاهیم نماز است و باید
ادای نماز طوری باشد که در زندگی و اعمال افراد تأثیر بگذارد.
در ادامه مهندس خواجهای با بیان اینکه ،ستاد اقامه نماز برنامههای متنوعی را در مورد ترویج و توسعه نماز و همچنین مسائل دینی و اعتقادی
اجرا میکند ،گفت :نماز نه تنها قرب و نزدیکی به خداوند را برای انسان به ارمغان میآورد بلکه تأثیرهای آن در زندگی فردی و اجتماعی انسان
نیز بیش��مار اس��ت که خوش��بختانه تاکنون در بنیاد مس��کن در زمینه توس��عه و ترویج فرهنگ نماز بین کارکنان و خانوادهها ،گامهای مطلوبی
برداشته شده است.
در پایان در مورد برنامههای مصوب سال جاری در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز بحث و گفتگو شد.

در نزد من ،برتری دانش از مزیت و برتری عبادت محبوبتر است -حضرت محمد(ص)
45
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نشست مشترک بنیاد مسکن با ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مشترکی بین مهندس خواجهای-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و دکتر آقاجانلو -مدی��رکل منابع طبیعی و
آبخیزداری اس��تان بهمنظور تس��هیل در اجرای ماده  4قانون ساماندهی،
حمایت از تولید و عرضه مسکن ،بررسی وضعیت زمینهای واگذاری شده
و تسریع در تملکات اراضی منابع طبیعی برگزار شد.
در ابتدا مهندس خواجهای با سپاس از تعاملهای سازنده ادارهکل منابع
طبیعی اس��تان ،بر لزوم همکاری بین دو دس��تگاه برای تسریع در امور و
اجرای طرحهای هادی تأکید کرد و گفت :تاکنون بنیاد مس��کن استان با
ادارهکل منابع طبیعی ،تعامل نزدیک و خوبی داشته است که امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.
در ادامه دکتر آقاجانلو با بیان اینکه با استفاده از ظرفیت بنیاد مسکن استان میتوان گامهای مؤثری برای توسعه روستاها و پیشبرد اهداف برداشته
شود ،گفت :با همکاری و تعامل میان بنیاد مسکن استان و ادارهکل منابع طبیعی ،بسیاری از مشکالت مردم بهویژه روستاییان حل میشود.
در پایان مقرر شد در روند واگذاری اراضی روستاهای دارای طرح اشتغال زایی و تسریع در صدور اسناد مالکیت روستایی اقدامهای اساسی صورت گیرد.

فرمانده نیروی انتظامی استان :بنیاد مسکن با فعالیتهای مستمر ،برای محرومیتزدایی در کشور
نقش مهمی را ایفا میکند

بنابر گزارش روابط عمومی ،سردار جهانبخش -فرمانده نیروی انتظامی
اس��تان با مهن��دس خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در زمینه
گسترش تعاملها دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدا مهندس خواجهای به تش��ریح عملکرد بنیاد مس��کن اس��تان در
حوزههای مختلف و اهداف این نهاد پرداخت و نیز بر گس��ترش همکاری و
تعاملهای بین بنیاد مسکن استان و نیروی انتظامی تأکید کرد و گفت :به
واسطه تالشهای نیروهای انتظامی استان موجبات برقراری نظم و آرامش
در زمینههای مختلف بهویژه در سطح روستاها فراهم گردیده است.
در ادامه ،سردار جهانبخش با بیان اینکه ،نیروی انتظامی آمادگی خود را
برای گسترش تعاملها و زمینههای همکاری برای محرومیتزدایی بهویژه در سطح روستاها با بنیاد مسکن استان اعالم مینماید ،ابراز امیدواری کرد
که روزبهروز ش��اهد همکاری و تعامل بیش��تر با این نهاد انقالبی در زمینه ارائه خدمات مطلوبتر به مردم باشیم .وی با سپاس از بنیاد مسکن که با
فعالیتهای خود برای محرومیتزدایی در کشور نقش مهمی را ایفا میکند ،گفت :نیروی انتظامی نیز در زمینههای الزم همواره همکاریهای الزم
را با این نهاد انقالبی برای حمایت از اقشار کمدرآمد خواهد داشت.

نماینده ولیفقیه در استان :حجاب و عفاف یک دستور دینی است و از مسائل مهم و کلیدی جامعه
ما بهشمار میآید

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می که با حضور آیتا ...خاتمی-
نماین��ده ولیفقیه در اس��تان ،امامجمعه ش��هر زنجان و ح��وزه نمایندگی
ولیفقیه در بنیاد مس��کن استان ،مهندس خواجهای -مدیرکل و معاونین
بنیاد مسکن اس��تان و حاج حسن نصیری -مدیر مشارکتهای مردمی و
افتتاح حس��اب  100امام(ره) برگزار شد ،از سوی پایگاه شهید خانمحمدی
بنیاد مسکن استان از بعضی همکاران در زمینههای مختلف بهویژه بانوان
همکار به مناسبت هفته عفاف و حجاب قدردانی بهعمل آمد.

بسیاری از مردم در دو صفت فریفته و گمراه گشتهاند :تندرستی و بی کاری -حضرت محمد(ص)
46
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در ابتدا آیتا ...خاتمی حجاب را از مهمترین اولویتها و دغدغههای جامعه اسالمی دانست و گفت :حجاب و عفاف که یک دستور دینی است
از مس��ائل مهم و کلیدی جامعه ما بهش��مار میآید .وی ادامه داد :رعایت حجاب نه تنها برای خود زن ارزش میآفریند ،بلکه میتواند خانواده،
اجتماع و ...را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
نماینده ولیفقیه در اس��تان افزود :تاریخ اس�لام ،ازدواج امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) را از مستحکمترین پیوندها یاد کرده و آن را الگوی
موفقی برای جوانان میداند تا با الهام گرفتن از سادهزیستی آنان در زندگی خود به آرامش برسند.
گفتنی است در پایان مراسم ،از سوی پایگاه شهید خانمحمدی بنیاد مسکن استان از بانوان همکار با اهدای لوحی ،قدردانی بهعمل آمد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان سمنان
بناب��ر گ��زارش روابط عموم��ی ،مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با دکتر
مطه��ری -نماین��ده مردم شهرس��تانهای گرمس��ار و آرادان در مجلس
شورای اسالمی دیدار کرد.
در این دیدار که با حضور رجایی -فرماندار شهرس��تان گرمس��ار صورت
پذیرفت مهندس فالحی با اشاره به عمده فعالیتها و اهداف بنیاد مسکن
توضیحهایی در مورد عملکرد بنیاد مس��کن اس��تان در حوزههای مختلف
مس��کن شهری ،عمران روستایی ،بازسازی و مسکن روستایی ارائه کرد و
گفت :یکی از مهمترین اهداف بنیاد مس��کن خدمت به محرومان و قشر
ضعیف جامعه اس��ت که این مهم در حوزههای مختلف از جمله س��اخت
مسکن توسط کمکهای حساب  100امام(ره) و مشارکت انجمن خیرین
مسکن ساز استان و تفاهمنامه همکاری مشترک با کمیته امداد و سازمان
بهزیستی در حال انجام است.
در ادامه مطهری از فعالیتهای بنیاد مسکن در سطح روستاهای شهرستان قدردانی نمود و نقش بنیاد مسکن را بهعنوان
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دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با نماینده مجلس شورای اسالمی

ی�ک نهاد انقالبی بهمنظور محرومیتزدایی در جامعه بس�یار مؤثر دانس�ت و ابراز امیدواری ک�رد که با وجود مجموعه
تالشگر بنیاد مسکن شاهد اقدامهای خوب در سطح روستاهای شهرستان باشیم.

بازدید مدیرکل دفتر فنی استانداری از روستای حسینآباد کالپوش

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس ترکمانی -مدیرکل دفتر فنی ،امور
عمرانی و حمل و نقل و ترافیک اس��تانداری و مهندس فالحی -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان از سایت توس��عه روستا و پایدارس��ازی بافت قدیم
روستای حسینآباد کالپوش بازدید کردند.
در این بازدید مدیرکل بنیاد مسکن استان با ارائه گزارشی از فعالیتهای
انجام ش��ده در س��ایت توس��عه روس��تا از محل اجرای عملیات تثبیت و
پایدارس��ازی بافت قدیم روس��تا ش��امل اجرای ش��مع بتنی ،آبروی بتنی،
زهکش و دیوار س��نگی بازدید و چگونگی اجرای پروژه مورد بررسی قرار
گرفت.

جز با شکیبایی بر نامالیمات و سختیها ،به آرزوهایتان نمی رسید -امام صادق(ع)
47
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مراسم معارفه رئیس امور مالی بنیاد مسکن استان
بناب��ر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حض��ور مهندس فالحی-
مدیرکل ،معاون پش��تیبانی و کارشناس��ان امور مالی بنیاد مس��کن استان
مراسم معارفه رئیس امور مالی بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این مراسم با سپاس از تالشهای همکاران حوزه مالی ،محمدمهدی
جهادی بهعنوان رئیس امور مالی بنیاد مس��کن اس��تان س��منان منصوب
گردید.
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نشست مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیرعامل شرکت توزیع برق استان
بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست مشترکی با حضور مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان و مهندس موسویزاده -مدیرعامل شرکت
توزیع برق استان در شرکت توزیع برق استان برگزار شد.
این نشس��ت بهمنظور پیگیری ش��بکه برقرسانی س��ایت جدید توسعه
روس��تای حسینآباد کالپوش ،جمع آوری شبکه برق فشار قوی برای رفع
موانع اجرایی تثبیت و پایدارس��ازی بافت قدیم روس��تا تشکیل و در مورد
چگونگی موارد فوق بحث و تبادلنظر گردید.

نشس��ت مدیران کل بنیاد مس��کن و کمیته امداد امام(ره) اس��تان برای اجرایی نمودن تفاهمنامه
همکاری مشترک
بنابر گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس فالحی -مدیرکل
بنیاد مسکن استان و مسعودیانراد -مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)
اس��تان بهمنظور اجرای تفاهمنامه همکاری مشترک برای تأمین مسکن
خانوادههای ایتام فاقد مس��کن مناسب تحت پوشش کمیته امداد امام(ره)
برگزار شد.
در این تفاهمنامه که فیمابین س��ازمان برنامهوبودجه کش��ور ،صندوق
توس��عه ملی ،کمیته ام��داد امام خمینی(ره) ،س��ازمان بهزیس��تی و بنیاد
مسکن منعقد گردید مقرر شده است به ازای هر واحد مسکونی مبلغ 250
میلیون ریال از طریق کمک بالعوض صندوق توسعه ملی ،تأمین حداقل
 250میلیون ریال توس��ط کمیته ام��داد امام(ره) و در صورت نیاز پرداخت
تس��هیالت از محل طرح ویژه بهس��ازی و نیز ساخت واحدها توسط بنیاد
مسکن برای ذینفعان انجام گیرد.

سه چیز دشمنی به بار میآورد :دورویی ،غرور و خودپسندی -امام صادق(ع)
48

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست مشترکی با حضور مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان و مهندس ش��ریفینژاد -مدیرعامل شرکت
گاز استان بهمنظور پیگیری گازرسانی به اراضی واگذاری بنیاد مسکن در
روستاهای استان و تعاملهای فیمابین برگزار شد.

نشست بررسی آخرین وضعیت طرح ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهرستان چابهار

ب��ه گزارش روابط عمومی ،پ��س از ابالغ مقام معظ��م رهبری به بنیاد
مس��تضعفان در ورود مس��تقیم و س��رمایهگذاری در مناط��ق مح��روم و
نیز در پی س��فر مهندس فت��اح -رییس بنیاد مس��تضعفان و جانبازان به
جنوب اس��تان ،نشس��ت هماهنگی در فرمان��داری شهرس��تان چابهار با
حض��ور مهن��دس موهبتی -اس��تاندار ،مهندس س��یدپرویز فتاح -رییس
بنیاد مس��تضعفان و جانبازان و رییس بنیاد علوی ،معین الدین س��عیدی-
نماینده مردم شهرستانهای چابهار ،کنارک ،قصرقند و نیکشهر ،فرماندار
شهرس��تان چابهار ،مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و هیئت
همراه تشکیل شد.
در این نشست پتانسیلهای سرمایهگذاری در منطقه و ضرورتهای آن
در محرومیتزدایی مورد بررس��ی قرار گرفت .عمق محرومیت مردم اس��تان با نمودی پررنگتر از همیشه در سیل دی ماه  ،98چهره عریان فقر
را در این منطقه هویدا کرد و همراه پیام رهبر معظم انقالب زمینه س��از حضور بیش از پیش مس��ئولین کش��وری و گروههای مردم نهاد در این
منطقه شد.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان سیستان و بلوچستان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیرعامل شرکت گاز استان

بازدید نماینده از طرحهای بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،فداحس��ین مالکی -نماینده مردم شهرس��تان
زاهدان در مجلس شورای اس�لامی ،مهندس مرادزاده -جانشین ریاست
س��تاد هماهنگی بنیاد مسکن اس��تان و مهندس پربار -شهردار زاهدان از
طرحهای بنیاد مسکن در شهر زاهدان بازدید کردند.
ابت��دا در این بازدید مالک��ی گفت :حدود  14محله از ش��هر زاهدان در
چهارچوب معیارهای شهرنش��ینی تعریف نشده و الزم است بهعنوان یک
هدف بزرگ تحولی در این  14محله انجام گیرد تا ش��رایط برای جمعیتی
حدود  300هزار نفر بهتر شود .وی افزود :با توجه به ظرفیت مالی 5 ،محله
از این  14محله با اختصاص مبلغ  10500میلیارد ریال هدف قرار گرفت.
سپس مهندس مرادزاده در سخنانی گفت :بنیاد مسکن ،طرح ساماندهی

هر که از بدی بیزار و پاک شد ،عزیز میشود -امام صادق(ع)
49
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سکونتگاههای غیررسمی شهر زاهدان را با  5اولویت اجرایی خیابان  24متری والیت ،کشاورز  ،8مسیل سیستان ،ابوذر و خیابان شهید پیربخش
بر عهده دارد .وی افزود :کار ساخت تعداد  10هزار واحد کمدوام و بی دوام ،در اولویت اجرایی بنیاد مسکن قرار داده شده است و تاکنون بیش از
 9000نفر برای ثبت نام و تشکیل پرونده به بنیاد مسکن مراجعه کردند که تاکنون  2700نفر تکمیل پرونده شده و  1600نفر هم به شهرداری
برای صدور پروانه ساختمان معرفی شدهاند.
جانشین ریاست ستاد هماهنگی بنیاد مسکن استان ادامه داد :پیگیریهای انجام گرفته سبب شد نظارت بر این واحدها رایگان شود ،بهطوری
که  60درصد تخفیف توس��ط نظام مهندس��ی و  40درصد هم توس��ط بنیاد مسکن پرداخت ش��ود و عالوه بر آن شهرداری زاهدان صدور پروانه
نهایی ساختمانی را بهصورت رایگان انجام دهد.
در ادامه مهندس بیجار -معاون امورعمرانی اس��تاندار گفت :اس��تان در  9ش��هر با معضل حاشیهنش��ینی مواجه است که برای ساماندهی آن در
شهرستانهای زاهدان و چابهار ،بنیاد مسکن در قالب تفاهمنامه وارد کار شده و فقط برای شهر زاهدان مصوبه هیئت وزیران مبلغ  10500میلیارد
ریال است که برای این شهر و  4روستایی که در حاشیه آن و خارج از حریم وجود دارند کار با اجرای بنیاد مسکن انجام میگیرد.
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عزم جدی بنیاد مسکن در محرومیت زدایی

به گزارش روابط عمومی ،در نشستی با حضور مهندس منبتی -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان و مهندس صفیپور با هیئ��ت پارلمانی کمیته امداد
کش��ور و مدیرکل کمیته امداد اس��تان (صباغیان و عب��ادی) ،عزم جدی
بنیاد مسکن استان در محرومیتزدایی با همگامی و همرایی دستگاههای
ذیربط و راهکارهای مؤثر در تحقق آن مورد بررسی قرار گرفت.

تفاهمنامه بنیاد خیریه تات و بنیاد مسكن

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی جزییات اجرایی تفاهمنامه
بنیاد خیریه تات و بنیاد مسكن استان با موضوع طراحی و ساخت  ۸واحد
مركز جامع س�لامت در سطح استان و به سفارش دانشگاه علوم پزشکی
شهرستان زاهدان و در حوزههای تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشكی
شهرستانهای زابل ،زاهدان و ایرانشهر با حضور مهندس منبتی -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان بهعنوان نماینده تام االختیار بنیاد خیریه تات ،دکتر
س��یدمهدی طباطبایی -معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرستان
زاهدان و رییس ش��بکه بهداش��ت اس��تان بهعنوان نماینده دانشگاه علوم
پزشکی ،مهندس مرادزاده -جانش��ین ریاست ستاد ساماندهی و مهندس
شیخی -جانشین معاون مسكن شهری بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا دكتر طباطبایی با ابراز این نكته كه همكاری ش��بكه بهداش��ت اس��تان و بنیاد مسكن در س��اخت خانههای بهداشت در نقاط دورافتاده
روس��تایی اس��تان مسبوق به سابقه است ،از نقش مؤثر بنیاد مسكن در توسعه و تمركززدایی خدمات بهداشت و درمان ،قدردانی و ابراز امیدواری
نمود كه اجرای این تفاهمنامه منجر به نتایج ثمربخش برای مردم استان گردد.
در این نشس��ت همچنین موضوع اس��تفاده دانشگاه علوم پزشكی شهرستان زاهدان از خدمات معماری و مهندسی بنیاد و تكنولوژیهای نوین
صنعت ساختمان در طراحی ساختمانهای با كاربری درمانی بررسی شد.

در سه چیز بالغت است :نزدیک بودن به معنی مقصود ،دور بودن از سخن زائد و بیان مطالب
بسیار با الفاظ اندک -امام صادق(ع)
50

نشست هماهنگی بازسازی مناطق آسیبدیده از سیل دی ماه 98

به گزارش روابط عمومی ،نشست هماهنگی بازسازی مناطق آسیبدیده
از سیل دی ماه  98استان با حضور مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مسکن
استان و مدیران شعب بانکهای عامل در استانداری برگزار شد.
در ابتدا مهندس منبت��ی از انجام هرگونه همکاری با بانکها برای رفع
مشکالت اعالم آمادگی نمود.
س��پس مهندس عدیلی -معاون امور بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد
مسکن استان بر همکاری بانکها در شهرستانها تأکید کرد.
در ادام��ه ارجمندی -مدیرکل مدیریت بحران اس��تان گفت :همفکری
و تعام��ل روزهای س��یل باید باش��د و اگر بهصورت جه��ادی عمل کنیم
میتوانیم اعتبارها را جذب کنیم.
ارجمندی افزود :اگر پیش��نهادی از س��وی بانکها برای رفع موانع وجود دارد این آمادگی در استانداری هست تا به فرمانداریها و بخشداریها
جهت همکاری از سوی استانداری اعالم شود.
در پای��ان مدیران بانکها به چالشها و مش��کالت سیس��تم بانک��ی و موانع موجود از جمله بیماری کرونا نی��ز پرداختند و برای رفع آنها اعالم
آمادگی کردند.
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،در زمین��ه تقویت و تس��هیل اجرای طرح
س��اماندهی س��کونتگاههای غیررسمی اس��تان ،تفاهمنامه همکاری بنیاد
مسکن و س��ازمان نظام مهندسی اس��تان ،به امضای مهندس سیدخلیل
منبتی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان و کامبیز نرماشیری -رییس سازمان
نظام مهندسی استان رسید .مطابق این تفاهمنامه ،سازمان نظام مهندسی
استان متعهد میگردد نسبت به اعمال  60درصد تخفیف در تعرفه طراحی
و نظارت واحدهای مسکونی واقع در این طرح ،اقدام نماید و پرداخت 40
درصد باقیمانده تعرفه ،توس��ط بنیاد مسکن ،تقبل گردد تا در نهایت مردم
استان از برکتهای این طرح بهرهمند شده و شاهد شهرهایی شکیلتر و
بدون پدیده نا زیبای حاشیهنشینی باشیم.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

تفاهمنامه همکاری بنیاد مسکن و سازمان نظام مهندسی

کلنگ ساخت دو واحد مسکونی برای خانوادههای دارای فرزندان مبتال به بیماری پروانه ای

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان،
حجتاالس�لام موحدی -دادستان اس��تان ،امامجمعه و فرماندار نیکش��هر در روستای دن دستگرد
نیکش��هر کلنگ ساخت دو واحد مسکونی برای خانوادههای دارای فرزندان مبتال به ای بی (بیماری
پروانهای) به زمین زده شد.

مرد در سه چیز معذور نیست :مشورت با خیرخواه ،نرمش با حسود و دوستی با مردم -امام صادق(ع)
51

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان فارس
مهندس زمانی :ترویج الگوی زندگی ساده از جمله اولویتهای توسعه روستایی در استان فارس است
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس عط��اءا ...زمانی -مدی��رکل بنیاد
مس��کن اس��تان در دیدار با دکتر نجابت -نماینده مردم شهرس��تانهای
ش��یراز و زرقان در مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه ترویج الگوی
زندگی س��اده از جمله اولویتهای توس��عه روستایی در استان است گفت:
در بسیاری از مناطق روستایی استان و از جمله روستاهای شهرستانهای
شیراز و زرقان این الگو دنبال شده و نتیجه مناسبی در مهاجرت معکوس
و افزایش انگیزه زندگی در مناطق روستایی داشته است.
مهندس زمانی با بیان اینکه اس��تان فارس در بس��یاری از شاخصهای
توس��عه روس��تایی فراتر از سطح کش��وری عمل کرده اس��ت گفت :این
شاخصها در مقاومسازی روستایی ،صدور اسناد مالکیت ،بهسازی مناطق
روس��تایی ،اس��تفاده از سهمیه قیر برای توسعه معابر روستایی و همچنین اجرای طرحهای هادی روستایی نمود یافته است .وی به مهاجرتهای
معکوس برای افزایش جمعیت روس��تایی اش��اره کرد و گفت :بیش��تر مهاجرتها در گذش��تههای نه چندان دور حرکت یکسویه و عموم ًا بدون
بازگش��ت روس��تاییان به ش��هرها بود اما اخیراً الگوی دیگری تحت عنوان مهاجرت معکوس به نواحی روستایی شکل گرفته که بخش عمده آن
ناشی از افزایش خدمات در روستاها و بهبود سطوح زندگی در این مناطق است.
سپس دکتر روحا ...نجابت با یادآوری خدمات بنیاد مسکن و نظام اسالمی در محرومیتزدایی و توسعه روستایی گفت :فعالیتهای 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 مردم شهرستانهای شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی همچنین تأمین مسکن مناسب برای شهرهای زیر پوشش و روستاهای
شهرس��تانهای ش��یراز و زرقان را یادآور ش��د و افزود :تأمین مسکن متناسب با سطوح درآمدی مردم موضوعی اس��ت که باید بهعنوان یکی از
آرمانهای نظام اسالمی با فعالیت جهادی در مناطق محروم دنبال شود.

مهندس زمانی :ظرفیتس��ازی برای توس��عه روس��تایی در مناطق شرق اس��تان فارس یک اولویت
استراتژیک است

به گزارش روابط عمومی ،مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
و دکتر عس��کری -نماینده شهرستانهای داراب و زرین دشت در مجلس
شورای اسالمی از روستاهای شهرستان داراب بازدید کردند.
ابت��دا در این بازدید مهندس زمانی گفت :ظرفیتس��ازی برای توس��عه
روس��تایی در مناطق ش��رق اس��تان فارس یک اولویت استراتژیک است.
وی با حضور در جمع دهیاران و مس��ئوالن محلی روس��تاهای مادوان و
بریس��کان از توابع بخش مرکزی شهرستان داراب افزود :بنیاد مسکن در
زمینه سال جهش تولید و هم راستا با توسعه متوازن مناطق محروم و کم
برخوردار ،توسعه روستایی در مناطق شرق استان فارس را بهعنوان یک راهبرد اساسی دنبال میکند و از همه ظرفیتهای قانونی در این زمینه
بهرهگیری خواهد کرد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با یادآوری اینکه بسیاری از مناطق روستایی در شهرستان داراب همچنان نیازمند توجه بیشتر ،تأمین ،اختصاص
اعتبارها و تالش برای رفع محرومیت و توس��عه روس��تایی اس��ت گفت :در عین حال بعضی از مناطق این شهرستان نیز در شاخصهای توسعه
روستایی هم راستا به متوسط توسعه روستایی استان ،کشور و در برخی موارد فراتر از این شاخصها عمل کرده است.

سه چیز مرد را از رسیدن به رتبهها و مقامات عالی باز میدارد :کوتاهی همت ،کم چارهاندیشی
و ناتوانی فکر و اندیشه -امام صادق(ع)
52

مسئوالن استانی و شهرستانی ایجاد شود که هم راستا با خدماتی که در مناطق شهری ارائه میشود ،مردم مناطق روستایی نیز از سهم عادالنه
در توسعه بهرهمند باشند.
در ادامه فرماندار شهرستان داراب نیز برخی مسائل و مشکالت روستاها و شهرهای زیر  ۲۵000نفر جمعیت این شهرستان را مطرح و بر لزوم
استفاده از ظرفیتهای قانونی برای رفع مشکالت روستاها تأکید کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

سپس دکتر عسکری نیز با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن بر لزوم مساعدت برای حل مشکالت معیشتی روستاییان
و ش�تاب بخش�ی در اجرای طرحهای توسعه تأکید کرد .وی همچنین تأمین معیشت روس�تاییان ،افزیش درآمد و ایجاد
اش�تغال در مناطق روس�تایی را عاملی برای افزایش انگیزه ماندگاری در مناطق روستایی دانست و گفت :این آمادگی باید در

وقف ،ظرفیت بیبدیلی برای توسعه و محرومیتزدایی در مناطق روستایی است
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به گ��زارش روابط عمومی ،ابراهیمی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
اس��تهبان ب��ا بی��ان اینک��ه وق��ف ظرفی��ت بیبدیلی ب��رای توس��عه و
محرومیتزدایی در مناطق روستایی است گفت :از بسیاری از ظرفیتهای
وقف و اوقاف میتوان برای حل مش��کالت روستاییان ،ایجاد انگیزه برای
مهاجرت معکوس به روس��تاها و افزایش کس��ب و کار و اش��تغال در این
مناطق بهره جست.
محس��ن ابراهیمی در نشس��تی با مدیر و کارشناسان اداره اوقاف در این
شهرستان با اشاره به اهمیت وقف در جامعه اسالمی ،آن را ظرفیت مهمی
ب��رای تقویت و گس��ترش فعالیتهای عامالمنفع��ه و اقدامی برای تأمین
نیازمندیهای مردم دانس��ت و افزود :شهرستان استهبان در این زمینه از
ظرفیتهای مناسبی بهرهمند است و با تعامل مدیران و کارشناسان در این شهرستان میتوان از این ظرفیتها برای حل مشکالت مردم بهویژه
در مناطق روس��تایی اس��تفاده کرد .وی گفت :همه ما باید برای ترویج و گس��ترش فرهنگ وقف در جامعه کوشا باشیم ،این سنت حسنه دینی از
یک ظرفیت بسیار باال برای رفع بسیاری از مشکالت اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی برخوردار است.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان استهبان وقف را اقدامی ماندگار در جهت تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه اسالمی
دانست و افزود :در طول تاریخ از همین ظرفیت عظیم دینی برای تقویت زیرساختهای جامعه بهرهگیری شده است.

در این نشس��ت مدیر و کارشناس��ان اداره اوقاف شهرستان اس��تهبان نیز به بیان نقطهنظرهای خود پرداختند و یادآور شدند میتوان بسیاری از
مشکالت شهری و روستایی را با استفاده از تعامل بین دستگاهی و ظرفیت وقف حل کرد.

جلوه فعالیتهای فرهنگی و عمرانی در روستاهای شهرستان نیریز

به گزارش روابط عمومی ،مهندس علیاکبر مبین -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان نیریز و گروهی از کارکنان بنیاد مس��کن شهرستان نیریز با
حجتاالسالم جنگجو -رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان نیریز به
مناسبت سالگرد تأسیس اداره تبلیغات اسالمی دیدار کردند.
در این دیدار مهندس مبین روستاهای شهرستان نیریز را شاخصی برای
جلوه فعالیتهای فرهنگی و عمرانی بهصورت همزمان دانس��ت و گفت:
توس��عه فعالیتهای عمرانی از سوی بنیاد مس��کن ،ما را از کار فرهنگی
و تبلیغی در روس��تاها غافل نکرده اس��ت ،بنیاد مس��کن در روس��تاهای
شهرس��تان نیریز و درهمه مجتمعهای مس��کونی احداثی شهری در این
شهرستان فعالیتهای فرهنگی را سر لوحه قرار داده است .وی افزود :هر
واحد شهری یا روستایی برای بقا و ماندگاری خود نیاز به توجه به تمام ابعاد وجودی انسانهایی دارد كه در آن زیست میكنند .این ابعاد شامل
نیازها مادی و معنوی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و هنری است.

خوش رفتاری فراهم آورنده دوستی میباشد -امام صادق(ع)
53

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان نیریز اضافه کرد :روس��تاها بهعنوان مبدأ اولیه زندگی اجتماعی هنوز هم با وجود هجوم سهمگین شهرسازی و
شهرنش��ینی پش��توانه اقتصادی و فرهنگی بسیاری از داشتهها و باورهای انسانی و مهد اصالتهای كهن هستند بهگونهای كه هرگاه مهاجرت از
روس��تاها بی رویه و نابس��امان میشود سامان و نظم را از زندگی شهرها و شهرنشینان نیز دور كرده و حاشیهنشیان آسیبپذیر را با دهها معضل
و آسیب راهی شهرها میكنند.
سپس حجتاالسالم جنگجو با بیان مطالبی بر لزوم ظرفیتسازی در مناطق روستایی برای توسعه بعد تبلیغ و فعالیتهای
فرهنگی تأکید و از همراهی بنیاد مسکن در این عرصه قدردانی کرد.

بهسازی و توسعه معابر روستای هیربدان
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به گزارش روابط عمومی ،مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان داراب از پایان
عملیات بهسازی معابر روستای هیربدان از توابع بخش مرکزی شهرستان
داراب خبر داد و گفت :این پروژه ش��امل  4000مترمربع آسفالت میباشد
که عملیات زیرس��ازی آن توسط دهیاری و اجرای آسفالت آن توسط بنیاد
مسکن انجام شده است.وی افزود :این طرح مورد بهرهبرداری  411خانوار
قرار گرفت و نیز موجب افزایش رضایتمندی روس��تاییان و توسعه خدمات
در این منطقه روستایی است.
مدیر بنیاد مس��کن شهرستان داراب ،توس��عه روستایی را فرایندی برای
تأمین رفاه و ایجاد عدالت در توس��عه دانس��ت و گفت :از جمله جلوههای
توس��عه روس��تایی در این شهرس��تان صدور بیمه نامه ب��رای واحدهای
مس��کونی روس��تایی به تعداد  380فقره در س��ال گذشته بوده است ،اجرای  161000مترمربع آس��فالت معابر  21روستا با مشارکت دهیاریها با
اعتباری بیش از  120میلیارد ریال و واگذاری  178قطعه زمین به جوانان فاقد مس��کن و واجد ش��رایط در روس��تاها به مساحت  53400مترمربع
در سال گذشته دنبال شده است.

بازدید از مناطق زلزلهزده و روستاهای شهرستان خنج

به گزارش روابط عمومی ،مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
و مختار عباسی -فرماندار شهرستان خنج از مناطق زلزلهزده و روستاهای
مز ،آش��نا و چاه طوس شهرستان خنج بازدید کردند و بهسازی بافتهای
فرسوده در این شهرستان برای کاهش صدمات و خسارتهای زمینلرزه
و همچنین بازس��ازی مناطق آس��یبدیده از زمینلرزه اخیر را مورد تأکید
قرار دادند.
مهندس زمانی گفت :این زمینلرزهها تلفات جانی نداشتند اما به بعضی
از واحدهای مس��کونی در س��طح بخشه��ای بیرم و خن��ج و نیز برخی
مناطق دیگر در جنوب اس��تان خسارت وارد کرد .وی افزود :خسارتهای
زمینلرزهها جزئی بوده و بیشتر در حد ترکیدگی سقف و دیوار منازل بوده
است .اما الزم است شرایط برای سکونت شهروندان و روستاییان در این شهرستان فراهم گردد.

مهندس نصیری :ظرفیتهای قانونی برای بهسازی مناطق آسیبدیده از زلزله شهرستان خنج بهکار
گرفته میشود

به گزارش روابط عمومی ،نشست شورای مدیریت بحران با حضور مدیران کل استانی و مهندس نصیری -معاون بازسازی و مسکن روستایی
بنیاد مسکن استان در مورد رسیدگی به امور زلزلهزدگان بخش محمله تشکیل شد.
در این نشس��ت مهندس فرجا ...نصیری گفت :همه ظرفیتهای قانونی برای بهس��ازی مناطق آسیبدیده از زلزله شهرستان خنج بهکار گرفته

برآورده نشدن خواسته ،بهتر از درخواست از نااهل میباشد -امام صادق(ع)
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس علیاکبر مبین -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان نیری��ز در دی��دار ب��ا رئیس اداره ثب��ت اس��ناد و امالک این
شهرستان بر لزوم تس��هیلگری برای صدور اسناد مالکیت در روستاهای
این شهرستان تأکید کرد و گفت :رونق معامالت مسکن روستایی با تأمین
اسناد مالکیت بخشی از توسعه روستایی است.
در این دیدار مهندس مبین با بیان اینکه صدور اسناد مالکیت در مناطق
روس��تایی از مؤلفههای اصلی توسعه روستایی است گفت :بنیاد مسکن با
مش��ارکت و همراهی اداره ثبت اس��ناد و امالک این فرایند را دنبال کرده
است که برای واحدهای روستایی سند مالکیت صادر کند .وی در ادامه به
تفاهم بین بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و امالک اشاره کرد و افزود :این
تفاهم ،همپوشانی و همافزایی موجب تسهیل در روند صدور اسناد مالکیت شهری و روستایی شده است.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان نیریز گفت :عملکرد واحد صدور س��ند و واگذاری زمین بنیاد مس��کن شهرس��تان نیریز شامل واگذاری زمین
مسکونی در شهر نیریز به تعداد  70قطعه ،واگذاری زمین مسکونی در روستاها به تعداد  7500قطعه ،صدور سند مالکیت به تعداد  14000جلد
سند مالکیت ،تملک  2200هکتار زمین و صدور اسناد تملکی در  1600هکتار از اراضی این شهرستان در سال گذشته بوده است.
همچنین رییس اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان نیریز نیز در س��خنانی گفت :از همه ظرفیتهای قانونی برای گش��ایش در امور مردم
روستاها و از جمله در زمینه صدور اسناد مالکیت بهرهگیری میشود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهندس علیاکبر مبین :رونق معامالت مسکن روستایی با تأمین اسناد مالکیت بخشی از توسعه روستایی است
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میشود .وی افزود :بنیاد مسکن از ساعتهای اولیه بروز حادثه زلزله در کنار مردم بوده و کار ارزیابی واحدهای خسارتدیده را انجام داده است.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان گفت :قطع ًا برخی
ساختمانهای قدیمی که جزو بافت فرسوده هستند نیاز به بازسازی دارند.
روس��تای محمله در این زمینلرزه متحمل خس��ارت ش��ده است و بنیاد
مسکن با اعطای تس��هیالت و وامهای بالعوض و همچنین زمینهسازی
برای بازسازی و مرمت واحدهای آسیبدیده در کنار مردم خواهد بود.
سپس مختار عباس��ی -فرماندار شهرس��تان خنج گفت :در حال حاضر
تیم ارزیاب بنیاد مس��کن در نقاط روستایی در حال بررسی میزان خسارت
هستند و این خسارتها با اعطای وام و تسهیالت جبران خواهد شد.
عباسی ادامه داد :دستگاههای عضو شورای مدیریت بحران در آمادهباش
هستند و در حال حاضر آب ،برق و گاز هیچ کدام از نقاط شهرستان قطع
نیست.

روستای تنگکتویه شهرستان داراب و بازنگری در طرح هادی روستایی

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بازنگری طرحهای هادی روس��تای
تنگکتویه در بنیاد مس��کن شهرس��تان داراب با حضور نجفی -بخشدار
مرکزی و گروهی از مسئوالن و کارشناسان در این شهرستان برگزار شد.
مهندس محمدهادی میزان -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان داراب ابعاد
مختلف توسعه روستایی در این شهرستان را تشریح کرد.
مهندس میزان با بیان اینکه هر یک از روس��تاها با اجرای طرحی به نام
طرح هادی ،ظرفیتهای توس��عهای خود را میشناسند گفت :طبق قانون
طرح هادی روس��تایی طرحی است كه ضمن س��اماندهی و اصالح بافت

سرآغاز غرور و خودبینی مرد ،تباهی عقل اوست -حضرت علی(ع)
55

ماهنامه پیام بنیاد مسکن
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موجود ،میزان و مكان گسترش آتی و شیوه استفاده از زمین برای عملكردهای مختلف از قبیل مسكونی ،تجاری ،كشاورزی ،تأسیسات ،تجهیزات
و نیازمندیهای عمومی روستایی را برحسب مورد در قالب مصوبههای طرحهای ساماندهی فضا و سكونتگاههای روستایی و نیز طرحهای جامع
ناحیه ای تعیین میکند .وی با بیان اینکه طبق ماده  ۹آییننامه اجرایی ش��ورای برنامهریزی و توس��عه استانها کارگروه تخصصی امور زیربنایی
وظیفه بررس��ی و ارائه پیش��نهاد در مورد طرحهای هادی شهرها ،روستاها ،س��اماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی را بر عهده دارد افزود :هر
جا الزم باشد بنیاد مسکن با بررسی موضوع بازنگری طرحهای هادی روستایی زمینه را برای توسعه بیشتر مناطق روستایی فراهم میکند.
در ادامه غالمعباس نجفی -بخش��دار مرکزی شهرس��تان داراب با قدردانی از تالشهای بنیاد مس��کن در طراحی ،اجرا و همچنین بازنگری
طرحهای هادی گفت :با حضور اعضای کمیته مش��خص و نمایندگان دس��تگاههای تأثیرگذار مانند سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دس��تی ،تهیه پیوس��ت اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی برای طرحهای هادی روس��تایی با توجه به پتانس��یلهای درونی هر روستا و اصالح شرح
خدمات در طرحهای یاد ش��ده متناس��ب با خروجیهای به دس��ت آمده از مطالعات یاد ش��ده ،برای اعمال در روند بررسی و تصویب طرح هادی
روستاها قابل ارائه است.
در پایان دهیار و رییس شورای اسالمی روستای تنگکتویه ،مدیر و کارشناسان بنیاد مسکن نیز به بررسی طرحهای هادی روستا پرداختند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قزوین
متوسط صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری در استان قزوین  ۸۰درصد است

به گزارش روابط عمومی ،مهندس گونجی -مدیر کل بنیاد مسکن استان در دیدار با جعفرزادگان -بخشدار بخش مرکزی استان در مورد شیوه
پیگیری و صدور اس��ناد مالکیت در بعضی مناطق روس��تایی استان قزوین گفت :متوسط صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری کشور  ۶۰درصد
است و صدور این نوع سندها در روستاها و شهرهای زیر  ۲۵000نفر جمعیت استان قزوین  ۸۰درصد است که با همکاری ادارهکل ثبت و اسناد
استان صادر و به متقاضیان واگذار شده است.
مهندس گونجی با اشاره به کاهش صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری در سالهای گذشته ،افزود :این مسئله ناشی از تغییر قوانین ثبتی از
نقش��هبرداری به نوع صدور اس��ناد بوده اما تغییرهای به وقوع پیوسته و به روز شدن موارد مربوط به انجام این مهم ،همگی در جهت مثبت بوده
است .وی آمادگی بنیاد مسکن استان را در مورد الحاق اراضی مورد نیاز جهت خارج نمودن امالک اوقافی در روستاها اعالم کرد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در ادامه سهمیه استان برای صدور اسناد روستایی و شهری را در سال جاری  ۱۹۰۰فقره دانست و افزود :تمامی
تمهیدهای الزم برای انجام این کار در سطح روستاها و شهرهای زیر  ۲۵000نفر جمعیت نیز صورت گرفته است.
در ادامه جعفرزادگان گفت :صدور اسناد مالکیت روستایی فرآیندی جهت ثبت قانونی امالک و اراضی روستایی است تا با تثبیت هویت حقوقی
و قانونی امالک و واحدهای مسکونی بسیاری از دعاوی حقوقی در حوزه روستا مرتفع گردد و افزون بر این پشتوانه الزم برای ارائه تضمینهای
اداری و حقوقی الزم در وثیقهگذاری و اخذ تسهیالت بانکی با ورود سرمایه به مناطق روستایی ایجاد شود که این مهم باعث ارتقاء و بهبودبخشی
از اقتصاد در مناطق روستایی میگردد.

کسب رتبه برتر شایسته تقدیر توسط ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،حجتاالس�لام س��یدقریش موسوی -مدیر
ستاد اقامه نماز استان با ارسال تقدیرنامهای به مهندس گونجی -مدیرکل
بنیاد مسکن اس��تان با قدردانی از همکاری و مجموعه فعالیتهای انجام
ش��ده در ستاد اقامه نماز بنیاد مس��کن استان ،پس از ارزیابیهای بهعمل
آمده توسط گروهی متشکل از استاندار ،امامجمعه و گروهی از کارشناسان
امر با بررسی مستندات اعالمی از سوی آن دستگاه ،با کسب بیش از 97
درصد از امتیازهای برنامههای مرتبط این دس��تگاه را در ردیف شایس��ته
تقدیر ویژه در سال  98دانست.
حجتاالس�لام رمضانی -قائممق��ام نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن
اس��تان نیز با اشاره به کسب این موفقیت گفت :در جامعه اسالمی و امور

چه بسا یک ساعت هوسرانی ،همانا اندوه طوالنی به بار آورد -حضرت علی(ع)
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راهکارهای همکاری برای رفع نیاز محرومان به مسکن
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به گزارش رواب��ط عمومی ،حقگویان -مدیرکل و معاونین کمیته امداد
ام��ام خمینی(ره) با مهن��دس گونجی -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن
اس��تان دیدار کردند و راهکارهای همکاری برای رف��ع نیاز محرومان به
مسکن را بررسی و تبادلنظر کردند.
در ای��ن دیدار حقگویان با اش��اره به پیچیدگیها و افزایش بی س��ابقه
قیمتهای ساختوس��از و خرید مس��کن ،این امر را یک معضل بزرگ در
راه تأمین مسکن محرومان ذکر نمود و گفت :در حال حاضر اگر همافزایی
و کمک دس��تگاههای ذیربط و خیرین نباش��د ،عم ً
ال تأمین مسکن برای
محرومین امری محال به نظر میرس��د .وی رفع این مش��کل را در گرو
اقدامهای جهادی و همافزایی دس��تگاهها دانست و با اشاره به تجربیات و
توانمندی بنیاد مسکن استان در این مسیر خواستار همکاری بیش از پیش
دو دستگاه در این زمینه شد.
همچنین مهندس گونجی با اش��اره به زمینه مس��اعد همکاری در س��الهای قبل بین دو دس��تگاه ،آمادگی بنیاد مس��کن را نس��بت به اجرای
پروژههای تأمین مسکن محرومین اعالم کرد .وی این دو نهاد را یادگار امام(ره) دانست و گفت :تاکنون همکاری مطلوب و مفیدی در حوزههای
مرتبط داشته ایم.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دینی حد و اندازه و کس��ب رتبههای دنیوی معنی ندارد ولی در اهتمام به برگزاری ش��ریعت اسالم و حدود دین مبین اسالم هرچقدر تالش کنیم
با خداوند متعال معامله نمودهایم و پاداش اخروی بهترین تقدیر است.
حجتاالسالم رمضانی با ابراز خرسندی کسب این موفقیت را مرهون توجه مدیران و کارکنان بنیاد مسکن دانست.

مدیر امور شعب بانک ملت :برای توسعه روستایی همواره اهمیت ویژهای قایل بودهایم

به گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان و مددی -مدیر امور ش��عب بانک ملت اس��تان با یکدیگر دیدار و
گفتگو کردند.
در این دیدار مدیران دو دس��تگاه با اش��اره به مسیر ش��تابان توسعه در
استان بر ایجاد فضای همدلی و همکاری در امور فیمابین تأکید کردند و
در حوزههای مشترک کاری به بحث و گفتگو پرداختند.
در ادامه مددی با اش��اره به رش��د و توسعه اس��تان در سالهای اخیر بر
ایجاد همدلی در بین مسئوالن برای تسریع این مسیر تأکید کرد و گفت:
قزوین دارای ظرفیتهای بس��یاری برای توس��عه همهجانبه است و بانک
ملت آمادگی دارد برای رضایت مردم و کمک به توس��عه اس��تان هرگونه
همکاری را انجام دهد.
همچنین مهندس گونجی نیز با اش��اره به طرح ویژه بهس��ازی مس��کن روس��تایی با ارائه عملکرد این نهاد در حوزه ساخت مسکن روستایی بر
تس��هیل ارائه تس��هیالت بانکی به متقاضیان تأکید کرد و گفت :بنیاد مسکن در بازگشت سرمایههای بانکی و این تسهیالت تبلیغات مثبتی را در
سطح استان برای روستاییان انجام داده است تا چرخه اعتباری در این حوزه دچار نقصان نگردد .وی ضمن ارائه گزارشی از روند تشکیل پرونده
متقاضیان و تشریح برخی مسایل در حوزه بهسازی مسکن روستایی ،شیوه همکاریهای دو دستگاه را نیز تشریح کرد.

دانش سه تاست :فقه برای آیینها ،پزشکی برای بدنها و نحو برای زبان -حضرت علی(ع)
57

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قم
نشست مشترک مدیرکل بنیاد مسکن با مدیرکل امور افتصادی و دارایی استان
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی با حضور علیپور -مدیرکل
امور اقتصادی و دارایی استان ،مهندس بلدی -مدیرکل و صمدی -جانشین
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان بهمنظور هم اندیشی و تبادلنظر
در زمینه همکاریهای فیمابین در بنیاد مسکن استان تشکیل شد.
در ابتدا مهندس بلدی گزارش��ی از فعالیتها و اقدامهای صورت گرفته
بنیاد مسکن استان ارائه نمود .وی با اشاره به نامگذاری سال جهش تولید،
ابراز امیدواری کرد تا اقدامها بهطور مؤثر ،س��ریع و کارآمد در جهت تولید
بیشتر و خودکفایی ملی عملیاتی شود.
در ادام��ه علیپور با بیان اینکه ،بنیاد مس��کن بهعن��وان نهادی انقالبی،
همواره بدون منت در خدمت به مردم و بهویژه قشر آسیبپذیر و روستاییان پیشرو بوده است ،گفت :در سالیان اخیر بنیاد مسکن در سطح استان
فعالیتهای مناس��بی برای اجرای طرحهای زیربنایی ،عمرانی و همچنین تأمین مس��کن محرومین در مناطق مختلف استان انجام داده است که
بسیار مهم و تأثیرگذار بوده است و ضرورت دارد برای ارائه خدمت بهتر به مردم روند این خدمات در استان توسعه یابد.

نشست ستاد اقامه نماز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ـت ستاد اقامه نماز بنیاد مسكن استان
با حضور حجتاالس�لام میرعمادی -مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه،
مهن��دس بلدی -مدیركل و معاونین بنیاد مس��كن اس��تان و متفکریان-
سرپرست اداره حراست در بنیاد مسکن برگزار شد.
در ابت��دا مهندس بلدی با بی��ان مطالبی در مورد اهمیت نماز گفت :نماز
س��تون دین اس��ت و باید به نماز جماعت اهمیت داد .وی ادامه داد :انجام
کاره��ای فرهنگی برای کارکنان و خانوادههای آنان اهمیت زیادی دارد و
در این زمینه باید تالش مضاعف انجام شود.
س��پس حجتاالسلام میرعمادی با اش�اره به اهمی�ت نماز

جماع�ت و صبر و اس�تقامت در نماز ،ب�ه ارزش و فضیلت نماز پرداخ�ت و گفت :نماز تكلیف اله�ى ،آرامبخش و موجب
س�عادت اخروى انس�ان مى باش�د .وی در مورد توجه و اهمیت جامعه اس�لامی به فرهنگ و ترویج نماز که محور عبادت و پایه و اساس

خودس��ازی اس��ت ،افزود :اولین وظیفه پیامبران در جامعه ،اقامه نماز بوده اس��ت و یکی از مهمترین وظیفه حکومت اسالمی نیز اقامه نماز و عزم
ملی برای ترویج و گسترش فرهنگ نماز در جامعه میباشد.
گفتنی است در این نشست پس از بحث و بررسی ،برنامههای اجرایی ستاد اقامه نماز مصوب گردید.

نشست شورای هماهنگی طرح اقدام ملی مسکن

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای هماهنگی طرح اقدام ملی
مس��کن با حضور صبوری -مدی��رکل راهوشهرس��ازی ،مهندس بلدی-
مدیرکل و رضوانپور -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان ،صالحی-
معاون راهوشهرس��ازی و سایر کارشناسان مربوطه در اداره راهوشهرسازی
برگزار شد.
گفتنی اس��ت در این نشس��ت گ��زارش فعالیتهای انجام ش��ده ارائه و
تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.

شخصی که در زندگی معتدل و میانه رو باشد هرگز تهیدست نمی شود -حضرت محمد(ص)
58

بازدید فرماندار از دهستان قاهان

به گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس حیدری -فرماندار شهرس��تان قم،
مهندس بلدی -مدیرکل و صمدی -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن،
معاونی��ن فرماندار ،مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای و مس��ئوالن
محلی از روستاهای قاهان ،آغلک و انجیله بازدید نمودند.
در این بازدید مس��ائل و مشکالت روستاهای یاد شده مورد بررسی قرار
گرفت و مقرر ش��د با هماهنگی ادارههای ذیربط اقدامهای الزم برای رفع
آنان صورت گیرد.
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کمیته حفاظت و نگهداری از اراضی
و امالک بنیاد مسکن استان با حضور مهندس بلدی -مدیرکل و معاونین
بنیاد مس��کن اس��تان ،متفکریان -سرپرس��ت اداره حراس��ت ،بیطرفان-
رئیس اداره حقوقی و امالک و سرپرس��تان دفاتر نمایندگی بنیاد مس��کن
بخشهای پنجگانه با هدف برنامهریزی و پیگیری بهمنظور کنترل حریم
اراضی و پیشگیری از تجاوز به حریم عرصههای تحت تملک بنیاد مسکن
برگزار شد.
در ابتدا مهندس بلدی با تبیین اهمیت حفاظت از اراضی تملک شده در
سطح روس��تاهای استان برای واگذاری به افراد فاقد زمین و مسکن ،این
موضوع را از حیث ممانعت از دستاندازی به بیتالمال نیز ضروری دانست.
در ادامه اعضای حاضر نظرهای خود را در مورد موضوعها و موارد هر بخش ارائه و برای جلوگیری از دس��تاندازی افراد س��ودجو به اراضی و
عرصههای تحت تملک بنیاد مسکن به بحث و گفتگو پرداختند و تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست کمیته حفاظت و نگهداری از اراضی و امالک بنیاد مسکن

بررسی طرح الحاق زمین در روستاهای قابل توسعه و نزدیک شهر

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس بلدی -مدیرکل و
معاونین بنیاد مس��کن استان ،دکتر زرگر -مشاور طرح و سایر کارشناسان
بهمنظور بررس��ی طرح الحاق زمین در روس��تاهای قابل توسعه و نزدیک
شهر ،در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس بلدی با بیان مطالبی گفت :یكی از مهمترین طرحها و
برنامههای بنیاد مس��کن برای ساماندهی و توسعه روستاها ،تهیه و اجرای
طرح هادی روستایی اس��ت كه ضمن ساماندهی و اصالح بافت فیزیكی
روستا ،روند توسعه و گسترش آن را در افق 10ساله مشخص میكند .وی
اف��زود :در مناطق خوش آب و هوای اطراف اس��تان قم و در مناطقی كه
زمین ارزش بیشتری دارد تخلفات بیشتری مشاهده میشود و بیشترین موارد زمینخواری و تخلف در این مناطق اتفاق میافتد.
مدیركل بنیاد مس��كن اس��تان گفت :هرگونه ساختوس��از خارج از محدوده طرح هادی تخلف محسوب میشود و ضروری است دهیاریها كه
مرجع قانونی برخورد با تخلف هستند در این موارد با دقت و حساسیت بیشتری موضوع را دنبال كنند.
س��پس دکتر زرگر گفت :روند روبه رش��د ساختوسازهای غیرمجاز در مناطق مختلف بخشهای استان و بیتوجهی و سهلانگاری در برخورد
با آنان س��بب میش��ود تا افراد سود جو هراس چندانی برای ساختوساز غیرمجاز نداشته باش��ند .وی تسریع کرد :اجرای درست و بهموقع طرح

غارت شده کسی است که دینش ربوده شده باشد -حضرت علی(ع)
59

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

هادی در روستاها و شهرهای کوچک میتواند ضمن حفظ سیمای منطقه ،فعالیتی خوب و مثبت در زمینه توسعه عمرانی و فیزیکی این مناطق با
معیارها و استانداردهای روز کشور و دنیا باشد؛ از سوی دیگر با توجه به جمعیت حاضر خانوادههای روستایی و نیاز مبرم آنان برای تهیه مسکن،
با به روز کردن و کارآمدتر کردن این طرحها میتوان از کوچ مردم به شهرها و از بین رفتن فعالیتهای کشاورزی و تولیدی که مختص مناطق
روستایی و روستاییان است ،جلوگیری کرد.

برگزاری نشست شورای تأمین مسکن استان
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به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای تأمین مس��کن اس��تان
ب��ا حضور دکتر بهش��تی -مع��اون امور عمران��ی اس��تانداری ،صبوری-
مدیرکل راهوشهرس��ازی ،مهندس بلدی -مدی��رکل و رضوانپور -معاون
مس��کن شهری بنیاد مسکن اس��تان و گروهی از مدیران استان با رعایت
پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی در استانداری تشکیل شد.
در این نشس��ت موارد مربوط به اقدامهای صورت گرفته در مورد طرح
اقدام ملی مس��کن ،شیوه تأمین انشعابهای پروژههای یاد شده و بررسی
تصویب قمیت تمام ش��ده ساخت و آمادهسازی اراضی مورد نظر بررسی و
تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.

نشست هماهنگی طرح اقدام ملی مسکن با حضور مدیرکل راهوشهرسازی
به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای هماهنگی طرح اقدام ملی
مس��کن با حضور مهن��دس صبوری -مدیرکل راهوشهرس��ازی ،مهندس
بل��دی -مدی��رکل و رضوانپور -معاون مس��کن ش��هری بنیاد مس��كن،
طلوعی -معاون مس��کن راهوشهرس��ازی و س��ایر کارشناس��ان بهمنظور
پیگی��ری و هماهنگی امور مربوط به پروژههای طرح اقدام ملی مس��کن
در محل ادارهکل راهوشهرسازی استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس بلدی گزارش��ی از فعالیتهای انجام ش��ده و پیشرفت
فیزیکی پروژههای طرح اقدام ملی مسکن در استان را ارائه نمود.
سپس مهندس صبوری با اشاره به تعامل خوب و مؤثر میان دو اداره ،از
فعالیتهای بنیاد مسکن برای پیشبرد امور مربوط به طرح اقدام ملی مسکن قدردانی نمود.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كردستان
تجلیل از بانوی محجبه

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،در مراس��می با حضور مهن��دس قادری-
مدیرکل و حجتاالس�لام فرهادی -قائممقام نماین��ده ولیفقیه در بنیاد
مسکن استان لوح تقدیری به سیده حمیده زمانی اهداء شد.
گفتنی اس��ت این تقدیر به پاس رعایت شئونات اسالمی عفاف وحجاب
در فضای اداره توس��ط وی همچنین کوش��ا و ثابت قدم بودن در این امر،
انجام گردیده است.

پرهیزکاری ،بنیاد ایمان است -حضرت علی(ع)
60

نشست با مدیرکل تأمین اجتماعی

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور قریش��ی -مدیرکل تأمین
اجتماعی استان ،مهندس قادری -مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان
بهمنظور ایجاد تعامل و همکاری بیش از پیش در زمینه حل مش��کالت و
موانع حوزه کاری بنیاد مسکن با تأمین اجتماعی برگزار شد.
ابتدا در این نشست مهندس قادری گفت :باید تالش کنیم مشکالت و
موانع پیشرو برای تسهیل کارها برداشته شود.
در ادام��ه قریش��ی آمادگی خود را برای هرگونه تعام��ل و همکاری با بنیاد
مسکن اعالم نمود .همچنین موارد ارزشمندی در این زمینه به تصویب رسید.
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به گزارش روابط عمومی ،الماسی -فرماندار شهرستان قروه و محمدی-
مدیر بنیاد مس��کن این شهرس��تان از ش��یوه اجرای طرح هادی روستای
خشکمرود سفلی از توابع بخش سریشآباد ،در استان بازدید کردند.
در ابتدا محمدی گزارش��ی از فعالیتهای صورت گرفته در این روس��تا
را ارائه داد.
سپس الماسی با س��پاس از فعالیتهای بنیاد مسکن استان در روستاها
گفت :میزان پیش��رفت کارها و عملکرد بنیاد مس��کن شهرستان قروه در
روستای خشکمرود س��فلی و دیگر روستاهای این شهرستان بسیار خوب
و چشمگیر میباشد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از اجرای طرح هادی روستای خشکمرود سفلی

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كهگیلویه و بویراحمد
شورای مسکن تیر 99

به گزارش روابط عمومی ،دکتر حس��ین جنتی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان از تخصیص  657میلیارد ریال اعتبار به بازسازی بافت آسیپپذیر
شهر دوگنبدان خبر داد.
دکتر حس��ین جنتی در نشس��ت ش��ورای مس��کن که با حضور حسین
کالنتری -اس��تاندار برگزار ش��د ،گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن در
مورد تأمین مس��کن بافت فرسوده شهر گچساران ارائه داد .وی به برخی
مش��کالت مربوط به زمین در مورد اجرای پروژههای مسکن اشاره کرد و
خواهان مس��اعدت مدیران اس��تانی در حل این مشکل برای تسریع روند
تأمین مسکن شد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان اظهار کرد :طبق مصوبه شهریور ماه 1394
هیئت وزیران ،مدیریت این بازس��ازی به بنیاد مس��کن واگذار شد که بالفاصله پس از ابالغ مصوبه ،بنیاد مسکن نسبت به استقرار ستاد بازسازی
در شهر دوگنبدان اقدام نمود.
دکتر جنتی اصلیترین مشکل در این محلهها را وجود واحدهای غیرمقاوم در مقابل رخدادهای طبیعی از جمله زلزله دانست که در صورت وقوع
باعث بروز خسارتهای جانی و مالی جبرانناپذیری شود.

بهترین تجربه ات آن است که تو را اندرز بدهد -حضرت علی(ع)
61

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گلستان
دیدار مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با مدیرکل
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به گزارش روابط عمومی ،دکتر مازندرانی -مدیرکل و معاونین اداره تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی اس��تان با حسینی -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار و در مورد
راههای همافزایی و همکاری متقابل دو دستگاه گفتگو کردند.
در این دیدار در مورد شیوه همکاریهای دوجانبه و استفاده جامعه هدف اداره
تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی از خدمات بنیاد مس��کن بهویژه در بخش مس��کن
بحث و تبادلنظر شد.
حس��ینی با تشریح طرحهای بنیاد مسکن اس��تان در بخش تأمین مسکن ،از
آمادگی این نهاد برای تأمین مس��کن کارگران و کارکنان تحت پوش��ش اداره تعاون ،کار و رفاه استان خبر داد .وی با اشاره به بازسازی و ساخت
واحدهای مسکونی خسارتدیده از سیل در سال گذشته و ساخت بیش از  ۱۱000واحد مسکونی در سرفصلهای مختلف ،آمادگی بنیاد مسکن
را برای همکاری با ادارهها و نهادهای اس��تان جهت تأمین مس��کن اقش��ار کمدرآمد و کارکنان فاقد مسکن دستگاههای اجرایی از طریق تأمین
زمین ،ارائه تسهیالت قرض الحسنه درازمدت و ...اعالم کرد ،همچنین از اعالم آمادگی بنیاد مسکن استان برای بکارگیری پروژهای نقشهبرداران
جویای کار در استان خبر داد.
س��پس دکت�ر مازندران�ی در این دیدار با س�پاس از توجه مدیرکل بنیاد مس�کن اس�تان به جامعه هدف ای�ن ادارهکل،
فعالیتهای بنیاد مسکن را بسیار گسترده و فراگیر دانست و بر تعامل و همکاری همهجانبه دو دستگاه تأکید کرد.

در پایان مقرر گردید معاونین و کارشناس��ان دو دس��تگاه با برگزاری نشس��تی ،راههای همکاری و همافزایی دو جانبه در کلیه حوزهها را مورد
بررسی و جهت اجرا و بهرهمندی دو دستگاه از خدمات متقابل ،تفاهمنامه اجرایی منعقد شود.

دیدار رئیس شورای سیاستگزاری ائمهجمعه با مدیرکل بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،حجتاالس�لام کیا -رئیس ش��ورای سیاستگزاری
ائمهجمعه با حسینی -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار کرد.
در ابتدا حس��ینی برنامهها و فعالیتهای بنیاد مس��کن اس��تان در بخشهای
مختلف را تش��ریح کرد .وی در این دیدار اس��تفاده از ظرفی��ت امامان جمعه و
جماع��ات را بهعنوان امین م��ردم و جامعه برای تبلیغ خدمات بنیاد مس��کن و
راهنمایی آنان برای برخورداری از خدمات بنیاد مس��کن خواستار شد و با اشاره
به تفاهمنامه فیمابین برای تأمین مسکن طالب و همچنین تفاهمنامه با اداره
اوقاف برای تأمین مسکن خدام اماکن مذهبی ،از آمادگی بنیاد مسکن برای همکاری همهجانبه با شورای سیاستگزاری ائمهجمعه خبر داد.
س��پس حجتاالس�لام کیاء با گرامیداش��ت نام و یاد امام راحل ،برنامهها و فعالیتهای بنیاد مسکن را کام ً
ال در راستای اهداف امام(ره) و مقام
معظم رهبری دانست و خدمت به مردم بهویژه محرومان را برای کارکنان بنیاد مسکن فرصت و عبادت دانست.

بازدید فرماندار شهرستان کردکوی از طرحهای هادی
به گ��زارش روابط عمومی ،قدمنان -فرماندار و زنگانه -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان کردکوی از روند اجرای طرح هادی در روستاهای باالجاده ،نامن،
دنگالن ،یساقی و خرمآباد بازدید کردند.
در ابتدا قدمن�ان با مثبت ارزیابی کردن فعالیتهای در حال اجرا

در این روستا که موجب عمران و آبادانی روستاها و ارتقاء سطح
زندگ�ی مردم ش�ده ،از مجموعه بنیاد مس�کن اس�تان قدردانی
کرد .وی در ادامه از دهیاران و ش�وراهای این روس�تاها خواست

بر شما باد به خصلتهای کریمانه ،که همانا مایه سرافرازی و سربلندی است -حضرت علی(ع)
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سپس زنگانه با بیان توضیحهایی گفت :بیشتر پروژههای عمرانی در حال اجرا شامل زیرسازی و آسفالت در سطح حدود  ۴000مترمربع از محل
اعتبارهای حوادث و ...به مبلغ  ۳۲میلیارد ریال میباشد.

بازدید از آسفالت معابر روستای محمدآباد پایین
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بنا به گزارش روابط عمومی ،دکتر توماج -فرماندار شهرستان آققال،
مهندس رضایی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستانهای گرگان و آققال و
بخش��دار آققال از اجرای طرح هادی روستای محمدآباد پایین بازدید
کردند.
در ای��ن بازدید مهندس رضایی با بیان اینک��ه پروژه اجرای فاز دوم
طرح هادی روس��تای محمدآباد پایین در س��ال  ۹۷ش��روع شده است
گفت :طول مس��یر پروژه  ۳۵۹متر با عرض متوسط  ۶متر به مساحت
 ۲۱۵۴مترمربع میباش��د که بنیاد مسکن اس��تان با تخصیص  ۳برابر
مبل��غ مش��ارکت  ۵0۰میلیون ریالی دهیاری روس��تا ،اق��دام به انجام
نقش��هبرداری ،زیرس��ازی و آسفالت معابر این روس��تا نموده است که
حج��م عملی��ات انجام ش��ده در دو فاز در این روس��تا  ۴۵۰۰مترمربع
میباشد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

تا با مشارکت و تجمیع اعتبارهای دهیاری با بنیاد مسکن ،موجبات عمران و آبادانی بیش از پیش روستاها فراهم گردد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گیالن
بازدید نماینده مجلس شورای اسالمی از روستاهای بخش احمد سرگوراب

به گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،خلیل بهروزیف��ر -نماین��ده مردم
شهرس��تانهای شفت و فومن در مجلس ش��ورای اسالمی ،کوهی-
معاون فرماندار شهرس��تان ش��فت ،مقیمی -بخشدار احمد سرگوراب
و مهن��دس عبادی -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرس��تان ش��فت از
روستاهای شادنش��ین ،چوبر ،چنار رودخان ،مبارکآباد ،السک باال و
پایین ،سفیدخانی ،گیشم و درودخان بخش احمدسرگوراب شهرستان
بازدید نمودند.
در ای��ن بازدی��د بهروزیفر با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن
بهویژه در حوزه مقابله با حوادث از جمله س��یل و نیز اس��تفاده از قیر
رایگان را شایس��ته دانست و گفت :با توجه به محرومیت شهرستان و
قرارگیری در زمره  ۳۱شهرستان محروم کشور تصویب و تخصیص اعتبارهای ویژه برای شهرستان از درخواستهای به حق مردم و نیز مسئولین
شهرستانی است .وی قول مساعد داد که از طریق پیگیریهای کالن این موضوع را پیگیری خواهم نمود.
س��پس مهندس عبادی بهصورت جداگانه در هر یک از روس��تاهای یاد ش��ده به ارائه گزارش��ی از اقدامهای صورت گرفته توسط بنیاد مسکن
پرداخت و گفت :بیش از  ۸۰درصد اعتبارهای س��یل س��ال  ۹۷به بخش احمدس��رگوراب تخصیص پیدا نموده اس��ت و در حال حاضر با توجه به
تخصیص صورت گرفته پروژهها دارای پیشرفت  ۱۰۰درصدی میباشند ولی نیاز به اعتبار تکمیلی نیز ضرورت دارد.

حرص بسیار و شدید ،نابود کننده مقام و منزلت است -حضرت علی(ع)
63
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دیدار با نماینده مجلس شورای اسالمی
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس محمدنژاد -نماینده مردم شهرستان
لنگرود در مجلس ش��ورای اس�لامی با مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد
مسکن استان دیدار کرد.
در ابتدا مهندس اکبرزاده گزارشی از عملکرد و برنامههای محوری بنیاد
مس��کن اس��تان در محرومیت زدایی ،عمران و آبادانی روس��تا و نیز سایر
خدمات به مردم استان و شهرستان را ارائه داد.
س��پس مهندس پرویز محمدنژاد با ابراز خرسندی از فعالیتهای انجام
ش��ده توسط بنیاد مسکن در شهرستان لنگرود گفت :بنیاد مسکن خدمات
چش��مگیری در استان انجام داده است .وی در ادامه آمادگی خود را برای
عمران و آبادانی روستاها با بنیاد مسکن اعالم کرد.

بررسی مشکالت روستای خشکنودهان و بازدید از اجرای طرح هادی روستای ازبر

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ،نشس��ت بررس��ی مش��کالت روس��تای
خشکنودهان شهرستان فومن با حضور مهندس بهروزیفر -نماینده مردم
شهرستانهای فومن و شفت در مجلس شورای اسالمی ،مهندس عفتی-
مدیر بنیاد مسکن شهرستان فومن ،گروهی از مسئولین شهرستانی ،دهیار،
شورای اسالمی و اهالی در مسجد روستا برگزار شد.
در ابتدا دهیار ،اعضای ش��ورای اس�لامی و اهالی روستا مشکالت خود
را بیان نمودند.
س��پس مهندس عفتی گزارش��ی از روند تملک اراضی در روستاها ،اخذ
اسناد تملکی و همچنین طرح سنددار کردن واحدهای مسکونی روستایی و شهری در سطح شهرستان را ارائه نمود .وی همچنین به موضوعهای
مطرح شده در حوزه بنیاد مسکن اشاره کرد و عمران و توسعه در مناطق روستایی این شهرستان را نیازمند مساعدت و همراهی همه دستگاهها
برای تداوم توسعه روستایی دانست.
در ادامه مهندس بهروزیفر با اشاره و بررسی بهعملکرد دستگاههای اجرایی شهرستان از خدمات و عملکرد خوب بنیاد مسکن در جریان سیل
استان در این شهرستان و تالش مستمر برای رفع مشکالت مردم ،از این نهاد قدردانی کرد.
گفتنی است مسئولین یادشده از اجرای طرح هادی آسفالت روستای ازبر بازدید نمودند.

بازدید از پروژه اجرای آسفالت معابر روستای خرشتم

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،حجتاالس�لام صفری -نماین��ده مردم
شهرس��تانهای املش و رودس��ر در مجلس ش��ورای اس�لامی به همراه
اصغری -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان املش از اجرای پروژه آسفالت
معابر روستای خرشتم بازدید نمودند.
در ابتدا اصغری با ارائه گزارشی از اجرای پروژههای عمرانی در شهرستان
گفت 2400 :مترمربع از معابر روستا با اعتباری بیش از یک میلیارد و 500
میلیون ریال از محل اعتبارهای ملی آسفالت گردید.
س��پس حجتاالسلام صفری با قدردانی از تالشهای بنیاد

مس�کن در سطح روس�تاها گفت :این نهاد خدمات ارزندهای
در س�طح روس�تاها ارائه کرده و تداوم این روند بسترس�از
توسعه روستایی خواهد بود.

نیکی نمودن شایسته نیست مگر به انسان اصیل و با دیانت -حضرت علی(ع)
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کارهای خوبی که توس�ط این نهاد انجام ش�ده همه جا مش�هود اس�ت و همه ما باید با همدلی و همکاری تالش نماییم تا
زیر س�اختهای الزم در روس�تاها فراهم و روستاها آباد شوند تا عالوه بر حفظ جمعیت ،مهاجرت از شهر به روستا را نیز
داشته باشیم.
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس فرخی -نماینده مردم شهرس��تانهای الهیجان
و س��یاهکل در مجلس شورای اس�لامی ،مهندس عباسی -سرپرس��ت بنیاد مسکن
شهرس��تان الهیجان و گروهی از رؤس��ا و مدیران شهرس��تان با حضور در روستاهای
دهستان لیل با اهالی روستا دیدار کردند.
در ابتدا دهیاران ،اعضای ش��ورای اس�لامی و اهالی روس��تاها با قدردانی از اجرای
عملیاتهای عمرانی بنیاد مسکن ،به بیان مشکالت روستا پرداختند.
س��پس مهندس عباسی با ارائه گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن شهرستان الهیجان
از عملکرد خوب دهیاران در همس��و بودن با بنیاد مس��کن و یاری این نهاد در اجرای
پروژههای عمرانی قدردانی کرد و مش��ارکت اهالی در زمان اجرا و همچنین نگهداری
از طرحهای اجرا شده را یکی از عوامل مهم در اجرای پروژههای عمرانی دانست.
در ادامه مهندس فرخی یادآور ش�د :خدماتی که بنیاد مس�کن در روس�تاها ارائه داده اس�ت از افتخارهای نظام است و
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دیدار چهره به چهره مردم و مسئولین

مشکالت روستاهای بخش رحمتآباد مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی در مورد بررس��ی و رفع مش��کالت
اهالی روس��تاهای بخش رحمتآباد با حضور مهن��دس چگینی -نماینده
مردم شهرس��تان رودبار در مجلس ش��ورای اس�لامی ،مهندس ضیایی-
فرماندار شهرس��تان رودبار ،مهندس قدرتی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
و گروهی از مسئولین شهرستانی در مدرسه روستا برگزار شد.
در ابتدا دهیاران و شورای اسالمی روستاها و اهالی مشکالت روستاهای
خود را بیان نمودند.
در این دیدار مهندس قدرتی به موضوعهای مطرح ش��ده در حوزه بنیاد
مسکن اشاره کرد و گفت :اجرای طرح هادی روستایی نیازمند همکاری و
همیاری اهالی روس��تا مبنی بر بازگشایی معابر به جهت سرعت بخشیدن
به روند عملیات میباشدکه بعد از رفع مشکل تعریض بنیاد مسکن این آمادگی را دارد تا برای اجرایی نمودن پروژه اقدام نماید.
س��پس مهندس چگینی از تالشهای بنیاد مس��کن در زمینه اجرای طرح هادی روس��تایی قدردانی کرد و خواستار همکاری و جلب مشارکت
مردمی توسط دهیاری و اعضای شورای اسالمی شد.

نشست با نماینده مجلس شورای اسالمی

به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهن��دس کوچکینژاد-
نماینده مردم شهرس��تان رش��ت در مجلس ش��ورای اس�لامی ،مهندس
اکبرزاده -مدیرکل و مهندس بشیری -سرپرست معاونت عمران روستایی
بنیاد مس��کن اس��تان و مهندس نبوی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان
رشت در مورد پیشرفت فیزیکی پروژهها و اعتبارهای عمرانی سال جاری
بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدای نشس��ت مهندس اکبرزاده گزارش��ی از عملکرد بنیاد مسکن
ارائه داد و گفت :بنیاد مس��کن استان آمادگی کامل برای خدمترسانی به

مسلمان در صورتی مسلمان (واقعی) است که پاکدامن باشد -حضرت علی(ع)
65
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روستاییان را دارد که این مستلزم تعامل مسئولین محلی و دستگاههای اجرایی خواهد بود.
در ادامه مهندس کوچکینژاد از اقدامهای بنیاد مسکن در سطح شهرستان قدردانی و نقش بنیاد مسکن را بهعنوان یک

نهاد انقالبی بهمنظور محرومیتزدایی در جامعه بسیار مؤثر دانست.

دیدار با فرماندار شهرستان رشت
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ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان با مهندس فتح الهی -فرماندار شهرستان رشت دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار مهندس اکبرزاده با اشاره به اینکه ارتباط مستمر بین بنیاد
مس��کن و فرمانداری موجب ارائه خدمات مطلوبتر به روستاییان خواهد
ش��د گفت :برنامههای بنیاد مس��کن بهویژه در حوزه عمران روس��تایی و
اجرای طرحهای توس��عهای در زمینه توانمندس��ازی روستاییان و تقویت
زیرس��اخت در روس��تاها از اهمیت ویژهای برخوردار است .وی ادامه داد:
فراه��م کردن امکانات در س��طح روس��تاها بهعنوان یک��ی از مهمترین
بس��ترهای توسعه میتواند تا حدود زیادی از مهاجرت بی رویه روستاییان
به شهر جلوگیری کند.
در ادام��ه مهندس فتح الهی با اش�اره به توان مهندس�ی بنیاد

مس�کن و پتانس�یلهای موجود این نهاد ،گفت :ظرفیت باالی بنیاد مسکن موجب ش�ده که در اجرای پروژههای عمرانی
بهویژه در سطح روستاها موفق و موجب افزایش کیفیت پروژهها شود.

سپس مهندس فتح الهی بر گسترش و تقویت ارتباطات با این نهاد انقالبی و همسو شدن برای تحقق اهداف تأکید کرد و گفت :ارتباط بیشتر
دو مجموعه نقش بس��زایی در توس��عه ،عمران و آبادانی منطقه داش��ته که امیدواریم پس از این نیز شاهد ارائه خدمات مطلوبتر به مردم بهویژه
اقشار کمدرآمد باشیم.

دیدار معاون فرماندار با مدیرکل بنیاد مسکن

به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس ویش��کایی -مع��اون امور عمرانی
فرمانداری شهرس��تان رش��ت با مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مسکن
استان دیدار و در مورد مسائل و مشکالت طرحهای عمرانی بنیاد مسکن
شهرستان با یکدیگر بحث و تبادلنظر کردند.
در ابت��دا مهندس اکبرزاده گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن و اجرای
طرحهای عمرانی در روستاهای شهرستان رشت ارائه داد و گفت :کارهای
ارزش��مندی با همکاری و مش��ارکت فرمانداری ،بخشداری ،دهیار و شورا
با بنیاد مس��کن در ام��ر تهیه و اجرای طرح هادی بهویژه آس��فالت معابر
روس��تایی از محل قیر رایگان در روس��تاها انجام شده که این هماهنگی
در توس��عه ،عمران روس��تاها و کاهش مشکالت روستاییان نقش بسزایی
داشته است.
در ادامه مهندس ویش�کایی گفت :یکی از مهمترین اهداف ما حفظ جمعیت در روس�تاها اس�ت که کمک بزرگی به جهش

و رونق تولید حتی در خود روس�تا خواهد ش�د و در همین زمینه شاخص جمعیت ،مهمترین شاخص برای ارائه خدمات به
اهالی روستاها میباشد.

اندرز ،پناهگاه کسی است که آن را نگهداری نماید -حضرت علی(ع)
66

نشست مشترک بنیاد مسکن و فرمانداری شهرستان الهیجان

به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترکی با حضور مهندس اکبرزاده-
مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان ،مهندس میرغضنفری -فرماندار شهرستان
الهیج��ان و معاونین دو دس��تگاه در مورد بررس��ی فعالیتهای این نهاد
برگزار شد.
در ابتدا مهندس اکبرزاده به تشریح فعالیتهای بنیاد مسکن در حوزههای
مختلف ش��هری و روس��تایی پرداخت و گفت :رس��یدگی به محرومین و
مستضعفین ،توس��عه عدالت اجتماعی و بسترسازی برای سازندگی کشور
از جمله نکتههای اساس��ی اس��ت که گس��تره این مأموریت از جانب امام
خمینی(ره) بر عهده این نهاد مقدس گذاشته شد .وی با بیان اینکه در سطح شهرستان اقدامهای مطلوبی در مورد طرحهای عمرانی انجام شده
است به اجرای طرح توسعه پایدار منظومههای روستایی در سطح شهرستان اشاره کرد و افزود :با اجرای این طرح در سطح روستاهای شهرستان
میتوان ظرفیتها ،اثرپذیری و اثرگذاری روستاها بر همدیگر را بررسی کرد و نقشه راهی را برای ماندگاری روستاییان در روستاها تدوین نمود که
در همین زمینه باید کمیتههای تخصصی با کمک فرمانداری تشکیل شود تا در سطح روستاهای شهرستان نیز اقدامهای اساسی صورت پذیرد.
س��پس مهندس میرغضنفری فعالیتهای صورت گرفته از سوی بنیاد مس�کن را در سطح روستاها مثبت ارزیابی نمود و
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به گزارش رواب��ط عمومی ،بهمنظور پیگیری فعالیتهای صورت گرفته
در اجرای طرح اقدام ملی مس��کن ،نشس��تی با حض��ور مدیران کل بنیاد
مس��کن ،راهوشهرسازی اس��تان گیالن ،مدیران و کارشناسان ستادی دو
دس��تگاه ،بهص��ورت ویدیوکنفرانس ب��ا مدیرعامل س��ازمان ملی زمین و
مسکن برگزار شد و آخرین وضعیت اقدامهای انجام شده طرح اقدام ملی
مسکن در استان مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای نشس��ت مهندس پدرام -مدیرکل راهوشهرسازی استان با ارائه
گزارشی از روند واگذاری زمینهای طرح اقدام ملی به بنیاد مسکن ،خواستار
تعیین و تکلیف این اراضی از سوی سازمان ملی زمین و مسکن شد.
در ادامه مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :طرح ملی
مس��کن یکی از طرحهای اصلی و مهم دولت بهش��مار میرود که ضرورت دارد اقدامها در این زمینه پیگیری و با س��رعت پیش رود .این نشست
با مشارکت ده استان برگزار شد و بر لزوم پیگیری جدیتر اهداف طرح اقدام ملی تأکید گردید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست ویدیو کنفرانس طرح اقدام ملی

گفت :گامهای مطلوبی در راس�تای محرومیتزدایی و توسعه روستاها در سطح شهرستان برداشته شده که امیدواریم با
همکاری و همافزایی بیشتر بین این دو دستگاه ،روند توسعه روزبهروز سرعت یابد .وی ادامه داد :فرمانداری شهرستان الهیجان

تمامی تالش خود را در مورد اجرای پروژههای عمرانی و تهیه و اجرای طرحهای هادی روستایی در سطح این شهرستان انجام خواهد داد.

نشست بررسی وضعیت طرحهای هادی در استان

به گ��زارش روابط عمومی ،بهمنظور بررس��ی وضعیت طرحهای هادی
در اس��تان ،نشس��تی با حضور مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن در سازمان
مدیریت و برنامهریزی استان برگزار شد.
در ابت��دا مهندس محم��د اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در
س��خنانی به بیان توضیحهایی در مورد تاریخچه ،اهداف بنیاد مس��کن و
رون��د اجرای طرح هادی و اثرهای آن پرداخت و گفت :افزایش تمایل به
زندگی در روس��تا و ایجاد فضاهای ویژه مانند گردش��گری در روستاها از

پاکدامنی ،زینت تهیدستی است -حضرت علی(ع)
67

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

جمله مهمترین اثرهای اجرای طرح هادی در روستاهاست.
مهندس اکبرزاده به جمع اعتبارهای ملّی و استانی در سال گذشته اشاره کرد و خواستار توجه ویژه دستگاههای ذیربط بهمنظور ارتقای شاخص
اجرای طرح هادی در استان شد.
در ادامه کیوان محمدی -رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با بیان اینکه بخشی از موافقتنامهها مربوط به بنیاد مسکن برای اجرای
طرحهادی است گفت :متأسفانه انعکاس عملکرد اجرای طرح هادی در دستگاههای اجرایی تجلی نیافته و دستگاهها بهویژه دستگاههای نظارتی
اطالعات الزم و کافی در مورد طرح هادی را در دسترس ندارند.
کیوان مح ّمدی افزود :اختصاص یکی از نشستهای شورای برنامهریزی و توسعه استان به موضوع عملکرد بنیاد مسکن استان و اجرای طرح
هادی میتواند در آگاهی و اطالعرس��انی نس��بی دستگاهها مؤثر واقع شود .وی با اشاره به فعالیتهای بنیاد مسکن در حوزه مقاومسازی گفت :با
توجه به مطالعات انجام ش��ده و تکنولوژیهای روز دنیا میتوان ضمن حفظ معماری س��نتی نسبت به مقاومسازی ابنیههای روستایی و تاریخی
اقدام نمود.
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بازدید فرماندار از پروژه اجرای آسفالت روستای درخانه

به گ��زارش روابط عموم��ی ،مهندس وحی��د پورحض��رت -فرماندار و
سیدحس��ین محمدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان ماس��ال از اجرای
آسفالت معابر روستای در خانه بازدید نمودند.
در ابت��دا محم��دی ب��ا ارائه گزارش��ی از اجرای پروژهه��ای عمرانی در
شهرس��تان گفت 2000 :مترمربع از معابر روس��تا با اعتباری بیش از یک
میلیارد و  500میلیون ریال از محل اعتبارهای قیر رایگان آسفالت گردید.
س��پس مهندس پورحض�رت با اش�اره به فعالیته�ای بنیاد

مس�کن در توسعه و آبادانی روس�تاها گفت :فعالیتهای این
نهاد در آبادانی و توس�عه روس�تاها چش�مگیر است و مانع از
مهاجرت روستاییان به شهر شده است.

بازدید از مشکالت روستای میرمحله

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،بهمنظور بررس��ی مش��کالت طرح هادی
روس��تای میرمحله شهرستان ماس��ال ،امدادی -بخشدار مرکزی ماسال،
همتی -مدیر جهادکش��اورزی شهرس��تان ،محمدی -مدیر بنیاد مسکن
شهرس��تان ماس��ال و دهیار ضمن بازدی��د از وضعیت روس��تا بر افزایش
سرانههای عمومی با هدف آسایش و رفاه روستاییان تأکید کردند.
در ای��ن بازدید محمدی اب��راز امیدواری کرد تا با همکاری بخش��داری
و دس��تگاههای اجرایی شهرس��تان ش��اهد افزایش پیش��رفت و کاهش
محرومیت از چهره روستا باشیم.
در ادام��ه امدادی گفت :مجموعه فرمانداری شهرس��تان بهمنظور ایجاد
تعامل و ارتباط با بنیاد مسکن در زمینه پیشرفت و آبادانی روستاها آمادگی
کامل دارد .وی در ادامه از ایجاد فضای بهتر در روستاها و مشارکت باالی
روستاییان در چند سال اخیر ابراز امیدواری کرد.

آنچه را که از دیگران ناپسند میشماری برای تربیت تو بس است -حضرت علی(ع)
68

مراسم معارفه سرپرست بنیاد مسکن شهرستان الهیجان

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م معارفه ب��ا حضور مهندس اکبرزاده-
مدی��رکل و عظی��م نوربخش -معاون پش��تیبانی بنیاد مس��کن اس��تان،
اس��ماعیل میرغضنفری -فرماندار شهرس��تان الهیجان و سرپرست بنیاد
مسکن شهرستان معرفی شد.
در ابت��دا مهندس اکبرزاده با قدردانی از مس��اعدتهای ویژه فرماندار به
حساب  100حضرت امام(ره) و بنیاد مسکن گفت :شهرستان الهیجان در
منطقه شرق استان دارای جایگاه ویژه است و وظایف اداری بنیاد مسکن
در شهرس��تان هم دارای اهمیت خاص میباشد .وی اظهار امیدواری کرد
که کمی و کاستیها با هدفگذاری در برنامه ششم توسعه به نقطه بهینه
برسد.
در ادام��ه میرغضنف��ری با قدردانی از تالشهای مهندس نبوی -مدیر س��ابق و عملکرد مثبت این نهاد گفت :بنیاد مس��کن با فرمان تاریخی
حضرت امام خمینی(ره) تأسیس گردیده و بر این اساس دارای پشتوانه مردمی بوده است.
در پایان با سپاس از تالشهای مهندس سیدضیاء نبوی ،محمد عباسی بهعنوان سرپرست بنیاد مسکن این شهرستان معرفی شد.
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،همزمان با فرارس��یدن والدت با س��عادت
حض��رت فاطمه معصومه(س) ،روز دختر ،در مراس��می از همکاران دختر
شاغل تقدیر بهعمل آمد.
در این مراس��م حجتاالسالم پوررمضانی -دبیر س��تاد اقامه نماز بنیاد
مسکن اس��تان با ذکر احادیث نبوی ارزش دختران و زنان را یادآور شد و
تصریح کرد که پیامبر بزرگ اسالم حضرت محمد(ص) با تکریم و احترام
ب��ه دخترش حضرت فاطمه(س) همیش��ه این نکته را برای مؤمنان خاطر
نشان ساخته که همه باید به حقوق ،کرامت و ارزش دختران و زنان احترام
بگذارن��د .بانوان و دختران هم باید از این کرامت و ارزش و جایگاهی که
اسالم به آنها بخشیده در جهت رشد و کمال خود بهره ببرند.
در پایان با اهدای لوح و هدیه از الهام جهانسیر و دنیا قاسمزاده قدردانی گردید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

گرامیداشت روز دختر

نقشههای معماری طرح اقدام ملی بررسی شد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی نقشههای معماری و اراضی
تحویل��ی ب��ه بنیاد مس��کن اس��تان در قالب ط��رح اقدام مل��ی با حضور
مدیران کل و معاونین بنیاد مس��کن اس��تان و راهوشهرسازی در ادارهکل
راهوشهرسازی برگزار شد.
در ابت��دا مهن��دس پدرام -مدیرکل راهوشهرس��ازی اس��تان بعد از ارائه
توضیحهای مربوط به ش��یوه نامه اقدام مل��ی و تفاهمنامه همکاری و نیز
معرف��ی اراضی تخصیصی در هر ش��هر ،به بیان اهمی��ت طرح اقدام ملی
پرداخت.
سپس مهندس اکبرزاده با بیان اهمیت طرح اقدام ملی مسکن گفت :در
زمینه اجرای این طرح تفاهم ،همدلی و هماهنگی خوبی بین ادارهکل راهوشهرسازی و ادارهکل بنیاد مسکن وجود دارد.
در ادامه موارد مربوط به نقشههای معماری پروژهها برای تسریع در اخذ پروانههای آنها ،مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

هر کار خوبی ،صدقه است -حضرت محمد(ص)
69

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مشترک بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان الهیجان
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به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترک با حضور عباسی -سرپرست
بنیاد مس��کن شهرس��تان الهیجان و رضائیان -رئیس اداره ثبت اسناد و
امالک شهرس��تان در اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان الهیجان با
هدف بررسی روند صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری و همچنین اخذ
اسناد اراضی ملی و رفع مشکالت موجود برگزار شد.
در ابتدا عباسی در سخنانی گفت :تأمین زمین و ساخت مسکن روستایی
برای اقش��ار آسیبپذیر جامعه روستایی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
روس��تایی و نیز صدور سند برای امالک روستایی و شهرهای زیر 25000
نفر جمعیت از جمله وظایف ذاتی بنیاد مسکن میباشد.
س��پس رضائیان با سپاس از همکاری خوب بنیاد مسکن با این

دس�تگاه گفت :یکی از فعالیتهای مش�ترک این دو دس�تگاه صدور اسناد مالکیت اس�ت بنابراین تعامل این دو دستگاه
موجب رضایت مردم میشود.

در ادامه در زمینه تعامل بیش از پیش این دو دستگاه برای صدور اسناد مالکیت بحث و تبادلنظر انجام شد.

گرامیداشت دهه کرامت

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت فرارس��یدن دهه کرامت و والدت با س��عادت حضرت فاطمه معصومه(س) ،روز دختر ،مس��ابقهای ویژه
فرزندان دختر باالی  12سال همکاران با عنوان مسابقه دخترانه بهصورت مجازی برگزار شد که پس از وصول بیش از  60پاسخ نامه و بررسی،
با اهدای لوح تقدیر و هدیه به  5نفر از آنان قدردانی بهعمل آمد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان مازندران
نشست ویژه بررسی وضعیت ساختوسازهای غیرمجاز در استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی وضعیت ساختوس��ازهای
غیرمجاز در اس��تان با حضور دکتر جمالیزاده -معاون وزیر کشور در امور
عمرانی ،س��ردار هادین��ژاد -بازرس ویژه وزیر کش��ور ،طالبی -مدیرکل
بازرس��ی و امور حقوقی وزارت کشور ،رازجویان -معاون عمرانی استاندار،
هاش��مزاده -مدیرکل مدیریت عملکرد و بازرس��ی اس��تانداری ،صمدی-
مع��اون بازرس��ی ادارهکل مدیریت عملک��رد و امور حقوقی اس��تانداری،
توکلی -مدیرکل دفتر فنی اس��تانداری ،مهندس خانی نوذری -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان ،ش��هیدی فر -مدیرکل جهادکش��اورزی اس��تان،
بخشداران ،شهرداران و گروهی از رؤسای ادارههای شهرستان عباسآباد
در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در این نشست مقدم -سرپرست دفتر نمایندگی بنیاد مسکن شهرستان عباسآباد به موارد مطرح شده اشاره کرد و گفت :در ابتدای این نشست
عباس همپا در گزارش��ی آخرین وضعیت ساختوس��ازهای غیرمجاز را برابر س��وابق موجود از س��الهای قبل در اراضی ده هکتاریها و جنگل
جلگهای شهرستان بیان کرد.
مقدم افزود :تأکید بر ممانعت از ساختوس��از بی رویه و غیرمجاز ،الزام بخش��داران ،دهیاران و ش��وراها به برخورد قاطع با متخلفین و بازدید از
برخی از اراضی جنگل جلگهای و ساختوس��ازهای غیرمجاز در س��طح شهرس��تان از موارد مطرح شده در این نشست بود که مورد توجه و تأکید
تیم ویژه بازرسی وزارت کشور قرار گرفت.

آن که خرد ندارد ،دین هم ندارد -حضرت محمد(ص)
70
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به گزارش روابط عمومی ،دکتر شریعتی -نماینده مجلس شورای
اس�لامی ،دکتر توحیدی -فرماندار شهرس��تان نکا ،مهندس خانی
نوذری -مدیرکل بنیاد مسکن استان و مدیران دستگاههای اجرایی
از روستاهای منطقه هزارجریب دهستان استخرپشت شهرستان نکا
بهمنظور بررس��ی روند فعالیتهای عمرانی و همچنین مش��کالت
مردم بازدید کردند.
در این بازدید مهدی عبدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان نکا
با ارائه گزارش��ی از فعالیتها و عملکرد بنیاد مس��کن در روستاهای
شهرس��تان نکا بهویژه منطقه هزارجریب در بخشهای مختلف تهیه
طرح ،اجرای طرح هادی ،بهس��ازی مس��کن ،صدور سند و ...گفت:
پیگیری روند خدماترس��انی و فعالیتهای عمرانی بنیاد مسکن در
روستاهای شهرستان نکا با جد ّیت انجام میشود و این روند با مشارکت خوب اهالی و دهیاریها همچنان ادامه دارد.
س��پس دکتر ش��ریعتی ،دکتر توحیدی و دهیاریها از عملکرد بنیاد مسکن در اجرای فعالیتهای عمرانی در روستاها قدردانی نمودند و در ادامه
خواستار پیگیری هرچه بیشتر روند عمران وتوسعه روستاها که نتیجه آن مهاجرت معکوس ،نشاط و شادابی روستا با حضور جوانان ،رونق فضای
کسب و کار ،همچنین فعالیتهای کشاورزی و ...میباشد ،شدند.
در ادامه دکتر توحیدی گفت :هماكنون نیز با تالش و همکاری بنیاد مسکن و دهیاریها اقدامها و تحوالت خوبی در حوزههای مختلف مسكن،
اجرای طرح هادی و ...در روستاها انجام شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از روستاهای منطقه هزارجریب

بازدید نماینده مجلس شورای اسالمی از پروژههای عمرانی بنیاد مسکن

به گ��زارش روابط عمومی ،دکت��ر بابایی کارنام��ی -نماینده مردم
شهرس��تانهای س��اری و میاندورود در مجلس ش��ورای اس�لامی،
مهن��دس خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،موس��وی-
مدیرکل منابع طبیعی استان ،هادیان -بخشدار بخش مرکزی و سایر
مسئولین شهرستانی از پروژه اجرا شده طرح هادی در روستای تیرکال
بازدید و جهت تخصیص منابع مالی برای اجرای زیرسازی و آسفالت
نیز با تأکید و هماهنگی با مهندس خانی نوذری و همچنین همکاری
دهیاری و شورای اسالمی مقرر گردید اقدام الزم پس از طی مراحل
اولیه تخصیص اعتبار و ...انجام شود.
در این بازدید س��عید قاس��مپور -مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای
س��اری و میاندورود با اش��اره به س��اخت پل روس��تای ماچک پشت
توسط بنیاد مس��کن گفت :عملیات اجرایی پل روستای ماچک پشت
با اعتباری بیش از  10میلیارد ریال با عرض س��واره  7متر و طول  16متر و نیم و ارتفاع از بس��تر رودخانه  4متر با مش��ارکت دهیاری روستا آغاز
و هماکنون نیز ادامه دارد.
همچنین دکتر بابایی کارنامی با قدردانی از عملکرد بنیاد مس��کن در اجرای فعالیتهای عمرانی در روس��تاها ،خواس��تار پیگیری ،مش��ارکت و
همکاری دهیاریها با بنیاد مسکن برای تسریع در روند اجرای پروژهها شد.

تند راه رفتن ،ارزش و درخشش مؤمن را میبرد -حضرت محمد(ص)
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،دکتر علی کریمی فیروزجائی -نماینده مردم
شهرس��تان بابل در مجلس ش��ورای اس�لامی ،مهندس خان��ی نوذری-
مدیرکل بنیاد مسکن استان ،قربانعلی ولیزاده -معاون استاندار و فرماندار
ویژه ،روحی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان بابل ،بخش��داران و س��ایر
مس��ئولین شهرستانی از پروژههای اجرا شده و درحال اجرای طرح هادی
در روس��تاهای تلیکران بخش اللهآباد و روستاهای شمشیر محله ،باریک
کال ،بوله کال ،ا ...رودبار ،باباآباد و سایر روستاهایی که پروژه نیمه کاره و
اتمامیافته داشتند ،بازدید کردند.
در ای��ن بازدی��د دکت�ر کریمی ب�ا قدردان�ی از عملک�رد بنیاد

مس�کن در اجرای فعالیتهای عمرانی در روس�تاها ،خواستار
پیگیریه�ای الزم در زمینه عمران ،توس�عه روس�تاها و ادامه
روند فعالیتها از س�وی بنیاد مس�کن ،مش�ارکت و همکاری
دهیاریها برای تسریع در روند عمران و آبادانی روستاها شد.

بازدید از فاز دوم اجرای طرح هادی در روستای کردکال

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس آقایی -مع��اون عمرانی فرمانداری
شهرستان جویبار و دکتر فقیه -بخش��دار گیلخواران از پروژههای اجرای
طرحهای هادی روستای کردکال و خیابان شهیدان کلیجی به طول ۵۰۰
متر در فاز دوم بازدید نمودند.
در این بازدید محس��ن باقری -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان جویبار
گفت :پروژه اجرای طرح هادی روستای کردکال در فاز اول شامل اجرای
آس��فالت به طول  360متر با س��طح  2700مترمربع و همچنین عملیات
زیرس��ازی به مس��احت  2700مترمربع درمسیرخیابان ش��هیدان کلیجی
روس��تای کردکال با مشارکت شورا و دهیاری انجام و به اتمام رسید و در
فاز دوم نیز به طول  500متر عملیات زیرس��ازی و اجرای جوی و جدول
و کانال بهصورت مش��ارکتی با دهیاری روستا انجام و مسیر مذکور برای
آسفالت آمادهسازی میشود.

نشست بررسی مشکالت روستای خوریه

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی مش��کالت روستای خوریه
شهرس��تان ن��ور با حضور مهن��دس ذوالفقاری -بخش��دار مرک��زی نور،
س��جادی -رییس شورای بخش ،کارشناس��ان ادارههای جهادکشاورزی،
راهداری ،شورا و دهیاری روستا در بنیاد مسکن این شهرستان برگزار شد.
در این نشس��ت كاظمی -مدیر بنیاد مسكن شهرس��تان نور با اشاره به
طرح هادی روس��تایی و اهمیت آن گفت :با توجه به پتانس��یل جغرافیایی
روس��تاها از نظر وسعت ،جمعیت و سایر ظرفیتها ،تهیه و بازنگری طرح
هادی بهعنوان یکی از برنامهها و فعالیتهایی که زمینه پیشرفت روستاها
را در عرصهه��ای مختلف اقتصادی ،فرهنگ��ی و ...فراهم مینماید مورد
توجه و دارای اهمیت میباشد.

ایمان ،عقیده قلبی ،گفتار به زبان و عمل براساس آن است -حضرت محمد(ص)
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��تی ب��ا حضور مهن��دس محمد خانی
نوذری -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،دکتر شریعت -فرماندار شهرستان
محمودآب��اد ،حقش��ناس -معاون برنامهریزی ،بخش��داران و ش��وراهای
بخشهای مرکزی و س��رخرود ،مهندس محمدعلی مشایخی -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان محمودآباد و ...با هدف بررسی روند فعالیتها و خدمات
عمرانی بنیاد مسکن در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در ابت��دا مهن��دس خانی نوذری به تش��ریح فعالیتهای بنیاد مس��کن
در حوزههای مختلف ش��هری و روس��تایی پرداخت و گفت :رس��یدگی به
محرومین و مس��تضعفین ،توس��عه عدالت اجتماعی و بسترس��ازی برای
س��ازندگی کشور از جمله نکتههای اساسی است که گستره این مأموریت
از س��وی حضرت امام خمینی(ره) بر عهده این نهاد مقدس گذاش��ته شده
است.
در ادامه دکتر ش�ریعت فعالیتهای انجام ش�ده از س�وی بنیاد مس�کن در سطح روس�تاها را مثبت ارزیابی نمود و گفت:

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در این نشس��ت ،در مورد بازنگری طرح هادی روس��تای خوریه پس از بحث و بررس��ی و تبادلنظر تصمیمهای اتخاذ ش��ده برای اقدام مراحل
بعدی به کمیته فنی اس��تان ارس��ال و همچنین برخی دیگر از مشکالت روستا توسط دهیاری و شورای اسالمی مطرح و با حضور بخشدار بخش
مرکزی و سایر مسئولین مورد بررسی قرار گرفت.

گامهای مطلوبی در زمینه محرومیتزدایی و توسعه روستاها در سطح شهرستان برداشته شده که امیدواریم با همکاری
بیشتر بین این دو دستگاه روند ،روزبهروز سرعت یابد.

در پایان مهندس مشایخی از فعالیتهای انجام شده و در دست اقدام در حوزههای مختلف شهرستان گزارشی را ارائه نمود.

نظارت دقیق ناظرین فنی در رعایت اصول فنی ساخت واحدهای مسکونی ضروری و از موارد اصلی
کاهش خسارتها میباشد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترک فیمابی��ن دفتر نظام فنی
شهرس��تان با حضور نمینی -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرس��تانهای
چال��وس ،کالردش��ت و مرزنآباد ،پورمرادی -مس��ئول دفت��ر نظام فنی
شهرس��تان و کارشناسان واحد بازس��ازی با هدف بررسی آخرین وضعیت
فعالیتها ،عملکردها و هماهنگی ناظران با بنیاد مسکن و دفتر نظام فنی،
بهبود روند بررس��ی و کنترل نقش��هها ،بهبود وضعیت نظارت و همچنین
ساماندهی ناظرین و ...در بنیاد مسکن این شهرستان برگزار شد.
در ابتدا فرش��ید نمینی با اش��اره به لزوم رعایت اصول و قوانین فنی در
امر س��اخت بنا و نظارت دقیق از س��وی ناظرین فنی گفت :اهتمام همه
دستگاهها ،بهویژه دستگاههای اجرایی در کاهش خسارتها مؤثر است و
ارتقاء س��طح کیفی نظارت و استفاده از مصالح استاندارد صنعت ساختمان
در پروژهه��ا با نظارت دقیق ناظری��ن فنی جزء نکتههای اصلی و مهم در
این زمینه میباشد .وی افزود :نظارت بر ساختوسازها و باال بردن سطح كیفیت و عملكرد ناظرین در روستاها در پی بازدید و ارائه گزارشهای
اعضای كنترل مضاعف نسبت به این موضوع از دیگر موارد مورد بحث و بررسی در این نشست بود.

دانش گنجینههایی است که کلیدهای او پرسش میباشد -حضرت محمد(ص)
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس محمد خانی ن��وذری -مدیرکل و
قلینژاد -معاون امور بازس��ازی و مس��کن روستایی بنیاد مسکن استان با
حجتاالسالموالمس��لمین عالیشاه -مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)
و مالدار -مسئول مسکن کمیته امداد استان دیدار کردند و عملکرد و روند
فعالیتهای دو دس��تگاه و همچنین میزان تعامل و همکاری برای تأمین
مسکن خانوارهای تحت پوشش این نهاد را مورد بررسی قرار دادند.
در ابتدا مهندس خانی نوذری با اش��اره به اینکه تفاهمنامهای بین بنیاد
مس��کن کش��ور و کمیته امداد امام خمینی(ره) منعقد شده و دستگاههای
اس��تانی این دو نهاد موظف هس��تند طبق مفاد آن موضوع تأمین مسکن
مددجوی��ان کمیته امداد امام(ره) را در دس��تور کار ق��رار داده که عملیات
اجرایی آن آغاز و تاکنون نیز ادامه دارد .وی گفت :برطرف نمودن مشکل مسکن محرومین از دغدغههای اصلی بنیاد مسکن بوده و تالشهای
خوبی در این زمینه صورت گرفته است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان مازندران ابراز امیدواری کرد که با توجه به پتانس��یل موجود در بنیاد مس��کن بتوانیم گامهای مؤثرتری در زمینه
خانهدار کردن مددجویان با شرایط مناسب برداریم.
مهندس خانی نوذری ادامه داد :حل مشکل مسکن مددجویان و ساخت مسکن برای آنان با توجه به تسهیالت ارزان قیمت و حمایت دولت در
این بخش حائز اهمیت بوده و با توجه به اقدامهای خوب صورت پذیرفته در این بخش ،شایس��ته اس��ت اهتمام بیشتری با توجه به آمادگی بنیاد
مس��کن اس��تان برای همکاری بیش از پیش در این زمینه از سوی دو دستگاه بهویژه کمیته امداد امام خمینی(ره) مبنی بر ترغیب جامعه هدف و
مددجویان خود برای دریافت تسهیالت ارزان قیمت صورت پذیرد.
در ادامه حجتاالسالموالمس�لمین عالیشاه با قدردانی از عملکرد خوب بنیاد مسکن استان مبنی بر مشارکت و تعامل در

تأمین مس�کن محرومین و خانوارهای تحت پوش�ش این کمیته خواستار ادامه این روند در وسعت بیشتر با توجه به ارائه
تس�هیالت کمبهره برای س�اخت مسکن شد .وی با برشمردن نقاط مشترک دو نهاد کمیته امداد و بنیاد مسکن و انتصاب آن به حضرت

امام(ره) گفت :بزرگترین بس��ته خدمتی کمیته امداد به مددجویان ،خرید ،س��اخت ،تکمیل و بازسازی مسکن میباشد که از اولویتهای این نهاد
است.
در پایان بر تعامل و همکاری بیش از پیش در زمینه خدمترسانی به مردم ،بهویژه مددجویان کمیته امداد امام(ره) تأکید شد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان مركزی
نشست مجمع نمایندگان خانه ملت و مدیرکل بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،نشست مجمع نمایندگان خانه ملت و مدیرکل
بنیاد مسکن استان در فرمانداری شهرستان محالت برگزار شد.
در ابتدا مهندس رضافرح -مدیرکل بنیاد مس��کن استان با ارائه گزارشی
از عملکرد بنیاد مس��کن استان در زمینه مقاومسازی و بازسازی واحدهای
مس��کونی و صدور سند روستایی گفت :بنیاد مسکن استان با حمایتهای
همهجانبه نمایندگان و مس��ئولین ذیربط س��عی بر انجام رسالتهای خود
در همه زمینهها داش��ته تا مسیر تحقق اهداف انقالب و این نهاد مقدس
را هموار کند.
مهندس رضافرح در مورد بازس��ازی و مقامس��ازی واحدهای مسکونی
فرسوده و آسیبدیده استان از سیل فروردین ماه  98افزود :پس از بارندگیهای فروردین ماه در استان مرکزی در  668روستا تعداد  4800واحد
مسکونی دچار آسیب شده و نیاز به بازسازی داشتند که در حال حاضر تعداد  3274واحد مسکونی معادل  68درصد در سطح استان به بهرهبرداری

کسی که بر کارش توکل مینماید (نه بر خدای تعالی) نابود میشود -امام صادق(ع)
74

بنیاد مس�کن را از جمله نهادهای خدمتگزار دانس�ت و گفت :امروز نیاز به دس�تگیری و کمک به محرومان و مستضعفان
جامعه بیش�تر از هر زمان دیگری احس�اس میشود که بنیاد مس�کن از بدو تأسیس تاکنون توانسته این مسئولیت مهم را
به دوش بکشد و گامی مهم برای تحقق اهداف انقالب و بنیانگذار کبیر آن بردارد.

دکتر کریمی ادامه داد :طبق گزارشهای واصله و بازدیدهای میدانی از پروژههای عمرانی و ساخت وساز در استان مرکزی ،بنیاد مسکن استان
نقشی مهم و مؤثر در حوزههای وابسته به خود اجرا کرده است.
در پایان نمایندگان نقطهنظرهای خود را در مورد مسائل مربوطه بیان نمودند.

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مراس��م تکریم و معارفه رئیس
بنیاد مسکن شهرستان دلیجان با حضور مهندس سلیمانی-
فرماندار شهرستان دلیجان ،مهندس رضافرح -مدیرکل بنیاد
مس��کن اس��تان مرکزی و گروهی از معاونین بنیاد مس��کن
استان در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در این مراس��م ،از تالشه��ای مهندس بهش��تی -مدیر
بنیاد مسکن شهرس��تان دلیجان قدردانی و مهندس پادگانه
بهعنوان رئیس بنیاد مسکن شهرستان دلیجان معرفی گردید.
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مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد مسکن شهرستان دلیجان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

رس��یدهاند .وی تعداد واحدهای مس��کونی شهری ساخته شده توسط بنیاد مسکن استان را  5306واحد عنوان نمود و پروژه کوی کوثر شهرستان
اراک را از جمله خدمات ارائه شده برای خانهدار شدن قشر ضعیف جامعه دانست.
س��پس دکتر کریمی -رئیس مجمع نمایندگان اس�تان مرکزی و نماینده مردم شهرس�تانهای اراک ،کمیجان و خنداب،

نشست بررسی مسائل و مشکالت روستاهای شهرستان دلیجان

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی و
پیگیری مس��ائل و مش��کالت پروژهه��ای عمرانی
روس��تاهای شهرس��تان دلیجان با حض��ور مهندس
رضافرح -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس
س��لیمانی -فرماندار ،بخش��دار مرک��زی ،مدیر بنیاد
مسکن و گروهی دیگر از مدیران شهرستان دلیجان،
شورای اسالمی و دهیاران برگزار شد.
در ابتدا مهندس رضافرح با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن برای عمران و آبادانی روس��تاها گفت :تحقق و اجرایی ش��دن طرح هادی
روس��تایی مس��تلزم تعامل مستمر ،شفاف و عملگرایانه میان دستگاهها و نهادهای ذیربط است و باید بیش از عمیقتر شدن بسیاری از مشکالت
بتوان با اجرایی شدن این طرح بخش قابلتوجهی از مشکالت موجود در بافتهای روستاها که غفلت از آنها باعث بروز مشکالت و آسیبهای
اجتماعی ،مهاجرت از روس��تاها و ترویج پدیده حاشیهنش��ینی ش��ده را پیش��گیری نمود .وی افزود :اعتبارهای موجود در زمینه محرومیتزدایی و
برخورداری روس��تا تخصیص یافته و امید آن میرود بخش��داران ،دهیاران و همه دس��تگاههای ذیربط با همکاری و تعامل همهجانبه باید برای
استفاده از این اعتبارها برنامهریزی کنند.
سپس مهندس سلیمانی با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن استان در مورد عمران و آبادانی روستاها گفت :در شرایط
حاضر آنچه ما بهعنوان یک سرمایه ارزشمند به آن بسیار نیاز داریم؛ همگرایی ،همافزایی ،تعامل ،دوستی و صمیمیت در
انجام مأموریتها برای خدمت به مردم است.

وی در ادامه با اش��اره به اینکه خدمت به مردم وظیفه اصلی دولت اس��ت افزود :اولین اولویت ما باید تکریم عملی مردم از راه خدمت به آنان
باش��د و از جمله مصادیقش ،خوش��رویی و گشاده رویی با مردم ،گره گشایی از مشکالت آنها ،ارتباط نزدیک و میدانی با مردم ،در دسترس بودن
و پیگیری مسائل و مشکالت آنان است.

راستی ،روزی را فراهم میآورد و خیانت ،تهیدستی را -حضرت محمد(ص)
75

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

فرماندار شهرس��تان دلیجان گفت :اجرای طرح بهس��ازی یکی از راهکارهای موجود در حل مش��کالتی از قبیل مهاجرت روستاییان میباشد و
همچنین با توجه به تسهیالت پرداخت شده در مورد بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده شهرستان از دارندگان واحدهای فرسوده و کمدوام
خواست تا نسبت به تأمین سرپناه مستحکم و مقاوم اقدام نمایند.
مهندس سلیمانی در پایان خواستار تسریع در روند پروژههای عمرانی ،فرهنگی و آمادهسازی زیرساختها در روستاها شد و افزود :بنیاد مسکن
استان با نظارت و مدیریت بر اجرای طرحهای هادی و انجام پروژههای عمرانی شکلی منسجم و منظم به روستاها داده است که انتظار میرود
این روند بهصورت مستمر و با همکاری دستگاهای خدمات رسان و مشارکت مردم ادامه داشته باشد.

دیدار با امامجمعه
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ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس رضا فرح -مدیرکل و رضا ش��اه
ولی -معاون پش��تیبانی بنیاد مس��کن اس��تان و مهندس آب پیکر -مدیر
بنیاد مس��کن شهرس��تان خمین با حجتاالسالموالمسلمین حسینیپور-
امامجمعه شهرستان دیدار و گفتگو نمودند.
در این دیدار حجتاالسالموالمس��لمین حس��ینیپور ب��ا ابراز رضایت از
عملکرد بنیاد مس��کن در آبادانی و ساختوساز خانه برای محرومین ،این
نهاد را از ثمرههای ارزش��مند انقالب دانس��ت و خواس��تار توجه بیشتر به
محرومین توسط مسئولین ذیربط ،برای تحقق اهداف بنیاد مسکن ،اهداف
انقالب و یادگار امام راحل شد.
سپس مهندس رضافرح با اشاره بهعملکرد این نهاد در سطح استان ،خود را حامی محرومین و کلیه اقدامهای بنیاد مسکن را برای خدمترسانی
به مردم دانست.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان همدان
نشست فرماندار شهرستان بهار با استاندار

به گزارش روابط عمومی ،بهمنظور بررس��ی مش��کالت و موانع اجرای
طرح اقدام ملی س��اخت ساختمان در شهر بهار نشستی با حضور قنبری-
فرماندار ،ونائی -رئیس راهوشهرس��ازی و مهندس س��ماواتی -مدیر بنیاد
مسکن شهرس��تان بهار با شاهرخی -استاندار ،مهندس ظفری -مدیرکل
بنیاد مسکن استان و گروهی از مسئولین مرتبط با اجرای این طرح برگزار
شد.
در ابتدا مهندس ظفری گفت :در ش��هر بهار س��همیه اجرای مس��کن از
مح��ل طرح اقدام ملی تعداد  240فقره تعیین ش��ده ک��ه تاکنون طی دو
مرحله تعداد  487متقاضی نس��بت به ثبت نام خود در سامانه ذیربط اقدام
نمودهاند و از این تعداد  222نفر فرم (ج) آنها سبز شده یعنی تأیید شدهاند که تاکنون تعداد  25نفر احراز هویت آنها انجام شده و بمنظور اجرای
طرح موصوف زمین مورد نیاز تملک گردیده و بنیاد مس��کن در حال پیگیریهای الزم میباش��د که در همین رابطه مقرر شد افراد واجدالشرایط
برای تأیید احراز هویت خود به بنیاد مس��کن شهرس��تان مراجعه و پس از ثبت در س��امانه و تکمیل مدارک درخواستی عملیات اجرای واحدهای
موصوف در برنامه کاری بنیاد مسکن شهرستان قرار گیرد.

بازدید فرماندار از روستاهای ساری بالغ و دولتآباد

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،با حضور دکتر مهدوی -فرماندار ،دکتر جهانگیری -بخش��دار بخش مرک��زی ،مهندس وجدی فاضل -مدیر بنیاد
مس��کن شهرس��تان به همراه گروهی از رؤس��ای ادارههای شهرستان کبودرآهنگ از روستاهای س��اری بالغ و دولتآباد برای بررسی مشکالت

سه چیز دوستی به بار میآورد (پایبندی به) دین ،فروتنی و بخشش -امام صادق(ع)
76

نشست مشورتی در بخشداری اللجین
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به گزارش روابط عمومی ،س��اغرچی -بخشدار اللجین بهمنظور بررسی
عملکرد بنیاد مسکن و شیوه همکاری دهیاران با این نهاد نشست مشورتی
با حضور مهندس س��ماواتی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان بهار ،رئیس
ش��وراهای اسالمی ،اعضای ش��رکت تعاونی و حس��ابداران دهیاریهای
بخش اللجین برگزار شد.
در ابتدا مهندس سماواتی گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن ارائه داد.
سپس ساغرچی و دهیاران روس��تاهای راه هموار ،کوشکآباد ،دستجرد
و دینارآباد از تالشهای کارکنان بنیاد مس��کن در زمینه خدماترس��انی
به خس��ارتدیدگان ناش��ی از سیل سال گذش��ته و همچنین رسیدگی به
روستاهای تحت پوشش شهرستان قدردانی کردند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید بهعمل آمد.
در این بازدید مهندس وجدی فاضل با عنوان این که هر دو روستای زیر  20خانوار ساری بالغ و دولتآباد دارای طرح هادی روستایی میباشند
گفت :در صورت تأمین اعتبار بنیاد مسکن آمادگی اجرای فاز اول بهسازی در دو روستای یاد شده را دارد.
در ادامه بر ضرورت استفاده از تسهیالت طرح ویژه مقاومسازی بنیاد مسکن و ایجاد سرپناه امن تأکید کرد.
در پایان فرماندار از تالشهای بنیاد مسکن در طول  41سال فعالیت در روستاها قدردانی کرد.

نشست کمیته برنامهریزی شهرستان کبودرآهنگ

به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت کمیته برنامهریزی شهرس��تان در
فرمان��داری با حضور فرمان��دار و معاونین سیاس��ی و عمرانی فرمانداری،
بخش��داران  3بخش شهرس��تان و ص��دری بهعنوان مس��ئول دبیرخانه
شهرستان در مدیریت و برنامهریزی استان ،مهندس وجدی فاضل -مدیر
بنیاد مسکن شهرس��تان به همراه گروهی از رؤسای ادارههای شهرستان
برگزار شد.
در ابتدا صدری گزارش��ی از اعتبارهای س��ال  98شهرستان و تخصیص
ردیفهای اعتباری اعم از اس��تانی ،نفت و گاز ،ماده  22ارزش افزوده و...
ارائه نمود و گفت :توزیع اعتبارهای س��ال  99براساس شاخصها میباشد
و اولویت اعتبارها براساس تکمیل و اتمام پروژههای نیمهتمام ،پروژههایی
که در س��ال جاری به بهرهبرداری میرس��ند و پرداخت پروژههای خاتمه
یافته میباش��ند .همچنین در مورد واگ��ذاری پروژههای نیمهتمام بخش
خصوصی توضیحهایی ارائه نمودند.
سپس مهندس فاضل گزارشی از اهم فعالیتهای بنیاد مسکن شهرستان در سال  98ارائه نمود.
در پایان فرماندار با س��پاس از فعالیتهای خوب بنیاد مس��کن و با اش��اره به موقعیت شهرستان کبودرآهنگ از مسئولین استانی خواست به این
شهرستان نگاهی ویژه داشته باشند و اعتبارهای خوبی به شهرستان تخصیص داده شود تا شاهد بهبود و ارتقاء شهرستان و نیز رفع محرومیتها
بهویژه در جامعه روستایی شهرستان باشیم.

سه چیز است که در هر که باشد آقا و سرور است :فرو بردن خشم از جرم بدکار ،گذشت نمودن
و صله رحم با جان و ثروت -امام صادق(ع)
77

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از دیوارهسازی رودخانه روستای رسولآباد سفلی
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به گزارش روابط عمومی ،قنبری -فرماندار ،حسین سماواتی -مدیر بنیاد
مس��کن و محمد مقدمزاده -رئیس فنی و اجرایی بنیاد مسکن شهرستان
بهار از پروژه دیوارهس��ازی روس��تای رسولآباد س��فلی بازدید نمودند .در
این بازدید قنبری با ابراز رضایت از عملکرد بنیاد مس��کن در س��اماندهی
رودخانه روس��تای رس��ولآباد س��فلی ابراز امیدواری کرد در اثر بارندگی
و طغیان رودخانه با دیوارهس��ازی که انجام ش��ده هجوم س��یالب کنترل
گردد و خس��ارتی به ساختمانهای مجاور این رودخانه وارد نشود .وی در
ادامه گفت :از فروردین ماه س��ال گذشته که بارندگی باعث بهوجود آمدن
خس��ارتهایی در شهرس��تان شد ما ش��اهد فعالیت بنیاد مسکن در زمینه
بازس��ازی واحدهای خس��ارتدیده بودیم و ضمن مشاهده فعالیت بنیاد مس��کن در زمینه بازسازی واحدهای خسارتدیده و بازدید از شیوه اجرای
بازسازی از روستای دهنو از تالشهای بنیاد مسکن قدردانی کرد و اظهار داشت :مدیرکل بنیاد مسکن و همچنین مدیریت شهرستانی در انجام
این عمل مهم و بزرگ همواره کوشا بودهاند و مردم نیز از عملکرد بنیاد مسکن و دولت رضایت دارند.
سپس مهندس سماواتی با ارائه آمار واحدهای خسارتدیده در شهرستان و بیان شیوه کمک به آسیب دیدگان از تالشهای فرماندار شهرستان،
بخشدار بخش و دهیاران که بنیاد مسکن را در انجام کارهای محوله یاری نمودند قدردانی کرد و با ارائه گزارشی از پیشرفت بازسازی واحدهای
خس��ارتدیده گفت :بنیاد مس��کن در دو روستای گنبدان و رس��ولآباد سفلی مبلغ  10میلیارد ریال برای هر روس��تا هزینه کرده است و در حال
دیوارهسازی رودخانههای عبوری از این دو روستا و همچنین ساماندهی معابر کنار رودخانههای یاد شده میباشد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان یزد
پیگیری حل مشکالت شهرستان اردکان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی مسائل و مشکالت مسکن
شهرس��تان اردکان با حضور فرماندار شهرستان ،دکتر قربانیان -مدیرکل
و مهندس ضیاعی -معاون مس��کن شهری بنیاد مسکن استان و مهندس
جدیدی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان اردکان تشکیل شد.
در ابتدا فرماندار با اش��اره به وضعیت اعتبارهای دولتی در سالهای اخیر،
گفت :اعتبارهای کم و پراکندگی روس��تاها مش��کالتی را در زمینه اجرای
طرحهای هادی و بهسازی روس��تا بهوجود آورده است .وی افزود :علیرغم
این مش��کالت ،وضعیت بهس��ازی در روس��تاهای شهرس��تان اردکان در
مقایس��ه با روستاهای مشابه اس��تان قابلقبول است و برای مطلوب شدن
خدماترسانی در روستاها بازنگری در طرحهای هادی الزم به نظر میرسد.
فرماندار شهرس��تان اردکان با بیان اینکه مهمترین مش��کل در روس��تاهای شهرس��تان اردکان موضوع زمین اس��ت ،گفت :در برخی از موارد
واگذاریها مش��کالتی را بهوجود آورده اس��ت و موضوع دیگر وضعیت ساختوساز و مسکن در شهر اردکان است که هم ظرفیت و هم متقاضی
برای ساختوساز مسکن وجود دارد که الزم است با برنامهریزی مناسب مشکل مسکن را در این شهر رفع کنیم.
س��پس دکتر قربانیان نیز در این نشس��ت با اش��اره به ظرفیت و توانمندیهای بنیاد مس��کن در اجرای طرحهای عمرانی در کشور ،بر پیگیری
طرحهای نیمهتمام در روس��تاهای شهرس��تان اردکان تأکید کرد و گفت :در سال گذشته برای تعداد  ۲۵روستای استان طرح هادی روستایی که
بهعبارتی همان شناس��نامه روستاس��ت ،تهیه و در تعداد  ۱۰۸روس��تای استان طرح هادی اجرایی ش��ده یا در حال اجرا شدن است که بیشتر این
فعالیتهای اجرایی در سطح روستاها شامل محوطهسازی ،جدولگذاری ،زیرسازی و آسفالت بوده است.
همچنین بخشداران مرکزی ،خرانق و عقدا نیز با قدردانی از تالشهای انجام شده توسط بنیاد مسکن برای عمران و آبادانی روستاها به بیان
مسائل و مشکالت مسکن در روستاها پرداختند و خواستار همکاری و همراهی هرچه بیشتر بنیاد مسکن استان برای رفع این مشکالت شدند.

کسی که از خودخواهی بیزار و پاک شد به بزرگی و ارجمندی میرسد -امام صادق(ع)
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به گزارش روابط عمومی ،با هدف بررسی مهمترین مسائل و مشکالت
بخش خضرآباد ،فرماندار شهرس��تان اش��کذر ،بخشدار ،شهردار و اعضای
شورای اسالمی شهر خضرآباد ،صادقیان -معاون هماهنگی امور عمرانی
اس��تانداری ،دکتر قربانیان -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،سجادیپور-
رئیس س��ازمان جهادکش��اورزی اس��تان و یادگاری -مدیرکل مسکن و
شهرسازی اس��تان با دکتر طالبی -اس��تاندار و گروهی از مدیران استانی
دیدار کردند.
در این دیدار مهمترین مس��ائل و مشکالت مرتبط با بخش خضرآباد از
جمله ادامه پروژه آبرس��انی به روس��تاهای بخش ،تعریض و ساماندهی
ج��اده شهرس��تان یزد به ش��هر خضرآب��اد ،واگذاری زمین برای س��اخت
واحدهای کارگاهی و تخصیص اعتبار برای تکمیل پروژه قنات شهر خضرآباد نیز مطرح و پیرامون آن بحث و تبادلنظر شد.
س��پس دکتر قربانیان در مورد س��اخت مس��کن جوانان در قالب طرح اقدام ملّی مس��کن و همچنین واگذاری زمین روستایی به جوانان روستا
توضیحهای الزم را ارائه نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مسائل و مشکالت بخش خضرآباد پیگیری شد

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،دکت��ر میرمح ّم��دی -نماین��ده مردم
شهرس��تانهای تفت و میبد در مجلس شورای اسالمی با دکتر قربانیان-
مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار کرد.
در این دیدار آقایی -بخش��دار بفروئیه و مهندس موس��وی -مدیر بنیاد
مس��کن شهرس��تان میبد در مورد مس��ائلی مانند طرح هادی روستاهای
رکنآباد و بیده ،بهسازی بافت مزرعه کالنتر ،آسفالت روستاهای رکنآباد
و جهانآباد ،موضوع ساخت مسکن برای جوانان ،پارک اشنیز و کوچه دریا
در حس��نآباد و نیز مسائل و مش��کالت بخش بفروئیه بحث و تبادلنظر
کردند.

بررسی خسارت سیل در خشکآباد

به گزارش روابط عمومی ،دکتر قربانیان -مدیرکل بنیاد مس��کن استان،
ن��وکار -فرماندار شهرس��تان ،مهن��دس فرحبخش -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان تفت و گروهی از مس��ئوالن استانی و شهرس��تانی از منطقه
س��یل زده خش��کآباد شهرس��تان تفت بازدید و در زمینه جبران خسارت
تصمیمگیری شد.
ابت��دا در این بازدید ن��وکار با بیان این که بر اثر رگبار منطقهای با حجم
بارش زیاد در کمتر از  ۳۰دقیقه در روس��تای خش��کآباد س��یل جاری و
واحدهای تعدادی از روس��تاییان دچار آب گرفتگی شد گفت :کارشناسان
مدیری��ت بحران فرمانداری به محض اطالع از وقوع س��یل و در کمتر از
نیم س��اعت به محل اعزام ش��ده و با اس��تفاده از ماش��ینآالت راهسازی
پیمانکاران بخش خصوصی اقدام به ساخت بند خاکی و مسیر انحرافی مهار سیل کردند.
س��پس دکتر قربانیان نیز با اش��اره به بازدید از این روس��تا گفت :در این بازدید تصمیمهای خوبی در رابطه با ساخت سیل بند اتخاذ و با بررسی
شیوه جبران خسارت ،عملیات اجرایی سیل بند و مسیرهای انحرافی آغاز خواهد شد تا در آینده شاهد حوادث مشابه نباشیم.

هم خویی و همدلی در سه چیز است :در همسر موافق ،فرزند نیکوکار و دوست
یکرنگ و باصفا -امام صادق(ع)
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بررسی مسائل عمران روستایی شهرستان میبد
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور دکت��ر قربانیان -مدیرکل
بنیاد مسکن استان و مهندس موسوی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان میبد
در فرمانداری شهرس��تان برگزار شد که در آن مسائل و مشکالت عمران
روستایی این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدا فالح -فرماندار شهرس��تان با س��پاس از فعالیتهای انجام شده
در شهرستان در مورد بحث واگذاری زمین و تخصیص قیر برای آسفالت
معابر روستایی از آمادگی جهت همکاری متقابل خبر داد.
گفتنی است در این نشست در مورد پل ورودی روستای مهرآباد ،آسفالت
معابر روس��تایی ،بافت باارزش روستاهای مزرعه کالنتر و رکنآباد ،حریم
ش��هر میبد و روستاهای واقع در آن ،بازنگری طرح هادی روستاها و ...که
از مهمترین مصوبههای این نشست بودند بحث و تبادلنظر و سپس تصمیمهای الزم اتخاذ شد.

مهندس اکبرزاده  -مدیرکل بنیاد مسکن استان گیالن ،طی حکمی ،مهندس سیدضیاء نبوی را به
سمت سرپرست بنیاد مسکن شهرستان رشت منصوب نمود.
مهندس اکبرزاده  -مدیرکل بنیاد مس�کن اس�تان گیالن ،طی حکمی ،مهندس محمد عباسی را به
سمت سرپرست بنیاد مسکن شهرستان الهیجان منصوب نمود.

حکایت ُدنبههای بدون چربی !

روزی سلطان محمود برای بازدید به دارالمجانین (دیوانه خانه) رفت .همانطور که سرگرم دیدن و صحبت با آنها بود ،یکی از دیوانهها را دید که
بس��یار در حال خندیدن بود .س��لطان محمود از او پرسید :به چه چیزی میخندی؟ آن مرد دیوانه در پاسخ گفت :به تو میخندم که به نظر میرسد
از پادشاه بودن خود خیلی مغروری و از راه راست و درست دور شدهای.
سلطان محمود گفت :این سخن جسارت آمیز و گستاخی تو را میبخشم و نادیده میگیرم ،حاال بگو چه آرزویی داری؟ آن دیوانه در جواب گفت:
هوس کردهام که مقداری ُدنبه خام بخورم .س��لطان محمود دس��تور داد که برای او قدری تُرب سفید بزرگ که شباهت به ُدنبه داشت بیاورند .مرد
دیوانه در حالی که تُربها را میخورد گفت :از وقتی که تو پادشاه شدهای چربی هم از ُدنبهها رفته است !
گاهی ما تصور میکنیم بعضیها واقع ًا کم عقل و دیوانهاند در حالی که با حرفشان به ما میفهمانند که فکر ما در مورد آنها چندان هم درست نبوده است.
نگارش :ایرج صامتی

سه چیز داللت بر درستی فکر و اندیشه دارد :خوش برخورد بودن ،خوب شنیدن و
پاسخ نیکو دادن -امام صادق(ع)
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استان البرز

• منوچهر ورناصری -فرماندار و رئیس شورای مدیریت بحران شهرستان
ب��اوی با اهدای ل��وح تقدیر به مهندس رحیمیزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان البرز ،از تالش مس��تمر وی جهت همکاری ب��ا مدیریت بحران در
زمینه کار گروهی و انجام خدمات اضطراری در مدیریت سیالب سال جاری
قدردانی نمود.

استان ایالم

• حجتاالسالموالمس��لمین امرای��ی -نماین��ده ولیفقیه در شهرس��تان
چرداول و امامجمعه شهرستان سرابله و فتاحی -فرماندار شهرستان چرداول
با اهدای لوح تقدیر به مهندس محبی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ایالم ،از
تالشهای وی در امر عمران روستایی ،بهسازی روستاها ،اجرای طرحهای
ه��ادی و پروژههای مهم ایمنس��ازی در روس��تاهای شهرس��تان چرداول
قدردانی کردند.

استان تهران

• عیسی فرهادی -معاون اس��تاندار و فرماندار شهرستان تهران با اهدای
لوح تقدیر به صالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان تهران ،از وی بهدلیل
همکاری همهجانبه با اس��تانداری و فرمانداری این شهرستان در طول دوره
انتخابات تقدیر نمود.
• محمد تقیزاده -معاون استاندار و رییس هیئت بازرسی انتخابات استان
تهران با اهدای لوح تقدیر به مهندس محس��ن حاجی عزیزی -کارش��ناس
دبیرخانه هیئت بازرس��ی انتخابات شهرستان دماوند از تالشها و امانتداری
وی در طول دوره انتخابات جهت صیانت از آراء مردم ،قدردانی نمود.

استان خراسان جنوبی

• احمد درمحمدی مقدم -بخشدار جلگه ماژان با ارسال نامهای به مهندس
ش��فیعی -فرماندار شهرستان خوس��ف ،از خدمات و اقدامهای انجام شده از
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قدردانی و سپاسگزاری

س��وی بنیاد مسکن این شهرس��تان در زمینه اجرای پروژه ورودی روستای
م��اژان و نیز تالشهای مؤثر در واگ��ذاری زمینهای کارگاهی و تجاری از
مهندس نوفرستی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان خوسف قدردانی کرد.
• علی عربنژاد -مدیرکل اداره بهزیستی استان خراسان جنوبی با اهدای
لوح تقدیر به مهندس حمید فرخی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان زیرکوه ،از
تالشهای وی در زمینه مسکن معلولین و محرومین روستایی قدردانی کرد.
• علی عربنژاد -مدیرکل اداره بهزیستی استان خراسان جنوبی با اهدای
ل��وح تقدیر به مهن��دس حمید حاجیزاده -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
خیر در امر
سربیش��ه ،از مس��اعدتهای بی دریغ وی و مجموعه هم��کاران ّ
خدمترس��انی به نیازمندان ،معلولین و اقشار آس��یبپذیر تحت حمایت آن
سازمان ،قدردانی کرد.

استان خراسان رضوی

• حسن عبدا...زاده -سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بجستان
با اهدای لوح تقدیر به مهندس علی عاطفی -کارش��ناس بنیاد مس��کن این
شهرس��تان ،از وی در زمینه حفظ و احیای حقوق موقوفات و تثبیت مالکیت
امالک وقفی در سال  98قدردانی نمود.

استان فارس

• ف��رجا ...رجب��ی ،علیاکب��ری و مس��عود رضای��ی -نماین��دگان م��ردم
شهرس��تانهای ش��یراز و زرقان در مجلس شورای اس�لامی با اهدای لوح
س��پاس از تعامل و همراهی مهندس عطاا ...زمانی -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان فارس قدردانی کردند.

استان کردستان

• عابد نقیبی -رئیس مرکز بزرگ اس�لامی شهرس��تان سقز با اهدای لوح
تقدیر به جمیل دس��تواره -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان سقز از وی بهدلیل
زحمتهای بی شائبه و مؤثر در امر خدمت به طالب و روحانیون و نیز ُحسن
همکاری با مرکز بزرگ اسالمی این شهرستان قدردانی کرد.
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استان گیالن

• دکتر آرش یوس��فی -مدیر شبکه بهداش��ت و درمان شهرستان رودسر
با اهدای لوح تقدیر به مهندس علیرضا بیگی -سرپرس��ت و مهندس الهیار
محمد علیزاده -کارش��ناس صدور اس��ناد مالکیت بنیاد مس��کن شهرستان
رودس��ر بهدلیل تسریع در روند صدور اسناد مالکیت خانههای بهداشت واقع
در روستاهای شهرستان از آنان قدردانی کرد.

استان مازندران

• عبدالجواد توحیدی مقدم -فرماندار شهرستان نکا با اهدای لوح تقدیر به

مهندس عبدی کمیش��انی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان نکا ،از تالشهای
وی در زمینه خدمت صادقانه به مردم شهرس��تان ن��کا بهویژه تالش برای
اجرای طرح هادی و بهسازی معابر روستای نودهک قدردانی کرد.

استان همدان

• ناص��ری -فرماندار شهرس��تان نهاوند با اهدای ل��وح تقدیر به مهندس
ظفری -مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان ،از تالشهای وی در مسئولیت
همزمان مدیرکل بنیاد مس��کن و ستاد بازس��ازی مناطق سیل زده سال 98
استان همدان قدردانی کرد.
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درگذشت همکار

باخبر ش��دیم محمود دهقان از همکاران بنیاد مس��کن استان خراسان رضوی
دارفانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت .روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب
اس�لامی ،درگذشت این همکار را به خانواده وی و کارکنان بنیاد مسکن استان
تس��لیت عرض نموده و از خداوند متعال ب��رای آن مرحوم رحمت الهی و برای
بازماندگان صبر و شکیبایی ،مسئلت مینماید.

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.
رمضان شفقتی -درگذشت مادر (گیالن)
امین کوچکزاده -درگذشت پدر (گیالن)
رامین گیتی مهر -درگذشت پدر (گیالن)
میر ابوالفضل علی صفت فتاحی -درگذشت پدر (آذربایجانشرقی)
ایمان احمدینژاد -درگذشت مادر (خراسان رضوی)
محسن عباسی -درگذشت پدر (خراسان رضوی)
محسن اسالمی -درگذشت خواهر (فارس)
علیرضا فرجلو -درگذشت مادر (تهران)
لیال کیانوش قدیم -درگذشت پدر (تهران)
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برندگان مسابقه شماره 165
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سیامک باقرزاده (اردبیل)
امرا ...زمانی (یزد)
علی دیوساالر (دفتر مرکزی)

پاسخنامه شماره ()165

اسامی همکارانی که پاسخ درست مسابقه
شماره  165را برای ما ارسال نمودند:

در ای��ن مس��ابقه ،تعداد  77نفر از همکاران ش��رکت کرده
بودن��د که از این تعداد 46 ،نفر پاس��خ درس��ت را برای ما
ارسال نمودند.

علی صارمی ،صول��ت طاهری کندر ،همایون گازرانی ،مس��یب فراهانی مجدآبادی ،رضا

رضایی ،جواد محمدیان ،حیدرعلی حاجی بگلو ،پریسا خلیلی ،بایرامعلی عبدینژاد ،نعمتا...

پهلوانیان ،علی دیوساالر ،ناصر مهدوی ،رحمتا ...رضایی ،محمدعلی کالنتری ،محمدرضا

کریمی زارچی ،سیدحس��ین طباطبایی عقدا ،مهدی افخمی عقدا ،محمدعلی خوش��نویس،
امرا ...زمانی ،مجید سرآسیابی ،جواد گلزار ،حمید عاشورپور ،یزدان کرد ،فرشید فیاض جهانی،

محس��ن امینی ،محمدرضا رضایی ،س��یدحامد کمالی نسب ،محمد امیدیفر ،احمد رحیمی،

احسان یاقوتی ،اکبر هوشمند ،محمدحسین خبره ،مهربخش مهری ،میترا صادقیپی ،حمید

حاجی حیدری ،عبدا ...صوری ،موسیالرضا فعالپور ،فریبا احمدزاده ،مرتضی مرتضایی ،شیوا
حیدرزاده ،س��یامک باقرزاده ،پریسا محمدی ،اصفر عالمه ،سیداکبر صالحی ،احمد قهرمان

روزگار ،مسعود ناحومی.
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د

نام:
نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
تاریخ ارسال:
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مسابقه ()167

پرسشهای این مسابقه از مطالب نشریه انتخاب
شده ،خواهشمند است پاسخهای خود را حداكثر تا
پایان همان ماه به ادارهكل روابط عمومی بفرستید .از
بین كسانی كه پاسخ درست را برای ما میفرستند ،به
قید قرعه به  3نفر جایزهای تقدیم خواهد شد و سپس
به قید قرعه از بین  36نفر 2 ،نفر به همراه خانواده
با هزینه بنیاد به مشهد اعزام خواهند شد .از شركت
دادن اسامی ناخوانا ،معذوریم.
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پاسخنامه شماره ()167
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نام:
نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
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 -1آیتا ...خانی ک�دام یک از موارد زیر را از مهمترین
اولویتها و دغدغههای جامعه اسالمی دانست؟
ب) حجاب
			
الف) نماز
د) همه موارد
ج) امر به معروف و نهی از منکر
 -2مهندس مبین :هر واحد ش�هری یا روس�تایی برای
بقاء و ماندگاری خود نیاز به توجه به تمام ابعاد وجودی
انسانهایی دارد که----------------
الف) در آن زیست میکنند ب) فعالیت فرهنگی و هنری دارند
د) همه موارد
ج) فعالیت اقتصادی و اجتماعی دارند
 -3مهندس گونجی سهمیه استان را برای صدور اسناد
روستایی و شهری در سال  99چند فقره بیان نمود؟
ب) 1700
		
الف) 2000
د) 2200
		
ج) 1900
 -4اولی�ن وظیفه پیامب�ران در جامعه کدام یک از موارد
زیر بود؟
ب) امر به معروف
الف) اقامه نماز
د) همه موارد
ج) نهی از منکر
 -5مهندس جنتی اصلیترین مشکل در شهر دوگنبدان
را کدام یک از موارد زیر دانست؟
الف) وجود واحدهای غیرمقاوم ب) عدم اشتغال
ج) کمبود اعتبار برای بازسازی د) عدم استقبال از طرح ویژه
 -6حج�م عملیات انجام ش�ده در روس�تای محمدآباد
پایین در دو فاز چند مترمربع میباشد؟
ب) 3400
		
الف) 5400
د) 4500
		
ج) 4300
 -7بهروزیفر کدام یک از فعالیتهای بنیاد مس�کن را
از خدمات پایدار نام برد؟
ب) اجرای طرح هادی
الف) مقاومسازی مسکن روستایی
د) الف و ب
ج) بازسازی بافت فرسوده
 -8عملیات اجرایی پل روستای ماجک پشت با اعتباری
بی�ش از -----ریال و با مش�ارکت -----آغاز ش�ده
است.
الف)  12میلیارد -بنیاد مسکنب)  15میلیارد -مشارکت مردمی
د)  15میلیارد -بنیاد مسکن
ج)  10میلیارد -دهیاری
 -9از مجم�وع -----روس�تای شهرس�تان س�امان
تعداد -----روستا در حریم کیفی قرار دارند.
ب) 21 -32
		
الف) 29 -32
د) 21 -23
		
ج) 18 -29
 -10مهن�دس س�لیمانی کدام ی�ک از موارد زی�ر را از
راهکاره�ای موجود در حل مش�کالتی از جمله مهاجرت
روستاییان دانست؟
ب) ایجاد اشتغال روستاییان
الف) اجرای طرح بهسازی
د) الف و ج
ج) افزایش وام و کمکهای بالعوض
 -11فرماندار شهرس�تان اردکان مهمترین مش�کل در
روستاهای این شهرستان را موضوع -----دانست.
ب) تهیه طرح هادی
		
الف) اشتغال
د) زمین
ج) مقاومسازی واحدهای فرسوده
 -12عنابستانی رفع مشکل مسکن و مقابله با گرانی را
نیازمند کدام یک از موارد زیر دانست؟

الف) تغییر نگاه و نگرش در حوزه مسکن
ب) اجرای برنامههای مشخص برای هزینه تمام شده تولید مسکن
ج) نگرش به مسکن از کاالی سرمایهای به مصرفی
د) تغییر نگاه به مسکن برای مصرف نه سود و سرمایهگذاری
 -13س�همیه بنیاد مسکن استان زنجان در طرح اقدام
ملی مسکن تعداد -----است و در شهر زنجان-----
واحد است.
ب) 368 -2400
الف) 722 -2000
د) 836 -9012
ج) 368 -1090
 -14پ�روژه مرتض�ی گ�رد مربوط به کدام شهرس�تان
میباشد؟
ب) دماوند
		
الف) تهران
د) بهار
		
ج) فیروزکوه
 -15مهندس ش�املو هزینه تهیه ه�ر طرح هادی را--
 --بیان نمود.ب) دو میلیارد ریال
الف) یک میلیارد ریال
د) یک و نیم میلیارد ریال
ج)  15میلیارد ریال
 -16تع�داد -----روس�تاهای شهرس�تان میان�ه در
بخشه�ای کندوان و ترکمانچ�ای نیازمند اجرای طرح
بهسازی معابر هستند.
ب) 47
		
الف) 25
د) 53
		
ج) 15
 -17دکتر نیکزاد حل مش�کل مسکن را در کدام یک از
موارد زیر دانست؟
الف) اختصاص زمین و تسهیالت بلندمدت
ب) تسهیالت بلندمدت و یارانهدار
ج) اعمال سیاستهای مدیریتی
د) اختصاص زمین و تسهیالت بلندمدت و یارانهدار
 -18علی حس�نی کدام یک از عوامل زیر را در افزایش
دلگرمی روستاییان و تشویق به ماندن در روستاها مؤثر
دانست؟
ب) محرومیتزدایی
الف) اجرای طرح هادی و مقاومسازی
د) همه موارد
		
ج) تأمین مسکن
 -19در کدام یک از موارد زیر پرداخت مالیات بر ارزش
افزوده دهیاری مسدود میگردد؟
الف) عدم وصول مطالبات طرح ویژه
ب) وجود واحدهای مسکونی غیرمقاوم
ج) عدم همکاری دهیار
د) عدم مشارکت مردمی در اجرای طرحهای عمرانی
 -20بنیاد مس�کن برمبنای تعداد روستاها و با همکاری
بخش�داران ،س�همیهای را برای هر روس�تا مشخص و
ب�ه دهیاری ابالغ میکند ک�ه در صورت -----پرداخت
مالیات بر ارزش افزوده دهیاری مسدود میگردد.
الف) عدم همکاری دهیار
ب) عدم مشارکت مردم در اجرای طرحهای عمرانی
ج) عدم رفع موانع در پرداخت تسهیالت
د) الف و ب

