اگر مردم میدانس�تند که چه فضیلت�ی در زیارت مرقد
امام حسین (ع) است ،از شوق زیارت میمردند.
امام باقر (ع)

اخبار دفتر مرکزی 2..............................................................................................

سالمت 10............................................................................................................
تاریخ انبیاء (قصص قرآنی از حضرت آدم تا حضرت محمد(ص)) 11...................

نرشیه داخلی بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی
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اسالم و تعلیم و تربیت13.....................................................................................
اخبار امور هماهنگی ماشینآالت 15....................................................................

اخبار ورزشی16.....................................................................................................

اخبار استان ها17...................................................................................................

صاحب امتیاز :بنیاد مسکن انقالب اسالمی

قدردانی و سپاسگزاری88.....................................................................................

هماهنگی ،اجرا و تنظیم خبر :سـکینه رشـیدی

مسابقه92..............................................................................................................

مدیر مسئول و سردبیر :حسـن رضایی
مدیـر هنری :علی اعـرابی

تجلیل از بازنشستگان 89.....................................................................................

صفحـه آرایی :آتلیـه پلیكان
تایپ :ابراهیم حبیـبی سـیاهپوش
همکار نشـریه :سـیّده طاوس جلیلی شاهاندشتی

با همکاری مسـئولین روابط عمومی

بنیاد مسـکن انقالب اسالمی استان ها


قابل توجه خوانندگان گرامی:

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

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

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

حضرت آیتاهلل خامنهای در حکمی حجةاالسالم روحانینژاد را به نمایندگی ولیفقیه در بنیاد
مسکن انقالب اسالمی منصوب کردند.
متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب حجةاالسالم آقای حاج حسین روحانینژاد دام توفیقه
در پی درگذش��ت جناب حجةاالسالم والمسلمین آقای رسولی محالتی رحمةاهللعلیه و
به ش��یوهی حکم امام راحل رضواناهللعلیه ،جنابعالی را که س��الها در بنیاد مس��کن به
خدمت اشتغال داشتهاید ،به نمایندگی خود در آن نهاد انقالبی منصوب میکنم .هدف از
تشکیل این نهاد کمک به امر مسکن قشرهای محروم و آسیبدیدگان از بالیای طبیعی
است .امید است حضور شما به مدیران بنیاد مسکن در این مقصود کمک کند .توفیقات
همگان را از خداوند متعال مسألت میکنم.

سیدعلی خامنهای
ّ
 ۲۴شهریور ۱۳۹۹
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رهبر معظم انقالب
نماینده ولیفقیه در
بنیاد مسکن را
منصوب کردند

ماهنامه پیام بنیاد مسکن
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حس��ین روحانینژاد در س��ال  1337در روس��تای بیجند شهرستان سراب
اس��تان آذربایجان ش��رقی به دنیا آمد .وی در سال  1352عازم حوزه علمیه
قم ش��د و در مدرسه مبارکه حجتیه ،سکونت نموده و تلمذ دروس مقدماتی
و حوزوی را از اساتیدی چون اصالنی ،علییاری ،حاجیزاده ،مدرس افغانی
و حضرات آیات ش��مایی ،هاش��میتبریزی ،غروی تبریزی ،فیض س��رابی،
انصاری شیرازی ،دوس��تی و ذبیحی کسب فیض نمود و همزمان بهصورت
ش��بانه مقطع تحصیلی دوره راهنمایی و دبیرستان را در مدرسه دینودانش
و صدوق قم ادامه داد.

توفیق تحصیل از محضر اس��اتید بزرگوار حضرات آیات پایانی ،اعتمادی،
مراغهای ،کمالی و س��توده تا اتمام کفایتین و درس اخالق حضرت آیتاهلل
مظاه��ری و درس خارج فقه و اصول حضرات آیات عظام فاضل لنکرانی و
ملکوتی از دیگر افتخارات تحصیلی ایشان میباشد.
همزمان با تحصیل در مبارزات انقالب اسالمی بهطور فعال حضور داشته
و بع��د از پیروزی انقالب در دوران دفاع مقدس توفیق ش��ش ماه حضور در
جبهههای حق علیه باطل را داشت.

سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی

ادبیات ،منطق ،فقه و اصول
مدیریت دولتی /عنوان پایاننامه :بررسی معیارهای مدیریت اسالمی

مقطع

خارج
کارشناسی ارشد

محل تحصیل

حوزه علمیه قم
موسسه آموزش عالی مدیریت دولتی

سوابق آموزشی
عنوان

تدریس در حوزه علمیه قم
تدریس در حوزههای علمیه تبریز
تدریس در حوزه علمیه تهران
و راهنمای چندین پایاننامه دانشآموختگان

محل تدریس

مدارس حجتیه
حضرت ولیعصر(عج)  -سید حمزه – الزهراء
مجتمع آموزش علوم اسالمی کوثر

سوابق شغلی
عنوان

دستگاه ذیربط

مسئول اداره تبلیغات اسالمی شهرستان هریس
مسئولیت فرهنگی و روابط عمومی
معاون و جانشین مدیرکل
مدیر کل
مدیر
مدیر
موسس و مدیر

مسئول حوزه اجرایی و هماهنگی فعالیتهای فرهنگی و
تبلیغی جمهوری آذربایجان و ماورای قفقاز

شروع

تاریخ

پایان

سازمان تبلیغات اسالمی استان آذربایجان شرقی
سازمان تبلیغات اسالمی استان آذربایجان شرقی
سازمان تبلیغات اسالمی استان آذربایجان شرقی
سازمان تبلیغات اسالمی استان آذربایجان شرقی
مدرسه عالی علوم اسالمی حضرت ولیعصر(عج) تبریز
حوزه علمیه خواهران سید حمزه تبریز
حوزه علمیه الزهرا تبریز

1362/4/1
1363
1363/12/1
1365/8/30
1366
1367
1369

1363/11/30
1364
1365/8/30
1372/2/30
1367
1368
1374

سازمان تبلیغات اسالمی

1369

1372

مسئول
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
مدیرعامل

1369/4/30

1374/12/29

1368/5/15

1375/12/29

بنیاد خیریه مصلی تبریز (نماینده ولی فقیه و استانداری
جهت ساخت مصلی)
سازمان تبلیغات اسالمی
مرکز اسالمی امام علی (ع) ،اطریش /وین
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم

1372/2/30

1374/2/30

1374/7/30
1375/11/30
1377

1375/11/30
1377/12/29
1398

سازمان تبلیغات اسالمی

1378/1/15

1379/6/30

سازمان تبلیغات اسالمی

1379/6/30

1381/12/29

سازمان تبلیغات اسالمی
سازمان تبلیغات اسالمی

1381/1/15
1386/5/3

1386/5/3
1397/4/4

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان آذربایجان شرقی

سازمان تبلیغات اسالمی
سازمان اوقاف و امور خیریه

1398

1399

مسئولیت و عضویت در ستادها و شوراها همزمان با مسئولیتهای اصلی
• عضو و دبیر هیئت امنای سازمان تبلیغات اسالمی
• عضو شورای فرهنگی دفتر مقام معظم رهبری
• رئیس ستاد مرکزی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی کشور
• رئیس هیئت فقهی ،حقوقی و اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه
• دبیر کمیسیون ماده  2سازمان اوقاف و امور خیریه (شبه قضایی)
• عضو ستاد دهه فجر انقالب اسالمی
• مسئول کمیته تشکلها و سازمانهای مردمنهاد (ستاد دهه فجر انقالب اسالمی)
• مسئول گروه زباندانان بعثه مقام معظم رهبری در حوزه کشورهای ترک زبان
• مدیر امور تبلیغات دومین نمایشگاه جمهوری اسالمی در جمهوری آذربایجان
• عضو ستاد تعالی سازمان تبلیغات اسالمی
• رئیس هیئت تجدیدنظر تخلفات اداری سازمان تبلیغات اسالمی
• عضو شورای راهبری توسعه و مدیریت سازمان تبلیغات اسالمی
• عضو و رئیس هیئت مدیره مرکز توسعه فعالیتهای فرهنگی و دینی
• موسس و عضو هیئت امنای مجتمع آموزش علوم اسالمی کوثر
• جانش��ین و رئیس س��تاد صیانت از حریم عموم��ی و امنیت عمومی و حقوق
شهروندی کشور
• عضو شورای هماهنگی و نظارت بر امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کشور
• مسئول ستاد اقامه نماز سازمان تبلیغات اسالمی
• مسئول کمیته پدافند غیرعامل سازمان تبلیغات اسالمی

• عضو ستاد عالی پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور
• عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی تخلفات اداری سازمان تبلیغات اسالمی
• عضو ستاد برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری تهران
• عضو هیئت امنای سازمان زنان انقالب اسالمی
• عضو هیئت مدیره مرکز امین (تولید و توزیع اقالم فرهنگی)
• عضو انجمن کتابخانههای عمومی استان تهران
• عضو کمیته انضباطی دانشجویی مرکز علمی کاربردی سوانح طبیعی بنیاد مسکن
• مسئول اعزام مبلغ به جبهه ،استان آذربایجان شرقی
• جانشین کمیته تبلیغات جنگ ،استان آذربایجان شرقی
• عضو ستاد پشتیبانی جنگ ،استان آذربایجان شرقی
• عضو شورای فرهنگ عمومی استان آذربایجان شرقی و تهران
• عضو هیئت مدیره اجرایی مصلی امام خمینی تبریز
• عضو هیئت پنج نفری نظارت بر انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی ،استان
آذربایجان شرقی ( 2دوره)
• عضو هیئت نظارت حوزه انتخابیه تبریز
• عضو شورای مدیریت حوزه های علمیه (آذربایجان شرقی و غربی ،اردبیل)
• عضو هیئت نظارت ش��ورای نگهبان در ریاس��ت جمهوری ،خبرگان ،مجلس
شورای اسالمی ،استان آذربایجان شرقی

فعالیت های تبلیغی
خارج از کشور

اتریش – ترکیه – آلمان – روسیه – اوکراین – ترکمنستان – افغانستان
بالروس  -آذربایجان – عربستان – داغستان -نخجوان  -مجارستان

داخل کشور

در مراکز استانها و شهرستانها
حضور فعال در صدها سمینار ،همایش و کنفرانس علمی ،آموزشی و فرهنگی
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مسئول بازرسی ویژه
امام جمعه و مسئول
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه
جانشین معاونت ارتباطات و تبلیغ و مدیر کل
تشکلهای دینی
جانشین معاونت ارتباطات و تبلیغ و مدیر کل
نمایندگیهای سازمان در وزارتخانهها
مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران
معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسالمی
همزمان با حفظ سمت مسئولیت معاونت امور مجلس
و استانها
مسئول امور استانها

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان آذربایجان
شرقی
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان آذربایجان
شرقی

1363

1369

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

عنوان

مسئول ستاد دهه فجر انقالب اسالمی

دستگاه ذیربط

شروع

تاریخ

پایان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دوره های آموزشی و مهارتی
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عنوان دوره

سطح دوره

دستگاه برگزارکننده

مدیریت میانی
آموزش عمومی رایانه
مدیریت مشارکتی
تحول در نظام اداری
طرح تکریم ارباب رجوع
توانمند سازی نیروی انسانی
طرح تکریم ارباب رجوع
مفاهیم پایه فناوری اطالعات
استفاده از رایانه و مدیریت فایلها
واژهپردازها
صفحهگسترها
بانکهای اطالعاتی
ترویج و توسعه فرهنگ نماز
دورههای آموزش قرآن کریم
اخالق اداری و مناسبات انسانی
فرهنگ و مفاهیم قرآن کریم
بهرهوری و توسعه
فناوری اطالعات و بهرهوری
مدیریت دولتی و جهانیشدن
بودجهریزی عملیاتی
اخالق اداری و مناسبات انسانی
توجیهی حفاظتی -ضدجاسوسی
نشت تخلیه تلفنی
کارگاه اختصاصی
شناخت نحلهها
مدیریت زمان
فرآیند و فنون تصمیمگیری
اندیشههای نو در مدیریت
مدیریت استرس
آشنایی با سامانه اطالعات نظام اداری
آشنایی با سامانه اطالعات نظام اداری
مهدویت و فرهنگ انتظار
نظام مدیریت اسالمی
مفهومشناسی فرهنگ ،مدیریت و برنامهریزی فرهنگی با تأکید بر آموزههای دینی
جنگ نرم ،تهدید نرم و شیوههای مقابله با آن
آشنایی با فرایند رسیدگی به تخلفات اداری
مهدویت و فرهنگ انتظار

بهبود مدیریت
بهبود مدیریت
بهبود مدیریت
بهبود مدیریت
بهبود مدیریت
بهبود مدیریت

سازمان امور اداری
سازمان مدیریت
مرکز آموزش مدیریت دولتی
مدیریت آموزش و پژوهش
مدیریت آموزش و پژوهش
مدیریت آموزش و پژوهش
آموزش و پژوهش
مدیریت آموزش و پژوهش
مدیریت آموزش و پژوهش
مدیریت آموزش و پژوهش
مدیریت آموزش و پژوهش
مدیریت آموزش و پژوهش
استان تهران
استان تهران
استان تهران
استان تهران
مدیریت آموزش و پژوهش
دفتر آموزش و پژوهش
مدیریت آموزش و پژوهش
سازمان تبلیغات اسالمی
مدیریت و برنامه ریزی
سازمان تبلیغات اسالمی
سازمان تبلیغات اسالمی
سازمان تبلیغات اسالمی
کمیته راهبری
دفتر آموزش و پژوهش
دفتر آموزش و پژوهش
دفتر آموزش و پژوهش
دفتر آموزش و پژوهش
سازمان تبلیغات اسالمی
دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
مدیریت و سرمایه انسانی
سازمان تبلیغات اسالمی

عمومی
عمومی
عمومی
عمومی
عمومی
عمومی
عمومی
عمومی
عمومی
بهبود مدیریت
بهبود مدیریت
بهبود مدیریت
شغلی
بهبود مدیریت

بهبود مدیریت

عمومی
بهبود مدیریت
بهبود مدیریت
بهبود مدیریت
بهبود مدیریت
شغلی

تاریخ برگزاری

ماه

9
11
4
5
12
12
11
12
12
12
12
12
12
12
12
2
2
9
4
4
6
5
5
5
9
12
8
6
8
10
12
2
12
12
12
10
2

سال

67
80
81
82
82
83
83
84
84
84
84
84
84
84
84
85
85
86
86
86
86
86
86
86
87
87
88
88
89
90
90
92
92
92
92
92
93

رتبه های اداری کسبشده
عناوین

مدیر نمونه در سطح آذربایجان شرقی
مدیر نمونه در سطح کشور
مدیر نمونه در استان تهران
مدیر نمونه با تصویب کمیته انتخاب کارکنان
ستاد جشنواره شهید رجایی استان تهران
جشنواره ملی شهید رجایی

دستگاه برگزار کننده

استانداری
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
استانداری

رتبه
برتر
اول
اول

مدیریت و فعالیتهای فرهنگی
برگزاری فعالیتهای انقالب اسالمی
مدیریت و فعالیتهای فرهنگی

در رشته

۱۳۶۸
1370
1383

استانداری

اول

تکریم ارباب رجوع

1385

ریاست جمهوری

نمونه ملی

مدیریت و فعالیتهای فرهنگی

1385

• دریافت دهها لوح تقدیر از مسئولین دستگاهها در سطوح مختلف در طول دوران خدمت

در سال

رئیس دفتر مقام معظم رهبری -در مراسم معارفه نماینده جدید ولیفقیه

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

سخنرانیحجتاالسالموالمسلمینمحمدمحمدیگلپایگانی
در بنیاد مسکن انقالب اسالمی

رئیسدفت�ر رهب�ر معظم انقالب ،بنی�اد مس�کن را خاکریز اول
حوادث دانس�ت و تصری�ح کرد :از مهندس تاب�ش ،رئیس بنیاد
مس�کن انقالب تش�کر میکنم .خدم�ات این بنی�اد در این مدت
کمنظیر اس�ت و با همه محدودیتها از جان مایه گذاش��ت و نیروهای این

بنیاد به دستورات امام خمینی(ره) در فرمان تشکیل بنیاد جامه عمل پوشاندهاند.

بنی�اد مس�کن منش�أ خدمات ب�زرگ از
ابت�دای انقالب تاکنون نس�بت به اقش�ار
محروم بوده است
وی افزود :هر جا زلزله یا س��یل میآید بنیاد مس��کن حضور دارد .حضرت
امام(ره) وقتی تشکیل بنیاد مسکن را داد ،دستور راهاندازی حساب  ۱۰۰امام
را هم صادر کرد که این حساب تاکنون برکات زیادی داشته است.
وی با اش��اره به هفته دفاع مقدس خاطرنش��ان کرد :هیچ جای دنیا فردی
مانند سردار سلیمانی پیدا نمیشود .ایشان مالک اشتر حضرت آقا بودند .من
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حجتاالسالم و المسلمین محمد محمدی
گلپایگان��ی رئیسدفتر مق��ام معظم رهبری
در مراس��م معارفه حجتاالس�لام حس��ین
روحانینژاد نماین��ده جدید ولیفقیه در بنیاد
مس��کن انقالب اس�لامی که در پی رحلت
آیتاهلل سیدهاش��م رس��ولی محالتی اخیراً
از س��وی مقام معظم رهبری به این س��مت
منصوب ش��ده اس��ت ،گفت :بنیاد مس��کن
منش��أ خدم��ات ب��زرگ از ابت��دای انقالب
تاکنون نسبت به اقش��ار محروم بوده است.
این خدمات در منظر همه مردم اس��ت ،شما
دعاگو زیاد دارید ،این دعاها ارزشمند و یکی
از الطاف خدا است.
وی ادام��ه داد :یکی از مراجع تقلید به من
گف��ت به حضرت آقا بگویید من برای ش��ما
زیاد دعا میکن��م و در عین حال نگران هم
هس��تم .وقتی به حضرت آقا اطالع دادم ایش��ان گفتند به این مرجع تقلید
سالم برسانید و بگویید به دعای شما نیاز دارم که نشانگر اهمیت دعاست.

پیش رهبر معظم انقالب بودم که سردار سلیمانی هم به محضر ایشان
بارها ِ
میرس��ید .آقا به وی ابراز محبت میکردند ،ولی س��ردار س��لیمانی ذرهای
احساس غرور نمیکرد و دنبال شهادت بود.
محم��دی گلپایگانی یکی از موهبتهای کش��ور را برخورداری از رهبری
آگاه ک��ه ح��وادث را از قبل پیشبین��ی میکند ،عنوان کرد و اف��زود :اینها
تأییدات الهی اس��ت .امیدواریم خداوند به ایشان طول عمر دهد و بتوانیم در
سایه ایشان به جایگاهی که مدنظر امام راحل بود برسیم.
وی در پایان به توفیقات مرحوم رس��ولی محالتی نماینده سابق ولی فقیه
در بنیاد مسکن اشاره و برای حجت االسالم روحانینژاد که سوابق درخشانی
داشته است ،در سمت نمایندگی ولی فقیه و این بنیاد آرزوی توفیق کرد.
گفتنی اس��ت در پایان این مراس��م ،با حضور وزیر راه و شهرسازی ،رئیس
دفتر مقام معظم رهبری ،حجت االس�لام خاموشی رئیس سازمان اوقاف و
حجت االس�لام قمی رئیس سازمان تبلیغات اس�لامی حکم انتصاب رهبر
معظم انقالب به حجت االسالم روحانی نژاد اعطا شد.

نیروهای بنیاد مسکن به دستورات امام
خمین�ی(ره) در فرمان تش�کیل ای�ن نهاد،
جامه عمل پوشاندهاند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

سخنرانی مهندس محمد اسالمی

وزیر راهوشهرسازی -در مراسم معارفه نماینده جدید ولیفقیه
در بنیاد مسکن انقالب اسالمی
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محمد اس�لامی در مراس��م معارفه نماینده جدید
ولیفقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،این بنیاد
را یکی از دس��تاوردهای انقالب که مزین به فرمان
حضرت امام(ره) است ،دانست و گفت :بنیاد مسکن
واقع ًا خاکریز اول حوادث طبیعی و بازسازی پس از
آن اس��ت که با طمأنینه و ضوابط دقیق وارد صحنه
بازس��ازی میشود .رکوردی را که در این سالها در
حوزه بازسازی به ثبت رسانده ،قابل مقایسه با قبل
از آن نیست.
وی ادامه داد :ما در بحث حاشیهنش��ینی که یک
دغدغه بزرگ است و متأسفانه در چند سال گذشته
مجدداً زنده شده ،از بنیاد مسکن خواستیم که ورود
کند؛ مصادیق آن ،رفع حاشیهنش��ینی اس��تانهای
خراسانرضوی ،سیس��تان و بلوچستان و خوزستان
است که بنیاد به این استانها ورود کرده است.
وزیر راه و شهرس��ازی به موضوع ساخت مسکن
اش��اره کرد و گف��ت :در دورهای که وارد وزارت راه
و شهرس��ازی شدم ،با دیدگاههای سیاستی مختلف
در بخش مس��کن مواجه شدم؛ یک سیاست مبتنی بر مسائل آماری بود و با
مقایسه آمار نفوس و مسکن میگفت که دولت نباید در ساختوساز مداخله
کن��د .این دیدگاه مباحثی را هم درباره مس��کن مه��ر مطرح میکرد و خط
اعتباری آن را تورمزا میدانست.
اس�لامی یادآور ش��د :دیدگاه سیاس��تی دیگ��ر این بود که ش��اهد بودیم
که ساختوس��از کاهش یافته و به  ۳۰۰هزار واحد در س��ال رس��یده است
درحالیکه س��االنه  ۷۰۰هزار واحد ساخت مسکن جدید نیاز داشتیم و عمده
متقاضیان این  ۴۰۰هزار واحد کس��ری مس��کن که داشتیم ،اقشاری بودند
که قدرت خرید مس��کن نداش��تند بنابراین ،نتیج��ه گرفتیم که تکلیف ذاتی
ساختوساز بر دوش ما است و باید به آن ورود کنیم.

بنیاد مسکن یکی از دستاوردهای انقالب
و مزین به فرمان حضرت امام(ره) اس�ت.
این نه�اد واقعاً خاکریز اول حوادث طبیعی
و بازسازی پس از آن است که با طمأنینه و
ضوابط دقیق وارد صحنه بازسازی میشود

وی ادام��ه داد :علیرغم کاس��تیها ،طرح اقدام ملی مس��کن را راهاندازی
کردیم؛ با این حال تعیین ضوابط و ایجاد هماهنگیها میان دستگاهها برای
شروع این طرح ،یک سال از ما زمان گرفت.
وزیر راه و شهرس��ازی افزود :در حال حاضر س��اخت  ۱۳۰هزار واحد طرح
اقدام ملی مس��کن بر عهده بنیاد مسکن است و بیشتر واگذاریها از طریق
عرضه زمین به متقاضیان انجام خواهد ش��د؛ امیدواریم با همت اس��تانها،
ساخت مسکن برای جامعه هدف را محقق کنیم .ما حتی در مناطق سیلزده
ک��ه فاق��د زمین دولتی بودیم ،از مردم زمین خریدی��م و به این طرح واگذار
کردیم.
اسالمی درباره طرح اقدام ملی مسکن گفت ۵۰۰۰ :واحد از این طرح آماده
تحویل است و  ۴۰هزار واحد مسکن مهر نیز آماده تحویل داریم که پس از
ماه صفر ،مراسم تحویل به مردم را برگزار خواهیم کرد.
وزیر راه و شهرس��ازی در خصوص گرانی مصالح ساختمانی اظهار داشت  :
در حال حاضر این بازار لجامگس��یخته اس��ت و مس��ئوالن مرتبط باید بازار
مصالح را کنترل کنند.
وی اظهار داش��ت :از رئیسجمهور دس��تور گرفتیم ت��ا قیر و فوالد که در
بورس کاال هزینه میشوند را صرف ًا برای طرحهای مسکنی خارج از بورس
خریداری کنیم؛ دستور رئیسجمهور به وزارت صمت ارسال شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی -در مراسم معارفه نماینده جدید ولیفقیه
در بنیاد مسکن انقالب اسالمی
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علیرضا تابش -رئیس بنیاد مسکن ،در مراسم معارفه
نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه بنیاد مسکن یک نهاد
خدمتگزار متعلق به انقالب اس��ت ،گفت :بنیاد مس��کن
برنامههای ویژهای برای بازس��ازی و بهس��ازی مناطق
سیلزده و زلزلهزده داشته که ماحصل تمام اقدامات آن
چشمگیر بوده است.
رئی��س بنیاد مس��کن کش��ور ادامه داد :از س��ال ۹۱
تاکنون یک میلیون و  ۲۳۰هزار واحد مس�کونی
در ای��ن بخش را به اتمام رس��اندهایم و  ۲۵۰هزار واحد
نیمهتمام است که به زودی به اتمام میرسانیم .امسال
ت�لاش میکنیم  ۳۱۰ه�زار واحد مس�کونی طبق
برنامهریزیهای��ی که انج��ام دادهایم ،آغ��از و به اتمام
برسانیم.
وی ادامه داد ۵۰۶ :هزار واحد مسکونی در مناطق
آسیبدیده را بازسازی و نوسازی کردهایم.
او توضیح داد :در اس��تان کرمانش��اه ،ب��ا توجه به زلزله
شدیدی که رخ داده بود ،توانستیم ظرف یکسالونیم ،واحدها را بازسازی کنیم
و با توجه به حضور وزیر راه وشهرس��ازی و مقام معظم رهبری و قولی که به
مردم داده بودند ،توانستیم این واحدهای آسیبدیده را به اتمام برسانیم.
تابش تصریح کرد :همکاران ما در بنیاد مسکن از دل و جان در این مناطق
حضور پیدا کردهاند و بازس��ازی را برعهده گرفتهاند و هماکنون چهره قدیم
س��رپل ذهاب با چهره جدید کنونی بس��یار متفاوت است و تمامی واحدها با
بهترین کیفیت احداث شدهاند.
او با اش��اره به اینکه در مناطق سیلزده که  ۲۵استان را شامل میشود در
سال گذشته توانستیم بازس��ازیهای خوبی را انجام دهیم ،گفت ۶۰ :تا ۷۰
هزار واحد مس��کونی را بازس��ازی و  ۹۰تا  ۱۰۰هزار واحد مس��کونی را هم
تعمیر کردهایم.
تابش توضیح داد :بنیاد مس��کن برای ساختوساز ،سعی داشت واحدهای
بسیار محکم و با کیفیت بسازد و با توجه به آنکه بسیاری از این واحدها در
اطراف رودخانه بودند ،محافظهایی را برای حفاظت از آنها در نظر گرفتهایم.
او یادآور ش��د  ۸۰۰ :تا  ۹۰۰میلیارد تومان هزینه برای بازس��ازی و تعمیر در
داخل شهرها از جمله ساخت دیوارهای حائل در این مناطق هزینهشده است.
رئیس بنیاد مس��کن همچنین در ادامه به وضعیت مس��کن های روستایی
هم اش��اره کرد و گفت :ساخت واحدهای مسکن روس��تایی به جای خوبی
رس��یده و امروز اجرای این واحدها با یک سیل و زلزله جدید ،دچار خسارت
نخواهد شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

سخنرانی مهندس علیرضا تابش

تابش اضافه کرد :از  ۵میلیون واحد مس��کونی ۲ ،میلیون و  ۷۰هزار واحد
مس��کونی نوسازیش��ده و  ۵۰تا  ۶۰هزار واحد مسکونی هم در دست اجرا
داریم در صدد هس��تیم س��الیانه ساخت  ۲۰۰هزار واحد مسکونی را به اتمام
برسانیم.
تابش همچنین در ادامه به برنامه مسکن محرومان هم اشاره کرد و گفت:
طرح مس��کن محرومان در  ١٢اس��تان در حال اجراست و تاکنون  ۲۵هزار
واحد مس��کونی را تحویل دادهایم و ۵۰هزار واحد نیز تا پایان دولت تکمیل
و تحویل داده خواهد شد.
او توضیح داد :برای این واحدها  ۵۰میلیون تومان تس��هیالت با نرخ کم و
 ۲۵میلیون تومان تس��هیالت بالعوض پرداخت خواهد شد ،ساخت  ۸۰هزار
واحد مسکونی آغاز شده است.
تابش بیان کرد :در بافتهای فرس��وده اطراف شهرها هم طرح بزرگی را
آغاز کردهایم و برای  ۱۰هزار واحد مسکونی در این مناطق از جمله سیستان
و بلوچستان تسهیالت ارزانقیمت پرداخت میشود.
رئیس بنیاد مس��کن یادآور شد :پروژه ساخت مسکن مهر که در شهرهای
کوچک بر عهده ما بوده ،به صورت کامل به اتمام رسیده است .طبق برنامه،
س��الیانه  ۱۰هزار واحد مسکن مهر را در دستور کار خود قرار داده بودیم که
دو سال پیش پرونده آنها را بستیم.
او اظهار کرد :امروزه تنها  ۳هزار واحد مسکن مهر مشکل حقوقی دارند و
به محض رفع مشکل ،اجرا را به اتمام خواهیم رساند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

سخنرانیحجتاالسالموالمسلمینحسینروحانینژاد
نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی

الحم ُد للِ ِهّ ال َّ ِذي َه َدانَا ل ِ َهذَ ا َو َما ُكنَّا لِنَ ْهتَ ِد َي لَوال أَ ْن َه َدانَا ُهّ
الل
َ ْ
ْ
الصلوة و السالم علی سیدنا محمد بن عبدا( ....ص) واللعن علی اعدائهم اجمعین
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ایام س��وگواری اهلبیت عصمت و طهارت علیهمالس�لام را خدمت عزیزان تس��لیت عرض میکنم و در
ابتدای سخنم یاد میکنم از حضرت آیت ا ...رسولی محالتی رضوان ا ...تعالی که ایشان حقی بر گردن ما
بنیادیها دارند بهویژه ،الطاف و عنایتهایی که مرحوم حضرت  آیت ا ...رس��ولی محالتی نس��بت به بنده
داشتند ،مسلم ًا مسیری که ایشان در بنیاد مسکن طی کرده این مسیر چنان هموار شده که ما بتوانیم اهداف
مقدسی که ایشان تعقیب میکردند با تالش جمعی ،همان اهداف را محقق کنیم.
روحانینژاد با تشکر از حضور مدیران ،روحانیون ،مدیران عامل شرکتها  بهویژه حضرت آیتا ...محمدی
گلپایگانی -رئیس دفتر مقام معظم رهبری ،مهندس اسالمی -وزیر راه و شهرسازی ،جناب حجتاالسالم
والمس��لمین دکتر خاموشی -رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ،حجتاالسالم والمسلمین حاج آقا قمی-
رئیس س��ازمان تبلیغات اس�لامی ،دکتر ایروانی ،حاجآقای پور رضا و مهندس مسئولین ،بخشی از این مشکالتی را که در این حوزه داریم ،برطرف شود.
روحانینژاد با تأکید بر اینکه مس��ئولین دفات��ر نمایندگی ولیفقیه موظف
تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور و ...گفت :حکم و مسئولیتی که مقام معظم
رهب��ری ،حضرت آیتا ...العظمی خامنهای دام عزهالعالی به بنده واگذار کردند هس��تند ،در ترویج فرهنگ معارف دینی و تعالی بخش��یدن به این مس��ئله،
با تمام تالش س��عی خواهم کرد تا اهدافی که معظمله ...در مسکن محرومین ارتقاء معرفت دینی کارکنان وخانوادههای آنها و بصیرتبخشی آنها گامهای
و قش��رهایی که از بالیای طبیعی و حوادث آسیب میبینند و باید در کنار آنها مؤثری بردارند .وی با اش��اره به کارهای انجام شده گفت :اگر کار ما همین
باشیم ،بتوانیم اهداف مقدس فرمان امام (ره) را تحقق بخشیم که در این زمینه طور استمرار پیدا کند حتم ًا کارهای بزرگتری هم انجام خواهد شد و به حول
ما نیازمند دعای شما عزیزان هستیم تا بتوانیم این مسئولیت را به پایان برسانیم .و قوه الهی با بهرهگرفتن از تصمیمهای ارزشمند بنیاد مسکن ،توجه ویژهای
نماین��ده ول��ی فقیه در بنیاد مس��کن گفت :این نهاد از برکات مس��تمر و به قشر جوان و مهندسینی که امروزه در دانشگاهها تربیت شدهاند و در بنیاد
صدقات جاریه امام راحل است بهطوریکه در بیان حضرت آقا هم این جمله مسکن حضور چشمگیر دارند ،میشود.
نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن تأکید کرد :باید در راس��تای حل بخشی از
بارها ذکر ش��ده و یادآوری شده است .ایش��ان دو محور را در بیاناتی که در
مالقاتهای با مس��ئولین بنیاد مسکن داشتند ارائه فرمودند و تأکید داشتند :مش��کالتی که در جامعه وجود دارد از ظرفیت و پتانس��یلی که در بنیاد مسکن
که یکی مسئله مسکن محرومین هست و قشرهایی که آسیب میبینند که موجود اس��ت استفاده ش��ود .همچنین مدلهایی در دنیا وجود دارد که برخی از
در ای��ن زمینه ما موظف به بازخوانی فرمان صدور حضرت امام(ره) مبنی بر کش��ورها توفیق پیدا کردند تا مشکل مسکن را حل کنند و ما هم میتوانیم با
تأس��یس بنیاد مسکن هستیم و مطالباتی که حضرت آقا در حوزه مسکن از ایجاد و اجرای مدلهای ارزش��مند علمی و مطالعاتی که هم میتواند س��رعت
مس��ئولین ذیربط دارند .ایبسا در این بازخوانی ما به نکات جدید و ویژهای بدهد و هم شفافیت ایجاد کند ،از آنها بهره ببریم .الزمه این کار بهرهجستن از
برس��یم که بتوانیم بخشی از این مشکالت را برطرف کنیم .وی با اشاره به فناوریها و مطالعاتی که در این زمینه در سطح دنیا صورت گرفته است.
نکته پایانی اینکه پروژههایی که در بنیاد مسکن ایجاد میشود حتم ًا باید
س��خنان حضرت آیت ا ...محمدی گلپایگانی که فرمودند مسکن در حقیقت
آرام��ش دادن ب��ه خانوادهها می باش��د .همانطور که خداون��د متعال در آیه پیوست فرهنگی داشته باشند.
روحانین��ژاد با اش��اره به احادیثی از کت��اب میزانالحکمة حضرت آیتا...
شریفه فرمودند :و اهلل جعل لکم من بیوتکم سکنا .یعنی آرامش ایجاد کرده
ک��ه این آرامش اگر بههم بخورد هم��ه بخشهایی که در حقیقت با زندگی ریشهری گفتند :مسکن مسلمان و مؤمن ویژگیهای خاص خودش را دارد
انس��انها مواجه اس��ت دچار مشکل خواهند شد لذا مس��ئله مسکن با توجه در عین حالی که دید احادیث و روایات ما وسعت نظر و وسعت بخشیدن به
به ش��رایط اقتصادی اخیر بهصورت یک مقوله اثرگذار درمس��ائل معیشتی ،زندگی مردم اس��ت اما ش��رایطی را هم مطرح میکنند که خانوادهها بتوانند
روحی ،معنوی ،اجتماعی و اخالقی مردم درآمده است که باید با برنامهریزی در آرام��ش کامل زندگی کنند و در کنار هم باش��ند .خیل��ی عجیب بود در
صحی��ح و با جدی��ت این معضل را بر طرف کرد .اگ��ر چنانچه در جامعه ما حدیثی ،پیامبر اکرم (ص) منع کردهاند کس��ی را که ملک یا خانهای داش��ته
امروزه این مش��کل وج��ود دارد و همینطور پیش برود ،ایبس��ا ما درآینده باشد ،بخواهد بفروشد و ببرد هزینه دیگری بکند و فرموند :اگر فروخت حتم ًا
ق��درت تأمین آن حقالج��ارهای که امروزه دولت به ای��ن بخش توجه دارد جایگزین آن یک خانه بخرد.
روحانینژاد در پایان ضمن قدردانی از میهمانان این مراسم گفت :امیدوارم
ممکن است دچار مشکل شویم .ما برای اینکه بتوانیم اهداف واالی حضرت
امام(ره) را محقق کنیم باید از بخشهای مردمی بهره جوییم و ظرفیتهای بتوانیم این مس��یر را با همه دشواریهایی که در پیش داریم ،با موفقیت در
مردمی را بهکار گیریم تا انش��اهلل با حض��ور مردم در صحنه و اعتماد کردن گام دوم انقالب طی کنیم.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن
شماره  | 178شهریور 99

بهرهبرداری از تعداد  100واحد مقاومسازی شده از زلزله شهرستان قطور
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان آذربایجانغربی ،در مراسمی
ک��ه با حض��ور مهندس تاب��ش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور و گروهی از
مقامات اس��تانی انجام پذیرفت مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
آذربایجانغربی گفت :از زلزله اس��فند ماه س��ال  1398بیش از  6100واحد
خس��ارتدیده روستایی و شهری ارزیابی شدند که از این تعداد  4500واحد
احداث��ی و  1630واحد تعمیری بودند و این نهاد توانس��ته اس��ت با عنایات
اس��تاندار و همکاری س��ایر نهاد و ارگانها ضمن اتمام آواربرداری مناطق
س��انحهدیده در بیش از  2700واحد بتنریزی فونداس��یون و در  940واحد
مسکونی عملیات اجرای سقف را به پایان رسانده و امروز نیز با این مراسم
تعداد  100خانوار خس��ارتدیده در واحد مس��کونی مقاومس��ازی شده خود
ساکن گردیدهاند.
مهن��دس بدل��ی در ادام��ه با قدردان��ی از هم��کاری خوب مس��ئولین و
س��انحهدیدگان با بنیاد مسکن در امر بازسازی مناطق سانحهدیده ،خواستار
همکاری بیش از پیش در سرعتدهی به امر بازسازی شد .
س��پس مهندس تابش بیان داش��ت :روند بازسازی مناطق آسیبدیده در استان آذربایجانغربی با س��رعت قابلقبولی در حال انجام است و از تالشهای
ش��بانهروزی و بیوقفه بنیاد مس��کن اس��تان در خدمترس��انی به حادثهدیدگان و تحقق برنامهریزیهای انجام یافته مراتب تشکر خود را بیان نموده و ابراز
امیدواری کرد که کار بازسازی این مناطق بهزودی اتمام یافته تا شاهد سکونت اهالی در منازل مقاومسازی شده جدید خود باشیم.

بررسی طرح اقدام ملی مسکن با حضور مهندس تابش
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قم ،نشستی با حضور مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،مهندس بلدی -مدیرکل و
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان در مورد بررسی روند اجرایی طرح اقدام ملی مسکن در استان قم بهصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
در این نشست مهندس بلدی گزارشی از پروژههای در دست اقدام مسکن ملی استان قم را ارائه نمود.
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ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قم ،نشس��تی با حضور
مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کشور و هیئت همراه ،مهندس بلدی-
مدیرکل و رضوانپور -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان ،مدیرانکل
حوزه و تعدادی از مدیرانکل استانهای کرمان ،مازندران ،خراسان شمالی و
هرمزگان در مورد بررس��ی مراحل اجرایی طرح اقدام ملی مسکن بهصورت
ویدئو کنفرانس برگزار شد.
در این نشس��ت مدیرانکل اس��تانها ،گزارش خود را در مورد روند اجرایی
پروژههای طرح اقدام ملی مسکن ارائه نمودند.
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نشست مشترک مدیرانکل استانها با حضور مهندس تابش

مراسم کلنگزنی  3000واحدی مسکن محرومین
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان اردبیل ،در مراس��می که
با حض��ور دکتر نوبخت -مع��اون رئیسجمهور و رئیس س��ازمان برنامه و
بودج��ه ،مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور ،مهندس بهنام جو-
اس��تاندار ،نمایندگان مردم اس��تان در مجلس ش��ورای اسالمی و همچنین
سایر مسئولین کش��وری و استانی برگزار شد ،کلنگ ساخت  3000واحدی
مسکن محرومین اس��تان اردبیل در روستای آقبالق رستم خان شهرستان
اردبیل به زمین زده شد.
در ای��ن مراس��م محمدباقر نوبخت ب��ا تأکید بر اتمام س��اخت واحدهای
مس��کونی یاد شده تا نیمه فصل بهار س��ال آینده گفت :فعالیتهای خوبی
در زمینه مس��کن محرومان بهویژه در مناطق روستایی در حال انجام و این
روند نیز برای خدمت به مردم ادامه خواهد داشت.
در ادامه مهندس تابش با اشاره به تهیه نقشه و محل ساخت  3000واحد
مس��کن محرومان اس��تان و نیز انتخاب متقاضیان و معرفی آنها به بانک برای اخذ تسهیالت تصریح کرد :واجدان شرایط از میان افراد تحت پوشش کمیته
امداد امام خمینی(ره) ،بهزیستی و روستاییان دارای واحد مسکونی کمدوام انتخاب شدهاند.
گفتنی است همچنین با حضور مسئولین یاد شده پنجاه و شش هزارمین واحد مسکونی مقاومسازی شده روستایی در روستای آقبالق افتتاح شد.

بازدید مهندس درفشی از سایت جابجایی روستای جنگلده
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان گلستان ،مهندس درفشی -معاون پشتیبانی بنیاد مسکن کشور و هیأت همراه از سایت جدید روستای جنگلده
شهرستان مینودشت بازدید کردند.
مهندس درفش��ی در این بازدید با س��پاس از پیگیریها و تعاملهای ارزنده مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان با دستگاههای اجرایی ،اعتماد مسئوالن به بنیاد
مس��کن را ناش��ی از تعهد ،تخصص ،دارا بودن امکانات و تعامل خوب با مردم دانس��ت و گفت :باید این اعتماد با ارتقاء جایگاه بنیاد مس��کن با کار حرفهای
و تالش هدفمند حفظ و توس��عه یابد .وی ایجاد ش��هرکها با مدلهای بومی اما مدرن را از فعالیتهای جدید بنیاد مس��کن دانست و افزود :بنیاد مسکن در
جابجایی روستاها و ایجاد شهرکهای مسکونی نگاه توسعه محور ،درآمد پایدار ،اشتغال و اقتصاد روستاییان را برای ارتقاء سطح زندگی مردم و حفظ آداب،
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رسوم و سنن مدنظر قرار میدهد.
سپس مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز با بیان اینکه این پروژه یکی از پروژههای مهم اقتصادی و اجتماعی بنیاد مسکن است گفت :اهالی روستای جنگلده
باال به دلیل واقع شدن در کاسه سد نرماب باید به مکان امن جدید منتقل شوند که متأسفانه به همین دلیل اهالی این روستا سالهای مدیدی از هر گونه
خدمات عمرانی محروم بودند و با ورود جدی بنیاد مس��کن به موضوع و اعتماد مردم و ش��رکت آب منطقهای اس��تان به بنیاد مس��کن منجر به سپردن کار
آمادهسازی سایت  14هکتاری روستا به بنیاد مسکن ،ساخت تعداد  200واحد مسکونی و تأمین سایر نیازهای اهالی توسط بنیاد مسکن شد.

پروژههای عمرانی بنیاد مسكن استان مازندران بهرهبرداری شد
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��كن اس��تان مازندران ،در مراس��می با
حضور دکتر نوبخت -معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه،
مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کشور ،بختیاری -رئیس کمیته امداد
امام خمینی(ره) ،حسین زادگان -استاندار و سایر مسئولین کشوری ،استانی
و شهرس��تانی از پروژههای اجرای طرح هادی روس��تایی و صد و س��ی و
شش هزارمین واحد مسکن روستایی در روستای دازمیرکنده از توابع بخش
مرکزی شهرس��تان س��اری بهرهبرداری ش��د .در ادامه کلنگ اجرای طرح
تأمین  2000واحد مس��کن محرومین نیز در این روس��تا بهصورت نمادین
به زمینزده شد.
در ادامه ،نشس��ت شورای مدیران و معاونین بنیاد مسکن استان با حضور
مهن��دس تابش و هیئت همراه ،مهندس خان��ی نوذری -مدیرکل ،معاونین
و گروهی از مدیران شهرس��تانی بنیاد مسکن استان با هدف بررسی آخرین
وضعیت پروژههای طرح اقدام ملی مسکن در استان تشکیل شد و مشکالت
موجود در مسیر اجرای طرح اقدام ملی مسکن در استان مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی است عملیات اجرایی پروژه طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای ساری ،آمل ،بابل ،بابلسر ،رامسر و چالوس استان مازندران آغاز شد.

نشست ستاد اقامه نماز استان تهران

4

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان تهران ،نشست ستاد اقامه
نماز استان با حضور حجتاالس�لام والمسلمین رضایی -قائممقام نماینده
ولیفقیه و حجتاالس�لام شهرابی -دبیر ش��ورای فرهنگی و رئیس ستاد
عالی اقامه نماز بنیاد مس��کن کشور ،صالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
تهران و اعضای ستاد اقامه نماز استان در دفتر مدیرکل بنیاد مسکن استان
برگزار شد.
ابتدا در این نشست حجتاالسالم والمسلمین رضایی گفت :امور فرهنگی
در بنیاد مس��کن اس��تان تهران باید به سطحی برسد که در کشور به عنوان
یک الگو تبدیل شود و این امور از تهران به استانهای دیگر سرایت میکند
همچنین بایس��تی کارها در اس��تان تهران بهصورت ویژه پیگیری شود.کار
فرهنگی به عهده ستاد اقامه نماز است و دبیر ستاد اقامه نماز باید به عنوان
مس��ئول امور فرهنگی تمامی برنامهه��ای فرهنگی را به موقع پیش ببرد و
هیچگونه مانعی در راه رسیدن به مسیر مطلوب وجود ندارد.
در ادامه صالحی نیز گفت :باید تالش ش��ود با کارهای فرهنگی حس تعلق س��ازمانی در خانوادهها باال رود که این کار فرهنگی بس��یار بزرگی است و باید
در این مسیر کارها به شکل مطلوب پیش برود.
در پایان حجتاالسالم شهرابی با برشمردن وضعیت ستاد اقامه نماز استان تهران در کشور به مسائل و معضالت موجود پرداخت و در مورد هر چه بهتر
نمودن فعالیت ستاد اقامه نماز استان تذکرها ،پیشنهادها و توصیههای جامعه را ارائه نمود.
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ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد،
نشس��تی ویدئو کنفرانسی با حضور مهندس شاملو -معاون عمران روستایی
بنیاد مسکن کشور ،دکتر جنتی -مدیرکل و مهندس امیدوار -معاون عمران
روستایی بنیاد مسکن اس��تان ،مهندس فاطمیفر -کارشناس مسئول امور
فنی و تهیه طرحهای بنیاد مس��کن اس��تان و مهندس عباسپور -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان گچساران با موضوع طرح توسعه پایدار منظومه روستایی
شهرس��تان گچساران در قالب ارائه گزارش از وضعیت برنامههای اجرایی و
سایر فعالیتها در حوزه عمران روستایی برگزار شد.
در ابتدا دکتر جنتی با س��پاس از پیگیریها و نظر مس��اعد معاون عمران
روستایی بنیاد مسکن کشور و مجموعه همکاران وی در دفتر مرکزی برای
رفع مشکالت موجود در بنیاد مسکن استانها از فعالیتهای صورت گرفته
در پیش��برد اهداف طرح منظومه روس��تایی و س��ایر پروژههای عمرانی در
استان و همچنین مشکالت موجود گزارشی را ارائه داد.
در ادامه مهندس شاملو با ابراز رضایت از اقدامها و پیگیریهای صورت گرفته توسط بنیاد مسکن استانها در حوزههای مختلف عمران روستایی بهویژه
طرح منظومه روستایی گفت :هدف بنیاد مسکن از اجرای طرح منظومه روستایی یکپارچهسازی ظرفیت و توانمندیهای پایدار در روستاها بوده و انجام این
طرح نیازمند نگاه آمایشی و کالن نسبت به فرایند امور روستاها میباشد.
در ادامه پس از بحث و تبادلنظر با موضوعهای مختلف مطرح ش��ده توس��ط مدیرانکل ،معاونین و کارشناس��ان شرکتکننده در این نشست دستورها و
راهکارهای الزم برای خدمترسانی بهتر به محرومین بیش از پیش ارائه گردید.
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نشست ویدئو کنفرانسی

معاون رییس جمهوری :تأمین س��رپناه مناس��ب یک حق اجتماعی برای همه روس��تاییان
است
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان فارس ،محمدباقر
نوبخت -معاون رییس جمهوری و رییس س��ازمان برنامه و بودجه
با بیان اینکه تأمین س��رپناه مناس��ب یک حق اجتماعی برای همه
روس��تاییان اس��ت گفت :دولت میکوش��د در قالب برنامه توس��عه
اجتماع��ی ،اقتصادی و همچنین با اجرای برنامههای جانبی و کوتاه
مدت سرپناه مناس��ب برای روستاییان و اقشار آسیبپذیر و محروم
جامعه که ش��ریفترین طی��ف اجتماعی قلمداد میش��وند را تأمین
نماید.
محمدباقر نوبخت در حاش��یه آغاز عملی��ات اجرایی تعداد 3500
واحد مسکن ویژه محرومین در مناطق روستایی استان در روستای
دودمان ش��یراز که با حضور مهندس مهدیان -معاون بازس��ازی و
مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور ،مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان فارس ،استاندار فارس و گروهی از مسئوالن محلی و استانی انجام شد ،افزود :در شرایط کنونی که تأمین بودجههای جاری و عمرانی کشور
با مش��کالتی همراه اس��ت دولت رس��یدگی به امور محرومین و قشرهای آسیبپذیر جامعه را فراموش نکرده و آن را بهعنوان خدمت به یکی از شریفترین
اقشار اجتماع در اولویت قرار داده است.
س��پس مهندس مهدیان با بیان مطالبی گفت :طرح س��اخت تعداد  30000واحد مس��کن ویژه خانوارهای کم بضاعت و محروم در سطح مناطق روستایی
کش��ور با مش��ارکت و همراهی س��ازمان برنامه وبودجه کلید خورده و در قالب این طرح  76000خانوار کم بضاعت از مسکن مناسب بهرهمند میشوند .وی
با بیان اینکه طیف وس��یعی از قش��رهای کم درآمد روس��تایی و خانوارهای کم بضاعت زیر پوش��ش این طرح قرار میگیرند افزود :خانهدار ش��دن قشرهای
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کمبضاعت روس��تایی که ش��ریفترین اقشار جامعه ما هستند افتخاری اس��ت که نصیب خادمان و خدمتگذاران مردم میشود ،رسیدگی به امور محرومین و
تالش برای ایجاد سرپناه برای این قشرها بخشی از آرمانهای بنیاد مسکن و از آموزههای اصلی انقالب اسالمی است.
معاون بازس��ازی و مس��کن روس��تایی بنیاد مسکن کشور با اشاره به اینکه در سراسر کشور تعداد  ۵میلیون و  ۸۰۰هزار واحد مسکونی روستایی وجود دارد
که از این تعداد بیش از  ۲میلیون و  ۳۵۰هزار واحد در قالب مس��کن روس��تایی ،بهس��ازی شدند ،گفت :بهسازی تعداد یادشده با همت بنیاد مسکن و با تهیه
نقشه و انجام خدمات مهندسی انجام شده است.
مهندس مهدیان با یادآوری این که س��اخت س��االنه  ۲۰۰هزار واحد مس��کونی روستایی در برنامه کار بنیاد مسکن اس��ت ،افزود :از تعداد  ۲۰۰هزار واحد
مس��کونی روس��تایی و همچنین شهرهای کوچک تاکنون تعداد  ۱۰۲000واحد با بانکها عقد قرارداد کردهاند و تسهیالت ساخت به آنها داده شده که تعداد
 ۴۲000واحد از این تعداد تکمیل و تحویل متقاضیان ش��دهاند .وی همچنین گفت :ش��روع س��اخت تعداد  3500واحد مسکن محرومین در استان با حضور
معاون رییس جمهوری و رییس س��ازمان برنامه و بودجه آغازی بر خانهدار ش��دن طیف وس��یعی از افراد بیبضاعت روس��تایی است ،بنیاد مسکن با اولویت
دادن به ساخت این واحدهای مسکونی در زمینه عمل به آموزههای معنوی که بنیاد مسکن بر پایه آن استوار است تالش میکند تا پایان امسال این طرح
را به سرانجام برساند.
سپس مهندس زمانی با بیان مطالبی در مورد ارائه تسهیالت برای مقاومسازی این واحدها گفت :برای مقاومسازی این واحد مسکونی و واحدهای مشابه
مبلغ  ۴۰۰میلیون ریال تسهیالت کمبهره و  ۸۰میلیون ریال کمک بالعوض به صاحبخانه داده شده است .این واحد مسکونی با رعایت آموزههای مهندسی
و اس��تفاده از مصالح اس��تاندارد قابلیت مقاومت در برابر سیل ،زلزله و حوادث غیرمترقبه را دارد .وی به واگذاری زمین روستایی بهعنوان اقدامی برای ایجاد
انگیزه ماندگاری زوجهای جوان در روستاها اشاره کرد و افزود :در سال گذشته تعداد  3399قطعه زمین مسکونی در روستاهای استان واگذار شده که زمینه
ماندگاری بیشتر و کاهش مهاجرتهای ناخواسته را ایجاد کرده است ،از ابتدای اجرای طرح واگذاری زمین به متقاضیان تاکنون ،بنیاد مسکن تعداد 98340
قطعه زمین واگذار کرده که استان فارس در این زمینه به شاخص  24/2درصد رسیده است.
در ادامه محمدباقر نوبخت دویست و سی و هفت هزار و پانصدمین واحد مسکونی مقاومسازی شده در روستای دودمان شیراز را افتتاح کرد که در اختیار
یکی از س��اکنان این روس��تا قرار گرفت .وی در ادامه با صحبت کردن با روس��تاییان موارد مطرح ش��ده را مورد بررس��ی قرار داد و برای مطالبات آنها قول
مساعدت داد.
معاون رییس جمهور همچنین از پروژه س��اخت بزرگراه دش��ت ارژن -قائمیه (تنگ ابوالحیات) و ورزش��گاه در حال ساخت  ۶000نفری شهر شیراز بازدید
کرد .افتتاح فاز اول دانشگاه صنعتی شیراز ،مراسم کلنگزنی ،امضای تفاهمنامه ساخت تعداد  ۳۵۰۰واحد مسکن محرومین استان و کلنگزنی فاز اول خط
سوم مترو شیراز ،از دیگر برنامههای این سفر خواهد بود.

مهندس شاملو :ساالنه  40هزار میلیارد ریال هزینه عمران و بهسازی روستاها است
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان فارس ،مهندس ش��املو-
معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن کش��ور و مهندس زمانی -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان با دکتر محمدرض��ا رضایی کوچ��ی -نماینده مردم
شهرس��تانهای جهرم و خفر در مجلس شورای اسالمی و رئیس کمیسیون
عمران مجلس دیدار کردند.
ابتدا در این دیدار مهندس ش��املو با بیان مطالبی گفت :س��االنه  40هزار
میلیارد ریال هزینه عمران و بهس��ازی روستاها است که در این میان حدود
 ۳۰درصد از این اعتبارها تأمین میش��ود .وی در ادامه خواس��تار مساعدت
مجلس برای تأمین اعتبارهای حوزه توسعه روستایی شد و با اشاره به برخی
از عملکردها در حوزه عمران روس��تایی افزود :حدود  ۳۹000روستای کشور
که معادل  ۹۸درصد از روس��تاهای واجد شرایط هستند اکنون طرح هادی
دارن��د و بیش از  ۲۰میلیون نفر افراد روس��تاهای ب��االی  ۲۰خانوار تحت
پوشش این طرحها قرار گرفتهاند و از مزایای آن بهرهمند شدند.
معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن کشور با بیان اینکه همه ساختوسازها و فعالیتهای محدوده روس��تا در چهارچوب مصوبههای طرح هادی است،
استان فارس را از مناطق اولویتدار در اجرای طرحهای هادی دانست و گفت :حدود  ۲۰هزار طرح هادی روستاها به مرحله اجرا در آمده است و با توجه به
محدودیتهای مالی کار اجرایی طرح هادی در  ۴۷درصد از روستاها هنوز آغاز نشده که بخشی از آن در سال جاری عملیاتی خواهد شد.
مهندس ش��املو همچنین با ارائه گزارش��ی از چهار سال گذش��ته افزود :بنیاد مسکن دراین مدت مبادرت به اجرای طرح آسفالت در تعداد  ۱۱300روستای
سراس��ر کش��ور کرده اس��ت و در این زمینه  92میلیون مترمربع آسفالت در روستاهای کشور انجام شده اس��ت ،همچنین در روستاهای کشور ،در این مدت،
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تالشهای بنیاد مسکن برای تأمین سرپناه مناسب جهت اقشار مختلف جامعه و نیز اجرای طرحهای توسعه روستایی تقدیر کرد.
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ب��ه گ��زارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان البرز ،مهندس درفش��ی -معاون
پش��تیبانی و امور هماهنگی اس��تانها در بنیاد مسکن کشور از آخرین وضعیت اجرایی
پروژه کردان در شهرستان ساوجبالغ بازدید کرد.
سپس نشستی به همین منظور با حضور مهندس رحیمیزاده -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان برگزار و راهکارهای اجرایی در زمینه اس��تفاده بهین��ه از منابع مالی پروژه نیز
ارائه شد.
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 ۱۲000کیلومتر بازگشایی معابر و جدولگذاری انجام شده است .شاخص اجرای طرحهایهادی در روستاهای کشور  ۵۰درصد است.
س��پس دکتر محمدرضا رضایی کوچی با بیان اینکه توس�عه روس�تایی در مناطق محروم و روس�تاها باید با جدیت دنبال ش�ود از

دیدار معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن کشور با مدیرکل بنیاد مسکن استان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان البرز ،مهندس حقشناس -معاون امور مسکن ش��هری بنیاد مسکن کشور در نشست مشترکی با مهندس
رحیمیزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،ضمن تأکید بر ساخت مسکن برای اقشار کمبرخوردار جامعه جهت ایجاد سرپناه امن ،از فعالیتهای صورت گرفته
در روستاهای استان قدردانی و نسبت به ارائه راهکارهای اجرایی در زمینه ارتقای کیفیت پروژهها اقدام نمود.

پیشرفت بازسازی مناطق زلزلهزده شهرستانهای میانه و سراب در  9ماه کم نظیر است
بناب��ر گ��زارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان آذربایجان ش��رقی،
نشس��ت روند بازس��ازی مناطق زلزلهزده شهرس��تانهای میانه و سراب با
حضور پورمحمدی -اس��تاندار ،مهندس مهدیان -معاون بازسازی و مسکن
روس��تایی بنیاد مسکن کش��ور و امیر قادری -معاون بازس��ازی و بازتوانی
س��ازمان مدیریت بحران کشور ،فرمانداران شهرستانهای میانه و سراب و
گروهی از مدیران بانکهای استان برگزار شد.
در ابتدا پورمحمدی با این اینکه روند بازسازی مناطق زلزلهزده استان در ۹
ماه گذشته کم نظیر و شاید بینظیر است ،از پایان بازسازی تمام واحدهای
مس��کونی تعمیری در مناطق شهری و روستایی زلزلهزده شهرستان سراب
خبر داد .وی در این نشس��ت گفت :بازسازی  ۶۵درصد واحدهای مسکونی
تخریب شده نیز در روزهای آینده پایان مییابد.
اس��تاندار با قدردانی از رییس جمهور و اعض��ای هیأت دولت در تصویب
طرح حمایت از مردم زلزلهزده شهرستانهای سراب و میانه ،اظهار کرد :به فاصله کمتر از چند روز از وقوع این زمین لرزه در  ۲شهرستان استان ،تسهیالت
ویژه برای مردم این منطقه توسط دولت ،تصویب شد.
پورمحمدی در بخشی از سخنان خود از بانکهای استان خواست مشکالت موجود در زمینه پرداخت تسهیالت به متقاضیان دریافت تسهیالت بازسازی
منازل مس��کونی و اماکن دامی را رفع کنند .وی همچنین با اش��اره به افزایش قیمت مصالح س��اختمانی افزود :این موضوع ،باعث دلس��ردی و نارضایتی
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پیمانکاران از تس��ریع در تکمیل ساختوس��از واحدهای آسیبدیده از زلزله اخیر شده اس��ت که باید مسئوالن امر ،هرچه سریعتر تصمیم مناسب و عملیاتی
در این زمینه اتخاذ کنند.
اس��تاندار همچنین از رس��انه ملی و سایر رسانههای مکتوب و مجازی استان خواست که عملکرد استان در زمینه بازسازی مناطق زلزلهزده را اطالعرسانی
کنند.
در ادامه جواد رحمتی -معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تاندار گفت :فعالیتهای بس��یاری در مناطق زلزلهزده انجام ش��ده است که باید به فکر تسریع در
تکمیل واحدهای مسکونی روستایی و پرداخت کامل تسهیالت مقاومسازی واحدهای مسکونی و دامی روستایی باشیم.
سپس مهندس مهدیان با اشاره به همکاری مناسب بانکها در روند بازسازی مناطق زلزلهزده گفت :بدون همکاری و مشارکت بانکها ،امکان بازسازی
و مقاومسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده از بحرانهایی همچون سیل و زلزله وجود ندارد .وی همچنین از اقدامهای انجام شده در استان برای مدیریت
بازس��ازی و تعمیر و مقاومس��ازی واحدهای مسکونی روستایی قدردانی و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کامل بانکها و دستگاههای اجرایی استان قبل
از آغاز فصل سرما ،شاهد رفع تمامی مشکالت و استقرار مردم زلزلهزده شهرستانهای میانه و سراب در منازل خود باشیم.
در ادامه امیر قادری از هماهنگی و تعامل خوب مدیران استان در مدیریت زلزله شهرستانهای سراب و میانه قدردانی کرد و گفت :توجه به موضوعهای
پیشگیرانه از جمله موضوعهایی است که باید در کنار استفاده از تجهیزات و امکانات مدرن در مدیریت بحران به آن اهمیت داد.
در پایان فرمانداران شهرستانهای میانه و سراب و همچنین تعدادی از مدیران بانکهای استان از عملکرد خود در زلزله سال گذشته گزارش دادند.

بازدید معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن کشور از پروژههای مختلف استان البرز
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان البرز ،مهندس حقشناس-
معاون امور مس��کن ش��هری بنیاد مسکن کش��ور از پروژه در دست ساخت
کردان در شهرس��تان س��اوجبالغ ،پ��روژه محرومین گلدره در شهرس��تان
نظرآباد و پروژه مجتمع تجاری در شهرس��تان اش��تهارد بازدید ،روند انجام
کار در این طرحها و نیز آخرین فعالیتهای انجام ش��ده در این پروژهها را
مورد ارزیابی قرار داده و راهکارهای مختلفی را برای بهبود کیفیت پروژهها
ارائه کرد.

مهندس زمانی :ظرفیتهای قانونی برای توسعه روستایی باید به کار گرفته شود
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان فارس ،مهندس عطااهلل زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،دکتر محمدرضا رضایی کوچی -نماینده مردم
شهرس��تانهای جهرم و خفر در مجلس ش��ورای اسالمی و رییس کمیس��یون عمران مجلس ،مهندس شفیعیان -فرماندار ویژه شهرستان جهرم و مهندس
کارگرفرد -مدیر بنیاد مسکن شهرستان با مهندس محمدرضا شاملو -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور دیدار کردند.
ابتدا در این دیدار مهندس زمانی بر لزوم استفاده از ظرفیتهای قانونی برای بهرهگیری از همه مواهب توسعه روستایی و رسیدن به سهم برابر و عادالنه
در توسعه روستاها تأکید کرد .وی با بیان اینکه استان فارس در زمینه توسعه روستایی فراتر از متوسط کشوری عمل کرده است گفت :با اقدامهای جهادی
و مش��ارکت و همراهی مردمی بسیاری از شاخصهای توس��عه روستایی و محرومیتزدایی در این استان جهش چشمگیر داشته و فراتر از متوسط کشوری
در حال رشد است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان رسیدن به توسعه عادالنه و سهم برابر از توسعه روستایی را یک حق برای روستاییان محروم دانست.
مهندس زمانی با تش��ریح برخی از عملکردهای این نهاد در س��الی که گذش��ت افزود ۱۰۰ :درصد روستاهای باالی  ۲۰خانوار در استان دارای طرح هادی
هس��تند ،با اجرای این طرحها در س��ال گذشته در  ۴۱۰روستای دیگر ،ش��اخص اجرای طرح به  ۵۴درصد رسید که فراتر از متوسط شاخص کشوری است.
تاکنون این طرحها در تعداد  1264روستای استان اجرا شده است .وی همچنین تالش برای کاهش مهاجرتهای ناخواسته و شکلگیری مهاجرت معکوس
در روستاها را از جمله اقدامهایی دانست که در استان دنبال میشود و در این زمینه بنیاد مسکن با اعطای زمین به متقاضیان و بهویژه زوجهای جوان زمینه

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ماندگاری بیشتر را در روستاها فراهم کرده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان اینکه ترویج الگوی زندگی ساده و تأمین مسکن متناسب با سطوح درآمدی مردم از جمله اولویتهای توسعه روستایی
در این استان است گفت :در بسیاری از مناطق روستایی فارس این الگو دنبال شده و نتیجه مناسبی در مهاجرت معکوس و افزایش انگیزه زندگی در مناطق
روستایی داشته است.
مهندس زمانی در ادامه با بیان اینکه اعتبارهای مصوب برای اجرای طرحهای توسعه روستایی در استان مبلغ  ۴۹۲میلیارد ریال بوده که  ۳۶۷میلیارد ریال
آن تخصیص یافته است خواستار همراهی و مشارکت نمایندگان مجلس برای تأمین اعتبارها شد.
در پایان مهندس مهدی ش�فیعیان با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس�کن در این شهرس�تان خواس�تار تالش برای رفع و زدودن

همه جنبههای محرومیت از مناطق روستایی شد و گفت :عملکرد بنیاد مسکن در شهرستان جهرم نمونه عینی محرومیتزدایی و
خدمت بیمنت و جهادی است و تداوم آن موجب افزایش رضایتمندی روستاییان خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان سیستانوبلوچستان،
اعضای کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی ،مهندس مهدیان-
معاون بازس��ازی و مس��کن روس��تایی بنیاد مس��کن کش��ور ،مهندس
موهبت��ی -اس��تاندار ،دکتر مالک��ی -نماینده مردم شهرس��تان زاهدان
در مجلس ش��ورای اس�لامی ،مهندس بیج��ار -معاون ام��ور عمرانی
اس��تانداری ،مهندس پربار -شهردار زاهدان ،مهندس منبتی -مدیرکل،
مهندس محم��د جعفری -معاون عمران روس��تایی ،مهندس خمری-
سرپرست امور اجرایی ماشین آالت عمرانی ،صدیقیان -رییس حراست
و مهن��دس مرادزاده -جانش��ین رئیس س��تاد هماهنگی بنیاد مس��کن
اس��تان از مسیل سیستان ،مسیل ابوذر ،ستاد ساماندهی سکونتگاههای
غیررس��می حاش��یه شهر زاهدان ،محور آزادی ،کشاورز  8و  24متری والیت بازدید و از نزدیک در جریان روند اجرای طرحهای حاشیه نشینی بنیاد مسکن
استان در مناطق یاد شده قرار گرفتند.
در ادامه مس��ئولین بنیاد مسکن اس��تان نیز به تشریح برنامههای کاری ستادهای مستقر در حاشیه شهر زاهدان و همچنین تشریح برنامههای آتی در این
مناطق پرداختند.
س��پسمهندس مهدیان از ادامه دار بودن این طرحها خبر داد و گفت :با وجود مش��کالتی که در روند انجام کار وجود دارد اما کار به ش��کل قابلقبولی در
حال انجام است.
به گواه آمار ،شهرس��تان زاهدان در حاش��یه نشینی از ش��هرهای رتبه دار کشور است که اجرای این طرحها به همت بنیاد مسکن در آن از اولویت ویژهای
برخوردار است و میتواند در رفع معضالت این مناطق اثرگذار باشد.
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بازدید از پروژههای ساماندهی بنیاد مسکن

پیگیری بازنگری طرح هادی روستاهای شهرستان دماوند
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان تهران ،نشست مشترکی
با حضور مهندس محمدرضا ش��املو -معان عمران روس��تایی بنیاد مسکن
کشور ،صالحی -مدیرکل و مهندس خوئینی -معاون عمران روستایی بنیاد
مس��کن استان تهران و مهدی حیدری -فرماندار شهرستان دماوند در بنیاد
مسکن این شهرستان برگزار شد.
در این نشس��ت که مهندس حاجیعزیزی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
دماوند نیز حضور داش��ت در مورد مس��ائل و مش��کالت موجود در روستاها
بهویژه موضوع بازنگری طرح هادی بحث و تبادلنظر شد.
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چه عواملی سبب ریزش موهای سر میشوند؟
به غیر از مس��ئله توارث و ژنتیک که از مهمترین دالیل ریزش مو
در افراد هس��تند موارد مختلف دیگری هم در این زمینه وجود دارند
که استرس یکی از آنها میباشد .رنگ کردن دائمی موی سر نیز به
نوبه خود میتواند موجب ریزش مو و آس��یب رس��اندن به ریشه آن
باش��د .از طرفی ش��انه کردن بیش از اندازه موی سر هم در ریختن
تارهای مو بیتأثیر نیس��ت و جنس و نوع شانه سر هم در این مورد
مؤثر است ،بهطوری که اگر از شانهها و بُروسهای فلزی یا نایلونی
اس��تفاده شود موی س��ر کمتر دچار ریزش میگردد .بعضیها موقع
خش��م ،عصبانیت و نگرانی ،مرتب موهای خود را چنگ میزنند که
این نیز سبب ریخته شدن تارهای مو میشود .در زیر به سایر عوامل
ریزش موی سر اشاره کردهایم:
 -1تغییرات هورمونی بدن

خانمها ممکن است پس از زایمان یا طی دوره یائسگی به دلیل به
هم خوردن تعادل هورمونی دچار ریزش مو شوند .آقایان هم همراه
با افزایش سن و ایجاد مسئله هورمونی به این ریزش دچار میشوند.
البته افزایش سن در افراد هم دلیل دیگری میباشد.
 -2تأثیر داروها و قرصها

برخی از داروها مانند داروی ضد افس��ردگی ،ضد بارداری ،دارو یا
قرص ضد تش��نج ،داروی کم کاری یا ُپ��رکاری تیروئید و داروهای
مربوط به ش��یمی درمانی موجب ریزش ش��دید مو خواهد شد .البته
تأثیر این قرصها و داروها در افراد میتواند متفاوت باشد.
 -3بیماری لوپوس

لوپوس نوعی بیماری خود ایمنی اس��ت که میتواند موجب ریزش
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مو در برخی از اش��خاص گردد .متأسفانه داروهایی هم که برای آن
تجویز میشوند چندان تأثیر زیادی ندارد.
 -4کمبود ماده معدنی روی و آهن

بهطورکلی مواد معدنی بر ریشه مو اثرات مثبت دارند و افرادی که
دارای موهای ُپرپش��ت و انبوه میباشند معلوم است که کمبودی از
نظر داشتن مواد مختلف معدنی در بدن خود ندارند .اما در این میان
تأثیر ماده روی و آهن از همه آنها بیش��تر اس��ت و الزم است که در
خوراک و غذای خود به وجود آنها اهمیت دهیم.
 -5مسئله داشتن استرس

همانطور که در مقدمه اش��اره ش��د اس��ترس عامل مهمی در این
زمینه است و باید سعی کنیم که تا حد ممکن خود را از مشکالت و
عوارض حاصل از استرس دور نگه داریم .در استرس و نگرانی افراد
آرامش خود را از دس��ت میدهند و معمو ًال به موهای سرشان چنگ
میاندازند که سبب ریختن تارهای مو میشوند.
 -6اهمیت تغذیه

غذای روزانه ما باید حاوی مواد و ویتامینهای الزم باشد تا ایمنی
بدن و در نتیجه آس��یب نرس��یدن به موهایمان را تأمین کند .ضمن ًا
ش��وره سر نیز س��بب ریختن تارهای مو میشود که باید از شامپوی
ضد شوره برای جلوگیری از این مشکل استفاده کرد.
نگارش :الف -صامتی
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بسمه تعالی

قصص قرآن یا

تاریخ انبیاء

برگرفته از کتاب

از آدم تا خاتمالنبیین ص ّلی اهلل علیه و آله

آیتاهلل سید هاشم
رســولی محالتـی

خداون��د ابراهیم را با القابى چون َحنیفُ ،مس��لمَ ،حلی��م ،اَ ّواهُ ،منیب و
صدیق 1یاد كرده و یا اوصافى چون ش��اكر و سپاسگزار نعمتهاى خدا،
قان��ت و مطیع خالق توانا ،داراى قلب س��لیم ،عام��ل و فرمانبردار كامل
دس��تورهاى آفریدگار حكیم ،بنده مؤمن ،نیكوكار ،شایسته و صالح درگاه
پروردگار ،نام برده و وى را س��توده اس��ت و به منصبهایى چون امامت
و پیش��وایى مردمان ،برگزیدگى و شایستگى هر دو جهان و مقام خلّت و
دوس��تى خود مفتخر داشته اس��ت و از جمله الطاف بسیارى كه درباره او
مبذول داشته این است:
او را یكى از پیامبران اولوالعزم خویش قرار داده است؛

نبوت را در ُذر ّیه و نسل او گذارده است؛

به وى علم ،حكمت ،كتاب و شریعت داده است؛
ملك و هدایت خود را بدو عنایت فرموده است؛
درود و سالم مخصوص خود را بر او فرستاده است؛
خود و خاندانش را مشمول رحمت و بركات خویش ساخته است؛
او را به تنهایى ا ّمت واحده خوانده است؛

خانه كعبه را كه به دس��ت تواناى او بنا ش��ده بود ،قبله مردمان جهان
كرد؛
رنجهایى را كه براى اعالی کلمه توحید در آن س��رزمین داغ و سوزان
كش��ید بهصورت خاطراتى فراموش ناش��دنى درآورد و با تشریع مناسک
حج آن خاطرات غم انگیز را براى همیشه زنده و جاوید نگاه داشت.
 .1معنای حنیف ،ا ّواهُ ،میب و صدیق را در صفحه بعد مطالعه خواهید کرد.

دعاى گرم و عاش��قانه و تقاضاى ُپر معنی و عارفانه او را كه از س��ینه
اى س��وزان و قلبى لبریز از ایمان برخاس��ت و در آن صحراى خشك و
وادى بىآب و عل��ف طنین انداخت اجابت فرمود و دلهاى اهل عرفان
و قلبهاى عاش��قان حقجو را به س��وى فرزندان او متوجه ساخت و نیز
الط��اف و عنایات زیاد دیگ��رى كه در صفحات آینده م��ورد بحث قرار
خواهد گرفت.
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ابراهی��م خلیل(ع) از پیامبران بزرگوارى اس��ت ك��ه خداى تعالى بیش
از س��ایر انبی��اى خود او به عظمت یاد ك��رده و اوصاف حمیده و خصال
پس��ندیده او را در قرآن ذكر فرموده و قسمت زیادى از الطاف و عنایات
بیحد خود را درباره او تذكر داده است.

قسمت شانزدهم

اینها قس��متى از القاب و اوصاف و سایر افتخارات ابراهیم(ع) است كه
در قرآن كریم بدانها تصریح و اش��اره شده است و در اخبار و روایات و
آثار نیز قسمتهاى زیاد دیگرى ذكر شده است.
حال بد نیس��ت كه قبل از ورود به ش��رح حال آن پیغمبر عظیم الشأن
درباره برخى از این اوصاف و افتخارات ،توضیح مختصرى بدهیم.
«حنیف» بود كه لغت شناس��ان آن را به
از جمل��ه القاب آن حض��رت َ
ثابت در دین مس��تقیم ،جوی��اى دین حق ،پایدار در دی��ن و امثال اینها
معنى كردهاند« .ا ّواه» به كس��ى گویند كه با آه و ناله ،خش��یت و خوف
خود را از خداى تعالى اظهار كند و در روایات «ا ّواه» را ُپر دعا و ُپر گریه
معنى كردهاند.

ِیم» 2در سوره توبه معانى
ِیم أَ َل َّوا ٌه َحل ٌ
مفس��ران در تفسیر آیه «إِ َّن إِبْ َراه َ
بسیارى براى ا ّواه ذكر كردهاند ،مانند مهربان نسبت به بندگان ،مؤمن و
متضرع باشد و
كس��ى كه اهل یقین و جویاى آن باش��د ،عفیف و خاشع
ّ
تسبیح خدا گوید و بسیار یاد خدا كند و...

ابوعبیده كه یكى از دانش��مندان اهل لغت و تفسیر است ،معناى نسبت ًا
جامعى براى ا ّواه ذكر كرده و گفته :ا ّواه كس��ى است كه از روى ترس و
بیم آه كشد و با یقین به اجابت پروردگار و مالزمت طاعت و فرمانبردارى
وى به درگاهش تضرع و زارى نماید.
«منیب» به معناى انابه كننده و كسى است كه با اخالص در عمل به
درگاه خداى تعالى رجوع كند.
 .2سوره توبه ،آیه .114
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«صدیق» به ش��خصى گویند كه بس��یار راس��تگو باش��د و هرچه را
مىگوید ،خود انجام دهد و هر چه را انجام دهد بگوید و بهطور خالصه
گفتار و ك��ردارش یكدیگر را تصدیق كند و اخت�لاف و تناقضى میان
قول و فعلش نباشد.
چرا ابراهیم ،خلیل خدا شد؟
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خلیل به معناى دوستى است كه خللى در محبت و دوستى او نباشد.
طبرس��ى(ره) در تفس��یر آیه « َواتَّخَ َذ َُهّ
ِیم خَ لِیلاً » در سوره نساء
الل إِبْ َراه َ
مىگوی��د« :ام��ا اینكه ابراهیم خلیل دوس��ت خدا بود ،یعنى دوس��تدار
دوس��تان خدا و دشمن دشمنان خدا بود و اما منظور از اینكه خدا خلیل
و دوس��ت ابراهیم بود ،یعنى او را در برابر دش��منان و بداندیشان یارى
مى كرد .چنانكه از آتش نمرود نجاتش داد و آن را بر وى س��رد كرد و
در داس��تان ورود به مصر ،به شرحى كه پس از این خواهد آمد ،او را از
پادشاه مصر محافظت فرمود و او را امام و پیشواى مردم قرار داد».1
برخى در تفسیر آن گفتهاند یعنى خدا او را بهطور كامل دوست داشت
و ابراهیم نیز به همین گونه به خدا محبت داشت.2
در احادیث علّتهاى جالب و آموزندهای براى آن ذكر ش��ده است .از
آن جمله در حدیثى كه صدوق(ره) در علل الش��رایع و عیون االخبار از
امام صادق(ع) روایت كرده آن حضرت فرمود« :اینكه خداوند ابراهیم را
خلیل خود قرار داد ،براى آن بود كه احدی را از در خانه اش بازنگرداند
و از احدى جز خداى عز و جل سئوال نكرد».3
در حدیث كلینى(ره) اس��ت كه امام صادق(ع) فرمود :ابراهیم میهمان
دوس��ت بود و هرگاه میهمان نداش��ت براى پیدا كردن میهمان از خانه
بی��رون مى رف��ت و درهاى خانه اش را قفل مى ك��رد و كلیدهاى آن
را هم��راه خود مى ب��رد ،تا روزى درها را بس��ت و بیرون رفت و چون
بازگش��ت درها را باز دید و ش��خصى را که همانند مردی بود در خانه
خود مش��اهده كرد ،بدو گفت« :اى بنده خدا به اجازه چه كس��ى وارد
این خانه شدى؟»
در پاس��خ گفت« :به اجازه پروردگارم» و این جمله را س��ه بار تكرار
كرد.
ابراهیم(ع) دانست كه او جبرئیل است و خداى را سپاس گفت.
سپس رو به ابراهیم گفت« :پروردگار تو مرا نزد بنده اى از بندگانش
كه او را خلیل خویش گردانیده فرستاده است».
ابراهیم پرسید« :به من بگو آن بنده چه كسى است كه تا هنگامی که
زنده هستم خدمتش را انجام دهم (و خدمتگزار او گردم)؟».

پرسید« :به چه علت؟»
گفت« :بدان سبب كه تاكنون از احدى چیزى نخواسته اى و تاكنون
چیزى از تو درخواست نشده است كه در جواب آن «نه» گفته باشى».4
براستى معناى دوس��ت هم همین است كه از احدی جز دوست خود
چیزى نخواهد.
در حدیث دیگرى اس��ت كه ش��خصى از امام صادق(ع) پرسید كه به
چه علّت خ��دا ابراهیم را خلیل خود گردانید؟ حض��رت فرمودند :براى
سجده بسیارى كه بر زمین مى كرد.5
در روای��ت دیگرى آمده اس��ت ك��ه جابر انصارى گوید« :از رس��ول
خدا(ص) ش��نیدم كه مى فرمود :خداوند ابراهیم را خلیل خود نكرد جز
ب��دان خاطر كه ابراهیم بینوایان و م��ردم دیگر را خوراك مى داد و در
وقتى كه مردم در خواب بودند ،براى خدا نماز مى گزارد».6
در داس��تان نزول فرش��تگان براى عذاب قوم لوط ،به شرحى كه در
داس��تان لوط خواهد آمد ،از امام صادق(ع) روایت شده است كه فرمود:
«همین كه فرش��تگان به خانه ابراهیم آمدند ،حضرت گوس��اله بریانى
براى آنها آورد و به آنها فرمود كه بخورید .فرش��تگان گفتند« :ما نمى
خوریم تا به ما بگویى بهاى آن چیست؟» ابراهیم گفت« :چون خوردید
الل» بگویید.
لحم ُد هِّ
«ب ِ ِ
سم اللهّ » بگویید و چون از خوردن فراغت یافتید «اَ َ
در این وقت جبرئیل رو بههمراهان خود كرد و گفت« :خدا حق دارد كه
چنین شخصى را خلیل خود گرداند».7
عل��ى بن ابراهیم در تفس��یر خود از امام باق��ر(ع) روایت مى كند كه
ّ
ابراهیم(ع) نخس��تین كسى بود كه ریگ برای او بهصورت آرد در آمد،
به این ش��رح كه هنگامى براى قرض كردن خوراكى به سوى دوستى
كه در مصر داشت حركت كرد ،ولى او در منزل نبود و ابراهیم نخواست
با خورجین خالى به منزل بازگردد ،از این رو وقتى برگش��ت آن را پر از
ریگ كرد و به خانه آمد و چون از ساره خجالت مى كشید( ،كه بگوید
دوستم در خانه نبود و خورجین پر از ریگ است) االغش را پیش ساره
رها كرد و خود داخل اتاق شد و خوابید.
س��اره بیامد و خورجین را باز كرد و بهتری��ن آردها را در آن دید ،بى
درن��گ مقدارى را خمیر كرده و نان��ى پخت و غذاى لذیذی آماده كرد
و ن��زد ابراهی��م آورد .ابراهیم پرس��ید« :این غذا و ن��ان را از كجا تهیه
ك��ردى؟» گفت« :از آن آردى كه از نزد خلیل (دوس��ت) مصرى خود
آوردى!» ابراهیم گفت« :آرى او خلیل من است اما مصرى نیست» .از
همین جا مقام «خُ لّت» به وى داده ش��د و پس از آن خدا را ش��كر كرد
و به خوردن آن مشغول شد.8
ادامه دارد

گفت« :تو همان خلیل خدا هستى».
 .1مجمع البیان ،ج  ،6ص .391
 .2همان .ج  ،3ص .116
 .3علل الشرایع ،ص 23؛ عیون ،ص .231
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 .4فروغ کافی ،ص .217
 .5علل الشرایع ،ص .13
 .6همان .ص .23
 .7همان .صص .23-24
 .8تفسیر قمی ،ص .141

ادامة مطلب؛ نقش امر به معروف و
نهی از منکر در تربیت

 .1تحریم.6 /
 .2مریم.55 /
 .3لقمان.13 /
 .4لقمان.19-17 /
 .5وسائل ،ج  ،3ص .12
 .6وسائل ،ج  ،3ص .12

ابراهیم امینی

نمایند».7
بنابرای��ن ،پدران و مادران وظیفه دارند به وس��یله امر به معروف و نهی
از منکر در تربیت فرزندانش��ان و اصالح بدیهای آنان کوش��ش نمایند.
والدین بای��د همواره و در همه حال مراقب فرزندان خود باش��ند .اوضاع
و ش��رایط جس��مانی و روانی آنان را مورد توجه ق��رار دهند .به ویژگیها
و خصوصی��ات جس��مانی و نفس��انی هر ی��ک از آنان توج��ه نمایند .در
فرصتهای مناس��ب آنان را به کارهای نیک و صفات پسندیده امر کنند
و اگر خوی زش��ت یا رفتار ناروایی را مش��اهده کردند ،به وس��یله پند و
نصیحت ،یا توجه و بیان مفاس��د ،یا نهی زبانی و عنداللزوم با تنبیه ،او را
از عمل زش��ت باز دارند .در موارد الزم میتوانند با کارشناس��ان اخالق و
تعلیم و تربیت اسالمی مشورت نمایند.
البت��ه امر به مع��روف و نهی از منکر در مورد کودکان از حساس��یت و
ظرافت خاصی برخوردار اس��ت که کوچکترین اش��تباه آن ،عواقب و آثار
بدی را بههمراه دارد .پدر و مادر باید قب ً
ال با مس��ایل تعلیم و تربیت آشنا
باش��ند و ویژگیهای مراحل مختلف رشد کودک و خصوصیات جسمانی
و روان��ی هر یک از آنان را بشناس��ند و با رعایت مراتب امر به معروف و
نهی از منکر ،میتوانند در مورد تربیت ،از این وسیله استفاده نمایند .آنچه
از همه مؤثرتر اس��ت این که پدر و مادر با اخالق نیک و رفتار پس��ندیده
خود ،برای فرزندانش��ان الگو باش��ند و با عمل ،آن��ان را به کارهای نیک
دعوت نمایند.
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یکی از موارد مهم امر به معروف و نهی از منکر ،امر و نهی پدر و مادر
نس��بت به فرزندان میباشد که ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر
شامل آن نیز میشود.
ب��ه عالوه ،از بعضی آیات و احادیث اس��تفاده میش��ود که مس��ئولیت
س��نگین تربی��ت و اصالح فرزندان ،بر عهده والدی��ن و بهویژه پدر نهاده
شده است .بنابراین باید از طریق امر به معروف و نهی از منکر آنان را به
نیکی دعوت و از بدی باز دارند .برای نمونه:
در قرآن میگوید« :ای کسانی که ایمان آوردهاید خود و خانواده خود را
از آتشی که هیزم آن مردم و سنگها هستند نگه دارید».1
درباره حضرت اس��ماعیل میگوید« :خانواده خود را به نماز و زکات امر
میکرد و نزد پرودگارش پسندیده بود».2
از لقمان نقل میکند که به فرزندش میگفت« :آن هنگام که لقمان به
پس��رش گفت -در حالی که او را پند میداد -پسرم به خدا شرک میاور،
زیرا شرک ستمی بزرگ است».3
باز هم به پس��رش گفت :پس��رم نماز را بر پا دار و امر به معروف و نهی
از منک��ر ک��ن و بر آنچه بر تو رس��د صبر کن که ای��ن از کارهای بزرگ
اس��ت .به تکبر از مردم روی مگردان و با خودپس��ندی بر زمین راه مرو،
زیرا خدا تکبرکنندگان و فخرفروش��ان را دوست ندارد .در راه رفتن میانه
روی را برگزی��ن و صدای��ت را کوتاه کن زیرا ناخوشترین صداها صدای
خران است».4
«حض��رت ص��ادق از پدرش ام��ام باقر(ع) نق��ل کرده ک��ه فرمود :ما
فرزندانمان را در سن پنج سالگی امر به نماز میکنیم ولی شما فرزندانتان
را در سن هفت سالگی به نماز خواندن امر کنید».5
«معاویه بن وهب میگوید :به امام صادق(ع) عرض کردم :کی کودک
وادار به نماز میشود؟ فرمود :بین هفت و شش سالگی».6
«حضرت صادق(ع) (در حدیثی) فرمود :ما کودکانمان را در س��ن هفت
س��الگی امر به روزه میکنیم به مقدار توانشان دستور میدهیم تا ظهر یا
کمتر یا بیش��تر روزه بگیرند ،وقتی تشنگی یا گرسنگی بر آنان غلبه کرد
افط��ار میکنند .این کار را میکنیم تا ب��ه روز گرفتن عادت کنند و توان
بیابند .پس شما کودکانتان را در سن نه سالگی به روزه گرفتن امر کنید،
ت��ا وقتی که طاقت تحم��ل دارند ،وقتی عطش بر آن��ان غلبه کرد افطار

قسمت نهم
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«اسالم و تعلیم و تربیت»

تشویق

همه انسانها حتی بزرگساالن ،تا آخر عمر نیاز به تشویق دارند .تشویق
موجب رغبت و دلگرمی و نش��اط و تحرک میشود و انسان را به جدیت
وادار میکند .انسانی که مورد تشویق قرار گیرد احساس آرامش و رضایت
خاطر و اعتماد به نفس میکند و برای جدیت بیشتر و تحمل دشواریها
آماده میگردد .برعکس ،اگر مورد نکوهش یا ناسپاسی قرار گرفت دلسرد
و بیرغبت میش��ود و احس��اس حقارت و ضعف میکن��د ،بهگونهای که
توان خویش را از دس��ت میدهد و نمی تواند حتی از استعدادهای موجود
خویش نیز استفاده کند.
تش��ویق ،حس خودپسندی و حب ذات انسان را اقناع میکند و موجب
قوت قلب و نش��اط میش��ود .برعکس ،نکوهش و ناسپاس��ی شخصیت
انس��ان را تحقیر مینماید و موجب افس��ردگی و م�لال میگردد .وجود
تش��ویق و تنبیه برای پرورش انس��انها یک امر ضروری است زیرا اگر
نیکوکاران و بدکاران در نظر دیگران یکس��ان باش��ند موجب دلس��ردی
 .7وسائل ،ج  ،7ص .168
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نیکوکاران در نیکوکاری و جرأت بدکاران در ادامه تبهکاری خواهد شد.
در تربیت اس�لامی نیز افراد نیکوکار و افراد تبهکار یکس��ان بش��مار
نرفتهان��د .از نیکوکاری تعریف و تحس��ین بهعمل آم��ده و از تبهکاری
مذمت ش��ده اس��ت .به نیکوکاران وعده پاداش نیک داده ش��ده و برای
بدکاران عذاب و کیفر مقرر گشته است.
قرآن پر اس��ت از وعد و وعید ،بشارت و انذار لیکن در تربیت اسالمی
بر تشویق بیش از تنبیه تکیه شده است .همه بشارتهای قرآن بهمنظور
تشویق نیکوکاران نازل شده است.
در قرآن میگوید« :ما حقایق قرآن را سهل و آسان به زبان تو آوردیم
تا اهل تقوا را بشارت دهی و معاندان لجوج را بترسانی».1
و میفرماید« :ای پیامبر به کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام
دادهاند بش��ارت بده که جایگاه آنان در قیامت ،باغس��تانهایی است که
نهرهای آب در آن جاری است».2
در احادیث نیز تأکید شده که مردمان خوب و بد نباید نزد شما مساوی
باشند.
از باب نمونه« :امیرالمؤمنین(ع) به مالک اش��تر مینویس��د :نیکوکار و
بدکار نزد تو مس��اوی نباش��د زیرا موجب این میشود که نیکوکاران در
احسان کردن بیرغبت شوند و بدکاران به بدکاری عادت کنند».3
دانشمندان تعلیم و تربیت و روانشناسان نیز موضوع تشویق و نکوهش
و بیتفاوتی مربیان را نسبت به رفتار جمعی از کودکان مورد آزمایش قرار
داده و تأثیر فوق العاده تش��ویق را در موفقیت آنان به اثبات رسانیدهاند.
همچنین آثار بد نکوهش را در افراد دیگر مشاهده نمودهاند.
بنابرای��ن ،تش��ویق را میتوان یکی از عوامل مه��م و روشهای مؤثر
تربیت دانست که اولیاء و مربیان میتوانند از آن استفاده کنند.
تشویق عبارت است از قول یا عملی که از فعل فاعل قدردانی میکند
و میس��تاید .مانند :آفرین ،احسنت ،بارکا ،...متش��کرم ،خوشنود شدم
و مانند :تقدیم هدیه ،خرید اس��باب بازی ،لباس و کفش نو ،ش��کالت،
ش��یرینی ،کتاب داس��تان ،مداد رنگی و مانند :گردش ،مسافرت و مانند:
لبخن��د زدن ،در آغوش گرفتن ،بوس��یدن ،برایش قص��ه گفتن و مانند:
اظهار رضایت کردن ،تعری��ف و تمجید نمودن ،نمره خوب دادن ،مدال
دادن ،سر صف معرفی کردن ،پول دادن و امثال اینها.
اولی��اء و مربیان باید با توجه به مقدار س��ن و درک فرد مورد تربیت و
اوضاع و ش��رایط خاص زندگی و ارزش و اهمیت کار او ،نوع تش��ویق و
مقدار آن را انتخاب نمایند.
کودک در س��الهای اولی��ه زندگی بیش از هر چیز ب��ه جلب رضای
والدین و اظهار محبت ،بوسهها ،خندهها ،نوازشها و پرستاریهای آنان
نیاز دارد .الزم است تشویقها نیز در همین طریق باشد.

 .1مریم.57 /
 .2بقره.25 /
 .3نهج البالغه ،نامه .53
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وقتی بزرگتر ش��د به آفرین گفتن ،شکالت و شیرینی ،اسباب بازی و
گردش یا مهمانی رفتن و ش��نیدن داستان بیشتر عالقه دارد .تشویقها
نیز بهتر است از همین طریق باشد.
وقتی بزرگتر ش��د به فوتبال ،ورزش ،کتاب داستان ،تعریف و تمجید،
کفش ،لباس نو ،هدیه ،نمره خوب ،مس��افرت و انعام ،بیشتر عالقه دارد.
خوب است تشویقها نیز از همین طریق انجام گیرد.
وقتی بزرگتر ش��د به مس��ئولیت پذیرفتن ،مورد مش��اوره قرار گرفتن،
قهرمان شدن ،مدال گرفتن و در حضور جمع معرفی شدن ،بیشتر عالقه
پیدا میکند که خوب است تشویقها نیز از همین طریق باشد.
آنچ��ه در موارد مختلف تش��ویق ،موجب جدیت انس��ان مورد تربیت
میش��ود ،جل��ب رضایت پدر و مادر یا معلم یا دوس��تان یا س��ایر مردم
میباشد .تصور این که ذات انسان و عمل او مورد توجه و پسند دیگران
واقع شده او را به حرکت و جدیت وادار میکند.
الزم اس��ت اولیاء و مربیان ،از سنین نوجوانی به بعد بلکه مقداری هم
جلوتر ،اهمیت جلب رضایت و خشنودی خدای متعال را نیز مطرح سازند
و از این طریق هم فرد مورد تربیت را مورد تش��ویق قرار دهند .کودک
باید به تدریج بفهمد که جلب رضای خدا نیز بس��یار اهمیت دارد و باید
مورد نظر قرار گیرد.
کوتاه س��خن این که تشویق یکی از روشهای مؤثر تربیتی است که
اولیاء و مربیان میتوانند از آن استفاده نمایند .وقتی یک رفتار یا اخالق
یا کردار نیک را از کودک مش��اهده کنند ،به وس��یله یک عمل مناسب،
اظه��ار رضایت نمایند .کودک در اثر این تش��ویق ،ب��ه کار خود دلگرم
میشود و در تکمیل و ادامه آن جدیت خواهد کرد.
در اینج��ا تذکر یک نکت��ه مهم را الزم میدانم :گرچه تش��ویق یک
وسیله مؤثر تربیتی است لیکن بیخطر هم نیست .خطر آن در این است
که بهصورت رشوه در آید و اعمال کودک به پاداش وابسته شود .امکان
دارد ک��ودک پرتوقع و طلبکار پرورش یاب��د و در همه جا انتظار پاداش
داش��ته باش��د .چنین فردی وقتی هم بزرگ شد در برابر هر عملی توقع
پاداش عملی یا معنوی خواهد داشت .از همه کس طلبکار میشود ولی
خودش احس��اس مسئولیت نمی کند .حتی در برابر انجام وظایف قانونی
یا اجتماعی یا شرعی خود نیز توقع پاداش خواهد داشت .در صورتی که
جامعه چنین شهروندی را دوست ندارد.
بنابراین ،اولیاء و مربیان باید بیش از تشویق ،بر وظیه شناسی و انجام
وظیفه تکیه کنند .حتی تش��ویقهای خود را در برابر انجام وظیفه انجام
دهند .غذا خوردن ک��ودک ،درس خواندن او ،کمک کردن به خانواده و
رعای��ت اخالق و آداب اجتماعی ،همه اینها برای کودک وظیفه اس��ت.
باید بهعنوان وظیفه آنها را انجام دهد و اگر در مواردی تشویق میشود
باید بدین عنوان باش��د که چون به وظیفه ات عمل نمودهای تش��ویق
میشوی.
ادامه دارد
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با راهب��ری دفتر امور هماهنگی ماش��ینآالت از طریق برنامه ریزیهای
م��دون ،کنترل بودجه مصوب س��الیانه امور اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی
اس��تان ها ،پیگیری و دریافت گزارشها در بازههای سه ماهه از دفتر برنامه
ریزی و بودجه و بررسی و تحلیل گزارش ها ،برگزاری نشستهای منطقهای
و ارائ��ه راهکارهای الزم در مورد نحوه ثبت و کنترل بودجه به مدیران امور
در هر استان ،نتایج خوب و قابلقبولی در عملکرد بودجه ماشینآالت کشور
در سال  1398محقق گردید.
در ذیل به تحلیل بودجه عملکرد س��ال  1398امور اجرایی و ماشینآالت
عمرانی استانها و همچنین مقایسه روند رشد ارزش ریالی فعالیتهای این
امور در چند سال گذشته میپردازیم.
ب��ا توجه به اینكه اج��رای پروژهه��ا (پیمانی و امانی) نق��ش ویژه ای در
عملکرد اقتصادی این امور دارند ،با اجرای برنامه استراتژیک تالش گردیده
تا ضمن افزایش سود ،رابطه مستقیمی میان شاخصهای عملکردی ارزیابی
استانها و بازده اقتصادی فعالیتها به وجود آید .در این زمینه ارزش ریالی

فعالیت امور اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی استانها از  3/139میلیارد ریال
در سال  97به  5/416میلیارد ریال در سال  98افزایش و سود حاصله نیز از
 674میلیارد ریال به  1/272میلیارد ریال افزایش یافته است.
ارزش ریالی فعالیت سال  1398امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی استانها
 5/416میلیارد ریال بوده که نسبت به سال  1397حدود  173درصد افزایش
داش��ته است .همچنین س��ود س��ال  98امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی
اس��تانها  1/272میلیارد ریال بوده که نس��بت س��ال  97حدود  189درصد
افزایش داشته است.
نسبت سود به سرمایه امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی استانها در سال
 1398در حدود  53درصد میباشد که با توجه به شرایط کاری کشور در این
سال ،قابل تقدیر میباشد.
مطابق فرم بودجه درآمد امور اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی استانها در
چند س��رفصل متفاوت تفکیک شده اس��ت که در سال  1398درصد نسبت
درآمدی هر سرفصل به کل درآمد مطابق نمودار ذیل میباشد:

مقایسه درصد هر سرفصل درآمدی نسبت به کل درآمد در سال 98

نم��ودار س��مت راس��ت مؤی��د نق��ش ویژه
پروژههای امانی اجرای طرح هادی روس��تاها
در سبد کاری ماشینآالت میباشد.
مقایس��ه درآمد ،هزینه و س��ود فعالیتهای
امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی استانها در
 5س��ال گذشته به ش��رح جدول و نمودار ذیل
میباشد.
مقایسه درآمد ،هزینه و سود امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی استانها در  5سال گذشته (میلیارد ریال)
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با مقایس��ه عملکرد دوره  5ساله میتوان گفت درآمد بیش از  291درصد،
س��ود  309درصد و هزینه  286درصد رش��د داشته است با مقایسه این سه
ع��دد میت��وان نتیجه گرفت درص��د افزایش هزینه تح��ت کنترل بوده که
از عوامل مؤث��ر در این مورد میتواند به اجرای اس��تراتژیهای برنامه افق
 1404دفتر امور هماهنگی ماشینآالت و پایشهای مربوطه و راه اندازی و
بهرهبرداری از سامانه  AVLاشاره نمود.
دفتر امور هماهنگی ماش��ینآالت با برنامه ریزی در زمینه ارتقاء عملکرد
و افزای��ش راندمان کاری دس��تگاه ها ،امور اجرایی وماش��ینآالت عمرانی

فتح قله شیرکوه

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گیالن ،به مناسبت فرا
رس��یدن عید س��عید غدیرخم ابراهی��م صفی زاد -همکار بنیاد مس��کن
شهرس��تان صومعه س��را به قله  4075متری شیرکوه در شهرستان تفت
استان یزد صعود کرد.
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اس��تانها را در کنار اجرای پروژههای امانی به س��مت اج��رای پروژههای
پیمانی ،راه اندازی و تولید ایس��تگاههای تولید مصالح نظیر :ش��ن و ماس��ه
(س��نگ ش��کن) ،آس��فالت ،بتن و ...هدایت نمود .با اجرای این موارد ضمن
ایجاد درآمد پایدار ،سود ماشینآالت درحد قابل توجهی افزایش یافته است.
عملکرد اقتصادی فوق الذکر با وجود ایفای نقش ناوگان ماشینآالت بنیاد
در انج��ام وظایف حاکمیتی (نظیر بازس��ازی و ،)...ک��ه بدون نگاه اقتصادی
انجام میگیرد ،حاصل ش��ده است که این موضوع مؤید عملکرد مثبت امور
اجرایی و ماشینآالت استانها در انجام وظایف محوله میباشد.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان آذربایجان شرقی
دیدار نماینده مجلس شورای اسالمی با مدیرکل بنیاد مسکن استان

به گ��زارش روابط عموم��ی ،حجتاالسالموالمس��لمین بنابی -نماینده
مردم شهرس��تان بناب در مجلس ش��ورای اس�لامی و هیئ��ت همراه با
مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان دیدار و در مورد مس��ائل
و مش��کالت طرحهای عمرانی روس��تاهای شهرس��تان بناب به بحث و
تبادلنظر پرداختند.
در ابت��دا مهن��دس باباپور با قدردانی از مس��اعدت نماین��دگان مردم در
مجلس ش��ورای اسالمی و سایر مس��ئولین از بنیاد مسکن گفت :روستاها
بیش از پیش مستحق ارایه طرحهای عمرانی ،فرهنگی ،رفاهی ،بهداشتی
و ...میباش��ند و این نهاد نیز تاکنون در بهس��ازی واحدهای مس��کونی و
معابر روس��تایی با اجرای طرح هادی و ...از هیچ تالش��ی دریغ ننموده و
نخواهد کرد.
در ادامه حجتاالسالموالمسلمین بنابی با بیان مطالبی گفت :بنیاد مسکن با کمترین اعتبارهای ممکن ،صرفه جویی ،استفاده از مصالح بومی
و س��ایر راهکارها توانس��ته چهره روس��تاها ،بهویژه مناطق محروم و دورافتاده را دگرگون نماید و قول مساعد داد تا در زمینه پیگیری تخصیص
اعتبارهای عمرانی ،نهایت تالش خود را بهعمل آورند.
س��پس رفیعی -فرماندار شهرس��تان بناب با سپاس از عملکردهای بنیاد مسکن خواستار افزایش فعالیتهای توسعه روستایی در این شهرستان
شد و اظهار داشت :در یک سال گذشته روستاهای بزرگ این شهرستان عملیات بهسازی داشتهاند و طرح قیر یارانهای باعث همگرایی و جذب
مشارکت بنیاد مسکن و دهیاریها شده است.
رفیعی در پایان ابراز امیدواری کرد که کارهای عمرانی ادامه داشته باشد.

بندهای که مطیع پدر و مادر و پروردگارش باشد روز قیامت در باالترین جایگاه است -حضرت محمد(ص)
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به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت گرامیداشت هفته دولت در مراسمی با
حضور مهندس نوری -نماینده مردم شهرستان بستانآباد در مجلس شورای
اس�لامی و الهیاری -فرماندار ،مهندس طهماسبپور -مدیر بنیاد مسکن و
گروهی از مس��ئولین شهرستان اجرای آسفالت روستای شیرینبالغ از توابع
شهرستان بستانآباد افتتاح و مورد بهرهبرداری اهالی روستا قرار گرفت.
در ابتدا مهندس طهماس��بپور گزارشی از مبلغ اعتبار هزینه شده برای
اج��را و اتمام این پ��روژه را ارائه داد و گفت :برای اج��رای طرح هادی و
سنگفرش و اجرای آسفالت روستای شیرینبالغ اعتباری بیش از  4میلیارد
و  600میلیون ریال هزینه شده است.
در ادام��ه دکت�ر الهی�اری بنیاد مس�کن را یک نه�اد انقالب�ی خدمتگزار دانس�ت و گفت :بنیاد مس�کن نقش وی�ژهای در
محرومیتزدایی بهویژه در روس�تاها دارد که امیدواریم با همکاری بیش��تر بین دس��تگاههای اجرایی شهرستان برای ارائه خدمات به
مردم درزمینه اجرای طرحهای متنوع ،موفق عمل نماییم.
در پایان مهندس نوری خاطر نش��ان کرد :بنیاد مس��کن یکی از یادگارهای گرانبها و ارزش��مند امام(ره) میباشد که از بدو تأسیس تاکنون آثار
درخشانی در عرصه مسکن در استان و کشور به جای گذاشته است و ما هم تالش میکنیم با پیگیریهای مستمر با تأمین اعتبار الزم در عمران
و آبادانی روستاها گامهای مؤثریبرداریم.

افتتاح و بهرهبرداری از اجرای آسفالت معابر روستای برازین

به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و با حضور
مهندس محرمزاده -نماینده مردم شهرستانهای اهر و هریس در مجلس
ش��ورای اس�لامی ،دکتر خاکپور -فرماندار و بخشدار مرکزی و مدیر بنیاد
مس��کن شهرستان ،از اجرای آسفالت معابر روستای برازین از توابع بخش
مرکزی شهرستان هریس با حضور اهالی در روستا افتتاح شد.
در ابتدا مهندس قهرمانیان -مدیر بنیاد مسکن شهرستان هریس با ارائه
گزارشی گفت :برای اجرای آس��فالت معابر و اجرای طرح هادی روستای
برازین اعتباری به مبلغ  3میلیارد و  500میلیون ریال هزینه شده است.
در ادامه مهندس محرمزاده طی سخنانی گفت :دیدگاه بنیاد

مس�کن توسعه پایدار روس�تاها ،جلوگیری از مهاجرت و خالی شدن از سکنه و ایجاد مهاجرت معکوس میباشد و این نهاد
مقدس یکی از نهادهای به یادگار مانده از امام(ره) و بازوی توانمند دولت در تغییر چهره روستاها میباشد.
در پایان دکتر خاکپور گفت :مش�کالت روستاها باید با تخصص مجموعه کارشناسان بنیاد مسکن مرتفع شود چرا که این
نهاد میتواند در همه حوزههای روس�تایی نقش مؤثر و کلیدی داش�ته باش�د و جا دارد که با برنامهریزی دقیق از توانمندیهای

بنیاد مسکن در ایجاد اشتغال و امید به زندگی در روستاها نیز بهرهبرداری شود.

دیدار فرماندار با مدیرکل بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،خانی -فرماندار و الماسی -مدیر بنیاد مسکن
شهرس��تان ورزقان با مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار
و در مورد مس��ائل و مشکالت طرحهای عمرانی روستاهای شهرستان به
بحث و تبادلنظر پرداخته و تصمیمهای الزم را اتخاذ نمودند.
در ابتدا مهندس باباپور از تعامل و همکاری فرمانداری و بخش��داری با
مجموعه بنیاد مس��کن اس��تان قدردانی کرد و خواستار مشارکت بیش از

با فریب و نیرنگ کار مکن پس همانا آن صفت فرومایگان است -امام علی(ع)
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به گزارش روابط عمومی ،محمدباقر خانی -فرماندار شهرس��تان ورزقان
بههم��راه بخش��دار مرک��زی ،مدیر بنیاد مس��کن و تعدادی از مس��ئولین
ادارههای شهرس��تان از روستای محروم دنگاه از توابع بخش مرکزی این
شهرستان بازدید کردند.
در ادامه خانی به اتفاق مس��ئولین شهرس��تان با اهالی دیدار و دس��تور
ی برای رفع مش��کالت اهال��ی را داد .وی همچنین از
رس��یدگی و پیگیر 
نزدیک مس��ائل و مشکالت طرحهای عمرانی ،آب شرب ،کشاورزی ،گاز
و دیگر ضروریات روستا از جمله اصالح معابر و آسفالت راههای روستایی
را بررسی کرده و قول مساعد داد تا با تأمین و تخصیص اعتبار الزم و نیز با مشارکت مردم و مسئولین شهرستانها همه روستاها از نعمت برق،
آب ،گاز و دیگر وسایل ضروری بهرهمند خواهند شد.
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بازدید فرماندار از روستای فاقد امکانات دنگاه

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

پیش بخش��داری و دهیاران در اجرای طرحهای عمرانی ش��د .وی همچنین با بررسی فعالیتهای انجام یافته توسط این نهاد قول همکاری الزم
را برای حل مشکالت بعضی از روستاهای شهرستان داد.
در ادامه خانی با س��پاس از فعالیتهای بنیاد مس��کن ،تعامل مجموعه فرمانداری ،بخش��داری و دهیاران با بنیاد مسکن را برای توسعه عمران
و آبادانی روس��تاها ضروری دانس��ت .وی خدماترسانی بهینه به مردم را مهمترین وظیفه دانست و از مسئولین دستگاههای اجرایی بهویژه بنیاد
مسکن خواست در بخشهای شهری و روستایی ،توسعه پایداری روستایی ،جلوگیری از مهاجرت مردم از روستاها به شهر ،رضایتمندی مردم و
فراهمسازی امکانات بیشتر مساعدت الزم را انجام دهند.
فرماندار در پایان بر ادامه مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی و اجرای طرح هادی روستایی در روستاهای شهرستان تأکید کرد و تصریح
نمود :دستگاههای اجرایی ،بخشداران و دهیاران باید زمینه همکاری با بنیاد مسکن را در روستاها فراهم کنند.

مراسم معارفه سرپرست بنیاد مسکن شهرستان اسکو

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور رضی منش -فرماندار شهرستان
اس��کو و طی حکمی از س��وی مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان،
رحمان حس��نزاده بهعنوان سرپرست بنیاد مسکن شهرستان اسکو منصوب و از
تالشه��ای مهندس حامد احمد طی دوران تصدی مدیریت قبلی با اعطای لوح
سپاس و هدایایی تجلیل بهعمل آمد.
در این مراس��م رضی منش ،بنیاد مس��کن را یکی از نهادهای انقالبی معرفی کرد
که به دنبال توسعه و آبادانی روستاهای شهرستان است .وی یادآور شد :بنیاد مسکن
در سالهای گذشته طرحهای عمرانی مناسبی را در مناطق محروم شهرستان عملی
کرده است که افزایش سطح نسبی رفاه و بهداشت در محیط روستاها با تهیه و اجرای طرح هادی از جمله مهمترین این فعالیتها است.
فرماندار شهرس��تان اس��کو با قدردانی از تالشهای مدیریت سابق بنیاد مسکن شهرستان گفت :تعامل با سایر دستگاههای اجرایی و همکاری در
اجرای برنامهها و طرحهای شهرس��تانی از جمله مهمترین ویژگیهای مدیران این دس��تگاهها در شهرس��تان اسکو است که امیدوارم مدیر جدید با
برنامه و درایت خویش بتواند تعامل با دستگاههای اجرایی شهرستان برای توسعه روستاها را با جدیت دنبال و کارها را به نحو شایسته عملی نماید.

دیدار مدیرکل اداره ثبت اسناد و امالک با مدیرکل بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،محمد افخمی -مدیرکل اداره ثبت اسناد و امالک استان با مهندس حافظ باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار
و در مورد پیشبرد فعالیت مشترك دو مجموعه بحث و گفتگو كردند.
در ابتدا محمد افخمی با اشاره به تعامل این دو ادارهکل در تشکیل پرونده و صدور اسناد مالکیت روستایی گفت :با توجه به آمار عملکرد نسبت
به تعهدهای س��ال جاری این انتظار را داریم که با ارس��ال پرونده از طرف بنیاد مس��کن قبل از پایان سال جاری صدور سند از میزان تعهد اداره

برای حق فروتنی نما تا خردمندترین افراد باشی -امام موسی کاظم(ع)
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ثبت اس��ناد و امالک فراتر رود .وی افزود :برای حذف بازدید موازی ،بنیاد مس��کن میتواند از توان نقش��هبرداران واحدهای ثبتی جهت برداشت
نقشه ملک استفاده نماید.
مدیرکل اداره ثبت اس��ناد و امالک اس��تان با قدردانی از مدیرکل و همکاران
بنیاد مس��کن استان گفت :مجموعه ثبت اسناد و امالک هیچگاه بنیاد مسكن را
از خود جدا نمی داند و آمار اس��ناد صادره طی س��الیان اخیر نشان از جایگاه بنیاد
مسكن و اعتماد دوطرفه دارد.
افخمی با بیان وجود وجه اشتراكهای بین دو دستگاه فعالیتهای بنیاد مسكن
در عمران روستاها را بسیار مناسب دانست.
در ادامه مهندس باباپور با بیان اینکه ،صدور اس��ناد مالکیت فعالیتی حقوقی و
فنی برای تهیه و تنظیم مدارک و نقش��ههای الزم برای صدور اس��ناد واحدهای
ش��هری و روس��تایی اس��ت ،گفت :این نهاد با رسمیت بخشیدن به مالکیت ساکنین روس��تاها ،افزایش انگیزه برای پایداری سکونت در روستاها،
گسترش کالبدی موزون و طراحی شده و نیز بهرهگیری مناسبتر روستاییان از خدمات برای سرمایهگذاری با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک
در زمینه تهیه و اجرای طرح صدور سند واحدهای روستایی موفق عمل نموده است.

بازدید از روستاهای کلم ،طویل ،بالوجه و قوردالر

به گزارش روابط عمومی ،مهندس خانی -فرماندار ،مهندس الماسی -مدیر
بنیاد مس��کن و گروهی از مس��ئولین شهرس��تان ورزقان از طرحهای عمرانی
روس��تاهای کلم ،طویل ،بالوجه و قوردالر از توابع بخش مرکزی شهرس��تان
ورزقان بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس خانی با همراهی بخشدار مرکزی و گروهی از مدیران
ادارهها با اهالی روستاهای یاد شده دیدار و در جریان مسائل و مشکالت آنان
قرار گرفت .وی در حین بازید از روس��تاها بر نقش مهم بنیاد مس��کن و نیز بر
ترویج فرهنگ مقاومس��ازی و آبادانی روستاها با اجرای طرح هادی روستایی،
سنگفرش و آسفالت اشاره کرد و گفت :بنیاد مسکن نقش ویژهای در مدیریت
مناسب ساختوسازها و در نتیجه آن ،پیشگیری از وقوع جرایم ناشی از حاشیه نشینی در روستاها را دارد.
فرماندار شهرستان ورزقان با اشاره به اینکه روستاهای این شهرستان بسیار محروم هستند یادآور شد :باید به جوانان این روستاها چه از لحاظ
اش��تغال و چه از لحاظ س��اخت سرپناه بسیار مساعدت نمود و برای ایجاد اشتغال زایی و محرومیتزدایی از همه ظرفیتها و پتانسیل شهرستان
اس��تفاده کرد ،همچنین برای ایجاد اش��تغال و کمک به محرومان روستایی باید از طریق دستگاههای اجرایی خدماترسان و نهادهای حمایتی و
جهادی کمک گرفت زیرا این نهادها برگرفته از آرمانهای اصلی انقالب هستند.

نقش مؤثر شرکت مس سونگون در آبادانی روستاهای شهرستان ورزقان

به گزارش روابط عمومی ،در نشستی که با حضور فرماندار شهرستان
ورزقان ،مدیرکل اس��تانی امور روس��تایی و ش��وراهای اس��تانداری،
مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،مدیرعامل صندوق کارآفرینی ،بخشدار
مرکزی شهرستان ورزقان و بیات ماکو -مدیر مجتمع مس سونگون
تشکیل شد بیات ماکو بر نقش مؤثر شرکت مس در عمران و آبادانی
روستاهای شهرستان تأکید کرد.
در این نشست همچنین راهکارهای توسعه همکاری مشترک در عمران و آبادانی مناطق روستایی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
بازدید مسئولین یاد شده از قسمتهای مختلف مجتمع از جمله معدن ،سنگشکن و کارخانههای فاز  ۱و  ۲تغلیظ از برنامههای حاشیهای این
نشست بود.

به خاطر شک و تردید ،پیوند خود را از برادرت قطع مکن -امام علی(ع)
20
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،محمدباقر خانی -فرماندار شهرس��تان ورزقان،
کرمی -مدیرکل امور روس��تایی و ش��وراهای اس��تانداری ،مهندس باباپور-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،کریمزاده -مدیرعامل صندوق کارآفرینی و
امید ،ولیزاده -بخش��دار مرکزی شهرستان ورزقان ،معاون مدیرکل میراث
فرهنگ��ی ،الماس��ی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان و تع��دادی از مدیران
شهرس��تانی از عمارت تاریخی امیر ارشد (داش دامداش) بازدید و از نزدیک
رون��د کارهای اجرایی این بنای تاریخ��ی را مورد ارزیابی قرار دادند نیز روند
مرمت این بنا و سرعت اجرای پروژه را رضایت بخش اعالم نمودند.
گفتنی است بنای تاریخی عمارت امیر ارشد از جمله آثار تاریخی شهرستان
است که بهرهبرداری از بنا به دهیاری روستای آبخواره واگذار شده و دهیاری
بهمنظور مقاومسازی و تبدیل این اثر تاریخی به مجتمع خدماتی رفاهی حدود  ۲۵میلیارد ریال اعتبار هزینه خواهد کرد.
همچنین مسئولین یاد شده از روستای هدف گردشگری حماملو از توابع بخش مرکزی شهرستان ورزقان و غارهای دستکنده این روستا بازدید کردند.
در این بازدید مهندس کرمی گفت :استانداری آذربایجان شرقی بهعنوان مدیریت ارشد و هماهنگکننده اصلی صنعت گردشگری و فعالیتهای
گردش��گری روس��تایی میتواند رویکرد توسعه گردشگری روستایی در سطح روس��تاهای شهرستان را به سمت و سوی رونق ،تأمین درآمد برای
روستاییان ،شکوفایی اقتصاد روستا و ایجاد انگیزه برای ماندگاری در مناطق روستایی جهت دهد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

روند مرمت عمارت تاریخی امیر ارشد رضایت بخش است

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان اردبیل
نشست مدیران استان با نماینده مردم شهرستان گرمی در مجلس شورای اسالمی

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترک دکتر اس��ماعیلی-
نماینده مردم شهرستان گرمی در مجلس شورای اسالمی و مهندس
بهش��تی -فرماندار این شهرستان با مدیرانکل دستگاههای اجرایی
استان برای بررسی مشکالت شهرستان گرمی در فرمانداری برگزار
شد.
در ابتدا مهندس بهش��تی با بیان اقتضای توجه به رفع مش��کالت
بخش مرکزی شهرستان ،گزارشی از روند خدماترسانی و برخی از
مشکالت و نارساییهای مبتالبه شهرستان را ارائه نمود.
در ادامه نیز دهیاران روستاهای تابعه شهرستان به تشریح مشکالت و کمبودهای اهالی پرداختند.
سپس دکتر ولی اسماعیلی با قدردانی از فعالیتهای انجام یافته توسط بنیاد مسکن ،خواستار توجه ویژه در حوزه بازنگری طرحهای هادی در
روس��تاهای این شهرس��تان شد .وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ جمعیت در مناطق روستایی استان گفت :هدف ما این است که زمینههای
توسعه روستایی در ابعاد مختلف آن فراهم شود تا با افزایش امکانات مورد نیاز در روستاها ،روند مهاجرت معکوس در این نواحی از شدت و کثرت
بیشتری برخوردار گردد و الزمه تحقق این روند مثبت روستایی ،بسترسازی و اولویت دادن به افزایش محدوده در روستاهای مستعد میباشد.
س��پس مهندس فرهاد س��بحانی -مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان گزارش��ی از عملکرد این نهاد در حوزه عمران و آبادانی روستاهای شهرستان
گرمی ارائه داد و گفت :روند اجرای طرحهایهادی روستایی در  ۱۵روستای شهرستان برابر برنامههای از پیش تعیین شده در حال اجرا میباشد.
همچنین مقاومس��ازی واحدهای مس��کونی روس��تایی از دیگر اولویتهای اساسی بنیاد مسکن میباش��د که جزو برنامههای مهم و حیاتی تلقی
میگردد و قطع ًا درخواستهای روستاییان بهویژه در حوزه بازنگری هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در جهت رفع مشکالت و خواستههای
آنان برای توسعه پایدار و همهجانبه روستایی اقدام خواهد شد.

هیچ زندگی و شادمانی ،گواراتر از خوش خویی نیست -امام صادق(ع)
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نشست مدیران استانی با حضور نائب رئیس مجلس
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مشترک دکتر نیکزاد -نماینده مردم
شهرس��تانهای اردبیل ،نیر ،نمین و س��رعین در مجلس ش��ورای اسالمی
و عاطف ناصری -فرماندار شهرس��تان نمین با مدیرانکل دس��تگاههای
اجرایی اس��تان برای بررسی مشکالت و همچنین تسریع در روند اجرایی
پروژههای جاری این شهرستان در فرمانداری برگزار شد.
در ابتدا عاطف ناصری با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای انجام پذیرفته و
همچنین طرح برخی از مش��کالت شهرها و روس��تاهای تابعه شهرستان
خواستار توجه بیش از پیش برای رفع مشکالت در سطح شهرستان شد.
در ادامه دکتر علی نیکزاد -نائب رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی ،به بررس��ی موردی مشکالت مبتالبه شهرستان نمین پرداخته و در ادامه به
بیان دیدگاهها و ارائه نقطه نظرهای خود برای مرتفع نمودن مسائل و تسریع در روند اجرایی امورهای مربوطه پرداخت.
سپس مهندس فرهاد سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد در حوزه عمران و آبادانی روستاهای شهرستان
نمین گفت :اجرای طرح هادی روستایی و همچنین عملیات آسفالتریزی در معابر روستاهای شهرستان نمین بهویژه در روستاهای گرده ،میناباد،
نوشندق ،پته خور و نیارق در اولویت برنامههای اجرایی این نهاد بوده و فعالیتهای الزم نیز برای تسریع در روند تحقق آن صورت پذیرفته است.
مهندس سبحانی همچنین تأکید نمود که عملیات اجرایی پروژه زیرسازی و روکش آسفالت مسکن مهر شهر نمین و همچنین تکمیل  2خیابان
مدنظر آن هم در مدت زمان معین توسط بنیاد مسکن استان اجرا و تحویل داده خواهد شد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان البرز
نشست مشترک مدیرکل اداره ثبت اسناد و امالک با مدیرکل بنیاد مسکن استان
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی با حض��ور مهندس
رحیمیزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان و کناریوند -مدیرکل اداره ثبت
اسناد و امالک استان برگزار شد.
در این نشس��ت تسریع در صدور اسناد روستایی و شهرهای زیر ۲۵000
نفر جمعیت و رفع مش��کالت شعب در شهرستانها مورد بحث و تبادلنظر
ق��رار گرف��ت ،همچنین مش��کالت مختلف روس��تاهای اس��تان از جمله
فرسودگی واحدهای مسکونی روستایی بررسی شد.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
به گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس رحیمیزاده -مدی��رکل و معاون
عمران روستایی بنیاد مسکن استان در نشستی با فرضی -مدیرکل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان دیدار و گفتگو کرد.
در این نشس��ت رفع مش��کالت واگذاری اراضی ملی به بنیاد مسکن و
تسریع در انتقال اسناد اراضی تملیکی مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.

آفت دلیری ،ستم نمودن است -حضرت محمد(ص)
22
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ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور علی ح��دادی -نماینده
شهرستانهای س��اوجبالغ ،نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسالمی،
مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،مدیرکل جهادکش��اورزی استان و اعضای
ش��وراهای اس�لامی بخش شهرستانهای س��اوجبالغ و نظرآباد در بنیاد
مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس رحیمیزاده با تشریح عملکرد بنیاد مسکن در سالهای
گذش��ته ،به سئوالهای بعضی از دهیاران بخش ساوجبالغ پاسخ داد و در
ادامه آمادگی بنیاد مس��کن اس��تان را برای همکاریهای بیشتر در جهت
عمران و آبادانی روستاهای استان اعالم کرد.
سپس اعضای شوراهای اسالمی بخش شهرستانهای ساوجبالغ و نظرآباد
به مشکالت و موضوعهای مختلف پرداختند و با قدردانی از فعالیتهای صورت گرفته از طرف بنیاد مسکن استان خواستار رفع مشکالت دیگر شدند.
در ادامه حدادی با اش��اره به اینکه در برخی از قوانین جهادکش��اورزی و بنیاد مسکن باید اصالحاتی صورت گیرد آمادگی خود را برای پیگیری
این تغییرها اعالم کرد .وی گفت :در قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی ،باید ریشهای فکر شود؛ اگر میخواهیم مبارزهای با ساختوسازهای
غیرمجاز داشته باشیم باید نگاه توسعه محور در طرحهای هادی داشته باشیم.
نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی افزود :در طرحهای هادی نکتهای که خیلی مهم است آنست که نگاه ،نگاه توسعه محور روستایی باشد؛ این
نگاه قطع ًا از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری میکند و باعث به وجود آمدن تولید واقعی در روستا خواهد شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بررسی مشکالت غرب استان با حضور نماینده مجلس

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان بوشهر
تعداد  ۲۳روستای شهرستان دشتستان آسفالت شدند

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت بزرگداش��ت هفته دولت در مراس��می طرح آس��فالت  ۴۰کیلومتر از معابر تعداد  ۲۳روس��تای شهرستان
دشتستان استان بوشهر افتتاح شدند.
در ابتدا مهندس نوروزپور -مدیر بنیاد مسکن شهرستان دشتستان در مراسم افتتاح این پروژهها گفت :در هفته دولت سال جاری تعداد  ۲۳روستا
در بخشهای شهرستان با اعتباری به مبلغ  ۱۲۷میلیارد و  ۷۰۰میلیون ریال آسفالت شده و به بهرهبرداری رسیدند.
مهندس حبیب نوروزپور افزود :این در حالی اس��ت که از س��ال  ۹۳تا  ،۹۹در بخشهای ش��ش گانه شهرستان دشتستان قیرپاشی و آسفالت به
مس��احت  ۷۰کیلومتر و با اعتباری به مبلغ  ۱۷۳میلیارد ریال انجام ش��ده اس��ت .وی گفت :از س��ال گذشته تاکنون  ۳۵۲جلد سند شهری و ۳۱۸
جلد سند روستایی صادر شده است.
مدیر بنیاد مسکن دشتستان افزود :در زمان حاضر در  ۸۸درصد روستاهای شهرستان دشتستان که نقشه طرح هادی دارند طرح هادی در آنها
اجرا شده است.

افتتاح پروژههای روستایی در سه شهرستان

به گزارش روابط عمومی ،مهندس زارعی -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان از افتتاح و بهرهبرداری از پروژه آسفالت معابر روستایی
در سه شهرستان با اعتباری به مبلغ  ۳۶میلیارد ریال خبر داد.
مهندس غالمرضا زارعی اظهار داش��ت :دو پروژه آس��فالت معابر در روس��تاهای کره بند و هلیله شهرستان بوشهر با اعتباری به مبلغ  7میلیارد
ریال افتتاح و به بهرهبرداری رس��یدهاند .وی افزود :همچنین در س��ه روس��تای اولی شمالی ،اولی جنوبی و شهنیا در شهرستان دیر پروژه آسفالت
معابر با اعتباری به مبلغ  ۶میلیارد ریال از محل قیر افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفتند.
معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان بیان داشت :در شهرستان تنگس��تان نیز  ۹پروژه با اعتباری به مبلغ  23میلیارد ریال افتتاح و به
بهرهبرداری رس��یدند که ش��امل س��ه پروژه اجرای دیوار حفاظتی با اعتباری به مبلغ  ۶میلیارد ریال و  ۶پروژه اجرای آسفالت با اعتباری به مبلغ
 ۱۷میلیارد ریال میباشند.

صفت حیا از کار زشت جلوگیری میکند -حضرت علی(ع)
23

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری از تعداد  ۶پروژه بهسازی معابر روستایی در شهرستان جم

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می که با حضور فرماندار و مقامات محلی شهرس��تان جم برگزار شد ،تعداد  ۶پروژه بهسازی معابر روستایی
در سطح شهرستان جم افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
مهندس غالمرضا بهمنی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان جم در مراسم افتتاح و بهرهبرداری از پروژههای یاد شده گفت :تالش میکنیم با اجرای
طرحهایهادی متعدد و تأثیرگذار در روستاهای شهرستان جم فضای امید بخش و با نشاط در روستاها ایجاد کنیم تا سایه محرومیت از روستاها برود.
مهندس بهمنی با بیان اینکه این طرحها در  ۶روستای شهرستان اجرا شده افزود :تعداد  ۶پروژه بهسازی معابر روستایی با اعتباری به مبلغ ۱۵
میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال افتتاح شد .وی با اشاره به بیان امام(ره) و تأکید ایشان بر رفع نیاز محرومان گفت :به فرموده امام راحل خدمت شما
تنها به یکنسل نیست ،بلکه از خدمات شما نسلهای آینده هم استفاده میکنند .سعی کنید محرومینرا همیشه درنظر داشته باشید و هرکاری
که میکنید ،خدا را در نظر بگیرید.
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تعداد  4پروژه عمران روستایی در شهرستانهای عسلویه و کنگان افتتاح و اجرا شد

به گزارش روابط عمومی ،تعداد  4پروژه عمران روس��تایی با مبلغ  97میلیارد
ریال اعتبار به مناس��بت گرامیداش��ت هفته دولت ،در شهرستانهای عسلویه و
کنگان استان بوشهر افتتاح و اجرا شد.
حیدر کردی -مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای کنگان و عسلویه گفت :از این
تعداد 3 ،پروژه آس��فالت معابر روستاهای شهرستان عسلویه با اعتباری به مبلغ
 37میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیدند.
حیدر ک��ردی افزود :در این ارتباط  ۱۳250مترمربع از معابر این روس��تاها با
تأمین قیر آسفالت شدهاند .وی بیان کرد :همچنین عملیات اجرایی ساحلسازی
روستاهای تنبک ،نخل غانم ،قلعه میان و برکه چوپان از توابع شهرستان کنگان نیز با برآورد اولیه  ۱۵0میلیارد ریال اعتبار آغاز شد.
مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای کنگان و عسلویه ادامه داد :برای فاز نخست این پروژه مبلغ  ۶0میلیارد ریال اعتبار تأمین شده است.
کردی در پایان گفت :سهم بنیاد مسکن از اجرای این طرح  ۱میلیارد و  200میلیون ریال است.

درخواست بخشدار دیلم از مدیرکل بنیاد مسکن استان

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،در این دیدار که در دفتر مدیرکل بنیاد مس��کن
استان برگزار شد ،حسن باباحسنی -بخشدار مرکزی شهرستان دیلم با قدردانی
از ارائه خدمات صورت گرفته توسط بنیاد مسکن در روستاها ،خواستار پیگیری
و رفع مش��کالت و چالشهای پیش روی روس��تاییان از جمله تخصیص قیر
رایگان به روس��تاهای بخش مرکزی ،اجرای طرح هادی در روس��تاهای فاقد
طرح ،بوستانهای روستایی ،زیرسازی و آسفالت معابر ،مسکن خیرین و ...شد.
در ادامه مهندس حمید حیدری بریدی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان با تشریح
فعالیتهای بنیاد مسکن در روستاهای استان و نیز برنامههای آتی ،که زمینه آبادانی
و سازندگی در روستاها را فراهم میآورد ،گفت :بنیاد مسکن استان آمادگی دارد با
انجام فعالیتها و خدمات عمرانی زمینه آسایش و آرامش روستاییان را فراهم آورد.

پروژههای بهسازی معابر روستایی در شهرستان دشتی افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور فرماندار و سایر مقامات محلی شهرستان دشتی ،تعداد  ۹پروژه بهسازی معابر روستایی در این
شهرستان افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفتند.
مهندس صالحی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان دشتی در مراسم افتتاحیه این پروژهها به خدمات و تالشهای بنیاد مسکن در عمران و آبادانی

کسی که در انجام کارها کوتاهی نماید به نابودی میافتد -امام صادق(ع)
24

نشست فرماندار شهرستان دیلم با معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،احمد دش��تی -فرماندار و رئیس کارگروه مس��کن
شهرس��تان دیلم در نشست با معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان و رئیس
بنیاد مس��کن شهرستان اجرای طرح اقدام ملی مسکن توسط دولت تدبیر و امید
را تأثیرگذار و امیدبخش در رفع مشکل مسکن دانست.
احمد دش��تی با بیان اینکه این طرح گامی مثبت در رفع خواس��ته افراد بدون
مس��کن بهویژه جوانان میباش��د گفت :این پروژه در زمینی به مساحت ۱۶۰۰۰
مترمربع برای ساخت تعداد  ۲۰۰واحد مسکونی و در بلوکهای سه طبقه طراحی
و انجام خواهد شد .وی با قدردانی از اقدامهای اولیه بنیاد مسکن در تکمیل روند
ثبتنام متقاضیان جه��ت اجرای این طرح افزود :تمام مجموعههای مرتبط باید
در کنار بنیاد مسکن در اجرای این پروژه مهم همکاری و همیاری الزم را داشته باشند.
س��پس مهندس علیرضا بادره -معاون مس��کن شهری بنیاد مسکن استان بیان داش��ت :زمین مورد نظر برای اجرای این طرح دارای زیرسازی
مرغوب و جانمایی بس��یار عالی در ش��هر دیلم میباش��د که به سختی و با پیگیریهای مستمر از وزارت راهوشهرسازی گرفته شد و امید داریم با
نگاه ویژه شهرستان ساخت این واحدها بهزودی انجام گیرد.
مهندس بادره از مجموعه بنیاد مسکن شهرستان که از اوایل هفته گذشته با توجه به حجم متقاضیان روند کار را تسهیل کردند قدردانی کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

روس��تاها و ش��هرهای زیر  ۲۵000نفر جمعیت اشاره کرد و گفت :تعداد  ۹پروژه بهسازی معابر روس��تایی شامل خیابانسازی و پیاده روسازی با
اعتباری به مبلغ  ۲۸میلیارد و  ۳۰۰میلیون ریال در  ۹روستای شهرستان دشتی افتتاح شد.
مهندس س��یداصغر صالحی افزود :این پروژهها با مش��ارکت دهیاریها و از محل اعتبارهای تملک داراییهای س��رمایهای و اعتبارهای ملی و
اس��تانی بوده اس��ت .وی تصریح کرد :میزان اقدامهای انجام ش��ده در زمینه بهسازی معابر روستایی در مدت  ۷سال اخیر نسبت به مدت مشابه،
افزایش  ۳برابری داشته است.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان تهران
بررسی مسائل و مشکالت روستای کاوه ده

به گ��زارش روابط عمومی ،مهدی یوس��فی جماران��ی -فرماندار
بههمراه دکتر س��یداحمد رسولی نژاد -نماینده مردم شهرستانهای
فیروزکوه و دماوند در مجلس ش��ورای اس�لامی و مهندس کیانی-
مدیر بنیاد مس��کن شهرستان فیروزکوه با حضور در مسجد روستای
کاوه ده مسائل و مشکالت این روستا را بررسی کردند.
در این نشس��ت که بخش��دار مرکزی و برخی از مدیران ادارهها و
دستگاههای اجرایی شهرستان نیز حضور داشتند ،مشکالت طرح هادی ،گاز ،آب شرب ،امور آب و راه بررسی شدند.

برگزاری نشست بررسی مشکالت صدور اسناد بخش شریف آباد

ب��ه گزارش روابط عمومی ،با حضور فرهاد بش��یری -نماینده مردم شهرس��تان
پاکدش��ت در مجلس ش��ورای اس�لامی ،برزگر -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان،
دکتر علیدادی -بخش��دار ش��ریف آباد ،داودی -رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک
و صادقی -رئیس راه و شهرس��ازی جنوب استان نشست بررسی مشکالت صدور
اسناد شریفآباد در دفتر مهندس یعقوبی -شهردار شریفآباد برگزار شد.
در ابت��دا برزگر با ارائه گزارش��ی تأکید نمود با توجه به انحالل ش��ورای ش��هر

تهیدستی و عمر طوالنی را بر خود تلقین مکن -امام علی(ع)
25

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ش��هریف آباد ،وظایف مربوط به فرآیند صدور اس��ناد براس��اس پیگیریها و اقدامهای گذشته شورای وقت ،اعم از اخذ رأی کمیسیون ماده  ۱۲از
راه و شهرسازی به عهده شهرداری میباشد.
س��پس بش��یری نیز با تشکر از عملکرد و پیگیری بنیاد مس��کن و اداره ثبت ،خواستار پیگیری و همکاری جدی شهرداری و راه و شهرسازی با
مجموعه بنیاد مسکن و اداره ثبت شد.

نشست مدیر بنیاد مسکن با نماینده مجلس و فرماندار
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به گزارش روابط عمومی ،در نشس��تی که با حضور دکتر ملکش��اهی -فرماندار
شهرس��تان رباط کری��م ،دکتر ن��وروزی -نماینده مردم شهرس��تانهای رباط و
بهارستان در مجلس شورای اسالمی و امینی -مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای
رباط کریم ،بهارس��تان و شهریار در دفتر فرماندار رباط کریم برگزار شد در مورد
مش��کالت روس��تاهای این شهرس��تانها و همچنین پروژههای مشارکتی قابل
انجام با رویکرد توسعه تولید مسکن برای اقشار محروم بحث و تبادلنظر گردید.

برگزاری نشست مشکالت عمرانی شهرستان پاکدشت

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور غالمرضا صالحی -مدیرکل بنیاد
مس��کن اس��تان ،تقی زاده -معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ،بشیری-
نماینده مردم شهرس��تان پاکدشت در مجلس ش��ورای اسالمی ،محبت خواه-
مدیرکل راه و شهرس��ازی ،مدیرکل امور اقتصاد دارایی ،رئیس جهادکشاورزی
و مدیرعامل ش��رکت آب منطقهای اس��تان تهران بهمنظور بررس��ی مسایل و
مشکالت شهرستان پاکدشت در دفتر تمهیدی -فرماندار شهرستان برگزار شد.
در این نشس��ت صالحی گزارش مربوط به فعالیتهای انجام ش��ده در سطح
شهرستان را ارائه نمود.
س��پس تقی زاده و تمهی�دی از تالشهای مجموعه بنیاد مس�کن
تشکر و قدردانی نمودند.

بازدید بخشدار شریفآباد از روند اجرای پروژه عمرانی روستای آفرین

به گ��زارش روابط عمومی ،مهدی علیدادی -بخش��دار ش��ریفآباد بههمراه
برزگر -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان پاکدشت و بوربور -عضو شورای اسالمی
روستا از پروژه آسفالت معابر و خیابانهای روستای آفرین که توسط بخشداری
و بنیاد مسکن صورت گرفته بازدید نمودند.
در این بازدید مس��ئولین یاد ش��ده از مش��کالت و موانع در زمینه اجرای این
پروژهها مطلع و برای رفع مشکالت دستوراتی را صادر کردند.

بزرگترین و مهمترین تکلیف الهی ،نیکی به پدر و مادر است -حضرت علی(ع)
26

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهدی حی��دری -فرماندار شهرس��تان دماوند
بهصورت س��رزده از اداره بنیاد مسکن شهرس��تان دماوند بازدید و با مهندس
حاجیعزیزی -مدیر بنیاد شهرستان دیدار نمود.
این بازدید بهمنظور بررس��ی نحوه خدماتدهی و حضور کارکنان در ادارهها
و نیز بررس��ی اقدامهای صورت گرفت��ه در زمینه طرح فاصلهگذاری اجتماعی
و رعایت پروتکلهای بهداش��تی انجام ش��د .وی همچنین در طی بازدیدهای
صورت گرفته به بررس��ی و رس��یدگی به مش��کالت مراجعهکنندگان یاد شده
پرداخت.

به گزارش روابط عمومی ،حس��ین عباس��ی -فرماندار شهرس��تان پیشوا بههمراه
مع��اون فنی و عمرانی ،بخش��دار مرکزی و علیخانیان -سرپرس��ت دفتر نمایندگی
بنیاد مس��کن در شهرستان پیشوا از پروژههای نیمهتمام در روستاهای عسگرآباد و
رودبارک بازدید کردند.
عباس��ی در جریان ای��ن بازدیدها بر لزوم سرعتبخش��ی به تکمی��ل پروژههای
بهسازی راههای روستایی در دست اقدام از سوی بنیاد مسکن تأکید کرد.
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بازدید فرماندار شهرستان پیشوا از پروژههای نیمهتمام روستایی

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید سرزده فرماندار شهرستان دماوند از اداره بنیاد مسکن این شهرستان

بررسی مسائل و مشکالت مسکن روستایی ورسخواران
به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی با حضور بوربوری -بخش��دار
ارجمند با مهندس کیانی -رئیس بنیاد مس��کن شهرس��تان فیروزکوه ،دهیار و
اعضای شورای اسالمی روستای ورسخواران پیرامون بررسی و پیگیری مسائل
و مشکالت حوزه مسکن روستایی ،در بخشداری ارجمند برگزار شد.
در این نشست پس از بحث و تبادلنظر ،در مورد تشکیل کمیتهای متشکل
از نمایندگان فرمانداری شهرس��تان ،بخش��داری ارجمند ،بنیاد مسکن ،دهیار
و ش��ورای اسالمی روستای ورس��خواران جهت واگذاری زمینهای الحاق به
بافت روستا به افراد واجد شرایط و نیز بهسازی و سنگ فرش معابر روستای
ورسخواران با مشارکت بنیاد مسکن تصمیماتی اتخاذ شد.

نشست طرح هادی روستای گلحصار

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی طرح هادی روستای گلحصار
شهرس��تان ری با حضور مهندس مرادی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ری،
اعضای شورای اس�لامی و سرپرست دهیاری در مورد اخذ تصمیمهای الزم
و برطرف نمودن مشکالت طرح هادی روستا در دهیاری روستا برگزار شد.

آفت دانش ،فراموشی است -حضرت محمد(ص)
27

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مدیرکل بنیاد مسکن استان با بخشدار کهریزک
به گزارش روابط عمومی ،نشست بررسی مشکالت طرحهای هادی روستاهای
بخ��ش کهریزک با حضور صالحی -مدیرکل و مهندس خویینی -معاون عمران
روستایی بنیاد مس��کن استان ،مهندس مرادیراد -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
ری ،دکتر بابایی -بخشدار کهریزک و دهیاران بخش برگزار شد.
در این نشست صالحی به مشکالت حاضر بر سر راه تصویب طرحهای هادی
روس��تایی اش��اره نمود و ابراز امی��دواری کرد که با حمای��ت دولت و مجلس و
همافزایی سازمانهای دخیل میتوان موضوع طرح هادی در استان تهران را به
وضع مطلوبتری رساند.
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نشست مسکن مهر بخش صفادشت

به گزارش روابط عمومی ،در نشس��تی که با حضور انصاری -بخش��دار صفادشت،
مهندس شهبازی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان مالرد ،مدیران و اعضای تعاونی مهر
 4منطقه  12مسکن مهر بخش صفادشت در بخشداری برگزار شد به بررسی مسائل
و قیمت تمام شده پروژه یاد شده پرداختند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان چهارمحال و بختیاری
تعداد  1027واحد مسکن روستایی در شهرستان بن ،نیاز به مقاومسازی دارند

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت شورای اداری شهرستان بن با حضور نادری-
فرماندار شهرستان بن ،راستینه -نماینده مردم شهرستانهای شهرکرد ،سامان و بن
در مجلس شورای اسالمی و گروهی از مدیرانکل استانی و شهرستانی برگزار شد.
مهندس س��هراب رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در ش��ورای اداری
شهرس��تان بن با اشاره به اهمیت بحث مقاومس��ازی مسکن گفت :تعداد 1027
واحد مس��کن روس��تایی در شهرس��تان بن نامقاوم و فرسوده هس��تند که هرچه
سریعتر باید مقاومسازی شوند.
مهندس رئیسی همچنین در این نشست با اشاره به بحث حوادث طبیعی مانند
زلزله کرمانشاه و سیل لرستان که در چند سال اخیر در کشور رخ داد ،مقاومسازی مسکن را ضروری دانست و افزود 65 :درصد واحدهای مسکونی
روس��تایی شهرس��تان بن مقاومسازی شده ولی هنوز  35درصد نیاز به مقاومسازی دارند .وی گفت :از ابتدای تأسیس بنیاد مسکن تاکنون ،تعداد
 2232فقره تس��هیالت بهس��ازی ،بازسازی و تعمیری مس��کن به مبلغ  320میلیارد ریال به متقاضیان در شهرستان بن پرداخت شده است که از
این مبلغ حدود  90میلیارد ریال در سال گذشته بوده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان افزود :در بحث صدور اسناد مالکیت شهری و روستایی تاکنون تعداد  1023جلد سند مالکیت با همکاری اداره ثبت
اسناد و امالک استان در شهرستان بن صادر شده است.
مهندس رئیسی همچنین با اشاره به وضعیت کنونی مسکن گفت :در طرح اقدام ملی مسکن ،تعداد  48واحد سهمیه برای شهرستان بن در نظر
گرفته ش��ده که این س��همیه به هیچ عنوان جوابگوی نیاز متقاضیان نیس��ت و در همین زمینه این نهاد با در اختیار داشتن تسهیالت ارزان قیمت
و توان فنی و اجرایی ،آمادگی کامل دارد تا به محض اینکه از راهوشهرسازی ،شهرداریها و ...زمین دریافت کند ،نسبت به ساخت مسکن اقدام

خواب دانا برتر از بیداری نادان است -امام موسی کاظم(ع)
28

افتتاح طرح هادی روستای دوپالن

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با مدیرکل بهزیستی استان

به گزارش روابط عمومی ،مهندس س��هراب رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان با محمدی -مدیرکل بهزیستی استان و گروهی از معاونین و کارشناسان
دو دستگاه در بنیاد مسکن استان دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس س��هراب رئیسی گفت :با توجه به تفاهمنامهای که با سازمان
بهزیس��تی داریم ،ساخت تعداد  232واحد مسکونی خانوار دارای حداقل دو عضو
معلول در دس��ت اجراس��ت که تاکنون تع��داد  119واحد آن اتمام یافته اس��ت.
همچنین تکمیل تعداد  25واحد مس��کونی نیز در دس��ت اقدام میباشد که تعداد
 20واحد آن تکمیل شده است .وی افزود :فصل کاری در استان ما محدود است
و باید در مدیریت زمان دقت داشته باشیم تا بتوانیم تعهدهای کاری را در زمان
معین انجام دهیم و در مورد انجام تعهدها در زمینه تفاهمنامه با بهزیستی میطلبد تا شعب هر دو دستگاه در شهرستانها با تعامل بیش از پیش
و با جدیت نسبت به انجام امور اقدام نمایند.
در ادامه محمدی در سخنانی با قدردانی از تالشهای مدیرکل و کارکنان بنیاد مسکن استان گفت :انجام کار برای این قشر از جامعه باقیات صالحاتی
برای همه ما خواهد بود .وی ابراز امیدواری کرد که بتوانیم با تعامل خوبی که داریم همانند گذشته خدماتی به مددجویان بهزیستی ارائه نماییم.
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به گزارش روابط عمومی ،س��هراب رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان،
همزمان با آغاز هفته دولت از افتتاح اجرای طرح هادی روستای دوپالن با اعتبار
مص��وب به مبلغ  18میلیارد و  986میلیون ریال و اعتبار تخصیص داده ش��ده به
مبلغ  15میلیارد و  949میلیون ریال خبر داد.
مهندس رئیس��ی در ادامه گفت :تعداد  98خانوار این روستا از مزایای این طرح
بهرهمند شدند .وی همچنین افزود :تاکنون تعداد  43خانوار این روستا از تسهیالت
طرح ویژه مسکن روستایی به ارزش  4میلیارد و  700میلیون ریال بهرهمند شده و
نسبت به مقاومسازی واحدهای مسکونی خود اقدام نمودهاند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نماید .وی در پایان با اش��اره به س��اخت تعداد  2440واحد مس��کن محرومین از سال گذشته در استان ،از مسئولین خواست تا با همکاری بیش از
پیش و پیگیری مس��تمر کمک کنند عملیات س��اخت این واحدها در موعد یاد شده به اتمام رسد تا بتوانیم سهمیه ساخت تعداد  1000واحد دیگر
را برای استان پیگیری نماییم.

بررسی مسائل عمرانی روستای میهه

به گزارش روابط عمومی ،اعضای ش��ورای اس�لامی و دهیار روستای میهه از
توابع شهرستان کوهرنگ با مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار و در مورد مسائل
عمرانی روستا گفتگو نمودند.
در ابت��دا اعض�ای ش�ورای اسلامی و دهی�ار روس�تا در س�خنانی

از مهن�دس س�هراب رئیس�ی -مدی�رکل بنیاد مس�کن اس�تان و
همکاران�ش در م�ورد اجرای طرح مس�کن محرومی�ن و همچنین
اجرای طرح هادی روستا قدردانی نمودند.

در ادامه گزارشی از روند اجرای طرحهای عمرانی روستا توسط دهیار ارائه و با
اشاره به اینکه اکثر معابر روستا بهسازی شدهاند و روستا چهره خوبی پیدا کرده
است ،تکمیل بهسازی معابر روستای دهنو را خواستار گردیدند.

مبادا سلطنت و قدرت خود را به ریختن خون ناحق ،پاسداری نمایی -امام علی(ع)
29

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

س��پس مهندس س��هراب رئیس��ی کمک به خانهدار شدن محرومین را یکی از وظایف بنیاد مسکن دانس��ت و از مسئولین روستا خواست که با
پیگیری و همکاری تالش نمایند تا عملیات باقیمانده ساخت مسکن محرومین در روستا تکمیل گردد .وی در ادامه نکاتی در مورد تکمیل اجرای
طرح هادی روستا و بهسازی معابر باقیمانده ارائه نمود و پس از بحث و تبادلنظر تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.

نشست هماهنگی بنیاد مسکن با دستگاههای خدماترسان استان
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به گزارش روابط عموم��ی ،در زمینه هماهنگی اجرای پروژههای عمرانی در
سطح روستاها ،نشست هماهنگی بنیاد مسکن با دستگاههای خدماترسان در
دفتر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس س��هراب رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان با اشاره به
گزارش��ی از اقدامهای انجام ش��ده در سطح روس��تاهای استان گفت :در بحث
تهیه ،بازنگری و تصویب طرحهای هادی روس��تایی جزء استانهای پیشرو در
کشور هستیم که تاکنون تعداد  892طرح هادی روستایی در سطح استان تهیه
و بازنگری شده است.
مهندس رئیسی در ادامه خاطر نشان کرد :با توجه به اینکه کارهای خوبی در
مورد بهس��ازی معابر در روستاها انجام شده است باید همه در نگهداری از این
طرحها اهتمام ویژه داشته باشند تا از تخریب این پروژهها جلوگیری بهعمل آید .وی با سپاس از تمامی دستگاههای خدماترسان استان در مورد
تعاملی که با این نهاد داشتهاند خواست تا در مورد حفاریها هماهنگی و همکاری الزم را با این نهاد داشته باشند.
در ادام��ه مهن�دس نظری -مع�اون هماهنگی امور عمرانی اس�تاندار از تالشهای مدیر و کارکنان بنیاد مس�کن در مورد
اجرای طرح هادی در سطح روستاها قدردانی کرد.

مهندس نظری همچنین گفت :در مورد پروژههای عمرانی که در سال جاری در دست اقدام میباشند باید هماهنگیهای الزم فیمابین ادارهها
مانند گذشته صورت پذیرد تا از دوبارهکاریها جلوگیری شود و پروژهها به شیوه مناسب اجرایی گردند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان رضوی
دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با نماینده مردم شهرستان چناران

به گزارش روابط عمومی ،مهندس س��یدرضا موس��وینیا -مدیرکل و مهندس معصومی -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،مهندس
نجات��ی -مدیر بنیاد مس��کن طرقبه ش��اندیز و مهن��دس قادری -مدیر بنیاد مس��کن چناران با دکتر حس��ین عباسزاده امام��ی -نماینده مردم
شهرستانهای چناران ،طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار دکتر عباسزاده امامی گفت :حوزه انتخابی ما بسیار گسترده است و شهرستانهای چناران ،طرقبه ،شاندیز ،گلبهار و گلمکان پنج
شهری هستند که با پراکندگی زیاد در کنار مشهد واقع شدهاند .وی افزود :هرجایی که در کنار کالن شهرها واقع شدهاند با فرصتها و تهدیدهای
خاص خود مواجه هس��تند .متأس��فانه همواره تهدیدها بیشتر از فرصتهاست و مسئوالن باید دستبهدست هم بدهند تا آنها را کاهش و تبدیل
به فرصت کنند .یکی از تهدیدهای این مناطق بهدلیل نزدیکی به مرکز استان ،مشکالت و کمبودهاییاند که در حوزه خدمات مشاهده میشوند.
نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد :تهدید بعدی این مناطق میتواند مهاجرپذیر بودن آنها باش��د .از آنجا که این حوزه به مرکز استان
که شهری توریستی و زیارتی است نزدیک است ،میتواند مهاجرپذیری باالیی داشته باشد .درحالحاضر در استان چناران بهویژه در شهر گلبهار
طوایف مختلفی ساکن شدهاند و این مسئله تقابل فرهنگها را بههمراه دارد که اگر بهخوبی مدیریت نشود ،میتواند مشکلآفرین باشد.
دکتر عباسزاده امامی تأکید کرد :جلوگیری از این مس��ئله مس��تلزم آن است که زیرساختها فراهم شود .از آنجا که یکی از شاخصهای حوزه
انتخابی ما گردش��گری است ،باید کارهای الزم برای توسعه ظرفیتهای این مناطق را هرچهسریعتر آغاز کرد .برندهای گردشگری کشوری در
طرقبه و شاندیز حضور دارند و ظرفیتهای زیارتی و سیاحتی این دو منطقه نیز میتواند منجر به توسعه صنعت گردشگری شود.
س��پس مهندس موس��وینیا با ارائه گزارشی از اهم فعالیتهای بنیاد مس��کن از سال  89تاکنون گفت :طرح ویژه بهسازی در سطح روستاهای
استان یکی از مهمترین اقدامهای بنیاد مسکن در عمران و آبادانی و مقاومسازی خانههای روستایی میباشد که این امر مستلزم همکاری کلیه

بیش از توان خود بار و مسئولیتی را به دوش مگیر که سنگینی آن نکبتی بر تو خواهد بود -امام علی(ع)
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تجلیل از بنیاد مسکن در همایش مشترک با ادارهکل ثبت اسناد و امالک
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،همایش اج��رای قانون الحاق م��وادی به قانون
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بهمنظور صدور اسناد امالک واقع
در محدوده روس��تاهای باالی  20خانوار و شهرهای زیر  25000نفر جمعیت با
حضور ادارههای ثبت اس��ناد و امالک ،دادگستری ،بنیاد مسکن ،منابع طبیعی و
اوقاف برگزار شد.
در این همایش که بهمنظور تجلیل از حافظین بیتالمال و قدردانی از ادارههای
ثبت اس��ناد و امالک و بنیاد مس��کن ک��ه در زمینه قانون یاد ش��ده اقدامهای
ارزندهای را انجام دادند صورت پذیرفت ،در ابتدا مدیرکل بنیاد مسکن با سپاس
از رویکرد مناسب مدیرکل ثبت اسناد و امالک و ادارههای تابعه در مورد صدور
اس��ناد اماکن روس��تایی و ش��هری گفت :امیدواریم بنیاد مسکن به همت همکاران در س��ال  1398مقام نخست صدور اسناد واحدهای مسکونی
شهرهای زیر  25000نفر جمعیت را در کشور کسب نماید.
در ادامه معاون قضایی رییس کل دادگس��تری اس��تان ،سجاده خدمت را تقدیم مدیرکل بنیاد مسکن استان نمود و همچنین نشان وقف خدمت
توس��ط مدیرکل ثبت اس��تان به معاون عمران روستایی ،کارشناس مس��ئول امور زمین و مدیران بنیاد مسکن شهرستانهای نیشابور ،خوشاب و
جوین که مقام اول تا سوم را در صدور اسناد کسب نمودهاند اهدا گردید.
یادآوری میشود بنیاد مسکن استان خراسان رضوی در حوزه عمران روستایی در پنج سرفصل امور زمین ،تملک ،واگذاری ،صدور اسناد امالک
ثبتی و اسناد روستایی و شهری بیش از  100درصد تحقق را در سال  98به خود اختصاص داده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دستگاههای اجرایی بهویژه بانکهای عامل جهت تسریع در پرداخت تسهیالت میباشد .وی با قدردانی از تعامل مجلس شورای اسالمی با این
نهاد ،افزود :دولت به مقاومس��ازی مس��کن روس��تایی نگاه ویژهای دارد و با وجود مشکالت فراروی دولت ،در چند سال اخیر اعتبارهای خوبی به
روستاها تخصیص یافته که از جمله با توزیع قیر در تعداد زیادی روستا آسفالت اجرا شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با برشمردن توانمندیها و امکانات بنیاد مسکن و همچنین بهرهگیری از نیروی فنی متعهد و متخصص و تجهیز
بانک ماشینآالت سبک و سنگین ،آمادگی بنیاد مسکن را برای اجرای پروژههای بزرگ عمرانی استان اعالم نمود.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با شهردار حکمآباد جوین

به گزارش روابط عمومی ،مهندس سیدرضا موسوینیا -مدیرکل بنیاد مسکن
استان با مهندس فرزین -شهردار حکمآباد جوین دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس فرزین گفت :مردم روس��تاهای متصل به ش��هر از شهرداری
خواس��تار ارائ��ه خدمات هس��تند و از دیگر جهت این مناطق چون از قس��مت
روستایی خارج شده و به منطقه شهری متصل شدهاند امالک و زمینهایی که
در آن وجود دارد ،دارای ارزش افزوده بیشتری شده که در این زمینه هیچگونه
هزینهای صاحبان این مناطق به مجموعه شهرداری پرداخت ننمودهاند .وی با
اش��اره به مشکالتی از جمله عدم آس��فالت معابر ،نداشتن سنگ جدول ،کمبود
فضای س��بز و فضای آموزشی و ...در سطح ش��هر افزود :شهرداری با توجه به
بودجه محدودی که دارد نیازمند همکاری همه دس��تگاههای اجرایی اس��ت تا
بتواند به تمامی نقاط شهرستان خدمات درخور مردم شهرستان انجام دهد.
ش��هردار حکمآباد گفت :اقدامهای عمرانی و خدماتی خوبی توس��ط بنیاد مسکن در روستاها صورت گرفته که میتواند به افزایش انگیزه ماندن
مردم در روس��تا و جلوگیری از مهاجرت کمک کند و باید فعالیتهای آن حمایت ش��ود تا در حوزه مس��کن روس��تایی شاهد اقدامهای خوبی در
سالهای پیش رو باشیم.
در ادامه مهندس موس��وینیا با اش��اره به فعالیتهایی که این نهاد در سطح استان انجام داده است گفت :بنیاد مسکن فقط در بخش روستایی

نادانی خواری است و فهم بزرگواری میباشد -امام صادق(ع)
31
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فعالیت میکند و وارد حریم شهری نمی شود .مبالغی که بنیاد مسکن از واگذاری زمین به متقاضیان روستایی و برخی از اقشار کم درآمد جامعه
واگذار میکند بس��یار ناچیز اس��ت .وی با بیان اینکه کار کردن در روستاها به مراتب سختتر از شهراست ،تصریح کرد :هزینههای صورت گرفته
در روستا گاهی چند برابر هزینههای شهری است و بنیاد مسکن واقعأ یک کار جهادی و بسیجیوار در پیش گرفته است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان به همکاری و تعامل بیشتر بین بنیاد مسکن و ش��هرداری حکمآباد تأکید کرد و افزود :بنیاد مسکن آمادگی الزم
برای اجرای پروژههای مشارکتی با این مجموعه را دارد.
در پایان مهندس موس��وینیا با بیان اینکه بنیاد مس��کن از طراحی تا اجرا توانمندیهای باالیی در اجرای پروژههای عمرانی برای توس��عه و
آبادانی دارد ،گفت :این نهاد بهعنوان یک دستگاه تخصصی و فنی ،پروژههای متعددی از جمله پروژه گردشگری و احیا بافت با ارزش روستایی
را در دست اقدام دارد که امیدواریم با همکاری بیشتر شهرداریها شاهد تسریع در اجرای پروژهها بوده و در جهت افزایش تعاملها برای توسعه
پیش برویم.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان شمالی
افتتاح  ۱۰۰۰واحد طرح ویژه مسکن روستایی بنیاد مسکن خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی ،تعداد  1000واحد مس��كن روس��تایی استان كه از
دهه فجر س��ال گذش��ته تا هفته دولت س��ال جاری موفق به اخذ تس��هیالت،
مقاومسازی و دریافت پایان كار شده اند ،افتتاح گردیدند.
این مراس��م بهصورت ویدئو كنفرانس از اس��تانداری خراس��ان شمالی توسط
اس��تاندار با ارتباط با روس��تای قره بیل در حضور امامجمعه ،فرماندار و مدیران
شهرس��تان گرمه انجام ش��د که در آن مهندس محمدی -مدیر بنیاد مس��کن
اس��تان اعتب��ار پروژه افتتاح ش��ده را مبل��غ  400میلیارد ریال عن��وان كرد و از
مش��اركت مردم در روستاهای اس��تان بهمنظور مقاومسازی واحدهای روستایی
قدردانی نمود.

نشست نماینده مجلس شورای اسالمی با مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس علی محم��دی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان و حسینپور -نماینده مردم شهرستان اسفراین در مجلس شورای اسالمی،
مهندس محمدی با ارائه گزارش��ی از اقدامهای این نهاد در حوزههای مختلف گفت :این
بنیاد با همراهی بانکهای عامل تاکنون بیش از  ۵۸000مس��کن در روس��تاها و ۷600
واحد در روستاهایی که تبدیل به شهر شده اند ،ساخته است .وی افزود :از این میان تعداد
 ۱۰هزار واحد برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی ساخته و تحویل گردیده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در ادامه با اشاره به مقاومس��ازی  ۱۰هزار واحد مسکن
روس��تایی در زلزله  ۹۶و بارندگیهای  ۹۸گفت :میانگین کش��وری مسکن روستایی ۴۵
درصد میباش��د که بنیاد مس��کن خراس��ان ش��مالی  ۲۰درصد باالتر از میانگین کشور
میباشد.
مهندس محمدی در ادامه با اشاره به تهیه  ۷۲۰و اجرای  ۴۰۵طرح هادی در روستاها
افزود :این بنیاد در س��ال گذشته اقدام به آسفالت تعداد  ۱۳۰روستای استان با استفاده از
ظرفیت قیر رایگان و مشارکت روستاییان و دهیاران نمود.
در ادامه حس��ینپور گفت :بنیاد مس��کن یکی از نهادهایی است که یاد و خاطره جهاد سازندگی قدیم را زنده میکند .وی نیروهای بنیاد مسکن
را مخلص ،کاری ،توانمند و با بهرهوری باال و بدون ادعا خواند که در مناطق محروم و روستایی فعالیت میکنند.
نماینده مردم شهرستان اسفراین در مجلس شورای اسالمی ،بنیاد مسکن را به معنای واقعی یک نهاد اثرگذار خواند و خدمت بیمنت ،سالمت

در انجام حق سستی ننمایید -امام علی(ع)
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کاری و خدوم بودن را از ویژگیهای بارز این بنیاد عنوان نمود.
حس��ینپور با اش��اره به تجربه حضور در نهاد کمیته امداد و همکاری نزدیک با بنیاد مسکن افزود :در نشست هایی که برای خدمترسانی بین
دو نهاد برگزار میشد همیشه شاهد راهگشایی امور بودیم و به معنای واقعی در مسیر نهادهای انقالب بن بستی وجود ندارد .وی در ادامه تأکید
کرد :در بخش بنیاد مسکن آنچه در ظرفیت نمایندگی اینجانب باشد با تمام توان پیگیر خواهم بود.
نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی در پایان با اشاره به اقدامهای قابل تحسین بنیاد مسکن در حوزه مسکن روستایی و جذب اعتبار برای منازل
تخریب شده سیل سال گذشته گفت :در حوزه طرح هادی و ظرفیت قیر رایگان نیز پیگیری الزم انجام میشود تا از این فرصت مغتنم استفاده
گردد.

دیدار دكتر پاكمهر با مدیران بنیاد مسكن
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به گ��زارش روابط عموم��ی ،دكتر پاكمه��ر -رئیس مجم��ع و نماینده مردم
شهرستان بجنورد در مجلس شورای اسالمی با حضور در ادارهكل بنیاد مسكن
با مهندس محمدی -مدیركل بنیاد مسكن استان دیدار و گفتگو كرد.
در این دیدار كه با حضور معاونین بنیاد مس��كن تش��كیل گردید آمار اجرای
پروژههای مسكن روستایی و طرح هادی و آسفالت روستاها ارائه شد.
در ابتدا مهندس محمدی با بیان بازسازی تعداد  ۶۵۰۰واحد مسکن روستایی
در س��یل سال  ۹۸گفت :این تعداد س��اخت و ساز روستایی  ۵/۶درصد شاخص
مقاومس��ازی منازل مسکونی را ارتقاء داد .وی همچنین از اتمام مطالعات طرح
هادی كلیه روستاهای باالی  20خانوار استان خبر داد و افزود :تاکنون در تعداد
 ۴۰۵روستای استان طرح هادی شامل فضاهای ویژه اجرای عملیات بازگشایی ،زیرسازی ،آسفالت و ...اجرا شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان همچنین به صدور  73000جلد سند مالكیت شهری و روستایی طی سالیان اخیر اشاره كرد.
در ادامه دکتر پاکمهر با تشکر از فعالیت كاركنان بنیاد مسکن عنوان نمود با عنایت به تجربه همکاران بنیاد مسکن منطقی است که چالشهای
طرحهای هادی احصاء گردد ،بهگونهای که س��مت و س��وی توس��عه روستاها وسیعتر دیده ش��ود تا زمینه مهاجرت معکوس با سرعت بیشتری
فراهم گردد .وی همچنین افزایش ساخت مسکن روستایی را موجب رونق اقتصاد روستایی و کمک به منویات مقام معظم رهبری در مورد رشد
جمعیت عنوان كرد.

دیدار با نماینده مجلس شورای اسالمی

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس علی محمدی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان در نشست با آذری -نماینده مردم شهرس��تانهای فاروج و قوچان در
مجلس شورای اسالمی گزارشی از اقدامهای این نهاد را ارائه کرد و گفت :این
بنیاد با همراهی بانکهای عامل تاکنون بیش از  ۵۸000مس��کن در روستاها
ساخته است.
مهندس محمدی در ادامه با اش��اره به مقاومس��ازی  ۱۰هزار واحد مس��کن
روس��تایی در زلزله سال  ۹۶و بارندگیهای س��ال  ۹۸افزود :شهرستان فاروج
با مش��ارکت خوب مردم روس��تاها در امر بازسازی پیش��رو بوده اند .وی در ادامه با اشاره به تهیه و اجرای طرح هادی در روستاها گفت :این نهاد
در سال گذشته  ۶۵۰هزار مترمربع از معابر روستایی را با استفاده از ظرفیت قیر رایگان و مشارکت روستاییان و دهیاران آسفالت نموده است.
در ادامه آذری از اقدامهای بنیاد مسکن قدردانی نمود و از هماهنگی با دیگر نمایندگان در استانهای خراسان شمالی و رضوی در مورد پیگیری
موارد مطروحه مدیرکل بنیاد مسکن استان قول مساعدت را داد.
در پایان اعضای ش��ورای اس�لامی روستاهای مایوان و اس��تاد فاروج از تالشهای بنیاد مسکن در اجرای پروژههای عمرانی در حضور نماینده
قدردانی نمودند.

کسی که از خودخواهی بیزار و پاک شد بزرگوار و آبرومند میشود -امام صادق(ع)
33
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بهرهبرداری از طرحهای هادی روستاهای شهرستان اسفراین
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به گزارش روابط عمومی ،در نخس��تین روز از هفته دولت ،با حضور فرماندار
و اعضای شورای تأمین شهرستان ،تعداد  ۱۷طرح هادی روستاهای شهرستان
اس��فراین که از این تعداد ۱۳ ،روس��تا مربوط به بخش مرکزی و  ۴روس��تا در
بخش بام و صفیآباد است به بهرهبرداری رسیدند .این مراسم بهصورت نمادین
در روستای خیرآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان اسفراین انجام شد.
رستمی -فرماندار شهرس��تان اسفراین ابتدا در این مراسم گفت :در مدت دو
س��ال اخیر با حمایت بخشداران ،دهیاریها و اعضای شورای اسالمی روستاها
در کم��ک به بنیاد مس��کن در اجرای طرح هادی ،اقدامهای مش��ارکتی خوبی
برای توسعه و آبادانی روستاها انجام شده است.
رس��تمی افزود :با توجه به حوزه مش��ترک فعالیتهای عمرانی بنیاد مس��کن
و دهیاریه��ا ،در مقط��ع کنونی بیش از پیش نیازمند مش��ارکتهای مردمی و به ویژه دهیاریها برای آبادانی روس��تاها هس��تیم .وی ادامه داد:
هدفگذاری برای اجرای طرح هادی روستایی را از سال گذشته تعداد  ۴۰روستا پیشبینی کردیم که با بهرهبرداری از اجرای طرح هادی این ۱۷
روستا ارتقاء  ۱۶درصدی در شاخص طرحهای هادی روستایی را داریم که به شاخص استانی و کشوری نزدیک است.
فرماندار شهرستان اسفراین گفت :با همت و همراهی مردم تاکنون طرح هادی تعداد  ۳۶روستای شهرستان اجرا شده است.

دیدار مدیران کل آموزش و پرورش و بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،مدیرکل آموزش و پرورش استان بههمراه معاونین با
حضور در ادارهکل بنیاد مسکن با مدیرکل و معاونین این نهاد دیدار و گفتگو کردند.
این دیدار بهمنظور پیگیری پیش��نهادهای مطرح ش��ده در شورای آموزش و
پرورش استان برگزار شد.
در ابتدای این نشست سعیدی -مدیرکل آموزش و پرورش استان با قدردانی
از بنیاد مس��کن بهمنظور اختصاص زمین در محدوده حلقه سنگ برای ساخت
هنرستان خلیجفارس و زمینهای مورد نیاز در دیگر روستاهای استان خواستار
حمایت بیشتر این نهاد شد.
در ادامه مهندس محمدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به واگذاری
 ۱۱000مترمربع در جنوب شهرستان بجنورد برای ساخت فضای آموزشی و همچنین  ۶۰۰مترمربع در شمال بجنورد روستای حاج بیگلر گفت:
این بنیاد تاکنون در روس��تاهای اس��تان بیش از  ۳۰قطعه زمینهای مورد نیاز با متراژهای متفاوت به آموزش و پرورش شهرس��تانها بهصورت
رایگان تحویل داده و در مورد تغییر کاربری چندین قطعه نیز اقدامهای الزم انجام شده است.
مهندس محمدی همچنین خواس��تار ارائه پایان کار س��اخت اراضی واگذار ش��ده از مراجع صدور پروانه بهمنظور صدور اسناد مالکیت شد .وی
توجه و تأکید بنیاد مسکن در حوزه عمران روستایی به مدیران نسبت به هدایت طرحهای هادی به سمت مدارس ،مجاب نمودن آسفالت معابر
بعض ًا خارج از برنامه منتهی به مدارس و س��اماندهی فضاهای داخلی بعضی از مدارس را با هدف ماندگاری خاطرات متفاوت برای دانش آموزان
و احساس آرامش و آسایش آنها در ایام بارندگیها را از افتخارهای این نهاد عنوان نمود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در پایان با اعالم آمادگی در مورد انجام اقدامهای الزم در رابطه با اراضی معرفی شده ،خواستار اعالم اراضی مورد
نیاز آموزش و پرورش و س��ازمان نوس��ازی مدارس با توجه به س��رانههای آموزش و نگاه به نرخ رشد جمعیت برای لحاظ در بازنگری طرحهای
هادی و سمت توسعه روستاهایی که امکان واگذاری دارند شد.

افتتاح طرح هادی روستای الست علیا

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور رستمی -فرماندار شهرستان اسفراین و مهندس محمدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،اجرای
طرح هادی روستای الست علیا بخش بام و صفیآباد امروز به بهرهبرداری رسید.

حلم پردهای است در مقابل آفتها -حضرت علی(ع)
34

به گزارش روابط عمومی ،همزمان با هفته دولت طرح هادی روس��تای رباط
قره بیل شهرستان گرمه با حضور مدیركل ،فرماندار ،امامجمعه شهرستان و تنی
چند از مدیران شهرستانی افتتاح شد.
در این مراسم مهندس محمدی -مدیركل بنیاد مسكن استان گفت :شهرستان
گرمه در شاخص طرح هادی باالترین رقم را در استان دارد.
س��پس مهندس شیردل -مدیر بنیاد مس��كن شهرستان گرمه نیز گفت :طرح
هادی روس��تای رباط قره بیل با اعتباری مع��ادل  ۴میلیارد ریال از محل قیر و
اعتبار ملی حوادث بوده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح طرح هادی روستای رباط قره بیل
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در این مراس��م رس��تمی گفت :روستایی که آبادانی و توسعه در آن دیده میشود نش��ان از همراهی خوب مردم روستا ،دهیار و اعضای شورای
اسالمی ،همت بخشداران و پیگیری جهادی بنیاد مسکن است که اگر قرار بود
بخشی از این هزینهها به جای آبادانی روستا ،صرف عقبنشینی منازل میشد؛
دیگر ش��اهد توس��عه زیرس��اختها در این روس��تاها نبودی��م .وی ادامه داد:
هدفگذاری برای اجرای طرح هادی روس��تایی را از س��ال گذش��ته تعداد ۴۰
روستا پیشبینی کردیم که با بهرهبرداری از اجرای طرح هادی این  ۱۷روستا،
ارتقاء  ۱۶درصدی در ش��اخص طرحهای هادی روستایی داریم که به شاخص
استانی و کشوری نزدیک است.
فرماندار شهرس��تان اسفراین با اشاره به قابلیتها و پتانس��یلهای گردشگری این روستا ،بیان داشت :برای معرفی این روستا به عنوان دهکده
بافت گلیم و جاجیم باید تجاریسازی کرد و نیز با معرفی این روستا برای جذب گردشگر و ارتقاء سطح درآمد خانوار روستایی تالش نمود.
س��پس مهندس محمدی گفت :در کل اس��تان ،آس��فالت  ۱۶۷روستا به طول  ۶۵۰هزار مترمربع انجام شده اس��ت که از این رقم ،آسفالت ۴۰
روستا برای این شهرستان بوده است .وی با قدردانی از پیگیریهای فرماندار شهرستان اسفراین در سطح ملی برای دریافت قیر رایگان ،عنوان
داشت :همراهی مردم و دهیار روستا برای اجرای فاز اول طرح هادی این روستا بسیار خوب بوده و اجرای فاز دوم آن در حال پیگیری است.

برگزاری نشست ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای اقامه نماز بنیاد مس��کن استان با
حضور حجتاالس�لام احمدی -قائممقام نمایندگی ولیفقیه و دبیر س��تاد اقامه
نماز ،مهندس محمدی -مدیركل ،معاونین و دیگر اعضای بنیاد مس��کن استان
برگزار شد.
در ابتدا مهندس محمدی نس��بت به ادامه رعایت موارد بهداشتی در برگزاری
نمازهای جماعت تأكید كرد.
در ادامه ،حجتاالس�لام احمدی با گرامیداش��ت یاد و خاطره آیت ا ...رسولی
محالتی -نماینده فقید مقام معظم رهبری در بنیاد مس��كن كشور ،در سخنانی
بر به پاداش��تن نماز ،با توجه و اهتمام ویژه كاركنان به پروتكلهای بهداش��تی
اشاره نمود.
سپس با حضور اعضای نشست مصوبات نشستهای قبل بررسی و شیوه نامه برنامه ریزی عملیاتی برنامههای مصوب و تفاهم نامه سال 99
ستاد اقامه نماز ،برگزاری فعالیتهای فرهنگی از جمله مسابقات نقاشی ،اذان ویژه كاركنان و فرزندان ،برگزاری نشستها با حضور خانوادهها و
تعیین بودجههای الزم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دانش را با نوشته ،در بند آورید -حضرت محمد(ص)
35
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خوزستان
تجلیل بهزیستی استان از خدمات بنیاد مسکن شهرستان شادگان

به گزارش روابط عمومی ،ادارهکل بهزیس��تی اس��تان در لوح تقدیر مش��ترکی با فرمانداری شهرستان ش��ادگان از فعالیتهای بنیاد مسکن به
مددجویان این شهرستان تجلیل کرد.

بازدید معاون عمرانی استاندار از پروژههای بنیاد مسکن
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،دکتر فاضل عبیات -معاون عمرانی اس��تانداری
خوزس��تان در بازدیدی از پروژههای بنیاد مسکن شهرستانهای اهواز و باوی
آخرین وضعیت این پروژهها را مورد بررسی قرار داد.
در این بازدید روس��تاهای عشاره بزرگ ،عشاره کوچک ،شهرک علی چعب،
جعاوله ،حموله و سیدنبی شهرستان اهواز و همچنین روستاهای یکاویه سه و
یک باوی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
دکتر فاضل نیز در بازدید از روس��تای عشاره کوچک شهرستان اهواز ضمن
قدردانی از تالشهای تأثیرگذار بنیاد مسکن در آبادانی روستاهای استان ،خواستار تکمیل دایکهای حفاظتی شد.
همچنین عبدالخالق محمدیان -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان نیز در این بازدید گفت :بنیاد مسکن استان در شهرستان اهواز تعداد
 ۱۴پروژه و در شهرستان باوی هم تعداد  ۷پروژه دردست اجرا دارد که شامل دایکهای حفاظتی و بهسازی معابر میشوند.
محمدیان افزود :این پروژهها با میانگین پیشرفت  ۶۰درصدی در حال اجرا هستند.

نشست مشترک بنیاد مسکن با کمیته امداد امام خمینی (ره)

به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترک بنیاد مسکن با کمیته امداد امام(ره)
با حضور رضا عبدالهی -معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان
و عسکری -رئیس کمیته امداد امام(ره) شهرستان رامهرمز برگزار شد.
در این نشس��ت بر ضرورت تس��ریع در روند تش��کیل و ارس��ال پروندههای
محرومین (ایتام) براساس تفاهمنامه صندوق توسعه ملی تأکید شد.

دیدار بخشدار صیدون با مدیرکل بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،در دیدار بخشدار صیدون شهرستان باغملک با مدیرکل بنیاد مسکن ،بر رفع محرومیت از روستاهای این شهر تأکید شد.
در این دیدار ابراهیم سپاس دار -بخشدار صیدون با ارائه گزارشی از وضعیت روستاها خواستار توجه ویژه بنیاد مسکن به اینمنطقه محروم شد.
همچنین مسعود انصاریان -مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :بنیاد مسکن در زمینه رسالت سازمانی خود تالش خواهد کرد که آثار محرومیت
در روستاها را کاهش دهد.
همچنین در این دیدار در مورد لزوم مقاومس��ازی واحدهای مس��کونی و ساماندهی کانالها و مسیلهای موجود برای کاهش اثرات بارشهای
فصلی تبادلنظر شد.

موفقیت فرزند همکار

به گزارش روابط عمومی ،در فراخوان ملی پرس��ش مهر در ثبتنام اولیه بیش از دو میلیون و پانصد هزار نفر ش��رکت کردند و از  ۲۴۰اثر راه
یافته به این دبیرخانه  ۱۵اثر از معلمان و دانش آموزان خوزستانی حائز رتبههای اول تا سوم شدند که استان خوزستان توانست  15رتبه برتر در

همنشینی با نیکوکاران انگیزه (گرایش) به سوی خیر و نیکی میباشد -امام موسی کاظم(ع)
36

تکریم و معارفه مدیر بنیاد مسکن شهرستان باغملک
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به گزارش روابط عمومی ،مراسم تکریم و معارفه مدیر بنیاد مسکن شهرستان
باغملک با حضور سیدمحسن میرساالری -معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان
و محمد نجاتیپور -فرماندار این شهرستان برگزار شد.
در این مراسم ،محمد نجاتیپور خواستار خدمترسانی بیشتر و محرومیتزدایی
روس��تاها از سوی بنیاد مسکن ش��د .وی اظهار امیدواری کرد که بنیاد مسکن
بتواند برای ارائه تسهیالت ساخت مسکن روستایی اهتمام ویژهای داشته باشد.
س��پس سیدمحسن میرساالری با س��پاس از تالشهای فرهاد آقاپور -مدیر
پیش��ین بنیاد مس��کن شهرس��تان باغملک بر ضرورت تعامل مدیر جدید بنیاد
مس��کن با مجموعه دس��تگاههای اجرایی شهرستان تأکید کرد .وی در ادامه با
بیان مطالبی گفت :رفع محرومیتزدایی از روستاها و ایجاد مسکن روستایی مقاوم از مهمترین برنامههای بنیاد مسکن استان خواهد بود.
معاون پش��تیبانی بنیاد مسکن استان با اش��اره به اینکه شهرستان باغملک در مسیر گسلهای زلزله قرار دارد افزود :ساخت مسکن استاندارد و
رعایت مقررات ملی ساختمان از اولویتهای بنیاد مسکن در ساختوسازهای شهری و روستایی است.
در این مراسم ،رحیم رحمانی بهعنوان مدیر جدید بنیاد مسکن شهرستان باغملک معرفی شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

فراخوان ملی پرس��ش مهر ریاس��ت جمهوری را کس��ب نماید و پریا خلف شوشتری -فرزند همکارمان محسن خلف شوشتری توانست در بخش
فیلم کوتاه داستانی رتبه دوم کشوری را از آن خود کند.
گفتنی است از دیگر موفقیتهای وی میتوان به کسب رتبه اول استانی و راه یافته به مرحله کشوری در بخش نقد فیلم و نماهنگ و کسب
رتبه دوم مسابقه داستان نویسی سازمان نظام مهندسی استان خوزستان اشاره کرد.
روابط عمومی بنیاد مسکن کسب این موفقیت را به وی و خانواده اش تبریک میگوید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان زنجان
نشست هماهنگی و برنامهریزی برای ساخت مسکن محرومین

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی و برنامهریزی برای س��اخت
مسکن محرومین استان با حضور مهندس سهرابی -مدیرکل مسکن روستایی
کش��ور ،مهندس عباس��ی -رئیس گروه نظام فنی روس��تایی کشور و مهندس
خواجهای -مدیرکل ،معاونین و کارشناسان بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس خواجهای به ساخت تعداد  ۲000واحد مسکونی محرومین در
اس��تان زنجان ،اشاره کرد و گفت :برای ساخت این واحدها ،مبلغ  1600میلیارد
ریال تس��هیالت اختصاص یافته که  ۶0۰میلیارد ریال آن بالعوض است .وی
با اش��اره به اینکه ،برای س��اخت این واحدهای مسکونی هزینهای از خانوادهها
دریافت نمی شود ،افزود :برای ساخت هر واحد مسکونی مبلغ  500میلیون ریال
تس��هیالت قرض الحسنه با کارمزد  5درصد و  300میلیون ریال نیز تسهیالت
بالعوض از سوی بنیاد مسکن استان و با همکاری بانکهای عامل در نظر گرفته شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با تأکید بر اینکه مردم ،ولی نعمتان انقالب اسالمی هستند و در به ثمر رساندن انقالب نقش مهم و کلیدی را ایفا
کردند ،گفت :هدف بنیاد مسکن ،خدمت به محرومین و ایجاد سرپناهی امن برای این قشر است.
مهندس خواجهای تأکید کرد :در س��اخت این واحدهای مس��کونی باید به ساخت مسکن مقاوم و با دوام روستایی؛ تالش در حفظ هویت معماری
بومی مسکن روستایی؛ تأمین مسکن متناسب با نیاز روستاییان و حفظ هویت و سیمای عمومی روستاها نیز توجه کرد .وی در پایان خاطر نشان کرد:
توانمندسازی روستاییان که از محرومان اصلی جامعه هستند نیازمند تحوالت عمیق و اساسی در زیرساختها و ارایه خدمات به این قشر نیازمند است.

هیچ تهیدستی دشوارتر از نادانی نیست -حضرت محمد(ص)
37

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مشترک بنیاد مسکن استان و سازمان اوقاف و امور خیریه در زمینه گسترش تعاملها
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بناب��ر گزارش روابط عموم��ی ،مهندس خواجهای -مدی��رکل و معاونین بنیاد
مسکن استان با حجتاالسالم کرمی -مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان
دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس خواجهای به تشریح اقدامها و برنامههای بنیاد مسکن استان
پرداخت و گفت :بنا به فرمان امام و بینش عمیق ایش��ان در تأس��یس این نهاد
انقالبی ،خدمت به اقشار کم در آمد و محرومین هدف و رسالت اصلی این نهاد
اس��ت .وی به انعقاد تفاهمنامه بین بنیاد مس��کن و سازمان اوقاف و امور خیریه
اس��تان اش��اره کرد و افزود :این تفاهمنامه بهمنظور صدور اسناد مالکیت برای
روس��تاهای اوقافی و تهیه و اجرای طرحهای هادی روس��تاهای دارای امالک
وقفی منعقد شده است و بنیاد مسکن بهعنوان دستگاه تخصصی در زمینه اجرای پروژههای عمرانی سازمان اوقاف و امور خیریه همکاری الزم
را انجام میدهد.
در ادامه حجتاالس�لام کرمی ابراز امیدواری کرد که با همکاری و تعامل ویژه با این نهاد انقالبی ،بتوانیم خدمات ارزش��مندی به محرومین
جامعه ارائه کنیم و روز به روز شاهد موفقیت بیشتر باشیم.
گفتنی اس��ت در این نشس��ت در مورد رفع مشکالت سند روس��تاهای وقفی و همچنین اراضی وقفی در محدوده طرحهای هادی روستایی نیز
تبادلنظر شد.

بهرهبرداری از اجرای طرح هادی روستاهای شهرستان ایجرود
بنابر گزارش روابط عمومی ،در اولین روز از هفته دولت ،بهرهبرداری از اجرای
طرح هادی روستاهای س��عیدآباد و چسب شهرستان ایجرود با حضور مهندس
فتحی -فرماندار شهرس��تان ایجرود ،امامجمعه شهرس��تان ،بخشدار و مهندس
تقی بیگلو -مدیر بنیاد مسکن شهرستان به بهرهبرداری رسید.
گفتنی اس��ت پروژه اجرای طرح هادی روستای سعیدآباد با اعتباری بیش از ۶
میلیارد و  500میلیون ریال و اجرای طرح هادی روس��تای چسب نیز با اعتباری
بیش از  4میلیارد و  900میلیون ریال با مشارکت دهیاری به بهرهبرداری رسید.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان زنجان

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مسکن استان در
زمینه گس��ترش همکاریها و ضرورت فرهنگسازی در سطح روستاها و نیز به
پاس قدردانی از مجموعه صدا و سیمای مرکز زنجان به مناسبت روز خبرنگار با
لطیفی -مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان زنجان دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدا مهندس خواجهای با بیان مطالبی گفت :بنیاد مس��كن در سال ۱۳۵۸
به فرمان حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اس�لامی ایران بهمنظور
تأمین مس��كن محرومان و متولی توس��عه و عمران روستاهای كشور همچنین
ساخت واحدهای مسكونی ش��هرها در چارچوب سیاستها و برنامههای دولت
جمهوری اسالمی ایران تشكیل گردیده است .وی به ساخت تعداد  ۲000واحد
مس��کونی محرومین در استان اشاره کرد و افزود :برای س��اخت این واحدها ،مبلغ  1600میلیارد ریال تسهیالت اختصاص یافته که  ۶0۰میلیارد
ریال آن بالعوض است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان تعامل اصحاب رسانه بهویژه صدا و سیمای مرکز زنجان را با این نهاد انقالبی بسیار مطلوب دانست و گفت :صدا

هیچ پشتیبانی نیکوتر از مشورت نیست -حضرت محمد(ص)
38

بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس رضا خواج��های -مدیرکل و معاونین
بنیاد مس��کن اس��تان با مهندس بیگدلی -فرماندار شهرستان خدابنده در زمینه
گسترش تعاملها و حل مشکالت روستاها دیدار و گفتگو کردند.
در ابت��دا مهن��دس خواجهای به وضعیت روس��تاهای شهرس��تان خدابنده در
حوزههای مختلف اش��اره کرد و گفت :شهرس��تان خدابنده از نظر مقاومسازی
مس��کنهای روستایی جزو شهرستانهای پیش��رو محسوب میشود ،بهطوری
که با  ۶۱درصد مقاومس��ازی از متوسط اس��تانی و کشوری که به ترتیب  ۵۳و
 ۴۷درصد میباش��ند جلوتر است .وی با بیان اینکه ،حرکتهای خوبی از سوی
این نهاد انقالبی در زمینه حل مش��کالت روس��تاییان و توس��عه و آبادانی این
مناطق صورت گرفته است ،ادامه داد :برای حل مشکالت این روستاها و اجرای
پروژههای عمرانی در حوزههای مختلف نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی بهویژه فرمانداری و بانکهای عامل هستیم.
در ادامه مهندس بیگدلی با اشاره به بارندگیهای سال  98و ارائه تسهیالت بازسازی به آسیبدیدگان برای بازسازی واحدهای مسکونی تأکید
بر مقاومسازی و بازسازی بافت ساختمانهای فرسوده کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهندس خواجهای :شهرستان خدابنده از نظر مقاومسازی مسکنهای روستایی جزو شهرستانهای
پیشرو محسوب میشود
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و سیمای مرکز زنجان همواره در تحقق اهداف بنیاد مسکن استان بهویژه در زمینه ترویج فرهنگ مقاومسازی و بهسازی واحدهای مسكونی و
همچنین عمران و آبادانی شهرها و روستاها و حل مشکالت آنان نقش مهم و تأثیرگذاری داشته است.
مهندس خواجهای در پایان از همکاری مطلوب رسانه استانی با این نهاد قدردانی نمود.
در ادامه لطیفی با اشاره بهعملکرد بنیاد مسکن در زمینههای عمران و آبادانی روستاها گفت :اقدامهای انجام گرفته در این زمینه برای توسعه
مناطق مسکونی روستایی ارزشمند بوده و شایسته قدردانی میباشد .وی با بیان ضرورت چارهاندیشی برای تأمین مسکن اقشار کم درآمد بهویژه
خیر و نیكوكار برای رفع مش��كل مس��كن نیازمندان بهطور قطع برکتهای فراوانی برای
در روس��تاها ،افزود :اقدام همهجانبه دولت و جذب افراد ّ
نظام خواهد داشت.
مدیرکل صدا و س��یمای اس��تان با بنیادین خواندن فعالیتهای بنیاد مسکن در روس��تاها و سپاس از مجموعه این نهاد گفت :اجرای طرحهای
مختلف بهویژه طرح هادی در روستاها در زمینه ارائه خدمات مطلوب به مردم توانسته در رضایتمندی مردم این مناطق از نظام مقدس جمهوری
اسالمی و مهاجرت معکوس به روستاها مفید و مؤثر باشد.
لطیفی انعکاس خدماترس��انی به محرومین را از اولویتهای رس��انه استانی برشمرد و افزود :بیان خدماتی که امروز در کشور صورت میگیرد،
در واقع تبلیغ ارزشهای نظام بوده و اطالعرسانی و آگاهی بخشی جامعه از کارهای یک وظیفه و رسالت میباشد.

مدیرکل بنیاد مس��کن استان :دیدار با خانوادههای معظم شهدا ،جانبازان و ایثارگران مایه عزت و
سربلندی است
بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس رضا خواجهای -مدیرکل و نجفی -معاون
پشتیبانی بنیاد مسکن استان و نصیری -مدیر مشارکتهای مردمی و حساب 100
امام(ره) با خانوادههای آزادگان مرحوم مرادخانی و رضایی دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس خواجهای گفت :پیش��رفت ،س��رافرازی ،توسعه کشور ،امنیت
و آس��ایش حاکم بر جامعه را مدیون و مرهون رشادتهای ایثارگران و آزادگان
هس��تیم و در خدمترس��انی به آنان نباید از هیچ تالشی دریغ کنیم .وی ادامه
داد :وظیف��ه عم��وم مردم و بهویژه ما ،خدمت و رس��یدگی به معیش��ت زندگی
خانوادههای شهدا ،ایثارگران ،جانبازان و آزادگان میباشد و امیدواریم که بتوانیم
در خدمت به این خانوادهها موفق بوده و به آنان ادای دین نماییم.

همانا خردمند با کسی که میترسد تکذیبش نماید سخن نمی گوید -امام موسی کاظم(ع)
39

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مشترک بنیاد مسکن استان با مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون
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بنابر گزارش روابط عمومی ،کردس��تانی -مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون
اس��تان با مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن استان در زمینه گسترش
تعاملها دیدار و گفتگو کرد.
در ابت��دا مهندس خواجهای با بیان اینکه ،بنیاد مس��کن اس��تان برای مقابله
با تهدید س��وانح طبیعی ،عملیات پیش��گیری پیش از وقوع سانحه را با اجرای
طرح ویژه بهسازی و نوس��ازی سکونتگاههای آسیبپذیر روستایی و همچنین
بازسازی مناطق سانحهدیده پس از وقوع سانحه همواره در دستور کار خود قرار
داده اس��ت ،ابراز امیدواری کرد که با حمایت بانکهای اس��تان و رفع موانع و
مشکالت ،بیش از پیش شاهد تسهیل در روند پرداخت تسهیالت به متقاضیان
باش��یم .وی ادامه داد :با وجود خطرات و بالیایی که هر س��اله اتفاق میافتد مس��ئله مقاومس��ازی مس��کن روستایی بس��یار حائز اهمیت بوده و
مقاومسازی واحدهای مسکونی غیرمقاوم نیازمند همکاری جدی بانکهای عامل است.
س��پس کردستانی گفت :در حال حاضر ،هیچ محدودیتی در زمینه پرداخت تسهیالت روستایی برای نوسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی
از س��وی این بانک وجود ندارد .وی با اش��اره به اینکه ،این نهاد رس��الت مهمی در زمینه تأمین مسکن اقشار کم درآمد و مقاومسازی واحدهای
مس��کونی روس��تایی بر عهده دارد ،افزود :تاکنون همکاری بس��یار خوبی بین بنیاد مسکن و بانک توسعه تعاون صورت گرفته است که امیدواریم
پس از این نیز شاهد گسترش تعاملهای بین این دو مجموعه باشیم.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان سمنان
دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با نماینده مجلس شورای اسالمی
ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان
ب��ا دکتر علی اصغر خانی -نماینده مردم شهرس��تانهای ش��اهرود و میامی در
مجلس ش��ورای اسالمی و عضو کمیس��یون عمران مجلس دیدار کرد .در این
دی��دار مهندس فالحی گزارش��ی از فعالیتهای انجام ش��ده در حوزه مس��کن
روستایی را ارائه نمود.
در ادامه دکتر علی اصغر خانی در سخنانی بنیاد مسکن را از نهادهای

کارآم�د نظ�ام توصیف ک�رد ک�ه دارای دو ویژگی نه�اد انقالبی و
مردمی بودن اس�ت و به همین لحاظ اس�ت که انگیزه و کارآمدی
بیشتری برای خدمت به مردم بهویژه روستاییان دارد .وی همچنین

از فعالیتهای بنیاد مسکن استان و شهرستانهای حوزه انتخابیه ابراز رضایت کرد و گفت :کمتر کسی از این نهاد انقالبی ناراضی است.

نشست هم اندیشی و بررسی پروژههای عمرانی شهرستان گرمسار

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور دکتر مطه��ری -نماینده مردم
شهرس��تانهای گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسالمی ،مهندس فالحی-
مدیرکل و معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان و مدیر شهرستان گرمسار
بهمنظور هماهنگی در مورد معبر اصلی روس��تای کرند برای بررس��ی جزئیات
شیوه اجرا با توجه به افزایش تخصیص اعتبار پروژه برگزار شد.

همانا کسی که نماز را تباه نماید پس ،درستی احکام دیگر را تباهتر مینماید -امام علی(ع)
40

دیدار مهندس فالحی با نماینده مجلس شورای اسالمی

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان،
معاونین عمران روستایی و پشتیبانی بنیاد مسکن استان و مدیران شهرستانهای
ش��اهرود و میامی با دکتر خانی -نماینده مردم شهرستانهای شاهرود و میامی
در مجلس شورای اسالمی دیدار کردند.
در این دیدار مهندس فالحی با اش��اره ب��ه عمده فعالیتها و اهداف این نهاد
ابراز امیدواری کرد تا با همراهی نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی شاهد
اقدامهای ماندگاری برای عمران ،آبادانی شهرها و روستاها باشیم.
در ادامه دکتر خانی با قدردانی از اقدامهای صورت گرفته توسط بنیاد مسکن
در روس��تاها گفت :دیدارهای مردمی که با روس��تاییان انج��ام گرفته حاکی از
رضایت خدمات ارائه شده توسط بنیاد مسکن استان و شهرستانهای تابعه است
و تعامل هر چه بیشتر مسئولین محلی روستاها میتواند تأثیر بسزایی در تسریع ارائه خدمات به روستاها داشته باشد.
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس فالحی -مدیرکل و معاون عمران روستایی
بنیاد مسکن استان و مدیر بنیاد مسکن شهرستان سمنان با دکتر گلرو -نماینده
مردم شهرس��تانهای سمنان ،سرخه و مهدیش��هر در مجلس شورای اسالمی
دیدار کردند.
در ابتدا مهندس فالحی گزارشی از عمده فعالیتها و اهداف بنیاد مسکن ارائه
و توضیحهایی در مورد عملکرد بنیاد مسکن استان در حوزههای مسکن شهری،
عمران روستایی ،بازسازی و مسکن روستایی بیان نمود و ابراز امیدواری کرد که
با همراهی نمایندگان منتخب گامهای مؤثری برای آبادانی روس��تاها برداش��ته
خواهد شد.
در ادامه دکتر گلرو عملکرد بنیاد مسکن استان را بسیار مطلوب ارزیابی کرده
و از همکاری بیش��تر با بنیاد مس��کن برای تسریع خدمترسانی به مردم بهویژه روستاییان استقبال نمود و خواستار برگزاری بیشتر این نشستها
شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با دکتر گلرو

بازدید از اجرای بهسازی و اصالح معابر روستای فوالدمحله
به گزارش روابط عمومی ،مهندس فالحی -مدیرکل و معاون عمران روستایی
بنیاد استان ،مدیر بنیاد مسکن شهرستان ،فوالدی -معاون هزینه و رئیس خزانه
ادارهکل امور اقتصادی و دارایی اس��تان و دهیار و ش��ورای اس�لامی روستا از
فعالیتهای صورت گرفته بهمنظور اجرای بهس��ازی معابر روستای فوالدمحله
بازدید کردند و به بررس��ی مش��کالت و راهکارهای الزم بهمنظور اجرای طرح
هادی و آسفالت معابر روستا پرداختند.
در ادام��ه از واحدهای مس��کونی آس��یبدیده بر اثر آبگرفتگی در روس��تای
فوالدمحله بازدید و مقرر شد پیگیری الزم برای رفع مشکل واحدهای خسارت
دیده صورت پذیرد.

هیچ پرستشی همانند اندیشیدن نیست -حضرت محمد(ص)
41
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،دکتر
صمیمیان -مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری ،دکتر حیدریان-
مدیرعامل آب منطقهای استان ،دکتر طاهری -مدیرعامل شرکت آبفای استان،
دهیار و شورای اس�لامی روستا ،معاونین عمران روستایی و بازسازی و مسکن
روس��تایی بنیاد اس��تان و مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان از روستای فوالدمحله
بازدید کردند.
در این بازدید مقرر شد پس از تخلیه آب از واحدهای مسکونی و کاهش سطح
آب زیرزمینی با انجام بازگش��ایی قنوات پایین دس��ت ،اجرای زهکش و صدور
مجوز حفر چاه ،بنیاد مس��کن نس��بت به ارزیابی واحدهای مسکونی آسیبدیده
اقدام نماید.

نشست بررسی و رسیدگی به مشکالت روستای امامزاده عبدا...

ب��ه گزارش روابط عمومی ،با حضور مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان ،دکتر فخری -معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ،دکتر صمیمیان-
مدیرکل دفتر امور روس��تایی و شوراهای اس��تانداری و مسئولین محلی روستا،
مس��ائل مرتبط با روستای امامزاده عبداله شهرس��تان سرخه مورد بررسی قرار
گرفت.
در این نشست مهندس فالحی با بیان مطالبی گفت :بهمنظور واگذاری زمین
در روستا عملیات اجرایی خاکبرداری ،تسطیح و آمادهسازی توسط بنیاد مسکن
در شهرک جدید انجام خواهد شد.

نشست مشترک با شرکت آب و فاضالب استان

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی با حض��ور مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،دکتر طاهری -مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان ،معاونین و کارشناسان مربوطه در شرکت آبفای استان برگزار شد.
این نشس��ت بهمنظور هماهنگی ،پیرو تفاهمنامه فیمابین برای ارائه خدمات
زیربنایی (آبرس��انی) به روستاهای استان تشکیل و در مورد موضوعهای مطرح
شده بحث و تبادلنظر و تصمیمگیری شد.

نشست مشترک با ادارهکل بازرسی استان

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی با حض��ور مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،س�لامت منش -معاون ادارهکل بازرسی استان،
معاون عمران روستایی و کارشناسان مربوطه برگزار شد.
این نشس��ت در مورد ش��یوه تملک زمین در طرح هادی و چگونگی حفظ و
حراس��ت اراضی ملی در زمینه ماده  4قانون س��اماندهی تولید و عرضه مسکن
تشکیل و پیرامون موضوعهای مطرح شده بحث و تبادلنظر صورت گرفت.

آدمیزاد پیر میشود در حالی که دو خوی او جوان میگردد :حرص و آرزو -حضرت محمد(ص)
42
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به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترکی با حضور مهندس فالحی -مدیرکل
و معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان ،فرمانده پایگاه حضرت قائم(عج)
بنیاد مس��کن استان ،مهندس دهرویه -ریاست سازمان بسیج ادارههای استان،
ریاس��ت س��ازمان بسیج س��ازندگی و رییس قرارگاه پیش��رفت و آبادانی استان
سمنان برگزار شد.
در این نشس��ت در زمینه همافزایی بین سازمان بسیج کارمندان ،بنیاد مسکن،
بسیج سازندگی و قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان بحث و تبادلنظر گردید.
در ادامه مسئول س��ازمان بسیج کارمندان استان با بیان اینکه بنیاد مسکن و
سپاه مولدهای انقالب اسالمی هس��تند گفت :یکی از درسهای مهم عملیات
مرصاد ،انس��جام ملی و وحدت یکپارچه ملت ایران در برابر توطئههای دشمنان
میباشد و ملت ایران بارها و بارها با توجه به بسیاری از مشکالت موجود نشان دادهاند هر کجا که ارزشها و آرمانهای اصلی انقالب در خطر
باشند با تمام توان در صحنه حضور پیدا خواهند کرد.
س��پس مهندس فالحی به همکاری همهجانبه بنیاد مس��کن با س��پاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان اش��اره نمود و گفت :نشستها با سپاه
و بس��یج بس��یار دلنشین و مایه دلگرمی است چرا که روحیه جهادی و خدمت در پاس��داران و بسیجیان به خوبی موج میزند .وی همچنین ابراز
رضایت نمود که با بسیج در حال تعامل و فعالیت میباشد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مشترک با مسئول سازمان بسیج کارمندان استان

نشست مدیریت بحران شهرستان دامغان

به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت مدیری��ت بحران شهرس��تان دامغان با
حضور مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،مهندس مجد -فرماندار
شهرس��تان دامغ��ان ،مهندس رئیس��یان -مدی��رکل مدیریت بحران اس��تان و
دستگاههای اجرایی مرتبط در فرمانداری شهرستان برگزار شد.
در این نشس��ت هزینه کرد و پیش��رفت طرحهای عمرانی مدیریت بحران در
سال  1398مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با مدیرعامل بانک تجارت استان
ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی با حض��ور مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان و احمدی -مدیرعامل بانک تجارت استان برگزار
شد.
در این نشس��ت مهن��دس فالحی با قدردانی از تعامل مناس��ب بانک تجارت
اس��تان برای ارائ��ه خدمات مطلوب ،به بررس��ی موارد مش��ترک و تعاملهای
فیمابین پرداخت.

نشست مدیرکل بنیاد مسکن استان با فرماندار

به گزارش روابط عمومی ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان بههمراه معاونین با فرماندار ویژه شهرس��تان شاهرود دیدار و گفتگو
کردند.

انتقاد (بیجا) مایه دشمنی است -امام صادق(ع)
43
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در ابتدا مهندس فالحی با بیان مطالبی گفت :در هر روس��تا از شهرس��تان شاهرود ،خانوادههای دارای  2معلول و بیشتر که فاقد مسکن هستند
با کمک بنیاد مسکن ،بهزیستی و بنیاد مستضعفان کشور با پرداخت مبلغ ۴0۰
میلیون ریال وام قرض الحس��نه و  ۳۶0میلی��ون ریال کمک بالعوض صاحب
مس��کن خواهند ش��د .وی تصریح کرد :در طرح اقدام ملی شهرستان شاهرود
تعداد  ۲۴واحد از پروژه  ۹۶واحدی در نظر گرفته شده درحال ساخت میباشند.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان قول مس��اعدت در س��اخت تع��داد  ۵۰۰واحد
مس��کونی برای خانوادههای کمبرخوردار شهرس��تان شاهرود در صورت تأمین
زمین را داد و خاطر نش��ان کرد :این امر موجب کاهش قیمت مس��کن و کمک
به قشر محروم ،آسیبپذیر و کمبرخوردارخواهد شد.
س��پس معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرس��تان ش��اهرود ب��ا قدردانی از
فعالیتهای بنیاد مس��کن در س��طح شهرستان از طرح و برنامههای بنیاد مسکن نسبت به این شهرستان استقبال کرده و اعالم نمود که پیگیری
تأمین زمین و موضوعهای مطرح شده را در دستور کار قرار خواهند داد.
همچنین مقرر شد هر چه سریعتر طراحی حریم جدید شش روستای همجوار شهر شاهرود به اتمام برسد و مشکالت حریم آنها مرتفع گردد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان سیستانوبلوچستان
تأمین بلوک سبک هبلکس برای تأمین نیاز واحدهای بازسازی در سطح استان

به گزارش روابط عمومی ،در نشس��تی مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مسکن
استان و دکتر عابدی میر -مدیرعامل شرکت هبلکس رضوی مستقر در استان
خراسان جنوبی دیدار کردند.
در این نشس��ت مهندس نوری صادق -معاون پش��تیبانی بنیاد مسکن استان
و مدی��ران مالی و فروش ش��رکت هبلکس رضوی حضور داش��تند که بر ادامه
همکاریه��ای فیمابین برای تهیه و تأمین بلوک س��بک هبلکس جهت تأمین
نیاز واحدهای بازسازی در سطح استان گفتگو کردند.

بازدید فرماندار شهرستان دلگان از واحدهای مسکونی بازسازی روستایی

به گزارش روابط عمومی ،مهندس شجاعی -فرماندار شهرستان دلگان
از واحدهای مس��کونی بازس��ازی روستایی در حال س��اخت بخش جلگه
چاههاشم شهرستان دلگان بازدید کرد.
با اتمام س��اخت واحدهای مس��کونی اجتماعی محرومین و سیل زدگان
روستایی در شهرستان دلگان ،این شهرستان از نخستین شهرستان استان
خواهد بود که میزان مقاومس��ازی مسکن روس��تایی در آن به  ۸۰درصد
خواهد رسید در حالی که میانگین مقاومسازی مسکن روستایی در کشور کمتر از  ۴۵درصد است.
س��اخت واحدهای مس��کن روستایی در شهرستان دلگان توسط بنیاد مسکن استان ،بهزیس��تی ،کمیته امداد امام خمینی(ره) و بسیج سازندگی
در حالی اس��ت که بخش��ی از هزینه ساخت از محل تسهیالت کمبهره و آسان ،بخشی بالعوض و بخشی معیشتی است و این خدمت ماندگار با
همراهی همه نهادها ،فرصتی خوب برای مقاومسازی مسکن روستایی و فاکتور حیاتی در جهت جلوگیری از مهاجرت و زمینهساز برچیدن حاشیه
نشینی در اطراف شهرهای استان است و مطمئن ًا سببساز رونق ساختوساز و اشتغالزایی است.

پیش از فرا رسیدن زمان مناسب ،در انجام هیچ کاری شتاب نکنید که پشیمان میشوید -امام علی(ع)
44

نشست مشترک دستگاههای فعال در شمال شهر زاهدان (حاشیه شهر)

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترک دس��تگاههای فعال در شمال شهر
زاهدان (حاشیه شهر) با حضور مهندس نخعی -فرماندار و مهندس شهنوازی -معاون
هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان زاهدان ،مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد
مس��کن اس��تان ،مهندس صفیپور -قائممقام مدیرکل و معاون مس��کن ش��هری،
مهندس مرادزاده -رییس س��تاد هماهنگی حاش��یه شهر زاهدان ،مهندس جعفری-
رییس ستاد معین استان ،مهندس پربار -شهردار زاهدان ،مهندس نرماشیری -رییس
سازمان نظام مهندسی استان ،کارشناسان و مسئوالن شرکت آب و فاضالب ،برق و
گاز ،شهرداران و کارشناسان برخی مناطق شهرداری زاهدان در فرمانداری برگزار شد.
در این نشست مهندس منبتی به تشریح وضعیت حاشیه شهر و روال انجام کار ،شناسایی متقاضیان و صدور سند ،موانع و مشکالت موجود در
قسمتهای نظارت و تأسیسات آب ،برق و گاز اشاره کرد و به ارائه راهكار در این زمینه پرداخت .وی فرصت به وجود آمده در حاشیه را با توجه
به نظارت رایگان ،سند رایگان ،صدور پروانه رایگان و ...بیسابقه خواند که الزم است مردم از این فرصت استفاده کنند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در ادامه گزارشی از فعالیتهای انجام شده در حاشیه شهر زاهدان ارائه داد.
سپس مهندس نخعی بهمنظور جلوگیری از دوبارهکاری بر هماهنگی و کار اصولی در همه طرحها بهویژه حاشیه شهر توسط همه دستگاههای
متولی تأکید کرد .وی س��پس به اهمیت کار اش��اره کرد و گفت :بعضی پروژههای حاشیه شهر بهعنوان ویترین کار است که برای جلب مشارکت
بیشتر مردم مهم است و الزم است همه پای کار باشند.
در پایان مهندس پربار نیز از موضوع حاشیه نشینی بهعنوان موضوعی سیاسی ،امنیتی ،عمرانی و اجتماعی یاد كرد كه باید از فرصت به وجود
آمده برای حل آن بهترین استفاده ممكن را نمود.

شماره  | 178شهریور 99

به گزارش روابط عمومی ،معاون عمرانی استاندار سیستانوبلوچستان ،مهندس
منبتی -مدیرکل و مهندس مرادزاده -جانشین رئیس ستاد هماهنگی بنیاد مسکن
اس��تان ،مهندس بیجار -معاون امور عمرانی اس��تاندار ،مهندس پربار -ش��هردار
زاهدان ،مهندس اکبری -مدیرکل راهوشهرس��ازی اس��تان ،مهندس شهنوازی-
معاون عمرانی فرماندار شهرس��تان زاهدان ،مهندس س��نچولی -شهردار منطقه
 3زاهدان و مهندس روش��ندل -ش��هردار منطقه  4زاهدان از فعالیتهای بنیاد
مسکن در مناطق قاسمآباد ( 24متری والیت) ،کشاورز  ،8محور آزادی ،حاجیآباد،
خلیلآباد و داییآباد در حاشیه شهر زاهدان بازدید کردند.
در ای��ن بازدی��د موضوع پروژه کمربندی از بولوار کالت تا بولوار فرودگاه مطرح ش��د که تصمیم بر آن ش��د تا برای انجام ،پس از برنامهریزی،
تقسیم کار بین بنیاد مسکن استان ،شهرداری زاهدان و راهوشهرسازی انجام گیرد.
در این بازدید از برنامههای ش��هرداری در حاش��یه شهر زاهدان هم بازدید بهعمل آمد و بر هماهنگی بیشتر بین قسمتهای مختلف تأکید و از
اقدامهای بنیاد مسکن در حاشیه شهر زاهدان قدردانی شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از اقدامهای بنیاد مسکن در حاشیه شهر زاهدان

مراسم معارفه فرمانده جدید پایگاه مقاومت شهید خداکرم
به گزارش روابط عمومی ،مراس��م معارفه فرمانده جدید پایگاه مقاومت شهید خداکرم
بنیاد مس��کن اس��تان با حضور مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،مهندس
صفیپور -قائممقام مدیرکل ،صدیقیان -رییس حراس��ت بنیاد مسکن استان ،سرهنگ
بیکنژاد -مدیر س��ازمان بس��یج کارمندان اس��تان و س��رهنگ نکوهی -فرمانده حوزه
مقاومت بسیج صاحب الزمان(عج) بسیج ادارههای کل استان برگزار شد.
در ابت��دا مهندس منبتی در مورد همکاری بنیاد مس��کن اس��تان و بس��یج ادارهها در

همانا کمال دین ،فراگیری دانش و به کار بستن آن است -امام علی(ع)
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موضوعهای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اعالم آمادگی کرد .وی همچنین بهعنوان سرپرس��ت پایگاه مقاومت بس��یج ش��هید خداکرم بنیاد
مسکن منصوب و مهدی شجاعی بهعنوان جانشین معرفی شد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان فارس
بازدید از روستاهای دهستان ایج
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ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،مهندس احمدرضا کمالی سروس��تانی -فرماندار،
مهندس رضا میرزاده -معاون فرماندار ،شاهس��وندی -بخشدار بخش مرکزی و
مهندس محسن ابراهیمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان استهبان از روستاهای
گردشگری دهستان ایج این شهرستان بازدید کردند.
کمالی سروس��تانی در این بازدید با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن در
رونق و توس��عه گردشگری در مناطق روستایی ،توسعه گردشگری روستایی را
از جمله راهکارهای ایجاد درآمد پایدار در روس��تاها دانست و گفت :روستاهای
س��طح شهرس��تان اس��تهبان بهویژه دهس��تان ایج دارای جاذبهه��ای فراوان
گردشگری تاریخی و طبیعی است که زمینه را برای اجرای طرحهای توریستی
فراهم نموده است .وی افزود :برای ایجاد اشتغال باید از سرمایهگذاری حمایت کرد و زمینه را برای حضور و فعالیت سرمایه گذاران فراهم کنیم.
فرماندار شهرستان استهبان با بیان اینکه روستاهای شهرستان استهبان ظرفیت و استعداد مناسب برای توسعه گردشگری روستایی دارند گفت:
برای رفع مشکالت ،عالوه بر همکاری ادارهها با یکدیگر باید بهصورت جهادی اقدام کرد و با حضور در میان مردم و نقاط مختلف شهرستان از
نزدیک در جریان مسائل و مشکالت قرار گرفت و نیز برای ارتقاء و پیشرفت شهرستان سعی و تالش کنیم.
کمالی سروستانی با قدردانی از تالشها و خدمات بنیاد مسکن در زمینه توسعه روستایی و شهری خواستار تداوم اقدامهای محرومیتزدایی در
این شهرستان شد و افزود :هر چند فعالیتهای مؤثری در زمینه توسعه در این شهرستان انجام شده اما همچنان حجم محرومیتها باال است و
برای رسیدن به عدالت درتوسعه باید تالش شود که سهم بیشتری از اعتبارها و فعالیتهای اجرایی و عمرانی در شهرستان استهبان انجام گردد.
س��پس مهندس ابراهیمی نیز با بیان اینکه روس��تاییان ش��ریفترین قشر جامعه هس��تند که باید از عدالت متوازن در توسعه خدمات زیر بنایی
بهرهمن��د باش��ند ،گفت :توس��عه و عم��ران و آبادانی کلید اصلی محرومیتزدایی اس��ت .وی با بیان گزارش��ی از فعالیتهای توس��عه ،عمران و
محرومیتزدایی در سطح شهرستان استهبان ،تأکید کرد در سال گذشته بنیادمسکن محرومیتزدایی و توسعه روستایی را در این شهرستان تداوم
بخشیده است و نیز به بیان عملکردهای عمران روستایی و محرومیتزدایی در شهرستان استهبان پرداخت.
در این بازدید شاهسوندی نیز با ارائه پیشنهادهایی بر لزوم تداوم توسعه و عمران منطقهای در این شهرستان تأکید کرد.
گفتنی اس��ت در این بازدید ضمن دیدار و گفت وگو با اهالی ،مس��ائل و مشکالت روس��تاهای پل شکسته ،درب قلعه و باغشاد از نزدیک مورد
ارزیابی ،بررسی و تبادلنظر قرار گرفت و تصمیمهای الزم برای رفع مسائل اتخاذ گردید.

بررسی مشکالت تعاونیهای مسکن شهرستان قیر و کارزین

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی مسائل و مش��كالت تعاونیهای
مس��كن مهر ش��هر قیر با حضور مدیران عامل تعاونیها ،رئیس بانک مس��کن
شهرستان قیر و کارزین ،رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی این شهرستان،
معاون مس��کن شهری بنیاد مسکن اس��تان و نماینده ادارهکل تعاون ،کار ورفاه
اجتماعی استان برگزار شد.
در این نشست مهندس مهرآفرین -مدیر بنیاد مسکن شهرستان قیر و کارزین
آخرین اقدامهای انجام شده برای اتمام طرحهای مسکن مهر را تشریح کرد.
مهندس محسن مهرآفرین با بیان این که این نشست با هدف تسریع در روند
فروش اقساطی پروژههای باقیمانده مسکن مهر برگزار شده است و بنیاد مسکن همه تالش خود را به کار خواهد گرفت تا با گره گشایی در کار

کسی که قبر پدر و مادر یا یکی از آن دو را در هر جمعه یک بار زیارت کند خداوند او را
میبخشد و او را نیکوکار مینویسد -حضرت محمد(ص)
46

به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس زائری -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
الرستان در نشستی با رؤسای ش��عب بانک مسکن این شهرستان راهکارهای
اجرای طرح اقدام ملی مس��کن در شهرستان الرستان و همچنین اقساط معوق
تسهیالت را بررسی کردند.
مهندس ناصر زائری با بیان اینکه طرح اقدام ملی مس��کن از جمله طرحهای
قابل اعتنا در حوزه مسکن است که اهداف عالی به دنبال دارد گفت :اجرای این
طرح در بعضی از شهرهای زیر  ۱۰۰هزار نفر جمعیت با مشارکت بنیاد مسکن
آغاز شده و در شهرستان الرستان نیز اقدامهای مناسبی برای آغاز طرحهای یاد
شده شروع شده است .وی با تأکید بر اینکه باید با اجرای دقیق آیین نامههای
اجرای طرح شاهد بهینهسازی و دستیابی به جریان پایدار در تولید مسکن باشیم افزود :ظرفیتهای قانونی برای اجرای بهینه طرح اقدام ملی در
شهرستان الرستان وجود دارد که باید استفاده شود.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان الرستان گفت :برای اجرای بهینه طرح اقدام ملی مسکن دستگاههای متولی باید مشارکت جدی داشته باشند تا
اقدامهای کاملی از ش��یوه تأمین زمین و صدور مجوزهای س��اخت و تس��هیالت پشتیبان برای تولید مسکن در طرح اقدام ملی ایجاد شود و بنیاد
مسکن شهرستان الرستان دراین زمینه از همه ظرفیتهای قانونی بهرهگیری خواهد کرد.
در پایان رؤسای شعب بانک مسکن این شهرستان با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن ضمن اعالم آمادگی بر لزوم ایجاد ظرفیتهای الزم
برای تسهیل گری در اعطای وام و تسهیالت جهت اجرای طرح اقدام ملی مسکن تأکید کردند.
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گشایشهای تازه برای اجرای طرحهای اقدام ملی مسکن
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مردم و حل مش��کالت تعاونیها مس��ایل مطرح در باره طرحهای مس��کن مهر تمام شود .وی همچنین گفت :اجرای طرحهای مسکن شهری و
س��اخت مسکن متناسب با س��طوح درآمدی قشرهای مختلف موضوعی است که از سوی بنیاد مسکن دنبال میشود و در طرحهای مسکن مهر
نیز با همین اهداف اقدامهای خوبی صورت گرفته است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان قیر و کارزین با بیان اینکه دالیل عقب ماندگی پروژهها و تحویل واحدهای باقی مانده متقاضیان فروش اقساطی
باید بهصورت کارشناس��ی بررس��ی شود افزود :اخذ تصمیمهای الزم برای شروع فعالیت دوباره پروژههای عقب افتاده موضوعی است که باید در
اولویت برنامه همه دستگاهها قرار گیرد.
در این نشس��ت مدیران عامل تعاونیها ،رئیس بانک مس��کن شهرس��تان قیر و کارزین و رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی این شهرستان
نیز دیدگاههای تخصصی خود را بیان داشتند.
همچنین معاون مس��کن ش��هری بنیاد مس��کن اس��تان و نماینده ادارهکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اس��تان نیز با ارائه راهکارهایی بر لزوم
زمینهسازی برای حل مشکل تعاونیهای مسکن مهر تأکید کردند.

مهندس نصیری :زمین لرزههای جنوب فارس بر واحدهای تحت نظارت بنیاد مسکن خسارت نزد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای مدیریت بحران شهرس��تان خنج با حضور فرماندار این شهرس��تان ،مدیرکل بحران اس��تانداری،
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اس��تان ،مهندس نصیری -معاون بازس��ازی مس��کن روس��تایی بنیاد مسکن اس��تان ،رئیس مرکز زمین شناسی،
مدیرعامل شرکت نفت زاگرس ،رئیس مرکز زلزله نگاری ،امامجمعه شهرستان خنج و دیگر اعضا تشکیل شد.
مهندس نصیری در این نشست یاد آور شد :زمین لرزههای جنوب فارس بر واحدهای تحت نظارت بنیاد مسکن خسارت نزد که این امر موجب
رضایتمندی روس��تاییان و مس��ئولین شهرستانی و اس��تان قرار گرفت .وی همچنین بر لزوم بهرهگیری از همه ظرفیتها برای بازسازی مناطق
آسیبدیده از زلزله تأکید کرد.
معاون بازس��ازی بنیاد مس��کن اس��تان بر ادامه مقاومس��ازی مسکن روستایی شهرس��تان و مشارکت مردم در بازس��ازیها تأکید کرد و گفت:
دستگاههای اجرایی؛ بخشداران و دهیاران زمینه همکاری با بنیاد مسکن را در روستاها فراهم کنند.
سپس مختار عباسی -فرماندار شهرستان خنج نیز با قدردانی از بنیاد مسکن و مدیرانکل استان به بیان گزارش و تشریح روستاهای زلزلهزده
پرداخت و خواستار کمکرسانی بیشتر به زلزله زدگان و رفع نیازهای آنان و نیز بازسازی مناطق زلزلهزده شد.

کسی که حیا ندارد ،دین ندارد -امام حسن(ع)
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مختار عباسی همچنین گفت :استحکام واحدهای مسکونی روستایی سبب شده خسارت جانی و یا آسیب کلی به واحدهای مسکونی وارد نشود
که نش��ان دهنده نظارت بنیاد مس��کن بر ساختوس��ازهای روستایی میباشد .وی بر لزوم تحویل چادر به زلزله زگان تأکید کرد و افزود :به علت
شیوع بیماری کرونا و گرمی هوا کمپ اسکان مورد استقبال قرار نگرفته و الزم است بهصورت انفرادی چادر در اختیار زلزله زدگان قرار گیرد.
در ادامه حجتاالس�لام پیمان س��االری -امامجمعه شهرس��تان خنج گفت :حضور مس��ئولین در جمع مردم و بازدید از مناطق زلزلهزده سبب
دلجویی از مردم و دلگرمی آنان به نظام و تقویت عشق و عالقهمندی بیشتر به نظام رهبری است.
همچنین رؤسای بنیاد مسکن و هالل احمر شهرستان گزارشی از روستاهای زلزلهزده ارائه نمودند.
س��پس مدیرانکل با قدردانی از فرماندار شهرس��تان ،مدیران بنیاد مسکن و هالل احمر خواستار کمکرسانی و توجه بیشتر به روستاییان شدند
و آمادگی خود را برای خدماترسانی به آنها اعالم کردند.
مدیران ش��رکت نفت و زمین شناس��ی نیز با بیان توضیحهایی اظهار داشتند :حفاری شرکت نفت و گاز در شهرستان هیچ نقشی در وقوع زلزله
ندارد و گسلهای موجود سبب شده که شهرستان خنج و مناطق؛ زلزلههای متعددی داشته باشند.

مهندس زمانی :شهرستان الرستان قابلیتهای شگرف و ویژه در توسعه و افزایش زیر ساختها دارد

به گزارش روابط عمومی ،مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان در نشستی
با باقری فرد -مدیرکل راهوشهرسازی شهرستان الرستان ،رییس دفتر نماینده مردم
شهرستانهای الرستان ،خنج ،گراش و اوز در شهرستان الرستان ،مقیمی -رییس
شورای شهرستان ،بخشدار و دهیاران بخش بیرم و معاونین ادارهکل راهوشهرسازی
الرستان به بررسی موانع و مشکالت اراضی روستاهای بخش بیرم و ارزیابی اجرای
عملیات توس��عه روس��تاها در این بخش پرداخت و گفت :بخش بیرم و شهرستان
الرستان قابلیتهای شگرف و ویژه در توسعه و افزایش زیرساختها دارد.
مهندس زمانی بر لزوم اس��تفاده از ظرفیتهای قانونی برای رفع مش��کالت
منطقهای و محلی دراین بخش تأکید کرد.
س��پس باقری فرد گفت :سیاس��ت کلی ادارهکل راهوشهرس��ازی شهرستان الرستان برای تولید مسکن روس��تایی به شکلی است که اگر زمین
مالکی یا دولتی وجود دارد و یا نیاز به تغییر کاربری و الحاق دارد را برای رفع نیازهای مردم حل و فصل نماییم .وی با بیان اینکه در بخش بیرم
با توجه به مش��کالت مردم و اختالفهای محلی و حقوقی در اراضی این موضوع احس��اس نیاز بیشتری شده بود ،افزود :ما آمادگی این را داریم
که اراضی در محدوده روستا را در اختیار بنیاد مسکن و دهیاری قرار دهیم تا مشکالت جوانان و مردم روستا در این مورد مرتفع شود.
مدیرکل راهوشهرس��ازی شهرس��تان الرستان در ادامه ،تعامل و همکاری مدیرکل بنیاد مسکن استان در پیگیری و حل و فصل این موضوع را
س��تودنی دانس��ت و گفت :پس از بازنگری طرح هادی روس��تایی و یا ارائه طرح توسعه آتی روستا توس��ط بنیاد مسکن شهرستان الرستان ،کلیه
اراضی مورد نیاز متعلق به ادارهکل راهوشهرس��ازی شهرس��تان الرستان به بنیاد مس��کن واگذار خواهد شد و بعد در اختیار دهیاری و مردم روستا
قرار خواهد گرفت.
در پایان دهیاران بخش بیرم مشکالت موجود را تشریح و به بیان نظرها و راهکارهای خود برای حل این موضوع پرداختند.

فرماندار :رضایتمندی مردم از جمله شاخصهای ارزیابی عملکردها در بنیاد مسکن است

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مراس��م تودیع و معارفه با حضور جلیل حس��نی-
فرماندار ویژه شهرستان الرستان ،مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
و گروهی از مسئوالن استانی و محلی برگزار شد.
در این مراس��م حسنی در سخنانی با قدردانی از مهندس زائری -مدیر سابق
بنیاد مسکن این شهرس��تان خطاب به سرپرست جدید بنیاد مسکن شهرستان
الرس��تان خاطرنش��ان کرد :قانونگرایی اولویت اول ماست که باید حتم ًا مورد
توج��ه و حمایت قرار گیرد و در کنار قانونمن��دی ،رضایتمندی مردم و توجه به
خواستههای آنان از وظایف دیگری است که نباید نادیده گرفته شود .وی افزود:

پرسش نیکو ،نیمی از دانش است -حضرت محمد(ص)
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در کنار قانونمندی ،رضایت مردم از جمله مؤلفههایی است که در فعالیتهای بنیاد مسکن باید مورد توجه قرار گیرد .مدیریت در بنیاد مسکن از
چندین جهت برای ما قابل توجه و دارای اهمیت اس��ت؛ اول اینکه از جمله ادارههایی اس��ت که بیشترین مراجعهکننده را دارد و دوم اینکه بیشتر
مراجعهکنندگان از قشرهای آسیبپذیر جامعه هستند.
فرماندار در ادامه با بیان اینکه ماهیت کار بنیاد مسکن با ضرورتهای زندگی و نیازهای اولیه جامعه که همان سرپناه میباشد در ارتباط است،
تأکید کرد :ایجاد س��رپناه از همان اوایل ش��کلگیری جامعه بش��ری دارای اهمیت و مورد نیاز بوده بنابراین دلسوزی و توجه به درخواست مردم
بهویژه اقشار آسیبپذیر و روستاییان ،کاری شایسته است که باید مدیر جدید آن را در اولویت کاری خود قرار دهد.
س��پس مهندس زمانی بر لزوم بهرهگیری از توان ملی و منطقهای برای پیش��برد اهداف برنامههای توسعه روستایی در جنوب فارس تأکید کرد
و گفت :در ش��رایط کنونی با تأکید بر جهش تولید و اقتصاد مقاومتی ،مس��ئوالن باید از هر فرصتی برای کمک به قشرهای آسیبپذیر و خدمت
بیمنت بهویژه در روستاها و برای شریفترین قشرهای جامعه استفاده نمایند.
در این مراسم از خدمات مهندس ناصر زائری قدردانی و مهندس امیر برومند بهعنوان سرپرست جدید بنیاد مسکن شهرستان الرستان معرفی شد.
در ادامه مهندس امیر برومند با قدردانی از حمایتهای مدیرکل بنیاد مس��کن و مس��ئوالن اس��تانی و محلی گفت :از همه ظرفیتهای قانونی
برای تأمین توس��عه روس��تایی و زدودن غبار محرومیت از چهره روستاها بهرهگیری خواهد شد .وی با بیان اینکه توسعه روستایی در زمینه تأمین
سهم عادالنه در توسعه است افزود :باید همه دستگاهها در کنار هم با همدلی و وفاق برای رسیدن به توسعه روستایی ،ایجاد انگیزه بیشتر برای
ماندگاری در مناطق روستایی و کاهش مهاجرتهای ناخواسته تالش کنیم.
س��پس مهندس ناصر زائری از حمایتهای فرماندر شهرس��تان الرس��تان و مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان قدردانی کرد و گفت :تالش بری
مقاومسازی مناطق روستایی ،بهسازی بافتهای فرسوده شهری و روستایی ،اعطای تسهیالت برای عمران و جبران خسارتهای حوادث ،صدور
اس��ناد مالکیت و قانونمند ش��دن معامالت در مناطق روس��تایی و بهسازی محیط روس��تاها از جمله خدماتی است که بنیاد مسکن در روستاهای
شهرستان الرستان ارائه کرده است.

ارزیابی واحدهای حادثهدیده در طوفان شهرستان قیر و کارزین

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،با هماهنگی رئیس ش��ورای هماهنگی مدیریت
بحران شهرس��تان قیر و کازرین و به سرپرستی بخش��دار بخش مرکزی ستاد
بحران در دهس��تان هنگام و روس��تاهای تنگ کیش و آب ش��یرین دهس��تان
تشکیل و شدت حوادث ایجاد شده از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.
محس��ن مهرآفرین -مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان قیر و کارزین با بیان اینکه
شدت خسارتهای وارده درحوزههای آب ،برق ،مخابرات و مسکن قابل مالحظه
اس��ت گفت :کارشناس��ی اولیه درحوزه مسکن توسط کارش��ناس بازسازی بنیاد
مس��کن شهرستان انجام و فرمهای مربوطه تکمیل گردیده که در اسرع وقت به
ستاد مدیریت بحران شهرستان و بنیاد مسکن استان ارسال خواهند شد.
محسن مهرآفرین با بیان اینکه حوادث غیرمترقبه میتواند آسیبهای فراوان
به بافتهای فرس��وده وارد کند از روس��تاییان خواس��ت تا با استقبال بیشتر از اجرای طرحهای مقاومس��ازی روستایی از اعطای تسهیالت دراین
حوزه استقبال نمایند.

نشست بررسی مسائل و مشکالت طرح هادی روستای باغشاد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی مسایل و مش��کالت طرحهای هادی روستای باغشاد شهرستان استهبان با حضور مهندس محسن
ابراهیمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان استهبان ،دهیار و اعضای شورای اسالمی روستای باغشاد در بنیاد مسکن این شهرستان برگزار شد.
در ابتدا مهندس ابراهیمی با بیان اینکه یکی از اهداف تهیه طرح هادی روستاها ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها و بهبود وضعیت کالبدی
و شرایط زیست روستاییان میباشد گفت :طرح هادی ،سند ده ساله توسعه روستایی است و باید همه فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی و توسعهای
که طی ده سال آینده در این روستاها قرار است اتفاق بیفتد در این طرحها دیده شود .وی افزود :در عمران روستایی به توسعه کالبدی روستاها
توجه میشود ،کار بنیاد مسکن عمران روستایی است ،اما روستاها در کنار کار کالبدی و توسعه و عمران نیاز به تأمین معیشت هم دارند.

کسی که خواهان صلح و آشتی نباشد به درماندگی و بییاوری مبتال میشود -امام صادق(ع)
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مدیر بنیاد مسکن شهرستان استهبان با بیان اینکه برای توسعه روستاها میبایست نگرش حاکم بر اذهان مدیران و مردم نسبت به روستا از طریق
فرهنگس��ازی تغییر یابد گفت :جذابس��ازی فضای روس��تایی از طریق توسعه
هدفمند فضاهای فرهنگی روستاها ،ایجاد مراکز تفریحی ،اقامتی سیاحتی ،ایجاد
مراکز تحصیلی و آموزش��ی ،ارتقای سطح س��واد روستاییان و آموزش آنان در به
کارگیری روشها و فناوریهای نوین ،شکوفاس��ازی اقتصاد روستاییان از طریق
ارائه تس��هیالت و امتیازها به سرمایه گذاران ،شناسایی پتانسیلهای هر منطقه و
هر روستا و تبدیل آنها به فرصتهای پایدار ،حمایت از صنایع دستی و فرهنگهای
محلی جزء مواردی هستند که اگر بهصورت عملی و علمی مورد توجه قرار گیرند،
شاهد رشد و توسعه پایدار مناطق روستایی خواهیم بود.
مهن��دس ابراهیمی در ادامه با تش��ریح فعالیتهای جهادی بنیاد مس��کن در
شهرستان استهبان افق پیش رو برای توسعه روستایی و محرومیتزدایی در این منطقه را درخشان و امید بخش توصیف کرد و افزود :اقدامهای
جهادی بنیاد مسکن توانسته است غبار محرومیت را از چهره بسیاری از مناطق و روستاهای این شهرستان بزداید .وی در ادامه واگذاری اراضی
را عاملی برای رونق بخشیدن به اجرای طرحهای عمرانی و توسعه زیرساختهای روستایی از جمله اجرای بهتر طرحهایهادی دانست.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان استهبان در ادامه بر لزوم تعیین و لحاظ شدن معیارهای فنی در واگذاری اراضی تأکید کرد.
در پایان دهیاری و شورای اسالمی روستای باغشاد بر لزوم تأمین زمین مناسب برای اجرای طرحهای عمرانی و واگذاری به متقاضیان روستایی
بهعنوان راهکاری قانونمند در تأمین معیشت و ایجاد انگیزه برای ماندگار شدن اهالی تأکید نمودند.

مهندس زمانی :سرمایهگذاری در زمینه توسعه روستایی در مناطق جنوبی فارس یک اولویت است

به گزارش روابط عمومی ،مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان در دیدار با
عباسی -فرماندار و حجتاالسالم والمسلمین ساالری -امامجمعه شهرستان خنج
بر لزوم اس��تفاده از زیرساختها برای افزایش س��رمایهگذاری در مناطق روستایی
تأکید کرد و گفت :سرمایهگذاری در زمینه توسعه روستایی در مناطق جنوبی فارس
یک اولویت اس��ت .بنیاد مسکن در سالهای مختلف در این زمینه زیر ساختهای
توسعه روستایی را تأمین کرده و بستر برای افزایش سرمایه گذاریها آماده است.
مهن��دس زمانی همچنین ب��ا ارائه توضیحهایی به برخی خدمات ارزش��مند بنیاد
مسکن در سطح روستاها پرداخت و افزود :با توجه به تعامل و هماهنگیهای الزم
بین بنیاد مسکن و دستگاهای اجرایی روند توسعه روستاها سرعت باالیی پیدا کرده
است .وی با اشاره به تالش مضاعف این نهاد در مورد آبادانی روستاها و زدودن محرومیت از چهره روستاها گفت :توسعه روستاها امری ضروری
است و باید در این زمینه از همه ظرفیتهای قانونی بهرهگیری کرد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در این دیدار با اش��اره به اولویت اجرایی بنیاد مس��کن در روند توسعه و آبادانی روس��تاها افزود :توجه به عمران
روس��تاهای مس��تعد با رویکرد جذب گردشگر و ایجاد فضایی برای س��رمایهگذاری در زمینه افزایش درآمد روستاییان در قالب روستاهای هدف
گردشگری در دستور کار این نهاد میباشد.
سپس مختار عباسی نیز فعالیتهای صورت گرفته از سوی این نهاد را در سطح روستاها مثبت ارزیابی کرد و گفت :گامهای مطلوبی در زمینه
محرومیتزدایی و توس��عه روس��تاها برداشته شده که امیدواریم با همکاری و همافزایی بیشتر بین بنیاد مسکن و سایر دستگاههای ذیربط توسعه
روز به روز سرعت یابد .وی با بیان اینکه بنیاد مسکن در تمامی ابعاد اقدامهای خود در مورد عمران و آبادی روستاها پیشتاز بوده است ادامه داد:
خوش��بختانه طی چند س��ال اخیر خدمات پایدار قابلتوجهی در زمینه بهبود زندگی روس��تایی از سوی این نهاد ارائه شده و موجب گشته پایداری
فضاهای روستایی در ابعاد مختلف نقش مؤثری در توسعه منطقهای و ملی داشته باشد.
در ادامه حجتاالسالموالمسلمین پبمان ساالری با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن این نهاد را از ثمرههای ارزشمند انقالب اسالمی دانسته
و برکتهای وجودی بنیاد مس��کن در روس��تاها را قابل مشهود برشمرد نیز بر ادامه مقاومسازی مسکن روستایی تأکید کرد و گفت :دستگاههای
اجرایی؛ بخشداران و دهیاران باید زمینه همکاری با بنیاد مسکن را در روستاها فراهم کنند.
س��پس مهندس احمد عبداللهی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان خنج گزارش��ی از عملکرد بنیاد مسکن شهرستان در حوزههای مختلف از جمله

دین ندارد کسی که جوانمردی ندارد -امام موسی کاظم(ع)
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به گزارش روابط عمومی ،در نشستی که با حضور رئیس اداره امالک و اراضی
آستان قدس رضوی و گروهی از مسئوالن و کارشناسان محلی و استانی برگزار
شد ،راهکارهای ایجاد گشایشهای تازه برای صدور اسناد مالکیت در روستای
موسویه از توابع بخش کردیان شهرستان جهرم مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدا مهندس صمد کارگرفرد -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان جهرم هدف
از تشکیل این نشس��ت را مشخص شدن وضعیت امالک ،تناسب سهم آستان
قدس رضوی و مردم در روس��تای موسویه و هویت بخشیدن اراضی با توجه به
سنددار کردن آن از طریق قانون بیان کرد.
مهندس کارگرفرد در ادامه گفت :در صورتی که آس��تان قدس رضوی و اهالی روس��تای موسویه تفاهم کنند بنیاد مسکن آمادگی کامل جهت
سنددار کردن واحدهای مسکونی روستا را دارد.
همچنین معصوم نیا -بخش��دار کردیان بر لزوم هم فکری و همدلی مردم و مس��ئوالن برای رفع موانع س��نددار ش��دن و تعیین تکلیف اراضی
روستای موسویه تأکید کرد این امر که خواسته چند ساله اهالی روستای موسویه است باید محقق گردد.
در ادامه حس��ین رزق خواه -رئیس اداره امالک و اراضی آس��تان قدس رضوی در اس��تانهای اصفهان و فارس با اعالم آمادگی برای هر نوع
همکاری بر لزوم تعامل و همپوشانی بین دستگاهی برای حل مشکالت مردم در سنددار شدن واحدهای مسکونی تأکید کرد.
در پایان بهمنظور تعیین تکلیف سهم آستان قدس رضوی در روستای موسویه (دهزیر) و واگذاری سهم آستان قدس به اهالی و سنددار کردن
تصمیمهای الزم به ش��رح ذیل گرفته و مقرر گردید بهمنظور درخواس��ت اهالی ،شورای اسالمی ،دهیاری روستا و بهمنظور تسهیل در اخذ اسناد
مالکیت ،آس��تان قدس رضوی س��هم اوقاف آس��تان را تبدیل به احسن نماید و هزینه آن توس��ط مردم پرداخت گردد ،همچنین اطالعرسانی از
طریق شورای اسالمی و دهیاری در مورد ثبتنام و تکمیل فرمهای مورد نظر و پرداخت هزینههای مرتبط برای صدور اسناد مالکیت انجام شود،
نیز توجیه مردم توس��ط روحانیون و معتمدین روس��تا در مورد تعیین تکلیف امالک آنها ،سهم خود و سهم آستان قدس رضوی و اهمیت سنددار
کردن ملکش��ان ،ارسال درخواس��ت مردمی از طریق شورای اسالمی به دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی برای واگذاری سهام آستان به آنان،
انجام کارشناس��ی و قیمتگذاری اراضی س��هم آستان قدس رضوی از سوی مسئولین آستان ،اعالم به مردم با توجه به موقعیت و ارزش امالک
و پرداخت هزینه نقشهبرداری و شمیم دار کردن نقشهها توسط اهالی نیز مورد تصویب قرار گرفت.
در پایان انعقاد قرارداد بانقشهبردار مورد تأیید اداره ثبت اسناد و امالک توسط بنیاد مسکن جهرم ،نقشهبرداری از واحدهای موجود در محدوده
طرح هادی توس��ط بنیاد مس��کن و ارس��ال به اداره ثبت اسناد و امالک و تعیین وقت و کنترل نقشههای تهیه ش��ده از سوی اداره ثبت اسناد و
امالک مورد تأکید قرار گرفت.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

پروژههای عمرانی در روستاها؛ طرح اقدام ملی مسکن و زلزله اخیر را ارائه داد.
همچنین با حضور مهندس زمانی روند اجرایی طرح هادی روس��تایی؛ طرح بهس��ازی مس��کن روس��تایی و درخواست متقاضیان در روستاهای
زلزلهزده مورد بازدید و بررس��ی قرار گرفت .وی در پایان این بازدیدها خواس��تار بررسی ش��رایط موجود جهت فراهم آوردن زیرساختهای الزم
برای تحقق درخواست اهالی روستاها شد.

تأکید بر بازنگری طرح هادی روستای کردشول

ب��ه گزارش روابط عمومی ،محمد متین کیا -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
پاسارگاد در نشس��تی با حضور عزیزی -بخشدار پاسارگاد ،رییس شورا و دهیار
روس��تای کرد ش��ول ،رویکردهای بازنگری در طرح هادی این روس��تا را مورد
بررسی قرار دادند.
در ابت��دا محمدمتین کیا با بیان اینکه برداش��تهای ط��رح از طریق پهباد در
س��ال  98انجام شده است گفت :براس��اس این برداشتها و عکسهای هوایی
بنیاد مس��کن اقدام به بازنگری طرح هادی روستای کرد شول خواهد کرد .وی

راهنمای اندیشیدن ،خاموشی (بجا) میباشد -امام موسی کاظم(ع)
51

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازنگری در طرحهای هادی را فرصتی برای توس��عه روس��تایی دانس��ت و افزود :افزایش جمعیت ،افزایش تقاضا برای زمین ،س��اخت واحدهای
مسکونی و همچنین افزایش تمایل روستاییان برای ماندگاری در مناطق روستایی ،بازنگری در طرحهای هادی را اجتنابناپذیر کرده است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان پاسارگاد در ادامه گفت :هر یک از روستاها با اجرای طرح هادی ،ظرفیتهای توسعهای خود را میشناسند .طبق
قانون طرح هادی روس��تایی ضمن س��اماندهی و اصالح بافت موجود ،میزان و مكان گس��ترش آتی و شیوه اس��تفاده از زمین برای عملكردهای
مختلف از قبیل مس��كونی ،تجاری ،كش��اورزی ،تأسیس��ات ،تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را برحس��ب مورد در قالب مصوبههای
طرحهای ساماندهی فضا و سكونتگاههای روستایی و طرحهای جامع ناحیه ای تعیین میکند.
سپس عزیزی با قدردانی از همراهی بنیاد مسکن بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای اجابت خواست اهالی روستای کردشول تأکید
کرد و گفت :بنیاد مسکن با اجرا و بازنگری در طرحهای هادی زمینه ایجاد فرصتهای جدید توسعه را در مناطق روستایی فراهم میکند.
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روستاهای بخش رونیز و فرآیندهای توسعه روستایی

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس محس��ن ابراهیمی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرستان استهبان با کاوه بهلولی قشقایی -بخشدار بخش رونیز این شهرستان
در مورد تغییر کاربری و افزایش محدوده طرحهای هادی روستایی در روستاهای
این بخش تبادلنظر کرد.
مهندس محس��ن ابراهیمی با بیان اینکه بخ��ش رونیز از جمله مناطق دارای
قابلیتهای ویژه در توس��عه روستایی است گفت :وجود مشکالت ناشی از رشد
ش��هرهای بزرگ ،تراکم جمعیت و همچنین مهاجرت روستاییان به این شهرها
موجب توجه و تأکید برنامه ریزان به تقویت و رشد شهرهای با جمعیت کمتر از
 25000نفر ش��د که این رویکرد در بسیاری از مناطق شهرستان استهبان دیده
میشود .وی افزود :این اعتقاد وجود دارد که با تقویت شهرهای کوچک میتوان مسیر مهاجرتهای روستاییان به شهرهای بزرگتر را تغییر داده
و بسیاری از مشکالت موجود در نواحی روستایی را که ناشی از عدم دسترسی مناسب روستاییان به مراکز خدماتی است برطرف نمود.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان استهبان با ارائه گزارشی از اجرای طرحهای توس��عه در شهرستان استهبان گفت :در جامعه ما با اجرای سیاست
تبدیل روس��تاها به ش��هر ،بسیاری از نقاط روستایی به ویژه در دو دهه اخیر به ش��هر تبدیل شدهاند .شهر کنونی رونیز در شهرستان استهبان نیز
یکی از مناطقی است که میتواند نقشی فراگیر در جذب جمعیت شهری و همچنین ایجاد انگیزه برای سکونت جمعیت روستایی در مناطق این
بخش داشته باشد.
در این نشس��ت کاوه بهلولی قش��قایی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن بر لزوم شتاببخشی به اجرای طرحهای توسعه بهویژه در زمینه
مقاومسازی روستایی و بهسازی و توسعه معابر تأکید کرد.

مهندس میزان :تأمین مسکن نیازمندان و مددجویان از اولویتهای اصلی بنیاد مسکن است

به گزارش روابط عمومی ،در نشس��ت مش��ترک کمیته امداد امام(ره) و بنیاد
مس��کن شهرس��تان داراب با حضور محمده��ادی میزان -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان داراب ،محمدعل��ی نوربخش -رئیس کمیته امداد امام شهرس��تان
داراب و موس��ی امیری -مس��ئول واحد عمران کمیته امداد ام��ام(ره) در بنیاد
مس��کن این شهرستان موضوع تفاهمنامه دوجانبه بین این دو نهاد که در مورد
تأمین مس��کن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) بود مورد بررسی و
تبادلنظر قرار گرفت.
در این نشس��ت محمدهادی میزان با بیان اینکه تأمین مس��کن نیازمندان و
مددجویان از اولویتهای اصلی بنیاد مس��کن اس��ت گفت :کمک به افرادی که نیازمند هستند و تأمین سرپناه برای این افراد و مددجویان تحت
پوش��ش از آرمانهای اصلی بنیاد مس��کن اس��ت ،این موضوع که هر جا افرادی نیاز به مساعدت داشته باشند مس��ئوالن بتوانند خدمتی کنند از
جمله آموزههای اصلی انقالب است که در اهداف بنیاد مسکن نیز تبلور یافته است .وی خاطر نشان کرد :بنیاد مسکن از ظرفیت انجمن خیرین

اطاعت از خدای تعالی به وسیله دانش است و دانش با آموختن به دست میآید -امام موسی کاظم(ع)
52

روستاهای شهرستان زرقان و فرایندهای توسعه روستایی
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به گزارش روابط عمومی ،نشست بررسی وضعیت توسعه روستاهای شهرستان
زرقان با حضور اس��فندیار احمدی منش -فرماندارشهرستان زرقان و مسئوالن
این شهرستان برگزار شد.
در این نشس��ت بر لزوم شتاببخشی در اجرای طرحهای توسعه روستایی در
شهرستان نوبنیاد زرقان تأکید گردید.
در ادامه اس��فندیار احمدی منش با بیان اینکه توجه به توس��عه روستایی بعد
از پیروزی انقالب بهعنوان یکی از آرمانهای اصلی انقالب مطرح بوده اس��ت
گفت :یکی از ویژگیهای بارز سیاس��ت توس��عه روس��تایی ،فرهنگی در جامعه
ما وجود ارزشها و هنجارهای بومی و روس��تایی اس��ت .وی با بیان اینکه این
شهرستان قابلیتهای ویژه در زمینه توسعه روستایی بهویژه در حوزه گردشگری
روستایی دارد افزود :اتخاذ خطمشی گذاران دولتی و توجه به این مهم در تدوین برنامه توسعه ملی توانسته است زمینهساز توسعه پایدار گردد.
فرماندار با قدردانی از بنیاد مس��کن برای اجرای طرحهای مقاومس��ازی ،بهس��ازی و توسعه معابر روستایی در این شهرستان بر لزوم استفاده از
ظرفیتهای قانونی برای شتاببخشی به ارائه خدمات توسعه دراین شهرستان تأکید کرد.
احمدی منش گفت :توس��عه روس��تایی بهعنوان یک خطمشی مناسب برای دستیابی به توسعه پایدار در جامعه روستایی مطرح است و چنین به
نظر میرس��د توس��عه روستایی با توجه به ویژگیهای فرهنگی موجود در جامعه یک ضرورت است و برای حفظ جمعیت روستایی و ایجاد انگیزه
برای ماندگاری در روستاها میتواند یک خطمشی مؤثر در زمینه توسعه پایدار قلمداد شود.
سپس مهندس صف شکن -مدیر بنیاد مسکن شهرستان شیراز گزارشی از اجرای طرحهای توسعه روستایی در شهرستانهای شیراز و زرقان
ارائه داد و گفت :بنیاد مس��کن در س��الهای مختلف در این عرصه بسیار کوش��یده است و از توان نیروهای جهادی برای رفع مشکالت روستاها
استفاده کرده است.
مهندس صف ش��کن افزود :با پیش��رفت تکنولوژی ،روستاها نیز این فرصت را یافتهاند که خود را با فناوری و تکنولوژی به پیش برند از این رو
الزم اس��ت س��هم عادالنه در توس��عه شهری و روستایی فراهم شود تا انگیزه بیش��تری برای ماندگاری در روستاها ایجاد شود .وی با بیان اینکه
روشهای زندگی س��نتی در حال از بین رفتن اس��ت و ارتباط با شهرها در حال گسترش میباشد گفت :خروج نیروهای تحصیل کرده از روستاها
مشکالتی را در اجرای موفق برنامههای روستایی و کشاورزی به وجود آورده است ،بسیاری از مبانی توسعه و دسترسی به رفاه نسبی در توسعه
پایدار روستایی مورد توجه قرار نمی گیرد بنا بر این الزم است در کنار اجرای برنامههای عمرانی و توسعه روستایی در جهت ایجاد اشتغال ،تأمین
معیشت ،جهش و رونق تولید در روستاها نیز چارهاندیشی شود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مسکنس��از در این شهرس��تان و منابع مالی بنیاد مسکن در زمینه تأمین خانهدار شدن اقشار آسیبپذیر استفاده میکند و این یک ضرورت است
که از ظرفیت خیرین در این زمینه استفاده شود ،ظرفیت خیرین برای تأمین مسکن نیازمندان نباید مورد غفلت قرار گیرد.
در ادامه محمدعلی نوربخش و موس��ی امیری با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن بر گسترش تعاملها و اجرای دقیق تفاهمنامه ،نیز تالش
برای خانهدار شدن قشرهای آسیبدیده و مددجویان تحت پوشش تأکید کردند.

گشایشهای تازه برای رفع مشکالت واگذاری اراضی  6روستای شهرستان کازرون با مشارکت بنیاد مسکن
به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کارشناس��ی با حضور محس��ن شیبانی-
بخش��دار بخش جره و باالده ،هوشنگ غزنوی -رئیس شورای اسالمی بخش
جره و باالده و مهندس قاسم داودی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان کازرون
در مورد اراضی و واحدهای مس��کونی احراز تصرف ش��ده شش روستای بخش
جره و باالده در بنیاد مسکن شهرستان کازرون برگزار شد.
در این نشس��ت که بهمنظور حل مشکالت اهالی و تعیین تکلیف و واگذاری
اراضی ملی واقع در محدوده طرح هادی روستاهای سی سختی ،بیخک جروق،

وقار و آرامش از خداست و شتابزدگی از شیطان است -حضرت محمد(ص)
53

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

قلعه نارنجی ،دادین س��فلی ،علیآباد موصلی و تل س��امان ،واگذار شده به بنیاد مسکن کازرون ،تشکیل شده بود ،رایزنیهای الزم برای تسهیل
در روند تشکیل پروندهها ،توجیه اهالی و به سرانجام رساندن سریع مراحل واگذاری زمین به متصرفین انجام گرفت.
همچنین مهندس قاسم داودی با بیان اینکه بنیاد مسکن از همه ظرفیتهای قانونی برای رفع مشکالت روستاییان استفاده خواهد کرد گفت:
بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی بهعنوان یکی از نهادهای برخاسته از نظام جمهوری اس�لامی ،در طول فعالیت خود اقدامهای مؤثر و ارزشمندی
را در روس��تاها و برای س��اکنین محروم آنها انجام داده است .وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد به ثمر رسیدن این فعالیتها و تحقق اهداف
نظام جمهوری اسالمی در محرومیتزدایی از روستاها هستیم افزود :فعالیتهای عمران روستایی یكی از مهمترین و اصلیترین اقدامهای بنیاد
مسكندر امر عمران و آبادی روستاها است و واگذاری اراضی به متقاضیان و بهویژه به زوجهای جوان نیز دراین راستا است.
در این نشست محسن شیبانی و هوشنگ غزنوی نیز با قدردانی از فعالیتهای خدمات بنیاد مسکن خواستار تسهیل در رفع مشکل روستاییان
و ایجاد زمینههایی برای توسعه روستاهای یاد شده در بخش جره و باالده شدند.
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فرماندار:بنیاد مسکن گامهای مهمی در زمینه ترمیم زیانهای سیل در این شهرستان برداشته است

به گزارش روابط عمومی ،احمدرضا کمالی سروس��تانی -فرماندار شهرس��تان
اس��تهبان از واحدهای بازسازی شده از س��یل فروردین ماه  ۹۸که با مشارکت
بنیاد مس��کن به پایان رسید بازدید کرد و گفت :بنیاد مسکن گامهای مهمی در
زمینه ترمیم زیانهای سیل در این شهرستان برداشته است.
کمال��ی با اذعان بر اینکه بنیاد مس��کن بهعنوان نهادی انقالبی همواره نقش
مهمی در توس��عه و رفع مش��کالت زیربنای��ی بهویژه در مناطق روس��تایی بر
عهده داش��ته است از خدمات ارائه شده توسط بنیاد مسکن در سطح شهرستان
اس��تهبان بهمنظ��ور محرومیتزدایی از چه��ره روس��تاها و همچنین پرداخت
تس��هیالت بازسازی و مقاومس��ازی و جذب اعتبارها قدردانی نمود .وی با بیان
اینکه از همه ظرفیتهای توس��عه برای محرومیتزدایی و توس��عه این شهرستان باید بهرهگیری شود افزود :بسیاری از روستاهای این شهرستان
ظرفیتهای مناسب در توسعه و محرومیتزدایی دارند که باید از این ظرفیتها استفاده شود.
همچنین مهندس محسن ابراهیمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان استهبان با ارائه گزارشی گفت :تعداد  ۲۲۷فقره وام احداثی و تعمیری معادل
 ۴۴هزار و  ۲۵۰میلیون ریال و کمک بالعوض معادل  ۱۳هزار و  ۳۹۰میلیون ریال در سال گذشته به شهرستان استهبان اختصاص یافت.

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

به گزارش روابط عمومی ،مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان در دیدار
با محمد بذرافشان -مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تأمین مسکن و
رفاه محرومان و نیازمندان را از آرمانهای اصلی نظام و انقالب دانس��ت و گفت:
بنیاد مسکن ساخت  3500واحد مسکونی ویژه نیازمندان و محرومان را در استان
آغ��از کرد که بخش قابلتوجهی از این واحدهای مس��کونی به مددجویان تحت
پوشش کمیته امداد امام(ره) و سازمانهای حمایتی تعلق میگیرد.
مهندس زمانی افزود :س��اخت تعداد  ۳500واحد مس��کن محرومین در استان
با حضور معاون رییس جمهوری و رییس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور آغاز
شد و این موضوع طلیعه خانهدار شدن طیف وسیعی از افراد بیبضاعت از جمله
مددجویان تحت پوش��ش کمیته امداد امام(ره) در این استان است .وی با بیان
اینکه بنیاد مسکن با اولویت دادن به ساخت این واحدهای مسکونی در زمینه عمل به آموزههای معنوی که بنیاد مسکن بر پایه آن استوار است
تالش میکند گفت :همه تالشها و کوششها معطوف به آن است که تا پایان امسال این طرح به سرانجام مطلوب برسد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان افزود :مسکن از جمله نیازهای اصلی افراد جامعه است که در قانون اساسی نیز به تأمین مسکن و لزوم مشارکت
دس��تگاههای مس��ئول توجه شده و به آن جایگاه خاصی داده شده است ،این مس��ئله در جامعه ما همواره مورد توجه است اما از مشکالت جدی

کسی که خردمند شد به معاش روزانه که نیازش را برآورده سازد قانع است -امام موسی کاظم(ع)
54

به گزارش روابط عمومی ،نشست هم اندیشی رییس و کارشناس کمیته امداد
امام(ره) شهرستان الرس��تان با سرپرست و کارشناسان بنیاد مسکن شهرستان
الرس��تان در مورد امدادرس��انی به مددجویان کمیته امداد امام(ره) در شهرها و
روستاهای این شهرستان برگزار شد.
مهندس امیر برومند -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرس��تان الرس��تان گفت:
دستگیری از آسیبدیدگان و محرومان از آموزههای اصلی بنیاد مسکن است.
مهندس برومند در این نشس��ت با تأکید بر اینکه کمیته امداد امام(ره) و بنیاد
مسکن هر دو از نهادهای بر خاسته از متن انقالب هستند افزود :این دو نهاد در
نهایت یک هدف را دنبال میکنند و آن حمایت و دستگیری از قشر آسیبدیده
و محروم جامعه اس��ت .وی با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن شهرستان الرستان گفت :هر جا ندای مظلومیتی شنیده شود و هر جا ردی
از محرومیت و کمبرخورداری باشد این وظیفه بنیاد مسکن و نهادهای انقالبی است که ورود نمایند و از ستم دیدگان و محرومان حمایت کنند.
در ادامه رییس و کارشناس کمیته امداد امام(ره) شهرستان الرستان از تالشهای بنیاد مسکن برای خانهدار شدن محرومین و همچنین فعالیت
جمعی بنیاد مسکن برای توسعه روستایی در این شهرستان قدردانی کردند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهندس برومند :دستگیری از آسیبدیدگان و محرومان از آموزههای اصلی بنیاد مسکن است
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جامعه قلمداد میشود.
مهندس زمانی در ادامه خواستار مشارکت و همراهی همه مسئوالن ،خیرین و افردی که میتوانند در تأمین مسکن نیازمندان مشارکت داشته باشند
برای تأمین زمین و منابع مالی ش��د و گفت :نقش مش��ارکت مردم ،در اختیار گذاشتن زمینهای مناسب از جانب کسانی که چنین زمینهایی دارند،
هدایت ،حمایت ،همراهی مسئولین و تأکید بر تأمین نیاز محرومین از ویژگیهای توجه و فرمان امام(ره) است که باید بیش از پیش به آن توجه شود.
وی انتخاب مکان مناسب برای ساخت شهرکهای مسکونی جدید را مورد تأکید قرار داد و افزود :در انتخاب زمین و مکان برای ساخت مسکن و
شهرکهای جدید ،بنیاد مسکن بهگونهای عمل میکند که امکانات و نیازهای واحدهای مسکونی از جمله آب ،برق ،گاز و دیگر نیازمندیها ،قابل
تأمین و در دسترس باشد.
سپس محمد بذرافشان با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن گفت :بنیاد مسکن در این زمینه تالشهایی تحسین برانگیز داشته است و اخیراً
نیز تعداد  1000واحد مس��کونی تحویل مددجویان تحت پوش��ش کمیته امداد امام(ره) در استان فارس شد .وی با اشاره به این که تأمین سرپناه
برای نیازمندان اقدامی شایس��ته و قابل تقدیر اس��ت افزود :این واحدهای مسکونی با مشارکت خیرین مسکنساز و با اعتباری بیش از  55میلیارد
ریال ساخته شده است.

تجلیل از اصحاب رسانه

به گزارش روابط عمومی ،سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرس��تان نوبنیاد اوز بر
لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای توس��عه برای پیش��رفت و توسعه همهجانبه این
شهرس��تان تأکید کرد و گفت :جدا ش��دن اوز و موجودیت یافتن این شهرستان
بهعنوان یک شهرس��تان مستقل فرصتی اس��ت که باید همه دستاندرکاران،
مدیران ،فعاالن اقتصادی و خیرین از آن برای توسعه شهرستان استفاده کنند.
بهرام دوس��تی روشن -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان اوز در مراسم تجلیل
از اصحاب رس��انه در این شهرس��تان با اش��اره به اینکه مس��کن ،محلی برای
زندگی ،کار ،تولید و امنیت اس��ت ،تأمین مس��کن مناس��ب برای همه اقشار با
سطوح درآمدی مختلف را از کارکردهای اصلی بنیاد مسکن دانست.
دوستی روشن با یادآوری تاریخچه تأسیس بنیاد مسکن گفت :بنیاد مسکن در  ۲۱فروردین ماه  ۱۳۵۸به فرمان حضرت امام(ره) بهمنظور تأمین
مس��کن محرومان تأس��یس و متولی توسعه و عمران روستاها و س��اخت واحدهای مسکونی شهرها شد .وی با ابراز خرسندی از مسئوالن ذیربط
بهویژه مدیرکل راهوشهرس��ازی شهرس��تان الرستان ،فرماندار اوز ،شهردار ،اعضای شوراهای شهر ،شهرستان ،بخش و روستاها افزود :در تدارک

توانگری ،به داشتن کاالی زیاد نیست بلکه توانگری همان بینیازی نفس است -حضرت محمد(ص)
55

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ساخت تعداد  ۲۰۰واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن در شهر اوز هستیم.
سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرستان اوز رسانه را عامل توسعه ،پیشرفت و وحدت در جامعه دانست و گفت :در این شهرستان نمودهای فرهنگی
را از طریق رسانههای پرتالش مالحظه کردم.

آغاز عملیات اجرایی ساخت واحدهای مسکونی مددجویان بهزیستی در شهرستان خرامه
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،مراس��م س��اخت واحدهای مس��کونی مددجویان
س��ازمان بهزیستی استان در اجرای تفاهمنامه بنیاد مسکن ،بهزیستی و قرارگاه
خاتماالنبیا در روس��تای گورگیر شهرس��تان خرامه با حضور مهندس نصیری-
معاون بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مس��کن استان ،کشفینژاد -مدیرکل
بهزیس��تی اس��تان ،نماینده ق��رارگاه خاتماالنبیا ،فرماندار شهرس��تان خرامه و
مسئولین این شهرستان آغاز شد.
در این مراسم مهندس فرجا ...نصیری -معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد
مسکن استان فارس گفت :از تعداد  1500واحد که در قالب تفاهمنامه یاد شده در
کل کشور ساخته میشود تعداد  64واحد در این استان ساخته میگردد که بخش
قابلتوجهی از این واحدها به شهرستان خرامه اختصاص دارد.
فرجا ...نصیری با بیان اینکه بنیاد مس��کن در این طرح مطابق با مفاد تفاهمنامه خدمات فنی و نظارتی ارائه میدهد افزود :مش��ارکت در تأمین
مسکن نیازمندان و مددجویان کار خیری است که همه باید تالش کنند تا به سرانجام برسد .وی گفت :رسالت اصلی بنیاد مسکن محرومیتزدایی
و تأمین مسکن نیازمندان است که ساخت تعداد  3500واحد مسکونی ویژه مددجویان و محرومان در استان آغاز شد.
معاون بازس��ازی و مس��کن روستایی بنیاد مسکن استان با بیان اینکه مساعدت برای اتمام واحدهای مسکونی نیمه تمام متعلق به افراد نیازمند
در برنامه کاری بنیاد مسکن است افزود :حدود  225واحد مسکونی متعلق به افراد بیبضاعت و نیازمند در سطح استان وجود دارد که بنیاد مسکن
برای اتمام این واحدها مساعدت الزم را خواهد داشت.

بهرهبرداری از طرحهای توسعه روستای هیربدان

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،در مراس��می همزم��ان ب��ا هفت��ه دولت با
حض��ور علی مظف��ری -معاون اس��تاندار و فرمان��دار ویژه شهرس��تان داراب،
حجتاالسالموالمس��لمین صادق��ی -امامجمع��ه و نجف��ی -بخش��دارمرکزی
شهرس��تان داراب ،عس��کری -مس��ئول دفتر نماینده مردم در مجلس شورای
اس�لامی ،بیریاح -رئیس شورای شهر داراب ،مس��ئولین ادارههای شهرستان،
دهیار ،اعضای ش��ورای اس�لامی و اهالی روس��تا  4500مترمربع آسفالت معابر
روستای هیربدان در این شهرستان مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در ابتدا مهندس محمدهادی میزان -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان داراب با
ارائه توضیحهایی گفت :این طرح از محل اعتبارهای توازن و قیر مش��ارکتی با
اعتب��اری بیش از  3میلیارد و  500میلیون ریال افتتاح و مورد بهرهبرداری 411
خانوار این روستا قرار گرفت.
س��پس علی مظفری نیز با س��پاس از فعالیتهای بنیاد مس��کن در اجرای طرحهای توسعه روستایی گفت :امسال به مناسبت هفته دولت تعداد
 ۴۶پروژه با اعتباری به مبلغ  ۱۸۸0میلیارد ریال در شهرس��تان داراب افتتاح و یا کلنگزنی میش��ود .وی در ادامه با ارائه گزارشی از فعالیتهای
انجامش��ده در این شهرس��تان افزود :بنیاد مس��کن شهرستان داراب در دو سال گذش��ته از برترینهای استان بوده و دوس��وم قیر استان به این
شهرستان تخصیص داده شده است.

کسی که مشورت نماید درمانده و ناتوان نمی گردد -حضرت علی(ع)
56
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کارشناسی بخش��دار مرکزی و مدیر بنیاد
مس��کن شهرس��تان بوانات بههمراه رییس و اعضای ش��ورای اسالمی و دهیار
روس��تای جعفرآباد علیای این شهرستان برگزار و مشکالت این روستا با حضور
کارشناسان بنیاد مسکن بررسی شد.
کریم محمدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان بوانات با تأکید بر اینکه بنیاد
مس��کن همه تالش خود را معطوف به توسعه روس��تایی و محرومیتزدایی از
مناطق کمبرخوردار کرده است گفت :روستای جعفرآباد علیا دراین شهرستان از
جمله مناطق اولویتدار در توس��عه روستایی است که بنیاد مسکن در سالهای
گذشته نیز خدماتی به اهالی این روستا داده است.
محمدی در ادامه خاطر نشان کرد :مهمترین فعالیتهایی که باید در روستاها
در اولویت باشد زمینهسازی برای ماندگاری روستاییان ،کاهش مهاجرتها و همچنین ایجاد زمینه برای مهاجرت معکوس است ،روستاییان باید
به ایجاد عدالت در توس��عه روستایی دلگرم باش��ند .وی همچنین توسعه روستایی را از کارکردهای اصلی بنیاد مسکن دانست و اظهار داشت :در
سالهای گذشته بنیاد مسکن با اعتباری بیش از  800میلیون ریال تعداد سه طرح هادی روستایی تهیه شده را در روستاهای این شهرستان اجرا
کرده است که در مجموع تعداد روستاهای دارای طرح هادی در این شهرستان به  75روستا رسیده است.
س��پس بخش��دار مرکزی ،رییس و اعضای شورای اسالمی و دهیار روس��تای جعفرآباد علیای این شهرستان نیز با قدردانی از فعالیتهای بنیاد
مسکن خواستار توجه بیشتر به توسعه معابر و استفاده از ظرفیتهای محرومیتزدایی در این روستا شدند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

روستای جعفرآباد علیا و کارکردهای توسعه روستایی با مشارکت بنیاد مسکن

دیدار مدیر بنیاد مسکن شهرستان اقلید با مدیر منابع طبیعی

مهندس اس�لامی :تملک اراضی واگذری جهت توسعه روستاها رویکردی در
جهت محرومیتزدایی است.
ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس محس��ن اس�لامی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرستان اقلید در دیدار با مهندس امیدوار -مسئول منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرس��تان اقلید بر لزوم استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تملک و واگذاری
اراضی در جهت توس��عه روس��تاها تأکید کرد و گفت :تمل��ک اراضی واگذاری
جهت توس��عه روس��تاها رویکردی برای محرومیتزدایی است و در شهرستان
اقلید از این ظرفیتهای قانونی با مش��ارکت منابع طبیعی باید بیش��تر استفاده
شود.
مهندس اس�لامی در این دیدار بر لزوم ایجاد تعامل و رایزنی و تبیین راههای
رفع مسائل و مشکالت در حوزه تملک اراضی ملی تأکید کرد .وی با بیان اینکه بسیاری از طرحهای هادی بعد از گذشت  10سال یا حتی کمتر
از آن نیاز به تجدید نظر و ارزیابی مجدد برای توس��عه روس��تایی دارند گفت :ارزیابی مجدد این طرحها و توسعه روستاها نیازمند آزادسازی حریم
روس��تاها ،تملک اراضی و واگذاری آن اس��ت ،بنیاد مس��کن در این زمینه با واگذاری اراضی به زوجهای جوان و متقاضیان س��کونت در روستاها
زمینه افزایش ماندگاری و نگهداشت جمعیت روستایی را فراهم میکند.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان اقلید همچنین عرصههای منابع طبیعی را از انفال الهی دانس��ت و افزود :نگهداش��ت ذخیرههای طبیعی منابع
خدادادی بر همه الزم و ضروری اس��ت و بنیاد مس��کن در مناطق روس��تایی و عشایری همیشه و همواره بر حفظ ذخیرههای ارزشمند طبیعی در
منابع ملی تأکید دارد.
در پایان مهندس امیدوار با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن و مساعی انجام شده برای خدمت به محرومین بر استفاده از همه ظرفیتهای
قانونی برای توسعه روستایی و ایجاد انگیزه در ماندگاری و حفظ جمعیت روستایی تأکید کرد.

فرهنگ و روش پسندیده دانشمندان ،مایه فزونی خرد است -امام موسی کاظم(ع)
57
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کانال سنگی سیلبر روستای قلعه نارنجی به بهرهبرداری رسید
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به گزارش روابط عمومی ،مدیر بنیاد مسکن شهرستان کازرون از اجرای طرح
کانال س��نگی سیلبر روستای قلعه نارنجی در این شهرستان خبر داد و گفت:
با توجه به ش��رایط سخت روستای قلعه نارنجی هنگام بارندگی و آب گرفتگی
گذرگاهها و معابر محور اصلی آمد و ش��د اهالی این روس��تا ،طرح کانال سنگی
اجرا شده است.
مهندس قاس��م داودی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان کازرون با برشمردن
مزایای اجرای طرح یاد ش��ده گفت :با پیگیریهای بهعمل آمده توس��ط بنیاد
مس��کن شهرستان کازرون ،مبلغ  2میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارهای سیل
س��ال  98به طرح بهس��ازی روستا تخصیص یافت که با این مبلغ اعتبار ،کانال
سنگی هدایت آبهای سطحی و سیالب به طول  250متر با  20عدد دال بتنی برای پوشش و پل گذاری ،اجرا و به مرحله بهرهبرداری رسید.
مهندس داودی در ادامه با تأکید بر لزوم تداوم توس��عه روس��تایی از ساکنان روستاها خواس��ت تا در حفظ و نگهداشت تأسیسات عمرانی کوشا
باش��ند و همچنین خواس��تار مشارکت بیشتر برای تأمین منابع درآمدی در جهت توسعه بیشتر روستاها شد .وی همچنین با بیان اینکه شهرستان
کازرون از جمله مناطق درمعرض حوادث پیشبینی نش��ده از جمله س��یل قرار دارد خواس��تار مش��ارکت بیش��تر و تأمین منابع مالی برای جبران
زیانهای حادثهدیدگان شد.

مهندس مبین:طرح اقدام ملی مسکن راهشگای مشکالت تأمین مسکن شهری در مناطق کمبرخوردار است
ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،مهندس عل��ی اکبر مبین -مدیر بنیاد مس��کن
شهرستان نیریز در نشستی با کارکنان بنیاد این شهرستان و همچنین در جمع
متقاضیان مس��کن اقدام ملی در مورد هماهنگ��ی و راهنمایی متقاضیان طرح
اقدام ملی مسکن سخن گفت و ابراز داشت :طرح اقدام ملی مسکن راهشگای
مشکالت تأمین مسکن شهری در مناطق کمبرخوردار است.
مهندس مبین در این نشس��ت با برش��مردن مزایای طرح اق��دام ملی تأمین
مس��کن افزود :شهرس��تان نیریز از جمله مناطق اولویتدار در استان فارس و
مجری این طرح است که با کمک نیک اندیشان و همراهی بانکها در اعطای
تس��هیالت و با تالش بنیاد مسکن شاهد اجرای این طرح در شهرستان نیریز
خواهیم بود .وی به تنوع منابع اعتباری طرح اقدام ملی اش��اره کرد و گفت :از
جمله مزایای این طرح تنوع در منابع اعتباری است .با استفاده از مردم ،نیکاندیشان ،تسهیالت ،منابع اعتباری دولت و منابع بنیاد مسکن شاهد
به بار نشستن این طرح خواهیم بود.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان نیریز افزود :اقشار کم درآمد جامعه میتوانند پس از ثبتنام و آورده خود به صاحبخانه شدن در سالهای آینده
امیدوار ش��وند .این طرح همچنین برای س��ایر متقاضیان مسکن نیز فرصتهایی ایجاد کرده است و متناسب با سطوح درآمدی خانوارها به تولید
مسکن میپردازد.

حسنی :مقاومسازی مسکن روستایی و اجرای طرح هادی از مهمترین اولویت کاری بنیاد مسکن است

به گزارش روابط عمومی ،جلیل حس��نی -فرماندار ویژه شهرس��تان الرستان و معاون استاندار در نشست بررسی مسائل و مشکالت روستاهای
این شهرستان با سپاس از فعالیتهای بنیاد مسکن گفت :تأمین مسکن ،نوسازی و مقاومسازی مسکن روستایی و اجرای طرح هادی از مهمترین
اولویت کاری بنیاد مسکن است که بهویژه در سالهای اخیر به آن توجه خوبی شده است.
حسنی در این نشست یاد آور شد :زمینهای واگذاری بنیاد مسکن در روستاها و شهرها که تاکنون ساخته نشده است ،شامل  ۷۵درصد تخفیف
جهت تمدید برگ واگذاری میشوند .وی با بیان اینکه بنیاد مسکن یکی از دستگاههای حساس و تأثیرگذار در موضوع رضایتمندی

مردم است از خدمات بنیاد مسکن قدردانی کرد و خواستار استفاده از ظرفیتهای قانونی در این حوزه شد.

برای هر امتی ،آزمایشی است و وسیله آزمایش امت من دارایی است -حضرت محمد(ص)
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بازدید از مناطق آسیبدیده از سیل روستای زینالدین
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فرماندار ویژه شهرس��تان الرس��تان با بیان اینکه ارتباط رییس بنیاد مس��کن با بخشداران ،دهیاران و شوراها باید بیشتر از قبل باشد تأکید کرد:
رییس بنیاد مسکن باید بطور مستمر از بخشها و روستاها بازدید و مشکالت روستاها را بررسی کند.
حس��نی با بیان اینکه یکی از اولویتهای معیش��تی مردم ،بحث مس��کن اس��ت؛ افزود :روستاییان از قشرهای آس��یبپذیر جامعه هستند و اگر
میخواهیم جلب رضایتمندی مردم را مورد توجه قرار دهیم ،باید قش��ر آس��یبپذیر جامعه و روستاییان را در اولویت قرار دهیم و به آنها رسیدگی
مداوم ش��ود .وی با بیان اینکه امروز الحاق زمین ،مس��کن ،مقاومسازی منازل روس��تاییان و اجرای طرح هادی از اولویت کاری بنیاد مسکن در
روستاهاس��ت؛ تصریح کرد :این موضوعها و این مش��کالت مهمترین دغدغه بخشداران ،دهیاران و شوراهاست که در حوزه بنیاد مسکن است و
رییس بنیاد مسکن ،باید برای این موضوعها برنامه داشته باشد همچنین اعتبارهای خاصی را از مرکز استان جذب کند.
فرماندار ویژه شهرس��تان الرس��تان با بیان اینکه ارتباط بنیاد مس��کن با بخش��داران ،دهیاران ،شوراها بایستی بیش��تر از قبل باشد؛ گفت :اگر
میخواهیم رضایتمندی مردم را در حوزه بنیاد مس��کن فراهم کنیم ،اولین قدمش این اس��ت که با مجموعه مدیریتی شهرس��تان و با مدیریت
سیاسی در بخشها ،دهیاران و شوراها تعامل ،هماهنگی و ارتباط تنگانگی داشته باشند ،چون بخشداران ،دهیاران و شوراها هستند که نقاط قوت
و ضعف روستاها را میدانند ،لذا بنیاد مسکن نیز ایدهها و طرحهای مختلف خود را در روستاها لحاظ کند تا روستاهای ما روزبهروز آبادتر شوند.
معاون استاندار فارس ادامه داد :از بنیاد مسکن انتظار میرود که با اجرایی کردن برنامههای خود در روستاها به همه اعتراضها و نارضایتیهایی
که در روستاها وجود دارد ،پایان داده شود.
حس��نی در پایان خاطر نش��ان کرد :بیشترین مشکالت روس��تاها ،بحث الحاق زمین به محدوده روستا برای ساخت مسکن جوانان است که هر
چه سریعتر میبایست این موضوع کارشناسی و به مردم پاسخ داده شود.

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس محس��ن اس�لامی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان اقلید و محمدی -بخشدار سده این شهرستان از مناطق آسیبدیده
از سیل در روستای زینالدین این شهرستان بازدید و روند اعطای تسهیالت به
واحدهای آسیبدیده از سیل را ارزیابی کردند.
مهندس اسالمی بر لزوم تعامل بانکها و استفاده از راهکارهای تسهیلگری
برای انجام فرایند تعمیر و ساخت واحدهای آسیبدیده تأکید کرد و گفت :تعیین
میزان دقیق خس��ارتهای ناشی از س��یل فروردین ماه  98در مناطق شهری و
روس��تایی این شهرس��تان انجام و پرداخت تس��هیالت نیز آغاز شده است که
بهزودی شاهد اتمام مراحل تعمیر و بازسازی مناطق آسیبدیده این شهرستان خواهیم بود .وی افزود :بنیاد مسکن همیشه در موضوع پیشامدهای
ناگوار و رخدادهای پیشبینی نشده که منجر به زیان میشود در کنار مردم بوده است.
مهندس اسالمی ،محمدی و کارشناسان بنیاد مسکن نیز در بازدید از روستای زینالدین بر لزوم اجرای طرحهای توسعه و محرومیتزدایی در
این روستا تأکید نمودند.

بازدید از پروژههای عمرانی بنیاد مسکن شهرستان الرستان

به گزارش روابط عمومی ،امیر برومند -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرس��تان
الرس��تان ،بخشدار ،دهیاران و شورای اسالمی روس��تاها از پروژههای عمرانی
بنیاد مسکن الرستان در بخش بیرم این شهرستان بازدید کردند.
در ای��ن بازدید مهندس برومند بر لزوم بهرهگیری از همه ظرفیتهای قانونی
برای توس��عه بخش بیرم تأکید کرد و گفت :بخ��ش قابلتوجهی از مزیتهای
نس��بی توسعه در شهرستان الرستان در بخش بیرم خالصه شده است که باید
از این توانمندیها و اس��تعدادها برای رفاه ،آس��ایش عمومی و توسعه روستایی
بهرهگیری کرد .وی با اش��اره به اهم فعالیتهای بنیاد مس��کن در شهرس��تان
الرس��تان در سال گذشته یادآور شد :در حوزه واگذاری زمین در این شهرستان

رادمردان و جوانمردان سروران در دنیایند و پرهیزکاران سروران در آخرتند -حضرت علی(ع)
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 53هکتار زمین تملک و  300قطعه به متقاضیان واگذار ش��ده اس��ت .بخش بیرم نیز در این حوزه عملکرد درخش��انی داش��ته است و بسیاری از
اقدامها در این حوزه باعث ایجاد انگیزه و ماندگاری بیشتر روستاییان شده است.
همچنین بخشدار ،دهیاران و شورای اسالمی روستاها از فعالیتهای مدیر و کارکنان بنیاد مسکن شهرستان الرستان قدردانی کردند.

نشست بررسی مشکالت روستاهای دهستان زاخرویه
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کارشناس��ی پیرامون بررسی مسائل و مشکالت روستاهای دهستان زاخروییه از توابع بخش افزر شهرستان
قیروکارزین در بخشداری افزر با حضور دهیاران مربوطه برگزار شد.
در این نشس��ت به موضوعهای واگذاری اراضی ،تغییر کاربریها و همچنین جلوگیری از ساختوس��ازهای غیرمجاز پرداخته ش��د و مسئوالن
شرکتکننده بر لزوم پایبندی به طرحهای هادی بهعنوان سند ده ساله توسعه روستاها تأکید کردند.
همچنین مهندس محس��ن مهرآفرین -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان قیروکارزین بر لزوم تأمین زمین برای توسعه روستاهای سرچاه و شارده
توس��ط بنیاد مس��کن و همکاری دهیاران در زمینه جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز که مورد تأکید بخشدار افزر نیز بود ،اشاره کرد و گفت:
منطقه زاخرویه از جمله مناطق اولویتدار در توسعه روستایی است که بنیاد مسکن در سالهای گذشته در این منطقه اقدامهای شایستهای برای
توسعه آن انجام داده است و اکنون نیز از همه فرصتهای پیش رو برای توسعه روستایی استفاده خواهد کرد.

مهندس زمانی :مشارکت بانکها در اعطای تسهیالت یک گام اساسی در تأمین و توسعه مسکن است

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حض��ور مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان با مجید امیری -مدیر امور شعب بانک مسکن استان دیدار کرد.
در ای��ن دی��دار مهندس زمانی با بیان این که بنیاد مس��کن اقدامهای مهمی
برای خانهدار ش��دن قشرهای مختلف با س��طوح درآمدی متفاوت داشته است
گفت :موفقیت در بخش قابلتوجهی از این اقدامها در گرو مشارکت و همراهی
بانکها در اعطای تس��هیالت و وامهای نوس��ازی و بهسازی و ساخت مسکن
اس��ت .وی در این دی��دار بر لزوم تعامل ،همراهی و مش��ارکت بانکها با بنیاد
مسکن ،وامگیرندگان و روانسازی ضمانتهای بانکی ،تأکید کرد و یادآور شد:
بنیاد مس��کن از سالهای گذش��ته موضوع ضمانتهای زنجیرهای را برای اخذ
تس��هیالت مطرح کرد و در بس��یاری از زمینهها با مش��ارکت و همراهی بانک
مسکن این نوع ضمانتها جواب داده و مشکل وامگیرندگان را حل کرده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،ش��رایط تأمین مسکن نیازمندان و محرومان را شرایطی خاص دانس��ت و افزود :در این زمینه هدف اصلی بنیاد
مس��کن و دولت تأمین س��رپناه برای محرومان و نیازمندان اس��ت و موضوع سوددهی مطرح نیست ،باید ش��رایطی برای محرومان و قشرهای
کمبرخوردار ایجاد شود که آنان نیز بتوانند با استفاده از تسهیالت بالعوض ،وامهای حمایتی ،تسهیالت کمبهره و کمکهای دولت صاحبخانه
و سرپناه شوند که در این زمینه به مشارکت و همراهی دو چندان بانکها نیاز است.
سپس امیری با سپاس از فعالیتهای بنیاد مسکن آمادگی این بانک را برای روانسازی روند اعطای تسهیالت اعالم کرد و گفت :بانک مسکن
از همه ظرفیتهای قانونی برای توسعه مسکن شهری استقبال میکند .وی افزایش تسهیالت نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد
ش��هری را گامی برای شتاببخش��یدن به روند احیای این بافت دانست و افزود :افزایش این تسهیالت میتواند از دغدغه متقاضیان ساختوساز
در این بافت بکاهد.
مدیر امور ش��عب بانک مس��کن اس��تان اضافه کرد :در بافت فرس��وده ش��هرهای زیر  ۲۰۰هزار نفر جمعیت نیز رقم تس��هیالت یاد شده برای
شخصیس��ازها  ۶۰0میلیون ریال ،برای س��ازندگان حرفهای  ۱میلیارد و  400میلیون ریال و برای سازندگان حرفهای که از فناوری نوین استفاده
میکنند نیز تا سقف  ۱میلیارد و  800میلیون ریال خواهد بود.
امیری در پایان گفت :س��ود این تس��هیالت نیز از محل حساب مس��کن صندوق یکم  ۶درصد ،از محل عاملیت  ۹درصد و از محل اوراق حق
تقدم  ۱۶درصد محاسبه خواهد شد.

خالص نمودن کار از انجامش دشوارتر است -حضرت علی(ع)
60

بررسی طرح اقدام ملی مسکن در استان

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،نشس��تی بهص��ورت ویدئو کنفران��س با حضور
دکتر اس�لامی -وزیر راهوشهرس��ازی ،مهندس صب��وری -مدیرکل و معاونین
راهوشهرسازی استان ،مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،خاکساری-
مدیریت ش��عب بانک مسکن استان و مدیرانکل راهوشهرسازی سایر استانها
بهمنظور بررسی طرح اقدام ملی مسکن در ادارهکل راهوشهرسازی برگزار شد.

به گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس بلدی -مدیرکل و صمدی -جانش��ین
معاون عمران روس��تایی در بنیاد مسکن اس��تان با دکتر زاکانی -نماینده مردم
استان قم در مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس بلدی ضمن گرامیداشت هفته دولت ،گزارشی از فعالیتهای
بنیاد مس��کن و برنامههای آینده در حوزههای مختلف را ارائه داد .وی به طرح
مس��کن اقدام ملی اش��اره نمود و گفت :در حال حاضر پروژههای  180واحدی
دهالوی��ه در مرحله اس��کلت 96 ،واحدی بل��وار امام عل��ی(ع) در حال اجرای
فونداس��یون 256 ،واحدی میدان ش��هدای فردو در مرحل��ه اتمام گودبرداری و
پروژه  20هکتاری طرح اقدام ملی توسط واحد ماشینآالت بنیاد مسکن در حال آمادهسازی زمین میباشند.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان افزود :تفاهمنامهای با حضور دکتر نوبخت -معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ،مهندس
تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور و دکتر سرمست -استاندار قم منعقد شد که هدف این تفاهمنامه ساخت تعداد  1000واحد مسکونی با متوسط
مس��احت  60مترمربع میباش��د و جامعه هدف آن خانوارهای کم درآمد ،آسیبپذیر در مناطق روس��تایی و شهرهای دارای ظرفیت استقرار دائم
جمعیت شامل خانوارهای دارای واحدهای مسکونی غیرمقاوم ،درمعرض خطر و خانوارهای محروم فاقد مسکن مناسب میباشند.
مهندس بلدی همچنین با اش��اره به زلزله خیز بودن اس��تان قم و وجود بافتهای فرس��وده گفت :با عنایت به پیگیریهای ویژه نمایندگان و
مسئولین استانی ،بنیاد مسکن قصد دارد به بخش نوسازی بافت فرسوده شهرستان قم ورود پیدا کند و در این مورد بنیاد مسکن تاکنون بهصورت
میدانی اطالعات چندین منطقه قم را جمع آوری و احصاء نموده و آمادگی دارد برای آغاز عملیات اجرایی این طرح مهم اقدام نماید .وی با اشاره
به طرح ویژه مس��کن روس��تایی یکی از مشکالت این طرح را عدم قبول ضمانت س��فته زنجیرهای از طرف بعضی از بانکهای عامل دانست و
افزود :اگر شرایط پرداخت تسهیل شود متقاضیان بیشتری میتوانند از این طرح بهرهمند شده و خانههای ایمن و مقاوم بسازند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با سپاس از حمایتهای نمایندگان از بنیاد مسکن در سطح ملی و استانی هدف بنیاد مسکن را خدمترسانی بیشتر
و مطلوبتر به مردم بهویژه روستاییان دانست.
مهندس بلدی تحقق این هدف را مستلزم حمایت مسئولین ،تخصیص اعتبارهای مناسب و به موقع و واگذاری زمین به قیمت تمام شده برای
ساخت مسکن و ...دانست.
در پایان دکتر زاکانی گفت :بنیاد مسکن یکی از یادگارهای گرانبها و ارزشمند امام(ره) میباشد که از بدو تأسیس تاکنون
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دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با نماینده مجلس شورای اسالمی

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قم

آثار درخشانی در عرصه ساخت مسکن برای اقشارکم درآمد و جامعه هدف به جای گذاشته است .وی با ابراز خرسندی
از عملکرد بنیاد مسکن در ستادهای بازسازی ،مناطق زلزلهزده و سیلزده کشور در امر خانهدار شدن محرومین افزود:
بنیاد مسکن بدون شک یکی از بهترین ارگانهای فعال برای خدماترسانی به مردم و محرومین میباشد.

نماینده مردم استان قم در مجلس شورای اسالمی همچنین برای هرگونه همکاری در زمینه عمران ،آبادانی و توسعه روستاها اعالم آمادگی نمود.

همانا خردمند به زندگی ناچیز از دنیا که با حکمت همراه باشد ،خشنود است -امام موسی کاظم(ع)
61

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست ستاد اقامه نماز استان
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به گزارش روابط عمومی ،نشست شورای فرهنگی و ستاد اقامه نماز استان با
حضور حجتاالس�لام شهرابی -دبیر شورای فرهنگی و رئیس ستاد عالی اقامه
نماز بنیاد مسکن کشور ،حجتاالس�لام میرعمادی -نماینده ولیفقیه در بنیاد
مس��کن استان ،مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،دبیر ستاد اقامه
نماز بنیاد مسکن استان و اعضای شورا در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا حجتاالس�لام میرعمادی فعالیتهای بنیاد مسکن را بسیار ارزشمند
و مناس��ب توصیف ک��رد و از فعالیتهای این نهاد در زمینه خدمترس��انی به
محرومین و اقش��ار ک��م درآمد قدردانی ک��رد و گفت :بنیاد مس��کن در زمینه
تأمین مس��کن افراد محروم جامعه گامهای بلندی برداش��ته و در این مسیر به
افتخارهای ارزش��مندی رسیده اس��ت .وی با بیان اینکه ،نماز باالترین فریضه
الهی است و باید هرچه باشکوهتر اشاعه یابد ،افزود :بنیاد مسکن استان همواره با برگزاری ستاد اقامه نماز و شورای امر به معروف و نهی از منکر،
سعی در توسعه فرهنگ نماز بین کارکنان داشته است.
س��پس مهندس بلدی با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مسکن استان در مورد فعالیتهای فرهنگی بنیاد مسکن گفت :تاکنون بنیاد مسکن
استان در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز فعالیت چشمگیری داشته است.
در ادامه حجتاالسالم شهرابی با بیان اینکه ،بنیاد مسکن نهادی است که برای نظام مقدس جمهوری اسالمی مایه افتخار است ،گفت :بنیاد
مس��کن انقالب اس�لامی بهعنوان یکی از نهادهای انقالبی و یادگارهای موفق و ارزش��مند امام خمینی(ره) تلقی میش��ود که تاکنون قدمهای
ویژهای در حوزههای مختلف بهویژه توس��عه و ترویج مس��ائل فرهنگی برداش��ته اس��ت .وی برنامههای فرهنگی بنیاد مس��کن اس��تان را بسیار
مطلوب دانست و افزود :این نهاد در حوزه امور فرهنگی بسیار فعال و پویا بوده و عملکرد اجرایی مدیران این نهاد در این زمینه بسیار مناسب و
رضایتبخش است که انتظار میرود در سال جدید شاهد ارتقاء این فعالیتها باشیم.
در پایان اعضای حاضر نظرها و پیشنهادهای خود را در رابطه با توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در بنیاد مسکن استان ارائه نمودند و نیز در
ادامه احکام اعضای شورای ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان به آنها اهدا گردید.

برگزاری نشست مشترک ادارههای کل بنیاد مسکن ،منابع طبیعی و ثبت اسناد و امالک استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مشترک ادارههای کل بنیاد مسکن ،منابع
طبیعی ،ثبت اس��ناد و امالک اس��تان با حضور مهندس بل��دی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان ،سالمتی -مدیرکل اداره ثبت اسناد و امالک ،سجادی -مدیرکل
منابع طبیعی ،معاونین ،سرپرستان دفاتر نمایندگی بخشها و کارشناسان ذیربط
در بنیاد مس��کن اس��تان بهمنظور هماهنگی بیشتر در تملک و واگذاری اراضی
و نیز صدور اسناد مالکیت روستایی و پیگیری مسائل فیمابین تشکیل گردید.
در ابتدا مهندس بلدی با ارائه گزارش��ی در م��ورد تملک زمین و واگذاری آن
به روس��تاییان گفت :تملک و واگذاری اراضی روستایی و صدور اسناد مالکیت
زمینهای تملکی از جمله مواردی است که هر چند مسائل و مشکالتی بههمراه
دارد اما با تعامل میان دس��تگاهها این مشکالت قابل حل است .وی در ادامه با
قدردانی از اداره ثبت اسناد و امالک خواستار مساعدت و همکاری در تسریع صدور اسناد شد.
در ادامه س�لامتی و س��جادی برگزاری این نشس��تها را برای تعامل بیشتر و تسریع در انجام کار بسیار مؤثر دانستند و بر همکاریهای بیشتر
تأکید نمودند.
گفتنی است هدف از برگزاری این نشست بررسی مسائل و مشکالت صدور اسناد مالکیت روستایی ،صدور اسناد مالکیت زمینهای تملکی بنیاد در
روستاها و تملک اراضی روستایی ،نیز هماهنگی بیشتر میان سه دستگاه اجرایی برای رفع موانع احتمالی در امر خدماترسانی در روستاها میباشد.
همچنین س��جادی با ابراز رضایت از همکاری و عملکرد بنیاد مس��کن در واگذاری زمین مس��کونی به افراد واجد شرایط در روستاهای استان،

کسی که شکیبایی ندارد ایمان ندارد -حضرت علی(ع)
62

واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط در روستای گیو

نشست هماهنگی و برنامهریزی ساخت تعداد  1000واحد مسکن محرومین

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی طرح تأمین تع��داد  1000واحد
مس��كن محرومین اس��تان با حضور مهندس حیدری -فرماندار ،مهندس بلدی-
مدیرکل و معاون بازس��ازی بنیاد مس��کن اس��تان ،طالبی -معاون امور عمرانی
فرماندار ،بخشداران بخشهای خلجستان ،سلفچگان ،مرکزی ،جعفرآباد و کهک
و سرپرستان دفاتر نمایندگی بخشهای استان در فرمانداری استان تشکیل شد.
در ابتدا مهندس بلدی گزارشی از طرح ساخت تعداد  1000واحد مسکونی برای
محرومین اس��تان ارائه نمود .وی همچنین گفت :این طرح مش��مول افراد ساکن
روستا میباشد که منزل آنها قدیمی و دچار فرسودگی شده است و با بروز حوادث
طبیعی درمعرض خطرهای جدی قرار میگیرند و زیرساختهای ضعیفی دارند و
عالوه بر آن افرادی که صاحبخانه نیستند و در منزل خانواده و یا اقوام خود سکونت دارند نیز میتوانند در این طرح شرکت و ثبتنام کنند.
س��پس مهندس حیدری با تأکید بر تس��ریع در روند اجرای طرح مس��کن محرومین در استان ،گفت :این طرح فرصت خوبی برای کسانی است
که از لحاظ معیش��تی در مرتبه پایین قرار دارند و جزء اقش��ار ضعیف جامعه به شمار میروند و صاحبخانه نیستند و واحد مسکونی آنها فرسوده،
قدیمی و درمعرض خطرهای جدی قرار دارند .وی با تأکید بر شناسایی افراد واجد شرایط افزود :صدور پروانه ساختمان باید در اسرع وقت صادر
ش��ود و از بانکهای عامل ،تأمین اجتماعی و ادارههای خدماترس��ان خواس��ت با توجه به فرصت کم ،نهایت همکاری را برای س��اخت مسکن
محرومین بهعمل آورند.
در پایان مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در مورد جذب مددجویان کمیته امداد امام(ره) و بهزیس��تی قول مساعد داد و گفت :هدف از اجرای این
طرح ،خانهدار کردن اقشار محروم است و مددجویان کمیته امداد ،بهزیستی ،خانواده ایتام و افراد بی سرپرست در اولویت هستند.
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به گزارش روابط عمومی ،مراس��م قرعه کشی زمینهای تملکی بنیاد مسکن
واق��ع در روس��تای گیو از توابع بخش خلجس��تان با حضور بافرانی -بخش��دار
خلجستان ،کشاورزی -مس��ئول امور زمین ،وصالی -سرپرست دفتر نمایندگی
بخش خلجس��تان ،رشیدی -کارشناس حراس��ت و اعضای شورای اسالمی در
بخشداری خجلستان برگزار شد.
در این مراسم  31قطعه از زمینهای تملکی بنیاد مسکن براساس قرعه کشی
مشخص و به متقاضیان واجد شرایط واگذار گردید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

آمادگی خود را برای همکاری بیشتر اعالم نمود.
در پایان با اهدای لوح از تعدادی از همکاران ادارههای منابع طبیعی و ثبت اسناد و امالک استان قدردانی بهعمل آمد.

نشست شورای تأمین مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،نشست شورای تأمین مسکن استان با حضور دکتر
بهشتی -معاون عمرانی استانداری ،مهندس صبوری -مدیرکل راهوشهرسازی،
مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مس��کن ،مهن��دس رحمان نیای -مدیرکل دفتر
فنی استانداری و سایر مدیران دستگاههای اجرایی استان در سالن امام جواد(ع)
استانداری تشکیل شد.
در این نشس��ت موارد مربوط به طرح اقدام ملی مس��کن در اس��تان بررس��ی
گردید.

دانشمند را به خاطر دانشش بزرگ بشمار و با او دشمنی ننما -امام موسی کاظم(ع)
63

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست شورای هماهنگی طرح اقدام ملی مسکن استان
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی کمیته طرح اقدام ملی و تأمین
مس��کن با حضور مهندس صبوری -مدیرکل راهوشهرس��ازی ،مهندس بلدی-
مدیرکل و مهندس رضوانپور -معاون امور مس��کن شهری بنیاد مسکن استان،
خاکس��اری -مدیر امور شعب بانک مسکن اس��تان ،صالحی -معاون مسکن و
شهرسازی و سایر عوامل اجرایی در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این نشست مهندس بلدی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژههای طرح
اقدام ملی مس��کن توسط بنیاد مسکن اس��تان گفت :هدف این نهاد تسریع در
عملیات اجرای پروژههای یاد ش��ده میباشد و در این زمینه تمامی تالش خود
را به کار خواهیم بست.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كردستان
بهرهبرداری از طرح هادی و بهسازی معابر

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،با حض��ور مهندس اوس��طی -نماین��ده مردم
شهرس��تانهای قروه و دهگالن در مجلس ش��ورای اسالمی ،جعفری -معاون
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و الماسی -فرماندار شهرستان
قروه اجرای طرح هادی و بهس��ازی معابر روستای سنگینآباد این شهرستان با
اعتباری به مبلغ  8میلیارد و  800میلیون ریال افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا محمدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان قروه گزارشی از اقدامهای
انجام شده در این روستا را ارائه نمود.
س��پس الماس��ی با قدردانی از فعالیتهای انجام شده گفت :این نهاد خدمات
شایانی را در روستاها انجام میدهد.

بهرهبرداری از اجرای طرح هادی روستای خواجه امیر

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور خوش اقبال -معاون سیاسی
امنیتی و اجتماعی اس��تانداری ،رحیمی -نماینده مردم شهرستانهای سقز و بانه
در مجلس ش��ورای اس�لامی و مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
اج��رای طرح هادی روس��تای خواجه امیر از توابع شهرس��تان بان��ه افتتاح و به
بهرهبرداری رسید.
در ابتدا خدری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بانه با ارائه گزارشی از فعالیتهای
انجام شده در این روستا گفت :اجرای طرح هادی روستای خواجهامیر با اعتباری
بیش از  18میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده است.
س��پس خوش اقب�ال با قدردان�ی از تالشه�ای بنیاد مس�کن در

روستاهای استان ،فعالیتهای این نهاد را در روستاها مثبت ارزیابی نمود.

بردبار باش زیرا که حلم میوه دانش است -حضرت علی(ع)
64

باعث دلگرمی مردم روستا به محل زندگیشان شده است.

نشستی با رییس صندوق کارآفرینی استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور دکتر شرفخانی -رییس صندوق
کارآفرینی استان و مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مسکن استان بهمنظور ایجاد
تعامل و همکاری در زمینه تس��هیل پرداخت تس��هیالت اشتغالزایی در روستاها
برگزار شد.
در ابت��د مهن��دس قادری گفت :باید تالش کنیم مش��کالت و موانع پیش رو
برداشته ش��ود تا روستاییان بتوانند از تسهیالت اش��تغالزایی در روستا بهرهمند
گردند .وی افزود :اعطای این تس��هیالت گام مهمی در زمینه ایجاد شغلهای
پایدار در روستاها میباشد.
در ادامه شرفخانی با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن استان در

شماره  | 178شهریور 99

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور دکتر فرشادان و دکتر فتحی-
نمایندههای مردم شهرستانهای سنندج ،دیواندره و کامیاران در مجلس شورای
اس�لامی ،خوش اقبال -معاون سیاس��ی استانداری کردس��تان ،دکتر ارشدی-
فرماندار شهرس��تان دیواندره و مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مس��کن استان،
اجرای قیر پاشی و آسفالت معابر روستای وزیر از توابع شهرستان دیواندره افتتاح
و به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا س��جادی -سرپرس��ت بنیاد مسکن این شهرس��تان با ارائه گزارشی
از اقدامهای انجام ش��ده در این روس��تا گفت :اقدامهای صورت گرفته در این
روستا شامل اجرای  4550مترمربع آسفالت با اعتباری به مبلغ  2میلیارد و 728
میلیون ریال بوده است.
در ادامه دکتر فرش�ادان از فعالیتهای بنیاد مس�کن در روس�تاها تقدیر نمود و گفت :خدمات بنیاد مسکن در روستاها

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح طرح هادی روستای وزیر

روس�تاها گفت :بنیاد مس�کن خدمات شایانی در روستاهای استان انجام داده و تالشهای مجموعه بنیاد مسکن بر کسی
پوشیده نیست .وی همچنین آمادگی خود را برای هرگونه تعامل و همکاری با بنیاد مسکن استان اعالم کرد.

نشست شورای اقامه نماز

به گزارش روابط عمومی ،با حضور مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،حجتاالسالم فرهادی -قائممقام مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه
در استان و دیگر اعضا ،نشست شورای اقامه نماز ،شورای امر به معروف و نهی از منکر و شورای حجاب و عفاف بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس قادری پس از تبریک به مناس��بت فرا رس��یدن میالد مبارک حضرت امام موسی کاظم(ع) سخن خود را با بیان حدیثی از امام
رج ٍل تک َّبر او تج َّبر الاّ ل ِ ِذلَة وجدها فی نفسِ ِ��ه » هیچ انس��انی خودبین و متجاوز
صادق(ع) آغاز نمود و گفت :امام صادق(ع) میفرماید « :مام ِْن ُ
جباریت آلوده نمیگردد مگر به خاطر ذلت و خواری که در ضمیر خود احس��اس میکند .وی افزود :باید در همه امور ،خدا
تکبر و ّ
نمیش��ود و به ّ
را ناظر و شاهد بدانیم تا از ذلت و خواری رهایی یافته و دچار خودبین بودن و تکبر نشویم.
س��پس حجتاالس�لام فرهادی س��خنان خود را با تبریک به مناسبت فرا رسیدن میالد با س��عادت حضرت امام موسی کاظم(ع) شروع نمود و
گفت :در آیات و روایات بسیار زیادی به اهمیت برپایی نماز اول وقت بهویژه نماز جماعت تأکید شده است و همواره این موضوع مورد توجه بوده
است که کار نباید مانعی برای تأخیر در برپایی نماز باشد.
در ادامه ماموس��تا محمودی -امام جماعت بنیاد مس��کن استان نیز با تبریک والدت با س��عادت حضرت امام موسی کاظم(ع) گفت :خداوند در
س��وره مبارک��ه قصص آیه  85میفرماید«:آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد ،ت��و را به جایگاهت بازمیگرداند! بگو :پروردگار من از همه بهتر
میداند چه کسی برنامه هدایت آورده و چه کسی در گمراهی آشکار است».

مؤمن بر هر صفتی خو میگیرد ولی بر دروغ و خیانت خو نمی گیرد -حضرت محمد(ص)
65
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محمودی با اش��اره به راه هدایت انس��انها گفت :خداوند سبحان راه هدایت انسان را در قرآن کریم با داستانها و پندهای عبرت آموز بیان نموده
است.

مراسم تودیع و معارفه
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به گ��زارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور جمال ارش��دی -فرماندار
شهرس��تان دیواندره و مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مسکن استان در حکمی
سامان سجادی را به سرپرستی بنیاد مسکن شهرستان دیواندره منصوب نمود و
از تالشهای محمدصدیق رمضانی -مدیر قبلی ،قدردانی نمود.
در این مراسم مهندس قادری از تالشهای رمضانی در طی دوران مدیریتش،
قدردانی نمود ،سپس سامان سجادی -مدیر جدید را به فرماندار معرفی کرد.
در ادام��ه فرماندار دیوان��دره از تالشهای رمضانی و مهن��دس قادری برای
خدمات عمران و آبادانی روس��تاهای استان بهویژه شهرستان دیواندره قدردانی
کرد.

افتتاح طرح هادی روستاهای اسالمآباد و قصالن

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،به مناس��بت هفته دولت در مراس��می با حضور
الماسی -فرماندار شهرس��تان قروه ،معتصمی -بخشدار سریشآباد ،محمدی-
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان قروه و گروهی از مدیران ادارههای سطح شهر،
شورا و دهیار روستای برازان و مردم محلی ،طرح هادی روستاهای اسالمآباد و
قصالن از توابع بخش مرکزی سریشآباد شهرستان قروه افتتاح شد.
در ابتدا محمدی با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای انجام ش��ده در این دو روستا
گف��ت :طرح هادی روس��تاهای یاد ش��ده با اعتباری بی��ش از  10میلیارد ریال
به بهرهبرداری رس��یدهاند .وی همچنین از کمکهای فرماندار شهرستان قروه
قدردانی نمود.
سپس الماس��ی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن ابراز امیدواری کرد که
فعالیتهای عمرانی تداوم داشته باشد.

بهرهبرداری از بهسازی و آسفالت معابر روستای چور

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت هفته دولت در مراسمی با حضور دکتر
اقبال -فرماندار شهرس��تان مریوان ،بهرامی -بخشدار بخش مرکزی مریوان و
مس��ئولین ادارهها و نهادها ،بهسازی و آسفالت معابر روستای چور در شهرستان
مریوان با اعتباری به مبلغ  3میلیارد و  340میلیون ریال افتتاح و به بهرهبرداری
رسید.
در ابتدا کریمی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان مریوان با ارائه گزارش��ی از
فعالیتهای انجام ش��ده در این روستا و بخش مرکزی گفت :اقدامهای صورت
گرفته در این روس��تا ش��امل اجرای جدولگذاری و کانیوو ،زیرس��ازی و3650
مترمربع آسفالت میباشد.
سپس دکتر اقبال در س��خنانی گفت :چنانچه مشارکت مردمی بیشتر باشد با
همکاری بنیاد مسکن ،آبادانی بیشتری به روستاها به ارمغان خواهد آمد.

مرگ نگهبانی است که بیخبر میآید -حضرت علی(ع)
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افتتاح اجرای طرح هادی و بهسازی معابر روستای قزلجکند
به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور الماسی -فرماندار و سرهنگ
مؤمنی -فرمانده س��پاه شهرستان قروه و حسنی پدرام -بخشدار دلبران ،اجرای
ط��رح هادی و بهس��ازی معابر روس��تای قزلجکند از توابع شهرس��تان قروه با
اعتباری به مبلغ  1میلیارد و  200میلیون ریال افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ابت��دا محم��دی -مدیر بنیاد مس��کن این شهرس��تان با ارائه گزارش��ی از
اقدامهای انجام شده در این روستا گفت :اقدامهای صورت گرفته در این روستا
شامل اجرای  4000مترمربع آسفالت بوده است.
س��پس الماسی با تبریک به مناس��بت هفته دولت گفت :بنیاد مسکن یکی از
نهادهایی است که خدمات مؤثر و بسیار خوبی را در روستاها انجام داده است.
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به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت هفته دولت با حضور ورمقانی -فرماندار
شهرستان بیجار ،ابراهیمی -بخشدار چنگ الماس و مرادپور -مدیر بنیاد مسکن
این شهرستان ،آسفالت معابر روس��تای زینل در شهرستان بیجار با اعتباری به
مبلغ  2میلیارد و  100میلیون ریال افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ابت��دا مرادپور با تبریک به مناس��بت هفته دولت و یاد و خاطره ش��هیدان،
رجایی و باهنر گزارشی از اقدامهای انجام شده در این روستا را ارائه نمود .وی
گفت :اقدامهای صورت گرفته در این روستا شامل اجرای آسفالت بوده است.
سپس حجتاالسالم قائم پناه -روحانی مستقر در روستا و دهستان پیرتاج با
س��خنانی درباره لزوم آبادانی روستاها گفت :از تالشها و خدمات بنیاد مسکن
قدردانی مینمایم که باعث آبادانی روستاها گردیده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح آسفالت معابر روستای زینل

افتتاح اجرای طرح هادی و بهسازی معابر روستای رمشت

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور الماسی -فرماندار شهرستان
کامیاران ،مرادی -بخش��دار موچ��ش ،کریمی -معاون عمران روس��تایی بنیاد
مس��کن استان و گروهی از مدیران ادارههای سطح شهر ،اجرای طرح هادی و
بهسازی معابر روستای رمشت از توابع بخش موچش شهرستان کامیاران افتتاح
و به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا روحانی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان با ارائه گزارشی از اقدامهای
انجام ش��ده در این روس��تا گفت :اقدامهای صورت گرفته در این روستا شامل
تخریب و خاکبرداری ،جابجایی تأسیس��ات ،زیرس��ازی و روسازی معابر7450 ،
مترمربع سنگفرش و  1100مترمربع شبکه فاضالب بوده است.
در ادامه اهالی روستا از خدمات بنیاد مسکن قدردانی نمودند.

بهرهبرداری از چهل و دومین واحد احداثی

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور دکتر زارعی -فرماندار شهرس��تان سنندج ،اس��فندیاری -بخشدار حسینآباد ،مدیران ادارههای
دولتی س��طح ش��هر ،ش��ورا و دهیار بخش حس��ینآباد و مردم محلی ،بهرهبرداری از چهل و دومین واحد احداثی آس��یبدیده از سیل  98بخش
حسینآباد شهرستان سنندج انجام گرفت.

ستمگر و یاریکننده بر ستم و خرسند بر آن ،هر سه با هم (در گناه ظلم) شریکند -حضرت علی(ع)
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در ابتدا سعید رسولی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان سنندج با تبریک به مناسبت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت :مبلغ
 23میلیارد ریال تسهیالت بانکی بدون بهره ،حدود  9میلیارد ریال بالعوض و  6720کیسه سیمان رایگان به متقاضیان واگذار شد.
رسولی همچنین از حمایتهای فرماندار سنندج در زمینه پیگیری و جذب تسهیالت حوادث قدردانی کرد.
س��پس دکتر زارعی از بنیاد مس�کن بهعنوان یک نهاد عمومی غیردولتی در زمینه محرومیتزدایی و مقاومسازی مسکن
در سطح روستاها قدردانی کرد .وی گفت :باید مردم روستا از ساختوسازهای غیرمجاز خود داری نمایند تا روستا همچنان زیبا بماند.
در ادامه دو هزار و هشتصد و پنجاهمین سند مالکیت روستایی در بخش حسینآباد توسط فرماندار واگذار گردید.

افتتاح اجرای طرح هادی و بهسازی معابر روستای ساوجی
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به گ��زارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور صادقی -معاون سیاس��ی
فرماندار شهرس��تان مریوان ،مقصودی -بخش��دار بخش خاوومیرآباد ،کریمی-
مدیر بنیاد مسکن این شهرستان و مسئولین ادارههای سطح شهرستان ،اجرای
طرح هادی و بهس��ازی معابر روس��تای ساوجی از توابع شهرس��تان مریوان با
اعتباری به مبلغ  7میلیارد و  180میلیون ریال افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا کریمی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان با ارائه گزارشی از اقدامهای
انجام ش��ده در این روستا و سطح بخش گفت :اقدامهای صورت گرفته در این
روس��تا شامل جدول گذاری ،زیرسازی و بهس��ازی میدان روستا با سنگفرش و
اجرای  8000مترمربع آسفالت بوده است.
س��پس صادقی با تبریک به مناس��بت هفته دولت گفت :خدمات بنیاد مسکن
باعث دلگرم شدن مردم به روستا و مهاجرت معکوس روستاییان از شهر به روستا شده است.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كهگیلویه و بویراحمد
بررسی روند آخرین فعالیتهای انجام شده طرح اقدام ملی

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور وزیر راهوشهرس��ازی،
دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،نی��ک اقبالی -مدیرکل
راهوشهرسازی استان ،مدیرعامل بانک مسکن و معاونین ادارههای یاد
شده بهمنظور بررسی آخرین روند فعالیتهای انجام شده در پروژههای
ط��رح اقدام ملی مس��کن برگزار ش��د تا پ��س از بح��ث و تبادلنظر
راهکارهای الزم توس��ط وزیر راهوشهرسازی به مسئولین مربوطه ارائه
گردد.

پروژههای قابل افتتاح بنیاد مسکن استان در هفته دولت در شهرستان گچساران سال 99

ب��ه گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور دکتر کالنتری -اس��تاندار،
مهن��دس فیلی -معاون امور عمرانی اس��تاندار ،مهندس خ��وان پایه -فرماندار
شهرستان گچس��اران ،مهندس باقری -معاون پش��تیبانی بنیاد مسکن استان،
مهندس عباسپور -مدیر بنیاد مسکن شهرستان گچساران و گروهی از مسئولین
اس��تانی و شهرستانی چمن مصنوعی روستای اسالمآباد باغ انار به نمایندگی از
چمن ورزشی روستای س��عادتآباد و آسفالت روستاهای آب ریگون ،اسالمآباد
لیشتر ،هشت پیمان و آبشیرین با متراژ  80هزار مترمربع و اعتباری بیش از 48
میلیارد ریال افتتاح و به بهرهبرداری رسید.

چارهاندیشی پیش از انجام کار ،تو را از پشیمانی آسوده مینماید -حضرت علی(ع)
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درروس�تاهای استان توس�ط بنیاد مسکن به انجام رس�یده که میتواند بستری مناسب برای توس�عه گردشگری ،ایجاد
اشتغال و روند مهاجرت معکوس گردد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در این مراسم مهندس باقری با سپاس از نظر مساعد استاندار و مجموعه مسئولین استانی و شهرستانی بهویژه فرمانداران به بنیاد مسکن برای
پیشبرد اهداف این نهاد مقدس با ارائه گزارشی گفت :از ابتدای سال  92تاکنون  600هزار مترمربع از معابر روستایی شهرستان گچساران از محل
قیر با مبلغی بیش از  300میلیارد ریال توسط بنیاد مسکن آسفالت و به بهرهبرداری رسیده است.
در ادام��ه کالنت�ری با ابراز رضایت و قدردانی از عملکرد بنیاد مس�كن اس�تان گفت :خدمات مطلوب�ی در همه زمینهها

نشست عقد و امضاء تفاهمنامه همکاری طرح توسعه پایدار منظومه روستایی
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��تی پیرامون تفاهمنامه هم��کاری در زمینه
اجرای طرح توس��عه پایدار منظومه روس��تایی ،فیمابین بنیاد مس��کن اس��تان
کهگیلویه و بویراحمد و بسیج سازندگی سپاه فتح استان در بنیاد مسکن استان
برگزار شد.
در ابتدا دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گفت :اجرای طرح توسعه
پایدار روس��تایی موجب تحول عظیمی در س��طح روستاها از جمله اشتغال زایی
برای جوانان و جلوگیری از مهاجرت معکوس روستانش��ینان به شهرها میشود
برای اجرایی ش��دن این طرح خواس��تار همکاری تمامی نهادها و دستگاههای
اجرایی شد.
در ادامه کریمیپور -جانشین فرماندهی بسیج سپاه فتح استان با ابراز رضایت
از خدمات صورت گرفته توس��ط بنیاد مس��کن در سطح کشور و استان و ارائه خدمات به اقش��ار کم درآمد بهویژه روستانشینان در همه زمینهها،
خواس��تار برگزاری نشس��تی با سایر نهادها و دس��تگاههای خدماترسان در سطح استان با حضور مسئولین ارش��د استانی برای تسریع در صدور
مجوزهای طرحهای اشتغال زایی و همچنین تخفیفهای الزم جهت اجرایی نمودن تفاهمنامههای فیمابین و همکاری الزم در این مورد شد.
در پایان تفاهمنامه همکاری دوجانبه در زمینه طرح توسعه پایدار منظومه روستایی به امضاء طرفین رسید.

بانکها در جذب اعتبارهای مسکن محرومین با بنیاد مسکن بیش از پیش همکاری نمایند

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی و تس��ریع در پرداخت تسهیالت
مس��کن محروم��ان با حضور مهن��دس فیلی -معاون هماهنگ��ی امور عمرانی
اس��تاندار ،دکت��ر جنتی -مدیرکل و مهن��دس اصالتزاده -معاون بازس��ازی و
مس��کن روستایی بنیاد مسکن اس��تان و مدیران امور ش��عب بانکهای عامل
استان در دفتر معاون امور عمرانی استانداری برگزار شد.
در ابتدا مهندس اصالتزاده با ارائه گزارش��ی از نحوه روند پرداخت تسهیالت
مس��کن محرومین توسط بانکهای عامل و مشکالت مطرح شده توسط مردم
به دلیل عدم همکاری ش��عبات بانکها بهویژه در بحث ضمانت بانکی مطالبی
را مطرح نمود.
س��پس دکتر جنتی با س��پاس از نظر مساعد اس��تاندار و معاونین وی و سایر
مس��ئولین استانی برای پیشبرد اهداف بنیاد مسکن در خدماترس��انی به محرومین گفت :طرح مسکن محرومین برای خانههای روستایی که از
دوام کمتری برخوردارند و مالکین این گونه واحدها قادر به بازس��ازی واحدهای خود نمی باش��ند در نظر گرفته شده که تاکنون تعداد  3500واحد
در س��طح اس��تان در شهرستانهای مختلف شناسایی شده که تعدادی برای دریافت تس��هیالت به بانکهای عامل معرفی شده بنابراین با توجه
به برنامه زمانبندی شده جهت جذب این تسهیالت نیاز است بانکهای عامل برای تسریع دادن به جذب تسهیالت مسکن محرومین روستایی
بهویژه ضمانتهای بانکی بیش از پیش با بنیاد مسکن همکاری الزم را داشته باشند.
در ادامه فیلی با ابراز رضایت از عملکرد بنیاد مسکن در حوزههای مختلف بهویژه بحث ساخت مسکن مقاوم برای نیازمندان در استان و سپاس

صدقه دادن کارساز و نیاز برآورنده است -حضرت علی(ع)
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از همکاری مدیران عامل بانکها در جذب اعتبارها گفت :طرح مس��کن محرومین یک فرصت مناس��ب برای توس��عه مناطق روستایی محسوب
میشود .بنابراین با توجه به تفاهمنامه صورت گرفته نیاز است مدیران بانکهای عامل بیش از پیش در جذب این گونه تسهیالت بهویژه ضمانت
زنجیرهای همکاری الزم را با بنیاد مسکن داشته باشند تا با همکاری همه نهادهای مرتبط بتوانیم در فرصت باقی مانده نسبت به انجام تعهدهای
مربوطه در موعد مقرر گامهای خوب و مؤثری در خانهدار کردن محرومین روستایی در استانبرداریم.
سپس مدیران امور شعب بانکهای عامل هر کدام مطالبی را با موضوعهای مختلف در مورد جذب اینگونه تسهیالت و مشکالت ضمانتهای
بانکی مطرح نمودند که پس از بحث و تبادلنظر مقرر گردید بانکهای عامل نهایت همکاری با بنیاد مسکن را داشته باشند.

نشست بررسی مشکالت و موانع موجود در پیشبرد اهداف پروژههای مسکن شهری و طرح اقدام
ملی مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،بهمنظور آخرین اقدامهای پیشرفت کاری و پیگیری
امور مربوط به پروژههای طرح اقدام ملی و س��ایر پروژههای مسکن شهری در
حال اجرا در س��طح استان نشس��تی با حضور دکتر جنتی -مدیرکل و مهندس
صیادی -معاون مس��کن شهری بنیاد مسکن اس��تان و سایر کارشناسان حوزه
مسکن شهری در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا صیادی گزارشی از فعالیتهای انجام شده و همچنین پیشرفت فیزیکی
پروژههای طرح اقدام ملی مسکن و سایر پروژهها در استان را ارائه نمود.
در ادامه پس از بحث و تبادلنظر با موضوعهای مختلف و بررس��ی مشکالت
و موانع موجود در پیش��برد اهداف پروژههای مسکن شهری رهنمودهای الزم
توسط دکتر جنتی ارائه شد و اظهار نمود :هدف اصلی از اجرای طرح اقدام ملی
توس��ط دولت ،تولید مس��کن ارزان قیمت و ارائه آن به متقاضیان واجد ش��رایط میباشد .بنابراین مهمترین مسئله در این طرح شیوه اجرای طرح
اقدام ملی بود که تاکنون با توجه به تعامل خوب و مؤثر مدیریت و همکاران راهوشهرس��ازی اس��تان و همچنین نهادهای مرتبط با این طرح در
استان اقدامهای خوبی صورت گرفته که باید بیش از پیش تالش شود تا با راهکارهای در نظر گرفته نسبت به تولید مسکن با قیمتهای مناسب
برای خانهدار شدن قشرهای ضعیف و متوسط در استان گامهای مؤثرتری برداشته شود.

نشستی با اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور اعضای س��ازمان نظام مهندسی
کش��اورزی استان با حضور دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و مهندس
نعمتی -رئیس س��ازمان نظام مهندسی کشاورزی استان با موضوع طرح توسعه
پایدار منظومه روستایی شهرستان گچساران در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس نعمتی با ابراز رضایت از خدمات صورت گرفته توس��ط بنیاد
مسکن در حوزههای مختلف در سطح استان و با ارائه گزارشی پیرامون وظایف
س��ازمان نظام مهندس��ی کش��اورزی و همچنین دغدغههای جامعه مهندسی
پیرامون طرحهای کشاورزی در سطح استان پرداخت.
در ادامه دکتر جنتی گزارش��ی از آخرین اقدامهای طرح توسعه پایدار منظومه
روس��تایی را ارائه نمود و نیز خواس��تار انعقاد تفاهمنام��ه دوجانبه در قالب طرح
منظومه روستایی بهمنظور کاهش زمان اخذ مجوزهای طرحهای پیشنهادی و به حداقل رساندن زمان اخذ مجوزها توسط سازمان شد.
در پایان پس از بحث و تبادلنظر با موضوعهای مختلف و حمایت کامل از اجرای طرح منظومه روس��تایی و اهداف این طرح مقررر گردید در
کمترین زمان ممکن تفاهمنامه بین دو سازمان تنظیم و برای تصویب و اجرا به امضاء طرفین برسد.

هر که راستگو باشد کارش پاکیزه و نیکوست -امام موسی کاظم(ع)
70
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی با حضور دکتر جنتی -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان و مهندس حکمتیان -مدیرکل اداره منابع طبیعی استان
بهمنظور ایجاد تعامل و هماهنگی در مورد واگذاری زمین روستایی و ساماندهی
اراضی تصرفی در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا دکتر جنتی با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن اس��تان ،هدف
از تش��کیل این نشس��ت را ایجاد زمینههای بیش��تر میان دو اداره و همچنین
س��پاس از تعام��ل مجموعه کارکنان منابع طبیعی با بنیاد مس��کن در پیش��برد
اهداف این نهاد بیان کرد .وی ادامه داد :در بیش��تر روس��تاهای استان تقاضا و
درخواس��ت برای دریافت زمین روستایی زیاد است و بنیاد مسکن آمادگی دارد
ب��ا برنامهری��زی و همکاری منابع طبیعی در این روس��تاها زمین برای واگذاری به مردم تملک نمای��د و تاکنون با همکاری منابع طبیعی بیش از
 1800هکتار زمین روستایی تملک شده است که از این مقدار تاکنون  640هکتار منجر به صدور سند مالکیت به نام بنیاد مسکن گردیده است.
در ادامه مهندس حکمتیان با ابراز رضایت از فعالیتهای بنیاد مسکن در خدمترسانی به محرومین استان در زمینههای مختلف از تعامل دکتر
جنتی -مدیرکل بنیاد مسکن و مجموعه کارکنان در بنیاد مسکن استان با منابع طبیعی قدردانی نمود و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با
بنیاد مس��کن بهمنظور خدمترس��انی بهتر به روستاییان در استان اعالم نمود و در بحث واگذاری و صدور اسناد زمینهای تملک شده مساعدت
الزم صورت خواهد گرفت.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مشترک بنیاد مسکن و اداره منابع طبیعی استان

نشست بررسی تسریع در صدور مجوزهای طرح توسعه پایدار منظومه روستایی شهرستان گچساران

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی طرح منظومه روستایی شهرستان
گچس��اران با حضور دکت��ر جنتی -مدیرکل ،مهندس امی��دوار -معاون عمران
روس��تایی و مهندس فاطمیفر -کارشناس طرح منظومه روستایی بنیاد مسکن
اس��تان ،نمایندگان اداره کار ،س��ازمان غذا و دارو ،صنایع تبدیلی جهاد اس��تان
و اداره دارایی با موضوع بررس��ی طرح منظومه روس��تایی و تس��ریع در صدور
مجوزهای این طرح در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این نشس��ت دکتر جنتی خواس��تار همکاری همه دس��تگاهها و نهادهای
مرتبط ش��د و گفت :شهرستان گچس��اران بهعنوان یکی از پایلوتهای اجرای
طرح توسعه منظومه روس��تایی انتخاب شده و تاکنون فعالیتهای خوبی برای
اجرایی نمودن این طرح صورت گرفته که با هدف تجمیع توانمندیها و پتانس��یلهای موجود در روس��تاها در زمینههای مختلف بهمنظور تقویت
پایدار روستاها تهیه و اجرا میگردد.

پروژههای قابل افتتاح بنیاد مسکن استان در هفته دولت در شهرستان باشت سال 99

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداشت هفت دولت اجرای پروژه
چاه تلخاب علیا در شهرس��تان باشت از توابع اس��تان کهگیلویه و بویراحمد به
نمایندگ��ی از  26روس��تا و با اعتباری بیش از  18میلی��ارد و  500میلیون ریال
توس��ط مهندس باقری -معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان با حضور مهندس
ش��یرزاده -سرپرست دفتر نمایندگی بنیاد مس��کن شهرستان باشت ،گروهی از
اهالی روستاهای هدف ،دهیاران و شوراها افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم شیرزاده با ارائه گزارشی گفت :هزینه انجام شده در این روستا مبلغی
بیش از  24میلیارد ریال میباش��د .وی در ادامه از همکاری و نظر مس��اعد فرماندار
شهرستان ،مدیرکل بنیاد مسکن استان ،بخشداران شهرستان ،شوراها و دهیاران روستاها در سطح شهرستان با دفتر نمایندگی بنیاد مسکن قدردانی کرد.

دشمن دوستت را به دوستی انتخاب مکن که به دوست خود ستم مینمایی -امام علی(ع)
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گلستان
دیدار مدیرکل امور عشایری استان با مدیر بنیاد مسکن شهرستان گنبد
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،دکتر علیپور -مدیرکل امور عش��ایری اس��تان
ب��ا مهندس صاب��ری -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان گنبد دی��دار و در مورد
همکاریهای دوجانبه بهویژه مسکن عشایر با یکدیگر بحث و تبادلنظر کردند.
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نشست شورای مسکن شهرستان آق قال

بنا به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای مس��کن شهرستان آق قال با
حضور فرماندار ،بخش��داران ،رؤسای بانکها ،مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای
گرگان و آق قال و رئیس ستاد بازسازی شهرستان آق قال در مورد بررسی روند
اجرای طرح مسکن محرومین و همچنین بازسازی واحدهای مسکونی خسارت
دیده از سیل برگزار شد.
گفتنی است در این نشست از فعالیتهای صورت گرفته در جبران خسارتهای
سیل به حدود  2000واحد مسکونی قدردانی گردید و بر تعامل همهجانبه برای
تحقق ساخت تعداد  250واحد مسکن محرومین در این شهرستان با اعتبار بیش از  160میلیارد ریال تأکید گردید.

نشست معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان با شهردار اینچه برون

به گزارش روابط عمومی ،مهندس مهرگانفر -معاون امور مسکن شهری بنیاد
مسکن استان و مهندس صابری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان گنبد با شهردار
اینچه برون دیدار و در مورد اجرای طرح اقدام ملی مس��کن در این شهر بحث
و تبادلنظر کردند.
گفتنی اس��ت سهمیه استان گلس��تان در طرح اقدام ملی مسکن  2294واحد
مسکونی است.

دیدار بخشدار و دهیاران بخش مرکزی شهرستان علیآباد کتول با مدیرکل

به گزارش روابط عمومی ،خس��روی -بخش��دار و دهیاران بخش مرکزی
شهرستان علیآباد کتول با حسینی -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار کردند.
در ابتدا خسروی با گرامیداشت نام و یاد مدیرکل فقید بنیاد مسکن استان
از تالشها و حمایتهای وی و مجموعه بنیاد مسکن استان از روستاهای
شهرس��تان علیآباد کتول قدردانی کرد و با بی��ان همکاریهای فیمابین
بنیاد مس��کن با مجموعه دهیاریها و اقدامه��ای بزرگ و اثرگذار عمرانی
انجام ش��ده در روس��تاها  ۱۴۰هزار مترمربع زیرسازی و به همین میزان آسفالت معابر روستاها ،تداوم این همکاریها را خواستار شد و بر آمادگی
دهیاران برای مشارکت و همکاری تنگاتنگ با بنیاد مسکن تأکید کرد.

بهترین بینیازی ،بینیازی نفس است -حضرت محمد(ص)
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س��پس مهندس ولی الهی -معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان با س��پاس از تعامل ،همکاری و پیگیریهای بخشدار بخش مرکزی و
دهیاران همراه با بنیاد مسکن ،شیوه تداوم همکاریها ،الحاق به بافتها ،بازنگری طرحهای هادی و ...را تشریح کرد.
در ادامه دیدار تعدادی از شوراها و دهیاران به بیان نقاط قوت و ضعف در همکاریهای فیمابین پرداختند.
س��پس حاضرین با اش��اره به ضعف اعتبارهای عمرانی روس��تاها ،راه عمران و توسعه روستاها را تعامل و مشارکت بیش از پیش با بنیاد مسکن
دانستند و از اقدامهای بنیادین و اثرگذار صورت گرفته در روستاها توسط بنیاد مسکن قدردانی کردند.
در ادامه حسینی از تالشها و پیگیری بخشدار بخش مرکزی و دهیاران زحمتکش روستاها قدردانی کرد .وی در ادامه با ارائه گزارشی از فعالیتهای
بنیاد مسکن در شهرستان علیآباد کتول گفت :بازنگری در طرحهای هادی روستاها نیازمند اعتبارهای بسیار زیاد است که از کانالهای مختلف برای
جذب اعتبار جهت بازنگری در طرح هادی  ۵۳۸روستای استان و  47روستای نیازمند بازنگری شهرستان علیآباد کتول هستیم.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان نتیجه مشارکت و همافزایی دهیاران با بنیاد مس��کن را عمران و آبادانی روستاها و برخورداری مردم دانست و با
بیان اینکه بنیاد مسکن در روند اجرای طرح هادی فقط مجری طرحها است نه تأمینکننده اعتبارهای مورد نیاز ،از دهیاران خواست تا از ظرفیت
نمایندگان و فرمانداران برای جذب اعتبارها و توجه به اجرای طرح هادی و بازنگری طرحهای هادی استفاده کنند.
حس��ینی همچنین بااش��اره به طرحهای مختلف در تأمین مسکن روستاییان از جمله مسکن محرومین ،مسکن جوانان ،مسکن اقشار کم درآمد
و ،...از رایزنی با دفتر امور روستایی در حوزههای مختلف برای تأمین زمین در بخش تولید مسکن ،اجرای طرحهای هادی و ...خبر داد .وی اجرای
 ۷۱پروژه در  49روستای شهرستان علیآباد در سال جاری را نشان از توجه خاص بنیاد مسکن به کل روستاهای شهرستان علیآباد دانست که
موجب رونق فعالیتهای عمرانی -اقتصادی گردیده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با اشاره به طرح مهم و امیدبخش ساخت تعداد  ۳۰۰۰واحد مس��کن محرومین در استان و قدردانی از همکاری
مجموعه معاونت عمرانی اس��تانداری بهویژه مدیرکل دفتر امور روس��تایی و دهیاران افزود :بنیاد مسکن در سال  ۹۹برای مقاومسازی واحدهای
مسکونی در شهرستان علیآباد کتول مبلغ  ۳0۰میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته است.
حس��ینی در پایان با تأکید بر نقش و تعامل دهیاران با بنیاد مس��کن در اجرای پروژههای عمرانی در روس��تاها ،آگاهی بخشی به مردم در مورد
خدمات بنیاد مسکن به اهالی روستاها جهت برخورداری هر چه بیشتر مردم از این خدمات را خواستار شد.

دیدار با شهردار مراوه تپه

به گزارش روابط عمومی ،مهندس مهرگانفر -معاون امور مسکن شهری بنیاد
مسکن استان و مهندس محمودی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان مراوه تپه
با شهردار این شهر دیدار و در مورد اجرای طرح اقدام ملی مسکن در این شهر
بحث و تبادلنظر کردند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گیالن
بررسی مشکالت روستاهای پنگاپشت و سیاهمرد

به گزارش روابط عمومی ،دکتر حس��ن محمدیاری -نماینده مردم شهرس��تانهای
تالش ،رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسالمی بهمنظور بررسی سطح پیشرفت
و اطالع از آخرین وضعیت روستاهای پنگاپشت و سیاهمرد شهرستان ماسال بههمراه
مهندس رنجبر -بخشدار شاندرمن و مهندس محمدی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
از روستاهای یاد شده بازدید بهعمل آوردند.
در این بازدید مهندس محمدی گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن شهرس��تان به
نماینده مجلس شورای اسالمی ارائه نمود.
در ادام��ه دکتر محمدی�اری با قدردانی از خدمات بنیاد مس�کن گفت:

طرحهای عمران روستایی ،نتیجه تالشهای بنیاد مسکن در روستاها است.

مبادا با بخیل مشورت نمایی ،تو را از احسان باز میدارد و از تهیدستی میترساند -امام علی(ع)
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،دکتر دلخوش -نماینده مردم شهرس��تان صومعه
س��را در مجلس شورای اس�لامی با حضور در ادارهکل بنیاد مسکن با مهندس
اکبرزاده -مدیرکل و مهندس بشیری -سرپرست معاونت عمران روستایی بنیاد
مس��کن اس��تان و مهندس امینپور -مدیر بنیاد مسکن شهرستان صومعه سرا
دیدار کرد.
در ابتدای این دیدار مهندس اکبرزاده با تش��کر از حمایتهای دلسوزانه دکتر
دلخوش از بنیاد مس��کن در سطح ملی و استانی ،گزارشی از فعالیتهای انجام
شده در روستاهای استان و شهرستان ارائه داد .وی هدف بنیاد را خدمترسانی
بیش��تر و مطلوبتر به مردم به ویژه روستاییان دانست و گفت :تحقق این هدف
مستلزم حمایت مسئولین ،تخصیص اعتبارهای مناسب و به موقع ،واگذاری زمین برای ساخت مسکن و ...میباشد.
دکتر دلخوش در این دیدار با قدردانی از اقدامهای بنیاد مسکن گفت :بنیاد مسکن یک نهاد انقالبی است که براساس آرمانهای انقالب شکل
گرفته و کارش هم کار جهادی اس��ت که انش��اءا ...با عملکرد خوب خود جهادی باقی بماند .وی همچنین خواستار استفاده از ظرفیتهای موجود
در روستاها در زمینه عمران و آبادانی آنها شد.

دیدار نماینده مجلس شورای اسالمی با مدیرکل بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالم صفری -نماینده مردم شهرستانهای
رودس��ر و املش در مجلس شورای اسالمی با مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد
مسکن استان دیدار کرد.
در ابتدا حجتاالس�لام صفری با قدردانی از فعالیتهای این نهاد که بیش��تر
در روستاها تهیه و اجرا میشوند ،گفت :فعالیتهای عمرانی موجب شده رغبت
روس��تاییان برای ماندن در روس��تاها افزایش یابد .لذا بعضی از روس��تاها رشد
جمعیت باالیی دارند یا مهاجرپذیر هستند و به سرعت در حال توسعه میباشند.
در ادامه مهندس اکبرزاده گزارش��ی از عملکرد و برنامههای آتی بنیاد مسکن
در روستاهای شهرستانهای رودسر و املش را تشریح کرد و گفت :اجرای طرح
هادی در استان شکل نهادینهای به خود گرفته و درصدد هستیم با توسعه بخشی ،به اجرای این طرح در توسعه روستاها و مقاومسازی واحدهای
مسکونی روستایی به شکل مناسب و قابلقبول عمل کنیم همچنین با تأمین اعتبار الزم برای اجرای طرح هادی روستاها گام مؤثری برداریم.

نشست با نماینده مجلس شورای اسالمی

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور دکتر حسن محمدیاری -نماینده
مردم شهرس��تانهای تالش ،رضوانشهر و ماس��ال در مجلس شورای اسالمی
و مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،در مورد پیشرفت فیزیکی
پروژهها و اعتبارهای عمرانی س��ال جاری در دفتر مدیرکل بنیاد مسکن استان
برگزار شد.
در ابتدای این نشست مهندس اکبرزاده گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن ارائه
داد و گفت :بنیاد مس��کن استان آمادگی کامل برای خدمترسانی به روستاییان
را دارد که این مستلزم تعامل مسئولین محلی و دستگاههای اجرایی خواهد بود.
در ادام��ه دکتر محمدیاری از اقدامهای بنیاد مس��کن در س��طح شهرس��تان
قدردانی کرده و نقش بنیاد مسکن را به عنوان یک نهاد انقالبی بهمنظور محرومیتزدایی در جامعه بسیار مؤثر دانست.

ایمان دو نیم است نیمی در شکیبایی و نیمی در سپاسگزاری -حضرت محمد(ص)
74
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به گزارش روابط عمومی ،دکتر مجتبی جوهری -رییس فدراس��یون ورزشهای
زورخانهای و پهلوانی در دیدار با مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان از
پروژه ساخت اولین زورخانه استاندارد استان بازدید نمود.
در ابتدای بازدید مهندس اکبرزاده و ش��رکت مهندس��ین مشاور عمارت خورشید
روند اجرایی پروژه را تش��ریح نمودند .س��پس مهندس اکبرزاده با اشاره به اهمیت
روحیه جوانم��ردی و پهلوانی در ورزش زورخانهای گفت :ورزش باس��تانی در بدو
ورود از درب با حالت ادب ،تعبد و خضوع که موجبات دوری انس��ان از غرور است
آغاز میش��ود .وی ورزش زورخانهای را ورزشی توأم با اخالق دانست و افزود :فرد
در این ورزش عالوه بر پرورش جسم با تطهیر روح به اخالق پهلوانی و جوانمردی
نیز میپردازد.
دکتر جوهری در این نشست با تشریح ماهیت فرهنگی ،آیینی و سنتی ورزشهای پهلوانی و با اشاره به سوابق فرهنگ و تاریخی غنی ملت و
اهمیت اخالق در دین مبین اسالم و معرفت دینی گفت :فرهنگ ایرانیان همیشه براساس انضباط و احترام به بزرگان ،مرشد و مراد شکل گرفته
که متأسفانه در جامعه سیاسی امروزی این مهم کمرنگ شده است و باید بکوشیم که اخالق در جامعه تقویت شود.
گفتنی است عملیات اجرایی پروژه زورخانه امام علی(ع) با برآورد اولیه هزینه  60میلیارد ریال ساخته میشود .وی در پایان به رسم قدرشناسی
از اقدامهای مجموعه بنیاد مس��کن اس��تان در جهت ترویج فرهنگ پهلوانی و آیینهای زورخانهای ،نش��ان مروج فرهنگ پهلوانی را به مهندس
اکبرزاده اهدا کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اهدای نشان مروج فرهنگ پهلوانی به مدیرکل بنیاد مسکن استان

بازدید از اجرای طرح هادی روستای ازبر

به گزارش روابط عمومی ،مهن��دس علیزاده -معاون امور عمرانی فرمانداری
شهرس��تان فومن بههمراه مهندس عفتی -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان از
پروژه اجرای طرح هادی روستای ازبر بازدید نمود.
در ابتدا مهندس عفتی گزارش��ی از عملکرد بنیاد مسکن در شهرستان را ارائه
نم��ود و گفت :اعتبار پروژه از محل قیر رایگان و تخصیص اعتبار کمیته برنامه
ریزی شهرستان تأمین گردیده است.
س��پس مهندس علیزاده با قدردانی از تالشها و مس�اعدتهای

بنیاد مس�کن در زمینه عمران روس�تایی ،گفت :اج�رای طرحهای
هادی روس�تایی عامل مؤثری در توس�عه و پیش�رفت روس�تاها و
موجب ماندن س�اکنین در روس�تاها ،همچنی�ن مهاجرت معکوس
اهالی روستا گردیده است.

بازدید بخشدار از اجرای دیوار حائل روستای جورکاسر

به گزارش روابط عمومی ،مهندس حسین شفیعی -بخشدار مرکزی شهرستان
املش بههمراه اصغری -سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرستان از پروژه دیوار حائل
روستای جورکاسر بازدید نمود.
در این بازدید اصغری گزارش��ی از عملکرد بنیاد مسکن شهرستان ارائه نمود
و گفت :پروژه دیوار حائل روس��تا با اعتباری بی��ش از  1میلیارد و  800میلیون
ریال از محل اعتبارهای ماده  12حوادث با پیش��رفت  70درصد در حال ساخت
میباشد.
سپس مهندس ش��فیعی با تأکید بر اولویت بخشی کیفیت بر کمیت ،خواستار

با بدگویان ما ،همنشینی ننمایید -امام علی(ع)
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نظارت دقیق و همچنین تس��ریع در روند اجرای پروژه ش��د .وی همچنین اس��تفاده از ظرفیت نفرات بومی خود روستاها در اجرای این طرحها را
ضروری دانست.

بازدید بخشدار رانکوه از اجرای آسفالت معابر روستای سوخته کیش
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس علیرضا پندار -بخش��دار رانکوه شهرستان املش بههمراه
اصغری -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان از پروژه اجرای آسفالت معابر روستای سوخته کیش
بازدید کرد.
در ابتدا اصغری گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن ارائه نمود و گفت :پروژه آس��فالت معابر
روس��تای سوخته کیش با اعتباری به مبلغ  ۷۰۰میلیون ریال از اعتبارهای استانی در حال اجرا
میباشد.
س��پس مهندس پندار گفت :به همت بنیاد مس��کن روس��تاهای این شهرس��تان روز به روز
دگرگون و متحول گردیده و امید و ش��ادابی در چهره مردم پدیدار شده است .وی تصریح کرد:
دهیار و اعضای ش��ورای اسالمی روس��تا تمام تالش خود را برای ارائه خدمات مطلوب و مفید
به روس��تاییان به کار گرفته و با خدمت صادقانه به آنان ،امید به زندگی را در بین اهالی روس��تا
تقویت نمایند.

بازدید فرماندار از پروژه اجرای آسفالت معابر روستای خرشتم
به گزارش روابط عمومی ،محمد رنجبر -فرماندار شهرس��تان املش بههمراه
اصغری -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرس��تان از اجرای پروژه آس��فالت معابر
روستای خرشتم بازدید نمود.
در ابتدای بازدید اصغری گزارش��ی از اجرای پروژههای عمرانی در شهرستان
ارائه نمود و گفت 2400 :مترمربع از معابر روستا با اعتباری بیش از  1میلیارد و
 500میلیون ریال از محل اعتبارهای ملی آسفالت گردید.
در پای��ان رنجبر با قدردانی از تالشهای بنیاد مس�کن در س�طح

روستاها گفت :این نهاد خدمات ارزندهای در سطح روستاها ارائه
کرده و تداوم این روند بستر ساز توسعه روستایی خواهد بود.

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از پروژه عمرانی روستای جورگوابر

به گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس اکبری مقدم -مع��اون هماهنگی امور
عمرانی اس��تانداری گیالن بههمراه رنجبر -فرماندار و اصغری -سرپرست بنیاد
مسکن شهرستان املش و گروهی از مدیران دستگاههای اجرایی از پروژه دیوار
حائل روستای جورگوابر بازدید نمود.
در این بازدید اصغری با ارائه گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن شهرستان گفت:
پ��روژه دیوار حائل روس��تا با اعتباری بیش از  1میلی��ارد و  800میلیون ریال از
محل اعتبارهای ماده  12حوادث با پیشرفت  15درصد در حال ساخت میباشد.
در پای��ان مهندس اکبری مقدم با اش��اره ب��ه فعالیت عمرانی بنیاد مس��کن
گفت :بنیاد مس��كن ارگانی مردمی و در خدمت مردم اس��ت .وی افزود :توسعه
زیرس��اختهای عمرانی شهرس��تان با جدیت نظارت و دنبال میشود و باید در
زمان مقرر تکمیل شوند.

نادانی در سه چیز است :بیدلیل دوست عوض کردن ،بیاعالم دلیل دشمنی کردن و جستجو در
کارهای بیفایده -امام صادق(ع)
76

حضور معاون فرماندار در بنیاد مسکن شهرستان فومن
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ب��ه گزارش رواب��ط عموم��ی ،مهندس میرغضنف��ری -فرماندار شهرس��تان
بندرانزل��ی با حضور در بنیاد مس��کن شهرس��تان با مهن��دس بلندپایه -مدیر و
کارکنان بنیاد مسکن شهرستان دیدار نمود.
در ابتدای دیدار مهندس بلندپایه با قدردانی از پیگیری ویژه فرماندار شهرستان
در ام��ر آبادانی روس��تاها و رفع مش��کالت و موانع موجود ،گ��زارش کاملی از
اقدامهای صورت گرفته توس��ط بنیاد مسکن در سال گذشته و برنامههای این
اداره در سال جدید به ویژه در امور جذب قیر یارانهای و جذب تسهیالت بانکی
در زمینه مقاومسازی مسکن روستاییان ارائه نمود.
سپس مهندس میرغضنفری با قدردانی از تالشهای ریاست و کارکنان اداره
بنیاد مس��کن خواس��تار ایجاد پویایی در سیس��تم اداری بهمنظور ارائه خدمات
شایس��ته به مردم در س��طح ادارهها ش��د .وی با اش��اره به خدمات بیس��ابقه دولت ،به ویژه در س��طح روس��تاها از ادامه توجهات دولتمردان به
روستانشینان و عشایر خبر داد و گفت :همگی باید با استفاده از این ظرفیت و برگزاری نشستهای هماهنگی با حضور بخشداران و دهیاران در
زمینه رفع موانع پیش رو مصممتر از گذشته حرکت کرده و با استفاده از این همافزایی شاهد توسعه و آبادانی شهرستان به ویژه روستاها باشیم.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

حضور سرزده فرماندار در بنیاد مسکن شهرستان بندرانزلی

به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس محتش��م خواه -معاون امور سیاس��ی و
امنیت��ی فرمانداری شهرس��تان فومن با حضور در بنیاد مس��کن شهرس��تان با
مهندس عفتی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان فومن دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدا محتش��م خواه با اش��اره به اینکه توس��عه و عمران و آبادانی مناطق
روستایی از رسالت بنیاد مس��کن است،گفت :کارکنان این نهاد ضمن اینکه در
تأمین مس��کن افراد کمدرآمد فعالیت میکنند نقش مهمی در رفع مشکالت و
نیازهای اقش��ار مختلف مردم جامعه دارن��د .وی از پیگیریهای مجموعه بنیاد
مسکن شهرس��تان در عمران روستایی به ویژه در آسفالت بافت راه روستایی و
طرح هادی تقدیر و بر تالش در این زمینه تأکید نمود.
در ادام��ه مهندس عفتی گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن در روس��تاهای
شهرستان را ارائه کرد.

دیدار با امامجمعه شهرستان الهیجان

به گزارش روابط عمومی ،محمد عباس��ی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان
الهیجان با حجتاالسالم والمسلمین سلیمانی -امامجمعه شهرستان الهیجان
در دفترش دیدار و گفتگو نمود.
در ابتدای دیدار عباسی گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته را ارائه نمود.
سپس حجتاالسالم والمسلمین سلیمانی با تجلیل از خدمات بنیاد مسکن در
رسیدگی به مشکالت روس��تاییان و اجرای طرحهای عمرانی گفت :با پیروزی
انقالب اسالمی و اهتمام امام (ره) در افتتاح حساب  100چهره عمومی روستاها
متحول ش��د .وی تأکید کرد :سایر مس��ئوالن شهرستانی و استانی با حمایت و
همراهی بنیاد مسکن ،برای رفع نیازمندیهای روستاییان نیز اقدامهای مهمی
انجام دهند.

خوشی برای حسود نیست -حضرت علی(ع)
77

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با فرماندار شهرستان گمیشان
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن استان با
دس��تمرد -فرماندار شهرستان گمیشان دیدار و گزارشی از اقدامهای انجام شده
توسط ستاد بازسازی معین استان گیالن مستقر در این شهرستان را ارائه نمود.
مهن��دس اکب��رزاده در ادامه گف��ت :از تعداد  853واحد مس��کونی که نیاز به
تخریب و ساخت مجدد داشتند ،تعداد  736واحد آن تحویل مالکین شده است.
در ادامه دس��تمرد گفت :انصاف ًا مجموعه بنیاد مسکن استان گیالن از ابتدای
س��ال  98زحمات فراوانی را متحمل گردید که جای تقدیر و تش��کر ویژه دارد.
وی افزود :تسریع در روند بازسازی شهرستان یکی از اهداف مهم ستاد بازسازی
است که در تمام برنامه ریزیهای ستاد دنبال میشود.

نشست مشترک بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رودبار

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مشترکی با حضور قدرتی -مدیر بنیاد مسکن
شهرستان رودبار و اکبری -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان در اداره ثبت
اسناد و امالک شهرستان رودبار با هدف بررسی روند صدور اسناد مالکیت روستایی
و شهری همچنین اخذ اسناد اراضی ملی و رفع مشکالت موجود تشکیل شد.
در ابتدا قدرتی گفت :تأمین زمین و س��اخت مس��کن روس��تایی برای اقش��ار
آس��یبپذیر جامعه روس��تایی ،حمایت از تولید و عرضه مس��کن روستایی و نیز
صدور س��ند برای امالک روس��تایی و ش��هرهای زیر  25000نف��ر جمعیت با
همکاری اداره ثبت اسناد و امالک از جمله وظایف ذاتی بنیاد مسکن میباشد.
س��پس اکبری با تشکر از همکاری خوب بنیاد مس��کن با این دستگاه گفت:
یکی از فعالیتهای مشترک این دو دستگاه صدور اسناد مالکیت است بنابراین تعامل این دو دستگاه موجب رضایت مردم میشود.
گفتنی است در این نشست در زمینه تعامل بیش از پیش این دو دستگاه برای صدور اسناد مالکیت بحث و تبادلنظر انجام شد.

نشست مشترک اداره بهزیستی و بنیاد مسکن شهرستان الهیجان

به گزارش روابط عمومی ،پیرو تفاهم نامه س��اخت واحدهای مس��کونی برای
توان جویان و معلوالن تحت پوش��ش بهزیس��تی ،نشس��ت مشترکی با حضور
هاجر بایرامی -رئیس اداره بهزیس��تی و مهندس محمد عباس��ی -سرپرس��ت
بنیاد مس��کن شهرس��تان الهیجان و کارشناس��ان آن برای بررس��ی وضعیت
ساختمانهای مددجویان در بنیاد مسکن این شهرستان تشکیل گردید.
در ابتدا مهندس عباس��ی با بیان اینکه س��اخت سرپناه برای توان جویان یک
کار خیر و ماندگار اس��ت گفت :از وظایف و کارکردهای بنیاد مس��کن س��اخت
سرپناه برای نیازمندان است ،توان جویان بهزیستی و خانوارهای دارای دو عضو
معلول در اولویت برخورداری از این خدمات هس��تند .وی با بیان اینکه بنیاد مس��کن در تفاهم با سایر ارگانها و نهادها برای ساخت سرپناه ویژه
خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و خانوارهای دارای دو معلول اقدام کرده است افزود :این اقدام برای رفع نیازهای این عزیزان به مسکن بوده
و با ارائه تسهیالت و همچنین وامهای بالعوض ادامه مییابد و خیران نیز در این امور مشارکت گسترده دارند.
س��پس هاجر بایرامی به برخی از مس��ایل و مش��کالت خانوارهای تحت پوشش اشاره کرد و گفت :باید همگان مشارکت کنند تا مسایل و آالم
این خانوادهها کاهش یابد ،رنج نگهداری از معلوالن نباید با رنج نداشتن سرپناه و خانه مضاعف شود و دستگیری از نیازمندان و کمک به کسانی
که نیازمند یاری هستند از آموزههای دینی ما است.
در این نشست موضوعاتی از قبیل وضعیت تسهیالت و پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکونی بررسی و بر لزوم توجه به مباحث فنی تأکید شد.

هر چیز راهنمایی دارد و راهنمای خرد اندیشیدن است -امام موسی کاظم(ع)
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نشست مدیرکل بنیاد مسکن استان با دکتر محسنی بندپی
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس خانی نوذری -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان و دکتر محس��نی بندپی -نماینده مردم شهرس��تانهای
نوش��هر ،چالوس و کالردشت در مجلس شورای اسالمی با هدف بررسی میزان
اعتبارها و افزایش آن در زمینه تس��ریع در اجرای طرحهای توسعه روستایی در
شهرستان نوشهر برگزار شد.
ابتدا در این نشست مهندس خانی نوذری گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن ارائه
داد .وی با اشاره به جزء الف ماده  ۲۷قانون ششم توسعه اقتصادی و اشتغالزایی
روس��تایی گفت :بنیاد مسکن با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
گام مهمی برای تدوین برنامه توس��عه اقتصادی و اش��تغالزایی روستایی استان برداش��ته است که این برنامه با تکیه بر مشارکت و سرمایهگذاری
بخش غیردولتی و با مشارکت نیروهای محلی همچنین با بهرهگیری از تسهیالت بانکی و حمایتهای دولتی تدوین گردیده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان افزود :بهطورکلی برنامه یاد ش��ده با تأکید بر تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات محور تعریف شده
است که این چشمانداز ،سند جاذبهها ،برگشت جمعیت و اشتغال پایدار در روستاها را ایجاد میکند.
در ادامه دکتر محمدعلی محسنی بندپی با بیان اینکه استفاده از تمام ظرفیتهای موجود برای تسریع در فعالیتهای عمرانی روستاها ضرورت
دارد گفت :با توجه به فعالیتهای عمرانی مناس��ب در روس��تاها و اس��قرار منابع و امکانات توسط دستگاههای متولی بهویژه بنیاد مسکن ،باید در
زمینه برگش��ت جمعیت از شهرها به روس��تاها با عنوان مهاجرت معکوس و همچنین حفظ جمعیت موجود روستاها از سوی دستگاههای اجرایی
خدماترس��ان اقدامهای مؤثرتری صورت پذیرد .وی همچنین از فعالیتها و عملکرد بنیاد مس��کن در عمران و آبادانی روستاها قدردانی نمود و
خواستار تداوم این روند با سرعت و دامنه فعالیت بیشتر شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان مازندران

بازدید از اجرای پروژههای عمرانی بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،امید حقپناه -مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای قائمشهر
و سیمرغ گفت :دکتر کیوان مرادیان -نماینده مردم شهرستانهای قائمشهر ،سیمرغ،
جویبار و سوادکوه در مجلس شورای اسالمی ،مهندس خانی نوذری -مدیرکل بنیاد
مسکن اس��تان ،دکتر عباسی -بخشدار بخش مرکزی شهرستان قائمشهر و سایر
مس��ئولین از پروژه اجرای طرح هادی در روس��تاهای نماور کال ،افرا ،ش��امی کال،
قراخیل ،طارسی کال و برخی دیگر از روستاهای شهرستان بازدید کردند.
در ای��ن بازدید دکتر کی��وان مرادیان با قدردانی از عملکرد بنیاد مس��کن در
اجرای فعالیتهای عمرانی در روستاها ،خواستار مشارکت و همکاری دهیاریها
با دستگاههای متولی بهویژه بنیاد مسکن برای تسریع در روند عمران و آبادانی روستاها شد.

بازدید نماینده مجلس شورای اسالمی از منطقه رانشی کنسدره

به گزارش روابط عمومی ،فرش��ید نمینی -سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرستان
چالوس ،دکتر محس��نی بندپی -نماینده مردم شهرستانهای نوشهر ،چالوس و
کالردشت در مجلس شورای اسالمی ،دکتر احمدی -مدیرکل مدیریت بحران
استان ،زندی -فرماندار شهرستان چالوس و سایر مسئولین شهرستانی از منطقه
رانشی کنسدره و روستای ناتر بازدید کردند.
نمینی در این مورد گفت :رانش زمین در منطقه کنس��دره شهرستان چالوس
موجب تخریب بخشی از مسیر جادهای و همچنین موجب وارد شدن خسارت به چند واحد مسکونی شد.

هیچ شرف (اصل و تبار) همانند خوش رفتاری نیست -حضرت محمد(ص)
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ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در این بازدید دکتر محسنی با بیان اینکه پدیده رانش در روستا موجب تخریب و بروز خسارت به واحدهای مسکونی ،راههای ارتباطی و ...میشود
که بایستی مسئولین ذیربط برای جلوگیری از چنین اتفاقات ناگوار و تثبیت آن تمهید و اقدامهای مناسبی فراهم نموده و به مرحله اجرا برسانند.
در ادامه دکتر احمدی گفت :مقرر گردید در زمینه اقدامهای بعدی و مناس��ب برای منطقه رانش��ی کنسدره توسط کارشناسان و مشاوران طرح
تثبیت رانش مطالعات و بررسیهای الزم صورت پذیرد و مورد بررسی قرار گیرد.

نشس��ت پیگیری و هماهنگی روند اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی در شهرس��تانهای رامس��ر،
تنکابن و عباسآباد
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت پیگیری و هماهنگی پروژههای عمرانی و
خدماتی سه شهرستان غرب استان مازندران شامل :رامسر ،تنکابن و عباسآباد
ب��ا حضور دکتر سیدش��مس الدی��ن حس��ینی -نماینده مردم شهرس��تانهای
رامس��ر ،تنکابن و عباسآباد در مجلس ش��ورای اس�لامی ،رازجویان -معاون
ام��ور عمرانی اس��تانداری ،دکتر احمدی -مدی��رکل مدیریت بحران اس��تان،
فرمانداران شهرستانهای رامسر ،عباسآباد و تنکابن ،مدیرانکل بنیاد مسکن،
جهادکش��اورزی ،راهوشهرس��ازی ،حمل و نقل جادهای و دیگر مدیران مرتبط
شهرستانی همچنین فیضا ...اشکوریان -مدیر بنیاد مسکن شهرستان تنکابن در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در ابتدا اش��کوریان گفت :در این نشس��ت فعالیتها و عملکرد دس��تگاهها مورد بررس��ی قرار گرفت و مدیرانکل دستگاههای اجرایی در مورد
فعالیتهای مرتبط گزارشهایی را ارائه نمودند.
همچنین مهندس خانی نوذری نیز با اشاره به فعالیتهای بنیاد مسکن در بخشهای مختلف تهیه و اجرای طرح هادی و ...حضور و مشارکت
مردم ،دهیاریها و شورای اسالمی روستاها در عمران روستاها را موجب تسریع در اجرای پروژهها دانست.
در ادامه دکتر حس��ینی با اش��اره به فعالیتهای بنیاد مسکن در بخش عمران و آبادانی روس��تاها و همچنین مطالبههای مردمی در این بخش
بهویژه بازنگری طرحهایهادی ،اجرای طرح هادی روس��تایی ،تخصیص اعتبارها و ...به تعامل و همكاری مردم و دس��تگاههای اجرایی ذیربط،
دهیاریها و شورای اسالمی روستاها برای سرعت بخشیدن در اجرای پروژههای عمرانی تأکید کرد.

بازدید از اجرای طرح هادی روستای خراسان محله

به گزارش روابط عمومی ،مهندس حاج اس��ماعیلی -بخشدار بخش مرکزی شهرستان بابل،
رئیس شورای بخش مرکزی و رئیس برق جنوب این شهرستان از اجرای طرح هادی روستای
خراسان محله شهرستان بابل بازدید کردند.
روحی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان باب��ل در این مورد گفت :پروژه اج��رای طرح هادی در
روس��تای خراسان محله به طول  560متر ش��امل اجرای عملیات زیرسازی ،آسفالت و همچنین
جابجایی شبکه برق با اعتبار  3میلیارد و  600میلیون ریال اجرا شده است.
در ای��ن بازدید مهندس حاج اس�ماعیلی از عملکرد خوب بنیاد مس�کن به واس�طه

فعالیتهای عمرانی در روستاها و همچنین مشارکت مردم در سرعت بخشیدن به اجرای این طرحها قدردانی کرد.

بهرهبرداری فاز  3اجرای طرح هادی روستای نودهک

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مراس��م بهرهب��رداری فاز  3اج��رای طرح هادی
روستای نودهک از توابع شهرستان نکا با حضور رجبی -مدیرکل امور اجتماعی
اس��تانداری ،توحیدی مقدم -فرماندار ،بخش��دار ،مدیران دستگاههای اجرایی و
گروهی از مسئولین شهرستانی برگزار شد.
عبدی کمیشانی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان نکا در این مورد گفت :اجرای
طرح هادی روستای نودهک با اعتباری به مبلغ  5میلیارد ریال اجرا شده است.

مبادا بدگمانی بر تو چیره شود -امام علی(ع)
80

نشست دورهای بررسی وضعیت پروژههای طرح اقدام ملی مسکن

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت دورهای بررسی آخرین وضعیت پروژههای
طرح اقدام ملی مسکن در استان با حضور مهندس خانی نوذری -مدیرکل بنیاد
مسکن استان ،مهندس نظری -مدیرکل راهوشهرسازی استان ،تقوی -مدیریت
امور شعب بانک مسکن استان و دیگر اعضا در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این نشس��ت مش��کالت موجود در مسیر اجرای طرح اقدام ملی مسکن در
استان مورد بررسی قرار گرفت و تمهیداتی نیز برای مرتفع شدن هر چه سریعتر
آن در نظر گرفته شده است.
در ادامه با توجه به بررس��ی موانع و مش��کالت در این حوزه ،بانک مس��کن،
سازمان راهوشهرسازی و بنیاد مسکن استان تسریع در روند پاالیش ،تکمیل ثبتنام و افتتاح حساب متقاضیان را در دستور کار خود قرار دادند.
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،محمدعلی مش��ایخی -سرپرس��ت بنیاد مس��کن
شهرس��تان محمودآباد ،بهاری -رئیس ش��ورای عالی استان و اعضای شورای
بخش شهرس��تان محمودآب��اد از روند اج��رای طرح هادی روس��تای کرچک
الریجانی بازدید کردند.
در این بازدید مش��ایخی گفت :اجرای طرح زیرسازی توسعه معابر در روستای
کرچ��ک الریجانی با مش��ارکت بنیاد مس��کن و دهیاری ش��امل اجرای کانیو،
خاکب��رداری ،مخلوطری��زی و بیس ب��وده که در حال آمادهس��ازی پروژه برای
اجرای آسفالت میباشد.
در پایان بهاری با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن در اجرای پروژههای عمرانی خواستار مشارکت بیشتر شوراها و دهیاریها در زمان اجرای
پروژههای عمرانی با این نهاد شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از پروژه اجرای طرح هادی روستایی در شهرستان محمودآباد

بررسی وضعیت ساختوسازهای غیرمجاز در شهرستان نور

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی وضعیت روند ساختوساز غیرمجاز
در شهرستان نور و بخشهای مختلف این شهرستان با حضور دکتر جمالیزاده-
معاون وزیر کش��ور در امور عمرانی ،سردار هادینژاد -بازرس ویژه وزیر کشور،
طالب��ی -مدیر کل بازرس��ی و ام��ور حقوقی وزارت کش��ور ،رازجویان -معاون
عمرانی استاندار ،هاش��مزاده -مدیرکل مدیریت عملکرد و بازرسی استانداری،
صمدی -معاون بازرس��ی ادارهکل مدیریت عملکرد و امور حقوقی اس��تانداری،
توکل��ی -مدیرکل دفتر فنی اس��تانداری ،خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان ،شهیدیفر -مدیرکل جهادکشاورزی استان ،بخشداران ،شهرداران و گروهی از مسئولین ادارههای شهرستان نور برگزار شد.
در این بازدید کاظمی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان نور گفت :در ابتدا و قبل از تش��کیل نشست مسئولین کشوری و استانی در زمینه بررسی
وضعیت ساختوسازهای غیرمجاز در استان و شهرستان نور از مجتمع تفریحی توریستی مهرگان واقع در روستای کاسگرمحله شهر رویان بازدید
و راهکارهای الزم برای تطبیق مجوزهای اخذ ش��ده در طبیعت و ساختوس��ازهای انجام گرفته صورت پذیرفت .در ادامه از اقدامهای تخریب
بناهای غیرمجاز در این روستا و ...نیز بازدید بهعمل آمد.
کاظمی همچنین از تش��کیل نشس��ت پس از اتمام بازدید در فرمانداری شهرس��تان نور یاد کرد و افزود :در این نشس��ت ابتدا مدیران و رؤسای
ادارههای بنیاد مس��کن ،جهادکش��اورزی ،دس��تگاه قضایی ،نیروی انتظامی و شهرداریها گزارش��ی از فعالیتهای انجام شده برای جلوگیری از
ساختوس��از غیرمجاز در شهرس��تان و بخشهای تابع را ارائه نمودند و مقرر گردید که برای تأمین امنیت قضایی کشور جلوگیری از ساختوساز
غیرمجاز بهصورت مستمر انجام و پیگیریهای الزم از سوی دستگاههای ذیربط بهعمل آید .وی گفت :مهندس خانی نوذری از اقدامهای انجام

به خاطر نیاکان خود بر یکدیگر افتخار ننمایید -امام علی(ع)
81

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ش��ده برای جلوگیری از ساختوس��از غیرمجاز توسط بنیاد مسکن در استان گزارشی را ارائه نمود و در پایان نشست با توجه به فعالیتهای مثبت
این نهاد برای تهیه و تصویب طرحهای هادی روستاهای باالی  20خانوار از بنیاد مسکن قدردانی شد.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان نور بیان داشت :تأکید بر ممانعت از ساختوساز بیرویه و غیرمجاز ،الزام بخشداران ،دهیاران و شوراها به برخورد
قاطع با متخلفین ،بازدید از برخی اراضی جنگل جلگهای و ساختوسازهای غیرمجاز در سطح شهرستان از موارد دیگر مطرح شده در این نشست
بود که مورد توجه و تأکید تیم ویژه بازرسی وزارت کشور نیز بوده است.

نشست مهندس خانی نوذری با اعضای هیئت رئیسه شورای اسالمی استان
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس محمد خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان در نشس��تی با اعضای هیئت رئیس��ه شورای اسالمی اس��تان به تشریح
فعالیتهای عمرانی این نهاد در س��طح روس��تاهای استان در حوزههای مختلف
پرداخت.
در این نشست مهندس خانی گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن در بخشهای
مختلف عمرانی ارائه داد و گفت :اجرای طرح هادی و س��ایر فعالیتهای عمرانی
در روس��تاها ،اس��تقرار منابع و امکان��ات را بههمراه دارد که ای��ن مهم با نظارت
مدیران و کارشناسان فنی این نهاد در همه بخشها صورت میپذیرد.
در ادامه بهاری -رئیس ش�ورای اسالمی اس�تان با بیان اینکه فعالیتهای عمرانی ارزندهای از سوی بنیاد مسکن در سطح

روستاهای استان انجام شده از فعالیتهای بنیاد مسکن قدردانی نمود.

بهاری همچنین مشارکت دهیاریها و شورای اسالمی روستاها و نیز مردم را در سرعت بخشیدن به اجرای این طرحهای سازنده و توسعهای
که نشاط و شادابی را در روستاها به دنبال دارد ضروری و الزم دانست.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان همدان
نشست آیتا ...شعبانی با کارکنان بنیاد مسکن استان

ب��ه گزارش روابط عمومی ،در نشس��تی آی��تا ...ش��عبانی -نماینده ولیفقیه
در اس��تان و امامجمعه ش��هر همدان ب��ا مهندس ظفری -مدی��رکل ،معاونین،
حجتاالسالم رفیعی -قائممقام نماینده ولیفقیه و کارکنان بنیاد مسکن استان
در بنیاد مسکن استان همدان دیدار کرد و از نزدیک با نوع فعالیت و مسئولیت
همکاران در بنیاد مسکن آشنا شد.
در ادام��ه مهندس ظفری گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن و تالش خوب
هم��کاران ای��ن نهاد در مورد موضوع مس��کن روس��تایی و بازس��ازی مناطق
آس��یبدیده از سیل در اس��تان همدان در حال حاضر و نیز در سالهای گذشته
ارائه نمود .همچنین گزارشی در مورد پیشرفت فیزیکی دو پروژه بهشتی و نایب احد در حوزه مسکن شهری ارائه نمود.
سپس حجتاالسالم رفیعی با قدردانی از عملکرد اعضای ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان ،نیز گزارشی در مورد عملکرد ستاد در سال گذشته ارائه نمود.
وی به این مهم اشاره نمود که تمام برنامههای تنظیم شده از تهران بهطور دقیق و با کمک اعضای ستاد و حمایتهای خوب مهندس ظفری انجام شد.
در ادامه آیتا ...شعبانی از تالشهای بنیاد مسکن در مورد بازسازی مناطق سیلزده و خانهدار کردن مردم قدردانی نمود و همچنین توجه ویژه
حجتاالس�لام رفیعی را نس��بت به مسائل فرهنگی و امور ستاد اقامه نماز در بنیاد مسکن شایس��ته قدردانی دانست.وی همچنین گفت :امروزه
مطالبه اصلی مردم مسکن است و میبایست فرهنگ زندگی در روستاها برای مردم نهادینه شود و از زندگی در حاشیه شهرها فاصله گیرند.
امامجمعه ش��هر همدان در پایان افزود :بس��یار با ارزش اس��ت که به موجب ساخت و سازهای ایجادشده توسط بنیاد مسکن عده زیادی از افراد
جویای کار صاحب شغل شده و زندگی خود را اداره میکنند و این امر کمک شایانی به چرخش چرخ اقتصاد ایران عزیزمان است.

کسی که با فرومایگان نشست و برخاست نماید حقیر و خوار میشود -امام علی(ع)
82

افتتاح ششصد و نودمین واحد مسکن روستایی در روستاهای شهرستان بهار
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به گزارش روابط عمومی ،سرمدی -نماینده مردم شهرستان اسدآباد در مجلس
شورای اس�لامی ،لیال امیدی -معاون عمرانی فرمانداری ،مهندس معصومی-
مدیر بنیاد مسکن شهرستان اسدآباد و تعدادی از مدیران دستگاههای اجرایی از
تعدادی از روستاهای دهستان کلیایی بخش پیرسلمان بازدید کردند.
در این بازدیدها مس��ائل و مش��کالت روس��تاهای چش��مه عل��ی ،گدارپهن،
تختیآباد ،چهار چشمه ،طویالن سفلی ،ماوی و جعفرآباد بررسی شد.
مهندس معصومی ضمن ارایه توضیحات الزم در مورد خدمات بنیاد مس��کن
در زمینه بهسازی روستاها و همچنین مقاومسازی مساکن روستایی از سرمدی
برای تأمین اعتبار بیش��تر جهت بهس��ازی روس��تاهای یاد شده تقاضای کمک
داش��ت و اعالم نمود که  ۸درصد اعتبارهای تملک دارایی جوابگوی این همه درخواس��ت نبوده و لذا الزم اس��ت در این مورد تجدیدنظر و سقف
اعتبارهای تملک دارایی افزایش یابد.
سرمدی نیز ضمن تقدیر از خدمات بنیاد مسکن از این نهاد و سایر دستگاههای اجرایی خواست به دهستان کلیایی توجه ویژهای شود تا بتوانیم
هرساله تعدادی از مشکالت این دهستان محروم را مرتفع نماییم.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید نماینده مجلس شورای اسالمی از تعدادی از روستاهای دهستان کلیایی

به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت مهندس سماواتی-
مدیر بنیاد مسکن ،قنبری -فرماندار ،شفیعی -بخشدار بخش مرکزی و تعدادی از
مس��ئولین شهرستان بهار در مراسمی ششصد و نودمین واحد ساخته شده مسکن
روستایی را افتتاح نمودند.
در این مراس��م مهندس سماواتی آمار عملکرد بازسازی واحدهای خسارت دیده
و همچنین واحدهایی که از محل تسهیالت طرح ویژه در حال ساخت مسکن در
سطح روستاها هستند را ارائه نمود.
در پایان قنبری گفت :ما از عملکرد بنیاد مسکن در زمینه مقاومسازی

مس�کن روستایی و همچنین بازسازی واحدهای خسارت دیده در اثر
بارندگی سال گذشته تشکر میکنیم و انصاف ًا بنیاد مسکن باعث تغییر چهره روستا شده که ما شاهد آن هستیم.

بازدید از پروژه ساماندهی رودخانه عبوری روستای گنبدان

به گزارش روابط عمومی ،س��اغرچی -بخشدار اللجین و مهندس سماواتی-
مدیر بنیاد مسکن شهرستان بهار از پروژه ساماندهی رودخانه عبوری از روستای
گنبدان بازدید نمودند که در این بازدید مهندس سماواتی گفت :در سال گذشته
رودخانه یاد شده به دلیل عدم ساماندهی و نداشتن دیواره حایل طرفین در زمان
بارندگی طغیان نمود که اگر حجم بارشها بیشتر میشد احتمال آسیب رسیدن
به س��اختمانهای مس��کونی طرفین رودخانه را داش��ت .لذا با توجه به بازدید
کارشناسان بنیاد مسکن و پیگیریهای بهعمل آمده از محل اعتبارهای حوادث
مبلغ  10میلیارد ریال بهمنظور س��اماندهی این رودخانه به شهرستان اختصاص
داده شد که در حال حاضر بیش از  80درصد عملیات اجرایی پروژه به اتمام رسیده است.
سپس ساغرچی از تالشهای بنیاد مسکن قدردانی نموده و گفت :ما شاهد فعالیت چشمگیر بنیاد مسکن و کارکنان آن در سطح شهرستان هستیم.
این پروژه با رعایت تمامی مشخصات در حال اجراست بهطوری که مردم و اهالی این روستا از عملکرد بنیاد مسکن و دولت رضایت کامل دارند.
در پایان فاطمه اشتری -دهیار روستا نیز از عملکرد بنیاد مسکن و بخشدار قدردانی نمود.

آفت سخن گفتن ،دروغ است -حضرت محمد(ص)
83
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دیدار با امامجمعه شهرستان بهار
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس س��ماواتی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان
بهار در مراسم سوگواری اباعبدا ...الحسین که در دفتر حجتاالسالم والمسلمین
ارزنده -امامجمعه شهرس��تان بهار با حضور تمامی رؤس��ای ادارههای مختلف
برگزار شد شرکت نمود.
در این مراس��م قنبری -فرماندار شهرس��تان با ارائه آم��ار عملکرد ادارههای
مختل��ف و نیز اش��اره به پروژههای در دس��ت افتتاح هفته دولت ،گزارش��ی از
عملکرد بنیاد مس��کن در حوزه بازس��ازی واحدهای خس��ارت دیده سال 1398
ارائه نمود و گفت :در هفته دولت شش��صد و نودمین واحد مس��کن روس��تایی
با محوریت بنیاد مس��کن به س��رانجام رس��یده که به بهرهبرداری میرسد .وی
همچنین از عملکرد بنیاد مسکن اظهار رضایتمندی نمود و افزود :چهره روستاهای خسارت دیده ،در اثر بازسازی واحدهای خسارت دیده عوض
شده و ما شاهد مقاومسازی واحدها در سطح روستا هستیم.

بازدید مدیران کل بنیاد مسکن و مدیریت بحران استان از پل گنبد
به گزارش روابط عمومی ،مهندس ظفری -مدیرکل بنیاد مس��کن استان بههمراه
مهندس طالبیان -مدیرکل مدیریت بحران استان از پروژه پلسازی و دیوار ساحلی
روستای گنبد از توابع شهرستان مالیر بازدید بهعمل آوردند.
ابتدا در این بازدید مهندس ظفری گفت :این پروژه از محل اعتبارهای مواد  10و
( 12سیل  )98تأمین اعتبار گردیده است.
سپس مهندس طالبیان با قدردانی از مجموعه بنیاد مسکن ساخت پل و دیواره
روس��تای گنبد را کاری اساس��ی و بنیادی خواند و گفت :با س��اخت این پل و دیواره
ساحلی دغدغههای مدیریت بحران در روستای گنبد مرتفع میشود .وی مدیریت

استانی خوب و کارکنان تالشگر را از شاخصههای بنیاد مسکن دانسته و نیز این امر را موجب موفقیت این نهاد در عرصه
سازندگی استان دانست.

نشست برنامه ریزی در مورد بهسازی روستاهای بخش مرکزی

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور دکتر محم��دی -رئیس دفتر (دکتر
حاج��ی بابائی) نماینده مردم شهرس��تانهای همدان و فامنین در مجلس ش��ورای
اسالمی ،عبدلی -بخشدار مرکزی شهرستان همدان ،غفوری -کارشناس بخشداری
مرکزی و پورقاس��می -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان همدان در بنیاد مسکن این
شهرستان برگزار شد.
در ابتدا پورقاس��می توضیحات��ی در مورد عملکرد و فعالیتهای کلی بنیاد مس��کن
شهرس��تان همدان از ابتدا تاکنون در س��طح روس��تاهای بخش مرکزی شهرستان
همدان و نیز در مورد عملکرد واحدهای مختلف در سال گذشته بنیاد مسکن این شهرستان ارائه داد.
در ادامه س��ایر حاضرین در نشس��ت نظرها و پیش��نهادهای خود را در مورد برنامههای عمرانی بنیاد مس��کن ارائه نمودند که پس از بحث و
تبادلنظر اولویت بندی گردید که کدام روس��تاها از محل قیر رایگان مصوب ش��ده در مجلس ش��ورای اسالمی در سال  ،1399کدام روستاها از
محل اعتبارهای ملی و کدام یک از سایر منابع استانی تأمین اعتبار شوند.
در پایان مهندس پورقاس��می با تأکید بر پیگیری هرچه س��ریعتر موضوع توسط مس��ئول فنی و اجرایی بنیاد مسکن شهرستان تأکید کرد تا با
توجه به نزدیکی به فصل پاییز ،از زمان باقیمانده فصل کاری نهایت اس��تفاده بش��ود تا قبل از ش��روع فصل سرما و بارشهای جوی پروژههای
مصوب به بهرهبرداری برسند.

گناه نکردن ،آسانتر از توبه نمودن است -حضرت علی(ع)
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نشست بررسی مسائل و مشکالت روستاهای شهرستان تفت
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بنابر گزارش روابط عمومی ،دکتر میرمحمدی -نماینده مردم شهرستانهای
تفت و میبد در مجلس ش��ورای اسالمی در نشست بررسی مسائل و مشکالت
حوزه بنیاد مسکن شهرستان گفت :یکی از مشکالت مطرح شده در نشستهای
مردمی مشکالت در حوزه بنیاد مسکن است.
دکتر میرمحمدی به واگذاری زمین توس��ط بنیاد مسکن به جوانان در مناطق
روستایی اشاره کرد و افزود :مشاهدهشده بسیاری از واگذاریهای زمین توسط
بنیاد مس��کن به متقاضیان بدون هیچگونه فعالیتی رها شده ولی ساختمانهای
نیمه کار واگذار شده با پیشرفت فیزیکی مناسبی روبرو بوده و بخش اعظمی از
آن تکمیل و مورد اس��تفاده جوانان قرار گرفته است .وی در ادامه خواستار رفع
مشکالت روستای مبارکه بخش مرکزی شهرستان تفت شد.
در ادامه علیرضا نوکار -فرماندار شهرس��تان تفت نیز با قدردانی از عملکرد مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان به بیان مسائل و مشکالت این حوزه
پرداخت و خواس��تار تخصیص سهمیه آسفالت برای بهس��ازی معابر روستایی در سه بخش مرکزی ،نیر و گاریزات ،تکمیل پروژه محور دهشیر-
تنگ حوضکی ،تسهیل در فرآیند واگذاری زمینهای بنیادی ،ساخت بلوار ورودی روستای زردین ،تکمیل پروژه ورودی روستای چاهوک و ...از
مسئوالن بنیاد مسکن شد.
سپس دکتر قربانیان -مدیرکل بنیاد مسکن استان در این نشست با بیان اینکه بافت روستایی شهرستان تفت یکی از بافتهای روستایی زنده
در اس��تان یزد اس��ت گفت :سعی خواهد شد در روستاهای واقع در حاشیه شهر و روستاهایی که زمین برای واگذاری کم است خانههای نیمهساز
با زیرس��اختهای مناس��ب در اختیار جوانان روستایی متقاضی قرار گیرد .دکتر قربانیان همچنین با اش��اره به درخواستهای فرماندار شهرستان
تفت قول مساعد داد .وی در ادامه از در اختیار گذاشتن ماشینآالت بنیاد مسکن برای ادامه پروژه محور دهشیر -تنگ حوضکی ،بهسازی معابر
روس��تای خش��کآباد و تخصیص وام مناسب و کمبهره عالوه بر وام مصوب کشوری برای مرمت خانههای قدیمی روستایی و تبدیل آن به بوم
گردی در مناطق روستایی شهرستان تفت خبر داد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان یزد

نشست ستاد اقامه نماز

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت س��تاد اقامه نماز بنیاد مس��کن استان با
حضور حجتاالس�لام دهقان نیری -مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد
مسکن استان ،دکتر قربانیان -مدیرکل و اعضای ستاد تشکیل شد.
در ابتدا حجتاالس�لام دهقان نیری در مورد اهمیت نماز جماعت و صلهرحم
در ش��رایط خ��اص حاکم بر جامعه ب��ا رعایت موارد بهداش��تی و فاصلهگذاری
اجتماع��ی تأکید نمود .همچنین در مورد ابقای اعض��ای کمیته فنی برای یک
س��ال دیگر ،اجرای برنامههای خالقانه و بومی ویژه هم��کاران و خانوادههای
آنان ،برگزاری کالس آموزش��ی اذان و قرآن و نیز برگزاری مس��ابقه نقاشی با
موضوع نماز و مهدویت ،بحث و تبادلنظر صورت گرفت و تصمیمهای الزم اتخاذ شد.

نشست شورای مسکن

بنابر گزارش روابط عمومی ،محمدعلی طالبی -استاندار یزد در نشست شورای مسکن استان گفت :با توجه به افزایش قابل توجه قیمت زمین
و مسکن در ماههای اخیر ،تأکید و توصیههای ویژه دولت برای پرداختن به موضوع مسکن ،ظرفیت و فرصت مناسبی را فراهم کرده تا شورای
مسکن با اختیارهای موجود بتواند بهصورت جدیتر در حوزه تأمین مسکن مورد نیاز استان گامبردارد.
محمدعلی طالبی افزود :دس��تگاههای اس��تان بهصورت جدی و با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود ،مس��ائل مربوط به طرح اقدام ملّی

روز رستاخیز خودتان را در برابر دشمنانتان رسوا نگردانید -امام علی(ع)
85

ماهنامه پیام بنیاد مسکن
شماره  | 178شهریور 99

مسکن را پیگیری کنند تا استانی پیشرو در زمینه اجرای این طرح باشیم .وی با اشاره به نشستهای شورای مسکن از شهرداری و نظام مهندسی
ساختمان در اجرای طرح مسکن ملّی خواست تا مجوزها را در کوتاهترین زمان ممکن صادر نمایند.
استاندار یزد ابراز امیدواری کرد که مطمئنیم با اجرا شدن این طرح بتوانیم شاهد تعدیل قیمت زمین و مسکن و افزایش امید در جامعه باشیم.
س��پس دکتر قربانیان با اش��اره به اینکه سهمیه اس��تان در مرحله اول 1305 ،واحد در نظر گرفته شده است ،گفت :تاکنون بیش از  270نفر از
متقاضیان تعیین تکلیف ش��دهاند که امیدواریم با همکاری و تعامل با ادارهکل راهوشهرس��ازی و بررس��ی موانع موجود ،سایر متقاضیان ثبتنامی
مراحل بعدی هم تعیین تکلیف ش��وند .وی افزود :در طرح اقدام ملّی مس��کن سهمیه شهرها براساس نتایج حاصل از بررسی و مطالعات آماری و
جمعیتی ش��هرها در نظر گرفته ش��ده و همچنین متراژ واحدها بهطورمیانگین  85متر پیشبینی شده که ساخت واحدها در  4شهر اردکان ،تفت،
شاهدیه و میبد بهصورت آپارتمانی و در  13شهر دیگر استان بهصورت ویالیی میباشد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان تصریح کرد :این طرح شامل تأمین زمین ،عقد قرارداد ،پیگیری ساخت واحدهای مسکونی و واگذاری آن به مردم است
و این کارها در اولویت برنامههای بنیاد مس��کن اس��تان قرار دارد که امیدواریم براساس شیوه نامه ابالغی وزارت راهوشهرسازی در ساخت واحدها با
تخصیص و تأمین اعتبارهای بانکها و آوردههای مردمی به نتیجه مطلوب که همان تأمین مسکن متقاضیان فاقد مسکن میباشد برسیم.
دکتر قربانیان با تأکید بر این که متقاضیان ثبتنامکننده طرح اقدام ملی ،میبایس��ت ش��رایط پرداخت اقس��اط وام مس��کن و همچنین توانایی
تأمین هزینه ساخت مسکن را دارا باشند ،گفت :انتظار میرود افرادی که در این طرح ثبتنام میکنند شرایط پرداخت تسهیالت مسکن را داشته
باشند .وی افزود :تسهیالت طرح ملی مسکن در قالب تسهیالت ساخت پرداخت میشود که متقاضیان دارای زمین میتوانند بهصورت انفرادی
تسهیالت بگیرند و شروع به ساخت خانه کرده و اگر متقاضی زمین برای ساختوساز نداشته باشند تسهیالت ساخت در زمینهای دولتی که به
طرح ملی مسکن سپرده شده ،در اختیار انبوهسازان دارای صالحیت قرار میگیرد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در پایان به تفاوت این طرح با طرح مسکن مهر اشاره کرد و گفت :در این طرح تمامی واحدها در قالب مشارکت
متقاضیان و س��ازندگان در زمینهای واقع در محدوده ش��هرها با امکانات زیرساختی و روبنایی ساخته میشود و در نتیجه سعی بر این شده است
تا مشکالتی که در برخی از پروژههای مسکن مهر برای متقاضیان ایجاد شده بود در این طرح برطرف شود.

نشست در بخشداری بهاباد

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت حل و فصل م��وارد اختالفی فی مابین
شورا و دهیاران روستاهای بنیز و آریج و تعدادی از متقاضیان با حضور بخشدار
آسفیچ و رئیس بنیاد مسکن شهرستان بهاباد در بخشداری آسفیچ تشکیل شد.
ابتدا در این نشس��ت بخشدار آس��فیچ خواستار تعامل بیشتر شوراها و دهیاران
با بنیاد مس��کن شهرستان شد و س��پس از تالشهای بنیاد مسکن در روستاها
قدردانی نمود.

نشست با فرمانداری شهرستان یزد

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست تخصصی رستگاری -فرماندار شهرستان
یزد با دکتر قربانیان -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و کشفی -سرپرست بنیاد
مس��کن شهرستان با محوریت مسائل مختلف عمرانی روستاهای شهرستان در
فرمانداری برگزار شد.
بررسی مسائل و مشکالت شهرستان در مورد اجرای طرح هادی در روستاها،
اختصاص قیر رایگان برای آس��فالت معابر روستایی ،بررسی مسائل و مشکالت
مربوط به اراضی داخل محدوده و رفع تداخل آنها ،اختصاص زمین به ش��ورای
حل اختالف زارچ و روستای مح ّمدآباد ،تعامل و همکاری با بخشداری زارچ در

مبادا حق برادرت را به اتکا برادری و دوستی ،تباه گردانی -امام علی(ع)
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نشست طرح اقدام ملّی

بنابر گزارش روابط عمومی ،در نشستی که با حضور مدیرانکل اداره راهوشهرسازی و بنیاد
مسکن استان برگزار شد ،طرح اقدام ملّی مسکن ،برنامههای اجرایی بنیاد مسکن در شهرهای
زیر  100هزار نفر جمعیت ،واگذاری زمین ،ش��یوه ساختوس��از و نظ��ارت بر طرح اقدام ملّی
مسکن مورد بررسی قرار گرفتند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مورد اراضی واگذار شده بخش خیری و ساخت ساختمانهای آنها ،همکاری در مورد طرح اقدام ملّی مسکن و ...از مهمترین موضوعهای مطرح
شده بود که پس از بررسی ،تصمیمهای الزم اتخاذ شد.
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مهندس عزیزا ...مهدیان -معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی،
مهندس حسن علیاری را بهعنوان رئیس ستاد هماهنگی بازسازی مناطق سیلزده استان خوزستان
منصوب نمود.
مهندس هادی درفشی -نماینده بنیاد مسکن و دبیر هیئت مرکزی گزینش ،طی حکمی ،محمدرضا
ملکی را به عضویت هسته مرکزی گزینش بنیاد مسکن انقالب اسالمی منصوب نمود.
مهندس خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مس�کن استان مازندران ،طی حکمی ،مهندس علی مقدم را
بهعنوان سرپرست بنیاد مسکن شهرستان رامسر منصوب نمود.
مهندس خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مسکن استان مازندران ،طی حکمی ،مهندس احمد موفقی را
بهعنوان مسئول دفتر نمایندگی بنیاد مسکن شهرستان عباسآباد منصوب نمود.
مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس�کن اس�تان گیالن ،طی حکمی ،مهندس ضیاء خوشدل را به
سمت مدیر بنیاد مسکن شهرستان سیاهکل منصوب نمود.

کار اندک از خردمند ،پذیرفته میشود و (پاداشش) دو برابر است -امام موسی کاظم(ع)
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قدردانی و سپاسگزاری
استان چهارمحال و بختیاری

• حاج هوشنگ مصطفوی -فرماندار شهرستان کوهرنگ ،ایمان خسروی-
بخش��دار دوآب صمصامی و محمدعلی کریمی -دهیار روستای مالکآباد با
اهدای لوح تقدیر به مهندس س��هراب رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
چهارمح��ال و بختیاری ،از تالشهای وی در س��ال رون��ق تولید ،قدردانی
کردند.
• حس��ن امیری -مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه اس��تان چهارمحال و
بختیاری با اهدای لوحهای تقدیر جداگانه به س��یدبهادر زیالبی -مدیرکل و
غالمرضا رئیس��ی -کارشناس بنیاد مسکن شهرستان فارسان ،از تالشهای
بیدری��غ آنها برای تثبیت و صدور اس��ناد مالکیت بهمنظور احقاق موقوفات،
اماکن مذهبی و بقاع متبرکه ،قدردانی نمود.

استان خراسان جنوبی

• ابوالحسن بارنی -نماینده طالب و فضالی شهرستان بیرجند و حومه با
اهدای لوح تقدیر به مهندس گل محمدی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ،از
تالشهای خالصانه وی در واگذاری زمین از طرف بنیاد مس��کن به طالب
و فض�لای بیرجن��دی در حوزه علمیه ش��هر قم که زمینه بازگش��ت آنها به
شهرستان بیرجند را فراهم مینماید ،قدردانی کرد.
• حسن رحیمی -رئیس اداره هماهنگی مؤسسات غیردولتی و مشارکتهای
مردمی و اشتغال ادارهکل سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی با اهدای
لوح تقدیر به سیدامیر موس��وی -کارشناس بنیاد مسکن شهرستان زیرکوه،
از تالشهای بیدریغ وی و همکارانش در مس��کن معلولین و محرومین آن
شهرستان ،قدردانی نمود.
• گروهی از مددجویان تحت پوش��ش کمیته امداد امام(ره) و بهزیس��تی و
متقاضیان مسکن در سطح شهرستان قاین ،با چاپ پیامی در روزنامه استان
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خراس��ان جنوبی ،از ُحس��ن توجه و مس��اعدتهای مجموعه همکاران بنیاد
مسکن آن شهرستان در امر مقاومسازی و تأمین مسکن مورد نیاز محرومین
و اقشار آسیبپذیر قدردانی کردند.
• حجتاالسالموالمس��لمین غالمرض��ا مرتضائینی��ا -امامجمع��ه و
محمدحس��ین عربش��اهی -فرماندار شهرس��تان زیرکوه با اهدای لوحی به
مهندس آسمانی مقدم -مدیرکل بنیاد مسکن استان خراسان جنوبی ،از وی
به دلیل زحمات و خدماتش در رفع مش��کالت مردم محروم آن شهرس��تان،
قدردانی کردند.
• مجید بیکی -فرماندار شهرس��تان نهبندان ب��ا اهدای لوحی به مهندس
کالنت��ری -مدیر بنیاد مس��کن آن شهرس��تان ،از وی ب��ه دلیل تالشها و
خدماتش در اجرای طرح مسکن محرومین شهرستان نهبندان قدردانی کرد.

استان خراسان رضوی

• سیدامیر مرتضوی -معاون قضایی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم دادگس��تری ،محمدحس��ن بهادر -مدیرکل اداره ثبت اسناد و امالک و
مهندس س��یدرضا موسوینیا -مدیرکل بنیاد مسکن استان خراسان رضوی
با اهدای لوحهای تقدیر جداگانه به مهندس مجید معصومی -معاون عمران
روستایی بنیاد مسکن استان خراسان رضوی ،مهندس نورآبادی -مدیر بنیاد
مس��کن شهرستان جوین و مهندس رستم نیا -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
س��بزوار و خوش��اب از آنها در زمین��ه اجرای قانون الحاق م��وادی به قانون
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تشکر و قدردانی نمودند.

استان خوزستان

• س��رهنگ پاسدار یونس زبیدی -مسئول س��ازمان بسیج سازندگی سپاه
ولی عصر(عج) اس��تان خوزس��تان با اهدای لوح تقدیر به مهندس علیاری-

استان کردستان

با خبر شدیم تعدادی از همکارانمان در استانهای کشور

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.

• سرتیپ دکتر کیومرث حیدری -فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری
اس�لامی ایران و سرتیپ خلبان یوس��ف قربانی -فرماندهی هوانیروز ارتش
جمهوری اسالمی ایران با ارسال لوحهای تقدیر جداگانه به مهندس مهدی
عفتی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان فومن از وی به خاطر محرومیتزدایی
در سطح شهرستان فومن ،قدردانی نمودند.
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• حس��ین ملکی -دبیر س��تاد امر به معروف و نهی از منکر و فرمانده سپاه
شهرس��تان کامیاران و الماس��ی -فرماندار و قائممقام ستاد امر به معروف و
نهی از منکر این شهرس��تان با اهدای لوح تقدیری به حمید روحانی -مدیر
بنیاد مس��کن شهرس��تان کامیاران از تالش و فعالیتهای موفق شورای امر
به معروف و نهی از منکر بنیاد مس��کن شهرس��تان کامیاران در سال  99که
در زمین��ه ارتقای فرهنگ معنوی امر به معروف و نهی از منکر انجام گرفته
است ،قدردانی نمودند.

استان گیالن

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

رئیس س��تاد هماهنگی بازس��ازی مناطق س��یلزده اس��تان از تالشهای
بیشائبه و حمایتهای بیکران وی در مسیر پیشرفت و توسعه قدردانی کرد.
• ش��ورای مرکزی و دهیاری روستای ش��هرک زراعی در لوح تقدیری از
تالشهای ناصر ایزدیفر -مدیر و مجموعه بنیاد مس��کن شهرستان دزفول
در زمینه توسعه و پیشرفت شهرک زراعی قدردانی کردند.

• ج�لال س��نگین آبادی– دهیار و اعضای ش��ورای اس�لامی روس��تای
س��نگینآباد از تواب��ع شهرس��تان ق��روه با اه��دای لوح تقدیر ب��ه مهندس
محمدمهدی محمدی -مدیر بنیاد مس��کن این شهرس��تان به پاس زحمات
و تالشهای وی و کارکنان بنیاد مس��کن شهرستان قروه در زمینه آسفالت
معابر روستای یاد شده ،از آنان قدردانی نمودند.

اسامی همکارانی که به افتخار بازنشستگی نایل آمدند:
محمدجواد فرزین یزدی (یزد)
فرهاد ابراهیمی (گیالن)
یوسف عبدیپور (گیالن)

برگزاری مراسم تجلیل از همکار بازنشسته

ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان آذربایجان ش��رقی ،به
مناس��بت گرامیداشت هفته دولت در مراسمی با حضور مدیرکل و معاونین
عمران روستایی و پشتیبانی و رؤسای امور مالی و امور اداری بنیاد مسکن
استان ،مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان با اعطای لوح سپاس
و هدایایی از همکار بس��یار تالش��گر میریوس��ف مصطفوی که بعد از سی
سال تالش صادقانه به افتخار بازنشستگی نائل آمده تجلیل بهعمل آورد.
در این مراس��م مهندس باباپور با قدردانی از شرکت همکاران گفت :چه
غرورآفرینند آن عزیزانی که در کمال صداقت و درس��تکاری ،بیش از سی
س��ال از بهترین سالهای عمر خود را در س��نگر خدمت گذراندند و برای
تحقق اهداف سازمان و بهویژه این نهاد ،خالصانه از هیچ کوششی دریغ نورزیدند و اینک با کوله باری از تجربه سنگر را به دیگران میسپارند.
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درگذشت همکار

ون
إِنَّا للهّ وإِنّا إِلَی ِه َرا ِج ُع َ

با نهایت تأثر و تأسف باخبر شديم پیمان رمضانی از همکاران بنیاد مسکن استان تهران دارفانی
را وداع گفت و به دیار باقی ش��تافت .روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،درگذشت این
همکار را به خانواده وی و کارکنان بنیاد مس��کن اس��تان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال
برای آن مرحوم رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی ،مسئلت مینماید.
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درگذشت همکار

ون
إِنَّا للهّ وإِنّا إِلَی ِه َرا ِج ُع َ

با نهایت تأثر و تأس��ف باخبر شديم عبدا ...امینی حمید از همکاران بنیاد مسکن استان همدان
دارفانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت .روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،درگذشت
این همکار را به خانواده وی و کارکنان بنیاد مسکن استان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال
برای 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.
مرتضی فرزانه -درگذشت پدر (آذربایجان شرقی)
قاسم سلمانی -درگذشت مادر (آذربایجان شرقی)
میرابوالفضل علی صفت فتاحی -درگذشت پدر (آذربایجان شرقی)
نادر نبی دوست -درگذشت مادر (آذربایجان شرقی)
سلیمان عسگری -درگذشت فرزند (گلستان)
سیدمحسن قریشی -درگذشت پدر (گلستان)
علی کوهی -درگذشت مادر (گلستان)
اصغر غالمی -درگذشت پدر (فارس)
بیژن جمشیدی -درگذشت پدر (فارس)
داریوش خدادادی -درگذشت پدر (چهارمحال و بختیاری)
ناصر زنگنه -درگذشت مادر (همدان)
حمیدرضا عبدی ملک کالئی -درگذشت برادر (مازندران)
علیرضا بوالخیر -درگذشت پدر (بوشهر)
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برندگان مسابقه شماره 166
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اصغر عالمه (اردبیل)
مسلم خدایاری (دفتر مرکزی)
ولی محمد دنان (فارس)

پاسخنامه شماره ()166

اسامی همکارانی که پاسخ درست مسابقه
شماره  166را برای ما ارسال نمودند:

در ای��ن مس��ابقه ،تعداد  69نفر از همکاران ش��رکت کرده
بودن��د که از این تعداد 69 ،نفر پاس��خ درس��ت را برای ما
ارسال نمودند.

همایون گازرانی ،صولت طاهری کندر ،مسیب مجدآبادی ،ابوالفضل قربانی ،عادل یزدانیان،

رحیم غنیپور ،زینب نیک ورز ،بهناز وحدتی ،ریاض خضرئی ،منصور سیاح ،ایمان محمدی،
مه��ران افضلی ،حیدرعلی حاجی بگلو ،ج��واد محمدیان ،محمد حیدری ،الهویردی کاظمی،

وحید غریب زاده ،رضا رضایی ،رحمتا ...رضائی ،پریس��ا خلیل��ی ،نعمتا ...پهلوانیان ،ناصر
مهدوی ،بایرامعلی عبدی نژاد ،س��یدحامد کمالی نس��ب ،علی اکبر بردبار ،ولیمحمد دنان،
داود حقیقت ،مریم کاوئی ،حمید عاش��ورپور ،یزدان کرد ،فرش��ید فیاض جهانی ،محمدرضا

رضایی ،جواد گلزار ،محمدعلی خوش��نویس ،امرا ...زمانی ،مهدی ابراهیمی ،یحیی کریمی،
محمدعل��ی کالنتری ،محمدرضا کریم��ی زارچی ،میترا صادقی پی ،عل��ی مهرابی ،رامین

فلکیان ،مهربخش مهری ،اس��ماعیل علیدوس��ت ،ولی زارع خورمیزی ،ناصر انتظاری ،اکبر

هوش��مند ،احس��ان یاقوتی ،محمد امیدی فر ،احمد رحیمی ،فریبا احمدزاده ،محمدحس��ین

خبره ،خلیل پوررحیمی ،مس��لم خدایاری ،علی اکبر اشرف ،علی مالدار ،محمدهادی مقیمی،

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

الف

ب

ج

د

شیوا حیدرزاده ،رضا امن زاده ،سیامک باقرزاده ،اصغر عالمه ،سیداکبر صالحی ،احد قهرمان

روزگار ،مس��عود ناحومی ،عبدا ...صوری ،موس��ی الرضا فعالپور ،مرتض��ی مرتضائی ،حمید

حاجیحیدری ،پریسا محمدی

نام:
نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
تاریخ ارسال:
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مسابقه ()168

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 ()168

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

الف

ب

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

92

ج

د

 -1خداون�د کدام یک از پیامبران زی�ر را به تنهایی امت
واحده خوانده است؟
ب) حضرت ابراهیم(ع)
الف) حضرت محمد(ص)
د) حضرت موسی(ع)
ج) حضرت عیسی(ع)
 -2چندمین واحد مسکونی مقاومسازی شده روستایی در
روستای آقبالق افتتاح شد؟
الف) صد و سی و شش هزارمین
ب) هفتاد و یک هزار و سیصدمین
ج) دویست و سی و هفت هزار و پانصدمین
د) پنجاه و شش هزارمین
 ----- -3ایجاد شهرکها با مدلهای بومی اما مدرن را
از فعالیتهای جدید بنیاد مسکن دانست.
ب) مهندس تابش
الف) مهندس درفشی
د) مهندس مهدیان
ج) مهندس حق شناس
 -4مهندس ش�املو :ه�دف بنیاد مس�کن از اجرای طرح
منظوم�ه روس�تایی  -----و  -----در روس�تاها ب�وده
و-----
الف) نگاه آمایشی و کالن
ب) اجرای برنامههای جانبی و کوتاهمدت سرپناه مناسب
ج) یکپارچهسازی ظرفیت و توانمندسازی پایدار
د) الف و ب
 -5ش�اخص اجرای طرحهای هادی در روستاهای کشور
چند درصد است؟
د) 61
ج) 46
ب) 72
الف) 50
 -6ک�دام ی�ک از شهرس�تانهای زیر در حاشیهنش�ینی
رتبهدار کشور است؟
د) مازندران
ج) زاهدان
ب) بناب
الف) شیراز
 -7رفیعی :چه طرحی باعث همگرایی و جذب مش�ارکت
بنیاد مسکن و دهیاریها شده است؟
ب) قیر یارانهای
الف) اجرای طرح عمرانی
د) ایجاد معابر و سنگفرش
ج) آسفالت روستاها
 -8روس�تاهای کرهبند ،ش�هنیا و اولی ش�مالی مربوط به
کدام یک از استانهای زیر میباشند؟
ب) سیستان و بلوچستان
		
الف) تهران
د) بوشهر
		
ج) کردستان
 -9تاکن�ون چ�ه تع�داد طرح هادی روس�تایی در س�طح
استان چهارمحال و بختیاری تهیه و بازنگری شده است؟
د) 892
ج) 328
ب) 650
الف) 144
 -10دکت�ر عب�اسزاده امامی :کدام یک از م�وارد زیر از
تهدیدهای مناطقی اس�ت که در کنار کالن ش�هرها واقع
شدهاند؟
الف) مهاجرپذیر بودن آن مناطق
ب) مشاهده مشکالت و کمبودها در حوزه خدمات
ج) نزدیکی به مرکز استان
د) همه موارد
 -11چه تعداد طرح هادی بهترتیب در روستاهای بخش
مرکزی و بخش بام و صفیآباد به بهرهبرداری رسیدند؟
ب) 5 – 9
		
الف) 13 – 4
د) 8 – 15
		
ج) 12 – 11
 -12دکت�ر فاضل در بازدید از روس�تای عش�اره کوچک،

خواستار چه چیزی شد؟
ب) تکمیل دایکهای حفاظتی
الف) بهسازی معابر
د) مقاومسازی واحدهای مسکونی
ج) اجرای طرح هادی
 -13طرح هادی روس�تای چسب با اعتباری  -----ریال
با مشارکت  -----به بهرهبرداری رسید.
الف)  6میلیارد و  500میلیون – دهیاری
ب)  1600میلیارد – بخشداری
ج)  300میلیون – بخشداری
د) بیش از  4میلیارد و  900میلیون  -دهیاری
 -14مهن�دس دهروی�ه :یکی از درسه�ای مهم عملیات
مرصاد چه چیزی میباشد؟
الف) حضور در صحنه با تمام توان
ب) حفظ ارزشها و آرمانهای اصلی انقالب
ج) انسجام ملی و وحدت یکپارچه ملت ایران
د) الف و ب
 -15در پ�روژه کمربندی از بولوار کالت تا بولوار فرودگاه
مقرر ش�د برای انجام کار پس از برنامهریزی تقسیم کار
بین چه ادارههایی انجام گیرد؟
الف) بنیاد مسکن استان و راهوشهرسازی
ب) شهرداری استان و راهوشهرسازی
ج) بنیاد مسکن استان و فرمانداری
د) الف و ب
 -16مهندس بلدی :یکی از مش�کالت طرح ویژه مسکن
روستایی را در کدام یک از موارد زیر دانست؟
الف) عدم حمایت مسئولین
ب) عدم واگذاری زمین به قیمت تمام شده
ج) عدم قبول ضمانت سفته زنجیرهای
د) ع��دم تخصیص اعتبارهای مناس��ب و به موق��ع از طرف برخی از
بانکهای عامل
 -17ای�ن س�خن از کیس�ت؟ «هی�چ انس�انی خودبین و
متجاوز نمیش�ود و به تکبّر و جبّاریت آلوده نمیگردد مگر
به خاطر ذلت و خواری که در ضمیر خود احساس میکند»
ب) امام موسی کاظم(ع)
الف) امام صادق(ع)
د) حضرت محمد(ص)
ج) امام علی(ع)
 -18شرکت مهندس�ین مشاور عمارت خورشید در کدام
یک از پروژههای زیر همکاری دارد؟
الف) پروژه زورخانه امام علی(ع)
ب) پروژه ساخت اولین زورخانه استاندارد استان
ج) ساخت واحدهای مسکونی معلوالن بهزیستی
د) الف و ب
 -19روس�تاهای شامی کال ،قراخیل و طارسی کال مربوط
به کدام یک از شهرستانهای زیر میباشند؟
د) تفت
ج) بهار
ب) محمودآباد
الف) قائمشهر
 -20محمدعلی طالبی :مطمئنیم با اجرا ش�دن طرح ---
 -بتوانیم شاهد تعدیل قیمت زمین و مسکن و افزایشامید در جامعه باشیم.
الف) مسکن ملّی
ب) ساخت خانههای نیمهساز با زیرساختهای مناسب
ج) واگذاری زمین برای ساخت واحدهای مسکونی
د) واگذاری وام با بهره کم برای ساخت

