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دیدار با نماینده ولیفقیه و امام جمعه شهر زاهدان
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان سیس��تان و بلوچستان،
مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کشور و هیئت همراه با حجتاالسالم
والمس��لمین محامی -نماین��ده ولیفقیه و امام جمعه ش��هر زاهدان ،دیدار
کردند.
در ای��ن دیدار حجتاالس�لام والمس��لمین محامی با ابراز خرس��ندی از
فعالیتهای گسترده بنیاد مسکن در سراسر استان و بازسازی تعداد 16250
واحد مس��کونی خسارت دیده از سیل و توسعه ،س��اماندهی و بهبود سطح
زندگی ش��هروندان محروم محلههای حاش��یه نشین ش��هرهای زاهدان و
چابهار ،خواس��تار همکاری همه دستگاهها و نهادها با این مجموعه جهادی
ش��دند و برای مسئولین و کارکنان س��ختکوش بنیاد مسکن آرزوی توفیق
کردند.

مهندس خواجهای :ساخت مسکن بخشی از برنامه بنیاد مسکن برای جهش تولید است
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان زنجان ،نشست هماهنگی
طرح اقدام ملی مسکن با حضور مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور
و هیئت همراه و مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مسکن استان به صورت
ویدئو کنفرانس برگزار شد.
در ابت��دا مهن��دس خواج��های با بی��ان مطالبی گفت :یک��ی از مهمترین
اولویتهای بنیاد مسکن در مسیر تحقق شعار جهش تولید ،اجرای کامل و
دقیق طرح اقدام ملی مس��کن اس��ت .وی با بیان اینکه ،توجه به شعار سال
و فرمایش��ات مقام معظم رهبری مبنی بر جه��ش تولید ،تاکنون موجب به
کار گرفتن ظرفیت تخصصی این نهاد در اجرای این طرح و تأمین مس��کن
ش��ده ،ادامه داد :سهمیه بنیاد مس��کن استان در  12شهر زیر  100هزار نفر
جمعیت ،تعداد  722واحد و در منطقه گلش��هر ش��هر زنجان نیز تعداد 368
واحد مسکونی میباشد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در ادامه با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مسکن و طرح اقدام ملی مسکن افزود :توجه به کیفیت در کنار کمیت و مهمتر از
همه هماهنگی بین دس��تگاهی برای اجرای دقیق و به موقع این طرح را امری مهم دانس��ت و اس��تفاده از مصالح و فرآوردههای ساختمانی استاندارد نقش
بیبدیلی در بهبود کیفیت ،ایمنی و تاب آوری ساختمانها دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان سیستان و بلوچستان ،در
نشس��تی که با حضور مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کشور و هیئت
همراه ،اس��تاندار ،مهندس منبتی -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن استان،
مهن��دس صفی پور -قائ��م مقام مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس
اکبری -مدیرکل راه و شهرس��ازی ،صدیقیان -رئیس اداره حراس��ت بنیاد
مس��کن اس��تان ،مهندس نخعی -فرماندار شهرس��تان زاه��دان ،مهندس
بیجار -معاون عمرانی اس��تاندار ،مهندس پربار -شهردار زاهدان و مهندس
صمدزاده -سرپرس��ت شعب بانک ملی اس��تان برگزار شد آخرین وضعیت
س��اماندهی مناطق واقع در حاش��یه ش��هر زاهدان و عملکرد دستگاههای
اجرایی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشس��ت با تأکید بر لزوم اس��تفاده کامل از فرصت ایجاد ش��ده در اصالح نابسامانیهای حاشیه ش��هر زاهدان ،برتمرکز خدمات ارائه شده در نقاط
مشخص به منظور تسهیل در تکمیل پرونده متقاضیان و تسریع صدور پروانه ساختمانی و اسناد مالکیت برای اخذ تسهیالت بانکی تأکید شد.
همچنین در این نشست شهرداری زاهدان متعهد شد تا پایان مهرماه تعداد  4000پروانه ساختمانی در این مناطق صادر کند و بنیاد مسکن تا پایان سال
 99عملیات ساخت تعداد  4000واحد مسکونی از مجموع تعداد  10000واحد مسکونی پیش بینی شده در طرح را به پایان برساند.
در ادامه مهندس تابش در بازدید از مناطق حاشیه شهر زاهدان گفت :پروژه  12محور اصلی شهری در زاهدان شروع شده که شامل جوی ،جدول ،کانال
فاضالب و آس��فالت اس��ت .وی افزود :پیش��رفتها در این مناطق متفاوت ،اما سرعت کار خوب است و فرصت خوبی فراهم شده تا مردم قانونمند از مزایای
این طرحها از جمله وام مس��کن کم بهره  5درصد و نیز از بالعوض پرداختی اس��تفاده کنند و عالوه بر آن ،به همت بنیاد مس��کن تأسیسات زیربنایی ایجاد
شده تا در یک محیط اصولی ،شهر و روستای خود را بسازند و زندگی کنند.
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بررسی ساماندهی مناطق واقع در حاشیه شهر زاهدان

نشست تعیین تکلیف اراضی طرح اقدام ملی مسکن در سطح استان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان آذربایجان شرقی ،با حضور
مهندس حق ش��ناس -معاون مسکن ش��هری بنیاد مسکن کشور و هیئت
همراه ،دکتر رحمتی -معاون عمرانی اس��تانداری اس��تان ،مهندس باباپور-
مدیرکل بنیاد مسکن استان و مهندس سلطانی -مدیرکل راه و شهرسازی،
نشس��ت تعیین تکلیف اراضی و زمینهای شناس��ایی شده طرح اقدام ملی
مسکن در سطح استان در استانداری برگزار شد.
در ابتدا مهندس حافظ باباپور گزارشی در مورد تعداد ،شیوه اجرا و ساخت
طرح اقدام ملی مس��کن در سطح استان ارائه نمود و گفت :در سطح استان
تعداد  4840واحد در طرح اقدام ملی مسکن در  ۵۷شهر زیر  ۱۰۰هزار نفر
ساخته میشود .وی افزود :سهمیه اولیه استان در طرح اقدام ملی مسکن در
 ۱۸شهر به تعداد  1359واحد است که با برنامه مدون بنیاد مسکن و راه و
شهرسازی استان و با تعامل و همکاری یکدیگر عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد.
سپس مهندس سلطانی با اشاره به اینکه تسهیالت درنظر گرفته شده در حوزه ساخت مسکن برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن

طبق تصمیمهای دولت  ۷۵0میلیون ریال و حداکثر  ۱میلیارد ریال است ،ادامه داد :با انجام چنین طرحهایی در استان و شهرهای زیر
 ۱۰۰هزار نفر جمعیت عالوه بر ایجاد اشتغال در بخشهای مختلف و رفع محرومیت ،جهش تولید در استان محقق میشود.

در ادامه مهندس حق شناس طرح اقدام ملی تولید مسکن را تدبیری مناسب برای ایجاد تعادل نسبی در اقتصاد دانست و گفت :باید تالش شود عملیات
مربوط به مسکن و طرحهای ملی مسکن به سمتی برود که بخش تشریفاتی مسکن از بین برود و شاهد نقطه تعادل در اقتصاد کالن باشیم تا مسکن نیز
جایگاه خود را پیدا کند .وی در مورد فعالیتهای بنیاد مس��کن برای اجرای طرح اقدام ملی مس��کن افزود :در مورد این طرح مقرر شده تا بنیاد مسکن تعداد
 ۱۳۸000واحد را در بازه زمانی دو ساله بسازد که از این تعداد  ۱۰۰هزار واحد در شهرهای زیر  ۱۰۰هزار نفر و  ۳۸000واحد در شهرهای باالی  ۱۰۰هزار
نفر جمعیت ساخته خواهد شد.
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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.
مهندس بدلی با قدردانی از همکاری خوب مس��ئولین و سانحهدیدگان با
بنیاد مسکن در امر بازسازی مناطق سانحهدیده ،خواستار همکاری بیش از پیش در سرعتدهی به امر بازسازی شد.
س��پس مهندس تابش در س��خنانی گفت :روند بازسازی مناطق آسیبدیده در استان با سرعت قابلقبولی در حال انجام است و از تالشهای بنیاد مسکن
استان در خدمترسانی به حادثهدیدگان و تحقق برنامهریزیهای انجام یافته قدردانی نمود و ابراز امیدواری کرد که کار بازسازی این مناطق بهزودی اتمام
یافته تا شاهد سکونت اهالی در واحدهای مقاومسازی شده جدید خود باشیم.

دیدار نماینده مجلس شورای اسالمی با معاون عمران روستایی بنیادمسکن کشور
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان آذربایجان شرقی ،مهندس
امینی -نماینده مردم شهرس��تانهای هشترود و چااویماق درمجلس شورای
اس�لامی ،مهندس مهرانی ف��ر و مهندس فروغی  -مدیران بنیادمس��کن
این شهرس��تانها با مهندس ش��املو -معاون پارلمانی و عمران روس��تایی
بنیادمس��کن کش��ور جهت اخذ اعتبارهای عمرانی ب��رای طرحهای هادی
روس��تایی در بنیاد مس��کن دیدار و درمورد مس��ائل و مشکالت روستاهای
هردو شهرستان بحث و تبادل نظر کردند.
در ابتدا مهندس شاملو گفت :کمک به مردم محروم جامعه از دغدغههای
اصلی نظام جمهوری اس�لامی اس��ت ک��ه همواره این هدف در س��رلوحه
فعالیتهای بنیاد مسکن بوده است و این نهاد به عنوان یکی از دستگاههای
خدمت رسان به مردم به ویژه اقشار روستایی خدمات متنوعی ارائه میدهد.
وی افزود :طرح هادی در واقع سند چشم انداز هر روستا در افق  ١۰سال آینده است كه بر اساس نیازهای هر روستا و با توجه به پارامترهای مختلفی تهیه
و تصویب میشود و بهره گیری از مشاركت مردم در اجرای طرحهای هادی روستایی از عوامل موفقیت اجرای این پروژههای عمرانی میباشد.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور از نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواست تا بنیاد مسکن را به عنوان یک بازوی اجرایی موثر در زمینه اجرای
امور عمرانی روستاها در کنار خود ببیند و در مورد تأمین اعتبارها الزم برای رشد و گسترش آبادانی این مناطق اهتمام بیشتری داشته باشند.
س��پس مهندس امینی ازمش��ارکت و همدلی مردم روستاها در بازگشایی معابر و همکاری در اجرای طرح هادی با بنیاد مسکن ابراز رضایت نمود و گفت:
اگرهمه مس��ئولین خدمات رس��ان برای توسعه روس��تاها قدم مثبتی بردارند مهاجرت معکوس و اشتغال در روستاها ایجاد خواهد شد .وی افزود :با اعتماد به
اس��تفاده از ظرفیتهای اجرایی و عمرانی مناس��ب بنیاد مسکن ،میتوان شاهد عمران و آبادانی روزافزون روستاهای کشور و استان بود همچنین برای رشد
و گسترش روستاها و با کمک بنیاد مسکن باید زمینه ورود بخش خصوصی در این مناطق فراهم شود و ازافراد متمکن و سرمایهگذار برای سرمایه گذاری
و ایجاد اشتغال در تمامی مناطق بهرهمند شد.
درپایان نشس��تی با حضورمدیران کل دفترمرکزی بنیادمس��کن جهت تبادل نظر و گره گشایی مش��کالت هردو شهرستان نیز برگزار و قولهای مساعدی
درمورد تخصیص اعتبار الزم برای روستاهای محروم شهرستانهای هشترود و چاراویماق داده شد.
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان خراسان رضوی ،نشستی با
حضور حجت االس�لام والمسلمین رضایی -قائم مقام نماینده ولی فقیه در
بنیاد مسکن کشور ،حجت االسالم رضوی حیدری -مسئول دفتر نمایندگی
ولی فقیه در بنیاد مس��کن اس��تان و حجت االسالم س��لطانی -قائم مقام
مسئول دفتر نمایندگی ومهندس سید رضا موسوی نیا -مدیر کل و معاونین
بنیاد مس��کن استان در مورد بررسی و پایش فعالیتهای کلی بنیاد مسکن
استان برگزار شد.
در ابتدا حجت االسالم و المسلمین رضایی با بیان مطالبی گفت :وضعیت
مس��کن شهری در بنیاد مسکن استان در س��طح کشور بسیار خوب است
و جای س��پاس دارد .وی با تأکید براینکه س��عی کنید در شهرهای کمتر از
 25000نفر جمعیت نیز مس��کن ساخته ش��ود و نیز در شهر مشهد به فکر
تهیه زمین باشید تا در آینده بتوان از آن بهره برداری موثر انجام داد افزود:
در اطراف شهر مشهد باید مکانی برای همکارانی که از بنیادهای سراسر کشور میآیند به منظور استراحت و تفریح تدارک دیده شود.
قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن کشور تصریح کرد :همکاران بنیادی همواره درگیر کار و فعالیت هستند و این نیاز محسوس میباشد که فرزندان
آنها توسط دفتر فرهنگی تحت آموزش و اردوهای تفریحی قرار گیرند که در این حوزه اعتبارهای خوبی پیش بینی شده و نگرش مثبتی به آن وجود دارد.
در ادامه مهندس موس��وی نیا گفت :بنیاد مس��كن همیشه در اجرای پروژهها به مس��ئله كیفیت توجه ویژهای داشته است و بنیاد مسكن استان نیز در این
زمینه در سالهای گذشته موفق به كسب رتبههای برتر كشوری شده است که این دستاوردها فقط در جنبه عمرانی نبوده است چراکه حوزههای فرهنگی،
مذهبی و تبلیغی را نیز شامل میشده است.
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نشست بررسی فعالیتهای بنیاد مسکن استان

عملیات ساخت تعداد  2000واحد مسکونی محرومین کشور در استان آغاز شد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان قزوین ،کلنگ ساخت آغاز
عملی��ات اجرای��ی تعداد  2000واحد مس��کونی محرومان کش��ور با حضور
محمدباق��ر نوبخ��ت -معاون ریی��س جمه��ور و رییس س��ازمان برنامه و
بودجه ،مهندس تابش -رییس بنیاد مس��کن کشور ،هدایت اهلل جمالیپور-
اس��تاندار ،فاطمه محمدبیگی و لطف اهلل س��یاهکالی م��رادی -نمایندگان
مردم شهرس��تانهای قزوین ،البرز و آبیک ،روح اهلل عباسپور -نماینده مردم
شهرس��تان بویین زهرا و رجب رحمانی -نماینده مردم شهرستان تاکستان
در مجلس شورای اسالمی و گروهی از مسئوالن آغاز شد.
همچنین در این مراسم به طور نمادین از یک واحد مسکونی در روستای
هادیآب��اد از توابع شهرس��تان قزوین به نمایندگی از تع��داد  48000واحد
مسکونی مقاومسازی شده در مناطق روستایی بهرهبرداری شد.
در ابت��دا مهن��دس گونجی با بیان مطالبی گفت :س��اخت مس��کن برای
قشرهای کم درآمد و محروم فاقد مسکن مناسب از محل اعتبارهای بانکی
در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت و تاکنون برای مددجویان کمیته امداد با استفاده از تسهیالت طرح ویژه بهسازی و بازسازی تعداد  3240واحد ساخته شده
است .وی افزود :همچنین برای مددجویان بهزیستی نیز با استفاده از تسهیالت طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی تعداد  ۷۰۰واحد مسکونی ساخته شده
است.
در ادامه معاون رییس جمهور و رییس س��ازمان برنامه و بودجه به صورت نمادین کلید چهل و هش��ت هزارمین واحد مس��کونی مقاوم و بازس��ازی ش��ده
روستایی استان را در روستای هادی آباد به مالکان آنها تحویل داد.
گفتنی اس��ت در ادامه نشس��ت شورای برنامهریزی استان با حضور مسئولین یاد ش��ده تفاهم نامه ساخت تعداد  2000واحد مسکونی محرومین در مناطق
روستایی و شهرهای زیر  25000نفر مبادله شد.
5
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نشست مشترک قائم مقام دفتر نمایندگی ولیفقیه بنیاد مسکن کشور با مدیرکل بنیاد
مسکن استان
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان سمنان ،نشستی با حضور
حجتاالس�لام والمس��لمین رضایی -قائم مقام نماین��ده ولیفقیه در بنیاد
مسکن کش��ور ،حجتاالسالم بارانی -مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه و
مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس فالحی گزارش��ی از فعالیتهای انجام ش��ده توسط بنیاد
مسکن استان را ارائه داد.
در ادامه حجتاالس�لام والمسلمین رضایی عملکرد بنیاد مسکن استان را
چشمگیر و درخش��ان ارزیابی کرد همچنین خدمتگزاری در بنیاد مسکن را
فرصتی ارزش��مند دانس��ت و گفت :این نهاد انقالبی با نفس پاک بنیانگذار
انقالب اسالمی پایه گذاری شده و هم اکنون نیز با حمایتها و رهنمودهای
مقام معظم رهبری در حال انجام خدمتگزاری به محرومین جامعه میباشد.

بررسی طرح اقدام ملی مسکن
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قم ،نشستی با حضور مهندس
تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور 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 ارائه نمود.

بازدید مهندس درفشی از پروژههای مسکن شهری بنیاد مسکن استان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قم ،مهندس درفشی -معاون
پش��تیبانی و امور هماهنگی اس��تانها در بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه،
مهندس بلدی -مدیرکل ،معاونین و سرپرس��ت اداره حراس��ت بنیاد مسکن
اس��تان از عملیات اجرایی پروژههای مسکونی  270واحدی افق ،پروژههای
طرح اقدام ملی مس��کن و ...بازدید نمودند .در این بازدیدها مهندس بلدی
گزارشی از روند اجرایی هر پروژه ارائه نمود.
در پایان مهندس درفش��ی با اشاره به اقدامهای مثبت بنیاد مسکن استان
در اج��رای پروژههای عمرانی به ویژه پروژههای اقدام ملی مس��کن جهت
تسریع در روند اجرایی نکاتی را بیان نمود.
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گیالن ،تفاهم نامه طرح
تأمین تعداد  2000واحد مس��کن محرومین استان با حضور دکتر نوبخت-
معاون رئیس جمهور و رئیس برنامه بودجه کشور ،مهندس مهدیان -معاون
امور بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور ،دکتر زارع -استاندار،
مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از مدیران کل
استان در استانداری به امضاء رسید.
این تفاهم نامه در زمینه تأمین مس��کن ب��رای خانوارهای نیازمند و فاقد
سرپناه مناسب درسطح روستاهای استان بین سازمان برنامه و بودجه کشور،
بنیاد مسکن و استانداری منعقد گردید.
مهن��دس مهدی��ان با بیان اینکه هم��ه این توافق نامهه��ا در یک برنامه
زمان بندی ش��ده به اجرا در میآید و بر شیوه اجرای آنها نظارت میشود تا
در موعد مقرر به اتمام برس��د گفت :از تعداد  ۵۶000واحد مس��کونی برای
محرومان در مناطق روس��تایی ،تعداد  ۲000۰واحد به بهرهبرداری رس��یده اس��ت .وی تصریح کرد :در هر استانی با توجه به نیاز موجود در آن ،تعدادی واحد
مسکونی برای اقشار مستمند و کم درآمد که اغلب تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند ،ساخته میشود.
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امضاء تفاهم نامه طرح تأمین تعداد  2000واحد مسکن محرومین استان گیالن

نشست شورای اداری بنیاد مسکن استان
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان سمنان ،نشست شورای
اداری بنیاد مس��کن استان با حضور مهندس درفش��ی -معاون پشتیبانی و
امور هماهنگی اس��تانها در بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت همراه ،مهندس
فالحی -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن استان و مدیران شهرستانها به
صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
در این نشس��ت مس��ئولین ضمن ارائه گزارش فعالیتهای صورت گرفته
به بررسی مس��ائل مرتبط با حوزههای مختلف پرداخته و درخصوص موارد
مطروحه بحث و تبادل نظر گردید.

بازدید از سایت توسعه و عملیات تثبیت روستای حسین آباد کالپوش
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان سمنان ،مهندس درفشی-
معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی اس��تانها در بنیاد مسکن کشور و هیئت
همراه ،مهندس فالحی -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن اس��تان از روند
س��اخت واحدهای مس��کونی در س��ایت توسعه روس��تا و عملیات تثبیت و
پایدارس��ازی بافت قدیم روس��تای حس��ین آباد کالپوش ،شهرستان میامی،
بازدید کردند.
در ای��ن بازدید مهندس فالحی با بیان اینک��ه تاکنون تعداد  93خانوار در
سایت توسعه روستا از تسهیالت و بالعوض برخوردار شدهاند گفت :عملیات
تثبیت بافت قدیم روستا با اعتباری به مبلغ  120میلیارد ریال در حال انجام
میباشد.
7
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مهندس خواجهای :اجرای طرح توسعه منظومه روستایی ،بهمنظور تقویت پایدار روستاها
تهیه شده است
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان زنجان ،نشستی با حضور
مهندس ش��املو -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور و مهندس
خواجهای -مدیرکل بنیاد مسکن استان به صورت ویدئو کنفرانس برگزار
شد.
در ابت��دا مهن��دس خواج��های گزارش��ی از روند اجرای طرح توس��عه
منظومههای روس��تایی در اس��تان ارائه نمود .وی ادامه داد :طرح توسعه
پایدار منظومههای روستایی با هدف تجمیع توانمندیها و پتانسیلهای
موجود در روستاها در زمینههای مختلف به منظور تقویت پایدار روستاها
تهیه شده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با بیان اینکه ،مطالع��ات منظومههای
روستایی در  17بخش استان با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی
با پیش��رفت  90درصد در دس��ت تهیه میباش��د ،گفت :ط��رح منظومه
روستایی در بخش مرکزی طارم تهیه شده و در مرحله تصویب میباشد.
مهن��دس خواجهای در پایان افزود :بنیاد مس��کن در طول چهار دهه،
فعالیت عمرانی کالبدی خوبی برای توسعه روستاها انجام داده و میتوان گفت ،در فعالیتهای این نهاد مشارکت مردم اصل بوده که این امر باعث اندوختن
تجربههای ارزنده برای انجام موفق طرح توس��عه منظومه روس��تایی ش��ده است که اجرای آن موجبات رشد ،ش��کوفایی و سرزندگی در محیط روستایی را
فراهم میکند.

آغاز عملیات اجرایی ساخت تعداد  2000واحد مسکن محرومین
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گیالن ،مراسم آغاز
عملیات اجرایی س��اخت تعداد  2000واحد مسکن محرومین با حضور
دکتر محمدباقر نوبخت -معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان برنامه
و بودجه کش��ور و مهندس مهدیان -معاون امور بازس��ازی و مسکن
روس��تایی بنیاد مسکن کش��ور به صورت متمرکز استانی در روستای
نرگس��تان شهرستان صومعهس��را برگزار و کلنگ ساخت این واحدها
به زمین زده شد.
در ابت��دا دکت��ر نوبخت با بی��ان مطالبی اب��راز امی��دواری کرد که
ب��ا حمایتهای بنیاد مس��کن تعداد  2000واحد طرح تأمین مس��کن
محرومین تا  ۹ماه آینده آماده تحویل باشند.
سپس مهندس مهدیان گفت :نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد
و س��ازمان بهزیس��تی با همکاری س��ایر نهادهای مربوطه در مناطق
مختلف درصدد شناس��ایی افراد نیازمند واجد شرایط برای بهره مندی
از طرح مس��کن محرومین هس��تند .وی تسریع در روند ساخت مسکن محرومین در کشور را ضروری عنوان کرد و افزود :با توجه به اینکه تأمین مسکن در
س��ریعترین زمان برای قش��رهای نیازمند و محروم در س��طح جامعه به عنوان یک اصل ضروری تلقی میشود باید تسریع در روند ساخت این مسکنها را
در دستور کار قرار داده و برای آن تالش کنیم.
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان آذربایجان شرقی ،نشستی
با حضور مهندس حق ش��ناس -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور
و هیئ��ت همراه ،مدیرکل راه و شهرس��ازی ،فرماندار و مدیر بنیاد مس��کن
شهرستان شبستر برگزار شد که در این نشست در مورد مسائل و مشکالت
طرح اقدام ملی مسکن به بحث و گفتگو پرداختند.
در ابتدا مهندس فیضی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان شبستر گزارشی از
وضعیت ثبت نام وزمینهای طرح اقدام ملی مسکن طبق نقشه ارائه نمود.
در ادامه مهندس عبدالهی -فرماندار شهرستان شبستر در سخنانی گفت:
ما با جدیت در تالش هس��تیم که با شناسایی زمینهای واگذار شده توسط
اداره کل راه و شهرسازی نیز با تالش بنیاد مسکن و با پیگیری متقاضیان
این طرح ،استارت س��اخت طرح اقدام ملی مسکن را در شهرستان شبستر
نس��بت به سایر شهرستانها زودتر انجام دهیم تا بتوانیم با اتمام این طرح
تعدادی ازجوانان تازه ازدواج کرده را صاحب مسکن کنیم.
سپس مهندس حقشناس با بیان مطالبی گفت :تاکنون تعداد  ۷000واحد مسکونی از پروژههای بنیاد مسکن در کشور به این طرح اختصاص یافته است
و س��اخت حدود  ۶000واحد جدید نیز برای طرح اقدام ملی مس��کن توس��ط بنیاد مسکن آغاز شده است .وی افزود :معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و
شهرسازی باید متقاضیانی را که در مرحله اول ثبتنام کردهاند ،پاالیش کرده و به بنیاد مسکن معرفی کند تا سایر کارها و اقدامها در این مورد انجام شود.
معاون مس��کن ش��هری بنیاد مسکن کش��ور ادامه داد :تاکنون زمین حدود  ۴۷000واحد طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای مختلف از سوی سازمان ملی
زمین و مسکن شناسایی و تحویل بنیاد مسکن در سراسر کشور شده است که برای آن واحدها ،طرح در دست تهیه قرار دارد.
در پایان مهندس حق ش��ناس و هیئت همراه از زمینهای تعیین ش��ده وزارت راه و شهرس��ازی برای واگذاری و ساخت واحدهای طرح اقدام ملی مسکن
شهرستان شبستر بازدید نمودند.
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بازدید مهندس حق شناس از زمینهای طرح اقدام ملی مسکن شهرستان شبستر

افتتاح و کلنگ زنی پروژههای بنیاد مسکن
بنابرگزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان همدان ،در مراس��می با
حضور دکت��ر نوبخت -معاون رئیس جمهور عملیات س��اخت تعداد 2000
واحد مس��کونی روستایی در اس��تان برای محرومان با حضور معاون رئیس
جمهور در روستای حاتم آباد شهرستان کبودراهنگ آغاز شد.
دراین مراسم دکتر محمد باقر نوبخت در سخنانی گفت ۱۶ :طرح تولیدی
با  ۳۰0۰میلیارد ریال و مسکنهای روستایی امروز در استان به بهرهبرداری
میرسد.
همچنین مهندس مهدیان -معاون بازس��ازی و مس��کن روس��تایی بنیاد
مس��کن کش��ور گفت :تع��دادی از خانوادهها به دلیل نداش��تن آورده توان
س��اخت واحدهای مس��کونی خود را نداش��تند و در خانههای آس��یب پذیر
زندگی میکردند و از پایان س��ال  ۹۷با کمک س��ازمان مدیریت برنامه و
بودجه با تأمین سهم آورده مردم از سوی دولت ،برای خانوادههای محروم
مسکنهای جدید ساخته شد.
مهندس مهدیان افزود :از ابتدای س��ال  98تعداد  ۱۰۰هزار واحد تعیین تکلیف ش��ده اس��ت و از این تعداد ساخت بیش از  22000واحد به پایان رسیده و
بقیه در حال س��اخت میباش��ند .وی با بیان اینکه در اس��تان تعداد  8000واحد مسکن روستایی بازسازی شده است ،گفت :امروز با بهرهبرداری از این تعداد،
بازسازی مسکنهای تخریب شده از سیل در این استان پایان یافت.
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کودکان اوتیسم و نشانههای بیماری آنان
اگرچه اختاللی از قبیل اختالل طیف اوتیس��م و سندروم داون در
طبقه بندی اختالالت عصبی ،رش��دی یا ذهنی -که به وجود آمدن
مشکل در عملکرد مغز است -قرار میگیرند ،اما تفاوتهایی نیز بین
آنها به چشم میخورد .تفاوت یک کودک مبتال به اوتیسم با کودکی
عادی در نیازهای ویژهای اس��ت که دارد .آنها بیش��تر از لحاظ بهره
هوشی (به صورت شدید یا خفیف) دچار مشکل هستند .این کودکان
از نظر درک و ش��ناخت و عدم یکپارچگی حسی نیز مشکالتی دارند
ام��ا از لحاظ ظاهری فرقی با کودکان ع��ادی ندارند و گاهی هوش
آنها از س��ایر کودکان بیش��تر است .از طرفی در بین آنها کودکانی با
اس��تعداد در زمینههای فناوری اطالعات ،موس��یقی ،نقاشی و غیره
دیده شدهاند که مواردی از قبیل ضعف در برقراری ارتباط اجتماعی
و شناخت زمان و مکان از ویژگیهای آنها میباشند .کودکان اوتیسم
حتی ممکن است اس��تعدادهای نهفتهای پیرامون هنرهای هفتگانه
داشته باش��ند که بتوان آنها را به وسیله آزمایشهای روانسنجی و
استعدادیابی مورد شناسایی قرار داد.
ما در جش��نوارهها و مسابقات ش��اهد بوده ایم که آنها گاهی گوی
سبقت را در مقایسه با کودکان عادی به دست آورده اند .یک مشکل
دیگر کودکان اوتیس��م این اس��ت که از نظر ش��ناخت موقعیتهای
زمان��ی و مکانی و همچنی��ن در برقراری ارتباط��ات اجتماعی دچار
ضعف هس��تند .بنابراین اولی��ای آنها نباید این ک��ودکان را محدود
کنن��د و دور از اجتماع نگه دارند .از س��ویی آنه��ا از طریق یادگیری
مشاهدهای ،یعنی دیدن ،توجه کردن و تکرار میتوانند پیشرفت قابل
قبولی در زمینههای اشاره شده داشته باشند.
علّت ابتال به اوتیسم چیست ؟

ی��ک زمان تصور میش��د ک��ه اختالل روان ش��ناختی ناش��ی از
تجربههای تروماتیک (وارد ش��دن ضربه به س��ر) اس��ت که منجر
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ب��ه انحراف هیجان��ی -اجتماعی میگردد .اما امروزه پژوهش��گران
اعتق��اد دارند که چندین ژن به صورت ترکیب با عوامل محیطی در
ایجاد آن س��هم دارند .همچنین برخی مطالعات در کودکان اوتیسم
ناهنجاریهای��ی در چندین ناحیه مغزی ش��امل مخچه و آمیگدال
(بادام��ه) و هیپوکامپ را نش��ان داده اند .این یافتهه��ا مهم و قابل
توجه میباش��ند و بدیهی اس��ت که بررس��یها و مطالعات بیش��تر
میتوانند اطالعات جدیدتری را در رابطه با علّت اوتیس��م در اختیار
پژوهشگران این عارضه قرار دهند.
عالئم یا نشانههای اوتیسم کدامند ؟

 -1داشتن رفتارهای تکراری
 -2ناتوانی در درست حرف زدن
 -3تکرار طوطی وار کلمات
 -4تمایل به خوردن مواد غیرخوراکی
 -5ضعف در برقراری ارتباط با سایرین
 -6ناتوانی در کنترل هیجانات
 -7عدم درک احساس خطر
 -8عالقه غیرمعمولی به برخی از اشیاء
 -9عدم استفاده از انگشت اشاره برای نشان دادن چیزها
 -10اشکال در کنار آمدن با تغییرات
 -11بازیهای غیر متعارف با اسباب بازیها
 -12عدم واکنش در موقعی که نامشان را صدا میزنند
 -13اجتناب در برقراری تماس چشمی با دیگران
 -14چرخاندن فرفره و غیره به طور نامعمول.
تهیه و تنظیم :الف -ص
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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

خداى تعالى در قرآن كریم در س��وره بقره میفرماید« :و هنگامى كه
خداون��د ابراهیم را به كلماتى (یعنى ام��ور و تكالیفى) آزمود و آنها را به
پایان رسانید و بدو گفت(« :اكنون) من تو را امام مردم قرار میدهم و به
امام��ت منصوب میدارم» .ابراهیم گفت« :از فرزندان من؟» خدا فرمود:
«عهد من (یعنى امامت) به ستمكاران نمیرسد».1
در تفس��یر این آیه حدیثى نیز از امام صادق(ع) رس��یده اس��ت به این
مضم��ون كه خ��داى تعالى ابراهیم را بنده خود گرف��ت پیش از آنكه به
نب��وت انتخابش كند و به نب��وت انتخابش فرمود پیش از آنكه رس��ول
قرارش دهد و او را رس��ول خود س��اخت قبل از آنكه خلیل خود سازد و
وی را خلیل خود س��اخت قبل از آنکه امام��ش گرداند و چون همه این
منصبه��ا را برایش فراهم كرد ،آنگاه ب��دو فرمود« :من تو را امام مردم
ساختم» .و به سبب عظمتى كه این منصب در نظر ابراهیم داشت ،گفت:
«و از فرزندان من؟» فرمود« :عهد من به ستمكاران نمیرسد».2
در معناى آیه کریمه و این حدیث ش��ریف سخنان بسیارى گفتهاند كه
خالصه آنچه گفتهاند و از خود آیه و حدیث هم اس��تفاده میش��ود ،این
مطلب اس��ت كه منصب امامت وقتى به ابراهیم(ع) رسید كه از هر نظر
شایس��تگى و لیاقت خود را نشان داده بود و مورد آزمایشهاى گوناگونى
مانند افتادن در آتش نمرودیان و ذبح اسماعیل و دورى از زن و فرزند و
غی��ره قرار گرفته ب��ود و همه جا به خوبى از عهده امتحان بر آمد و البته
خدا هم او را كمك كرد ،آن وقت بود كه آماده اعطای این منصب الهى
گردید و به منصب امامت نایل آمد.
از آن قس��مت این آیه ش��ریفه كه ابراهیم از خدا خواست امامت را در
فرزندانش قرار دهد ،معلوم میش��ود كه این مق��ام در همان اواخر عمر
آن حضرت به وى عطا ش��ده اس��ت .یعنى پ��س از آنكه فرزندانى چون
اسماعیل و اسحاق پیدا كرد و از این رو درخواست كرد که این منصب را
به فرزندانش نیز عطا فرماید و آن پاسخ را دریافت داشت.
از اینجا معلوم میش��ود ک��ه منصب امامت الهى چ��ه منصب بزرگى
 .1سوره بقره ،آیه .124
 .2اصول کافی ،ج  ،1ص .175

اس��ت و رس��یدن به این مقام شامخ چه ش��رایط و مقدماتى دارد ،از آن
جمله اینكه هیچگونه س��تمى (چه ستم به نفس یعنى گناه و چه ستم به
دیگران) نباید در دوران زندگى او دیده ش��ود و به اصطالح باید معصوم
از خطا و گناه باش��د؛ همچنین س��ایر نکات و مطالبی که از آیه به دست
میآید؛ براى توضیح بیش��تر باید به تفاسیر و روایات مراجعه كرد .استاد
محترم ما ،دركتاب تفس��یرالمیزان با اس��تناد به آی��ات دیگر قرآن كریم
مطالب زیر را هم از این آیه شریفه استفاده كرده و اثبات میكند.
امامت منصبى اس��ت كه از طرف خدا باید به افراد بش��ر واگذار شود و
امام باید از طرف خدا به این مقام منصوب گردد؛
امام باید به عصمت الهى معصوم باشد؛
زمین هیچ گاه خالى از امام حق نخواهد بود؛
امام باید از جانب خداى تعالى تأیید و یارى شود؛
اعمال بندگان خدا از علم امام پوشیده و پنهان نیست؛
ام��ام باید به هم��ه آنچه مورد نیاز و احتیاج دنیا و آخرت مردم اس��ت،
عالم و دانا باشد؛
3
محال است میان مردم كسى برتر از امام در فضایل نفسانى باشد .
و مطالب دیگرى كه از حدیث باال استفاده كرده و در تفسیر آیه شریفه
ذك��ر نموده اس��ت كه ما براى فهم معناى امامت ب��ه همین مقدار اكتفا
میكنیم.
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مقام امامت نیز به ابراهیم تفویض شد

قسمت هفدهم

ابراهیم به تنهایى یك ا ّمت بود

از افتخارات��ى كه خداون��د به ابراهیم عطا كرد ،این اس��ت كه او را به
تنهایى یك ا ّمت خوانده و درباره اش در سوره نحل فرموده« :به راستى
ابراهیم یك ا ّمت بود كه فرمانبردار و مطیع خدا بوده و از مشركان نبود».
در معناى آن وجوهى گفته ش��ده ،از آن جمل��ه گفته اند :ا ّمت به معناى
ُمعلّم و ُمقتداست ،یا برای آن که در زمان ابراهیم ،خداپرستى جز او نبود
و از این رو خدا او را یك ا ّمت خوانده .یا گفته اند :ا ّمت به معناى امام و
هادى اس��ت .یا برای آن که قوام ا ّمت به وى بود .ولى شاید از همه این
معانى بهتر معنایى است كه راغب براى این آیه كرده و روایت نیز شاهد
 .3المیزان ،ج  ،2ص .275
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آن اس��ت اگرچه معناى دوم نیز معناى خوبى است و شاهد حدیثى هم
«ان ابراهیم كان اُ َّم ًة قانت��اللهّ » 1یعنى؛ ابراهیم در
دارد .وى میگوی��دّ :
عبادت خدا به تنهایى قائم مقام جماعت و گروهى بود ،چنان كه گویند
فالنى به تنهایى یك عشیره و قبیله است.
خالصه این معنی آن است كه عبادت ابراهیم به درگاه خدا به قدرى
با اهمیت و پر ارزش بود كه همانند عبادت یك ملت و گروه بود ،مانند
حدیثى كه ش��یعه و س ّنى از رس��ول خدا(ص) روایت كردهاند كه درباره
على(ع) فرمود« :ضربة على یوم الخندق افضل من عبادة الثقلین» که
فضیلت و ارزش آن یک ضربت از عبادت ثقلین زیادتر است.
ای��ن بود پ��اره اى از توضیحات در معناى بعضى از القاب و افتخارات
ابراهیم(ع) كه تذكر آن در اینجا الزم به نظر میرسید و اكنون به شرح
حال آن بزرگوار میپردازیم.
آغاز زندگى ابراهیم(ع) و مبارزه او با بت پرستى

از جمله موضوعاتى كه الزم اس��ت در این فصل بحث شود ،موضوع
نس��ب ابراهیم(ع) اس��ت که چون در قرآن كریم نام آزر (پدر ابراهیم)
ذكر شده و او را مردى بت پرست كه در پرستش بتها پافشارى و اصرار
داشته معرفى كرده است .از آن طرف طبق روایاتى كه از شیعه و سنى
نقل ش��ده پدران رس��ول خدا(ص) همگى موحد و خداپرست بودهاند و
مشركى میان آنها وجود نداشته است و همچنین مورخین نام پدر او را
«تارخ» ذكر كرده اند ،چنانكه در تورات كنونى هم همین نام ذكر شده
اس��ت ،از این رو این بحث پیش آمده كه آزر چه نس��بتى با ابراهیم(ع)
داشته كه او را پدر خویش خوانده و معناى این كه او را پدر خود نامیده
و قرآن در چند مورد نقل كرده ،چیست؟
البته اگر بخواهیم همه س��خنانى را كه دانشمندان و مفسران در این
ب��اره گفتهاند به تفصیل نقل كنیم از ش��یوه تألیف و نگارش این كتاب
خارج میش��ویم ،گذش��ته از این كه بسیارى از آن بحثها مورد نیاز ما
نیس��ت .لذا فش��رده آنها را به طور اجمال در اینجا ذكر نموده به دنباله
شرح حال آن بزرگوار میپردازیم.
نسب ابراهیم(ع)

ظاه��راً می��ان اهل انس��اب و مورخان اختالفى نیس��ت ك��ه نام پدر
ابراهی��م(ع) تارخ بوده و نس��ب آن بزرگوار را تا ب��ه نوح پیغمبر بعضی
چنین نوشتهاند:
ابراهیم بن تارخ بن ناحور بن سروج بن رعوبن فالج بن عابر بن شالح
بن ارفخشد بن سام بن نوح(ع).
اگر در ضبط نامهای اجداد آن حضرت در بعضی از تواریخ اختالف به
چش��م میخورد ولى در نام پدرش تارخ ظاهراً اختالفى نیست ،چنانكه
از زجاج نقل كردهاند كه گفته اس��ت :میان اهل انساب اختالفی نیست
كه نام پدر ابراهیم(ع) «تارخ» بوده اس��ت .به همین س��بب این بحث
پیش آمده كه اوال آزر لقب یا وصف همان تارخ اس��ت و هر دوى آنها
 .1سوره نحل ،آیه 120
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یكى هس��تند یا آنه��ا دو نفر بودهاند؟ و ثانی ًا آن م��ردى كه ابراهیم(ع)
او را مخاط��ب قرار داده و بدو میگوی��د ...« :آیا بتهایی را به خدایى
میگی��رى؟ به راس��تى که من ،ت��و و قوم تو را در گمراهى آش��كارى
میبین��م» .2یا اینکه خ��دا میگوی��د ...« :ابراهیم به پ��در و قوم خود
3
گفت كه این تصویرها چیس��ت كه به عبادت آنها كمر بس��تهاید...؟»
و در ج��اى دیگ��ر نیز میگوید« :ابراهیم به پ��درش گفت :اى پدر چرا
میپرس��تى چیزى را كه نمیش��نود و نمیبیند و كارى براى تو انجام
نمیدهد -و بارى از دوش��ت بر نمیدارد 4.اى پدر شیطان را پرستش و
بندگى نكن كه به راستى شیطان نافرمان خداى رحمان است ،اى پدر
من بیم آن دارم كه از پروردگار رحمان عذابى به تو برس��د و دوس��تدار
ش��یطان گردى» 5.همان تارخ بوده و این مرد مش��رك بت پرست پدر
صلبی ابراهیم(ع) است یا شخص دیگرى است كه ابراهیم(ع) او را پدر
خوانده و خطاب كرده است.
البت��ه بح��ث ا ّول از نظر ما چندان مهم نیس��ت ،اگرچ��ه از این نظر
ك��ه میان ظاهر آیه کریمه قرآن��ی كه میگوید« :ابراهیم به پدرش آزر
گفت »...و قول اهل انس��اب بلکه اتفاقى كه از آنها نقل ش��ده كه نام
پدر ابراهیم تارخ بوده در ظاهر منافات و تناقض مشاهده میگردد و از
این نظر قابل بحث و د ّقت است اما با سخنانى كه در این باره گفتهاند،
مانند اینكه« :آزر» لقب تارخ اس��ت یا این لفظ و نام توصیفی است که
ابراهی��م(ع) او را مذمت کرده و به این وص��ف خوانده زیرا آزر در لغت
اعرج (كج س��لیقه) یا ُمخطى (خطاكار) یا خرف و امثال اینهاست .یا با
ای��ن توجیه كه مطابق قرائت بعضى آیه ش��ریفه «أزراً» بوده که همزه
استفهام از ا ّول آن حذف شده و «أزر» را به معناى قوت ،نیرو ،نصرت،
معاونت و امثال آن معنا كرده و گفتهاند معناى آیه این است «هنگامى
كه ابراهیم به پ��درش گفت آیا به خاطر كمك و نیروى خویش بتها
را به پرستش گرفته اى.»...
یا با این اعراب كه آزر را مفعول براى فعل محذوفى بگیریم و چنانكه
بعضى گفتهاند :آزر هم نام بتى باشد یعنى « ...ابراهیم به پدر خود گفت
آیا آزر را معبود خود میگیرى؟» و غیر این توجیهات که مش��كل حل
میشود .با این كه در خود آن اجماعی هم که از زجاج نقل شده خدشه
كردهاند و فخر رازى آن را مردود دانسته و حجت نمیداند.
ام��ا آنچه از نظر ما اهمیت دارد و بای��د در مورد آن بحث كنیم ،این
مس��ئله اس��ت كه با اجماعی که از بزرگان و محدثین ش��یعه نقل شده
كه میان اجداد رس��ول گرامى اسالم بت پرستى وجود نداشته و همگى
موحد و خداپرس��ت بودهاند ،باید ببینیم این مرد بت پرستى كه ابراهیم
ّ
او را پدر خود خوانده چه كسى بوده است؟
ادامه دارد

 .2سوره انعام ،آیه .74
 .3سوره انبیاء ،آیه .52
 .4سوره مریم ،آیه .42
 .5سوره مریم ،ایات  44و .45

تشویق و تنبیه
تشویق

قسمت دهم
ابراهیم امینی

برای این که تش��ویق بیزیان باش��د و بهتر نتیجه بدهد رعایت نکات
زیر ضرورت دارد:
 -1باید اخالق یا رفتار نیک کودک مورد ستایش قرار گیرد ،نه خود او.
باید کودک بفهمد که کار او ارزش دارد نه ش��خص او و اگر مورد تعریف
و تشویق قرار میگیرد به واسطه رفتار خوب او است.
 -2تعری��ف و تمجی��د بای��د به صورت جزئ��ی و به مقدار واقع باش��د،
ن��ه به صورت کل��ی و بیش از مقدار واقعی .این درس��ت نیس��ت که به
کودک بگوییم چون بچه خوبی هس��تی تش��ویق میش��وی ،یا بگوییم:
تو بچه کام ً
ال راس��تگویی هس��تی و هیچگاه دروغ نمیگویی .بلکه بهتر
اس��ت بگوییم :چون فالن عمل خوب را انجام دادی تش��ویق میشوی.
یا بگوییم :تاکنون دروغی از تو نش��نیدهایم .اگر نقاشی کودک را تعریف
میکنیم بهتر است به نکات مثبت و ظرافتهای آن نیز اشاره نماییم .اگر
از خط او تعریف میکنیم بهتر است به جهات زیبایی آن نیز اشاره کنیم.
 -3تش��ویق باید گاهگاه و در برابر کارهای ممتاز باش��د ،نه به صورت
دائ��م و برای هر کار ،زیرا اگر چنین ش��د ارزش و تأثیر تربیتی خود را از
دست خواهد داد.
 -4وقتی کودک را تعریف و تحسین میکنیم نباید او را با بچه دیگری
مقایس��ه و انتقاد نماییم .مث ً
ال خوب نیس��ت که پدر ب��ه فرزندش بگوید:
آفرین بر تو که خوب درس میخوانی و مانند حسن ،تنبل نیستی .زیرا در
این صورت کودک دیگر ،تحقیر و مذمت شده و خود این عمل بدآموزی
دارد.
 -5در تش��ویق و تعریف نباید زیاده روی کرد .زیرا ممکن است موجب
غرور و خود بزرگ بینی شود.
«امیرالمؤمنین(ع) فرمود :چه بس��ا فردی که در اثر تعریف و تمجید به
غرور مبتال شده است».1
«امیرالمؤمنی��ن(ع) فرمود :وقتی کس��ی را س��تایش میکنی مدح او را
کوتاه کن».2
 -6در م��دح و س��تایش از کودک نباید از مرز واقع و مقدار اس��تحقاق
تجاوز کرد و ب��ه غلو و اغراق گویی پرداخت .زیرا کودک از واقعیت خود
خب��ر دارد و خود را مس��تحق آن مق��دار از مدح نمیدان��د .در نتیجه به
ستایشکننده بدبین میشود و ستایش او را تملق گویی محسوب میدارد
و احیان ًا تملق گویی را از او یاد میگیرد.

تنبیهات بدنی عبارت اس��ت از کارهای دردآور و دش��واری که به طور
مستقیم روی بدن انس��ان اثرگذر میگذارد و اسباب ناراحتی او را فراهم

 .1بحار ،ج  ،73ص .295
 .2غررالحکم ،فصل  ،17شماره .11

 .3بحار ،ج  ،73ص .295
 .4غررالحکم ،فصل .83 ،5
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«امیرالمؤمنین(ع) فرمود :ستایش��ی که بیش از مقدار اس��تحقاق باشد
تمل��ق گویی اس��ت و چنانچه کمتر از مقدار اس��تحقاق باش��د از ناتوانی
گوینده یا حسد او حکایت دارد».3
«امیرالمؤمنین(ع) فرمود :مبادا کسی را ستایش کنی به چیزی که در او
نیست ،زیرا کار او صفتش را تصدیق میکند و تو را تکذیب مینماید».4
 -7تشویق باید با ارزش کار کودک متناسب باشد ،صالح نیست که در
برابر یک فعالیت کوچک و کم اهمیت کودک تش��ویقهای بزرگ انجام
گیرد .پاداشهای بزرگ را باید گذاش��ت برای کارهای بزرگتر .بهتر است
پاداشها همگام با موفقیتهای تدریجی کودک ،تدریج ًا ترقی کند.
 -8باید پاداشها و تش��ویقها ،در برابر فعالیتها و جدیتهای کودک
انجام گیرد ،نه در برابر موهبتهای ذاتی او .یک کودک کم هوش که در
اثر جدیت و تالش ،رفته رفته به موفقیتهایی نایل میگردد و نمره پنج
او به هش��ت ترقی میکند نیز قابل ستایش و تشویق است .باید به مقدار
جدیت و موفقیت خود تدریج ًا مورد تش��ویق ق��رار گیرد تا به حد اعالی
ترقی ممکن خود نایل گردد.
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«اسالم و تعلیم و تربیت»

تنبیه

یکی از روشهایی که در تربیت از آن استفاده میشود ،تنبیه است .تنبیه
در لغت به معنای آگاهی دادن و بیدار کردن اس��ت و در اصطالح عبارت
اس��ت از مجازات انسانی که کار ناپس��ندی را انجام داده ،به منظور ترک
نمودن و جلوگیری از تکرار ،تنبیه همگام با تش��ویق ،از زمانهای قدیم،
در بین اولیاء و مربیان اطفال و در بین همه مس��ئولین و نهادهای تربیتی
معم��ول ب��وده و در این زمان نیز کم یا بیش معمول اس��ت .لیکن روش
مذکور در زمان اخیر ،به وس��یله دانشمندان تعلیم و تربیت و روانشناسان
جدید ،شدیداً مورد نقد و منع قرار گرفته است .ما این موضوع را در ضمن
چند عنوان مورد بررسی قرار میدهیم:
انواع تنبیه

تنبیهات را به طورکلی به دو نوع میتوان تقسیم نمود:

نوع اول تنبیهات بدنی:
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میس��ازد .مانند :انواع کتک زدن و شکنجههای جسمانی ،کشتن قاتل
به عن��وان قصاص ،اجرای حدود ،تعزیرات ،قطع عضو انس��ان جانی به
عنوان قصاص.
نوع دوم تنبیهات غیربدنی:
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تنبیهات غیربدنی عبارت اس��ت از اعمالی که به عنوان مجازات انجام
میگیرد و موجب ناراحتی میش��ود لیکن روی بدن اثری ندارند .مانند:
توبیخ ،سرزنش ،با او سخن نگفتن ،قهر کردن ،تندی و خشونت ،زندان
کردن ،در اتاق تاریک یا انباری حبس کردن ،منع از غذا و آب ،ایستادن
و دست باال نگهداشتن مدتی محدود ،در سرما یا گرما نگهداشتن ،تهدید
و انذار ،جریمه مالی یا عملی ،تبعید کردن ،دش��نام دادن و مجازاتهای
دیگر از این قبیل.
تنبی��ه کردن کودکان ،جوانان و حتی بزرگتره��ا در مقابل نافرمانی یا
خطای آنها ،از دیر زمان در بین اولیاء و مربیان و اربابان و دس��تگاههای
قضایی مرس��وم بوده است .پدران و مادران کتک زدن فرزندان را برای
تربیت آنها الزم میدانس��تند .در مکتب خانهها از چوب ،فلک و ش�لاق
برای تربیت کودکان اس��تفاده میکردند .اربابها به خود اجازه میدادند
ک��ه بر طب��ق میل خود رعایا را ش��کنجه کنند .دس��تگاههای قضایی و
انتظامی از ش��کنجه کردن زندانیان خطاکار ابایی نداشتند .اصو ًال کتک،
ش��کنجه و زج��ر دادن یک روش مطلوب و ضروری تربیتی محس��وب
میش��د .چنان که در مثلها گفته میشد :تا نباشد چوب تر فرمان نبرند
گاو و خر و جور استاد به ز مهر پدر.
در ای��ن زمان گرچه تنبیه بدنی کودکان در تربیت ،ش��کنجه و تعذیب
زندانیان در مجازات ها ،نس��بت ًا کمتر ش��ده لیکن هنوز هم کم یا بیش
مرس��وم اس��ت ،مخصوص ًا در مورد زندانیان که فراوان است .اما در بین
مصلحین و دانشمندان شدیداً مورد مخالفت قرار گرفته است .لیکن آنان
نیز هم عقیده نیس��تند .در بین آنها نیز عقاید مختلفی وجود دارد که به
اجمال به آنها اشاره میشود:

نظرها

موافقین

جمعی از دانشمندان اخالق و تعلیم و تربیت ،استفاده از روش تنبیه را
در تعلی��م و تربیت کودکان و جوانان ،اجما ًال مجاز و مفید میدانند و آن
را به عنوان یک وسیله مؤثر و ضروری معرفی مینمایند.
خواجه نصیرالدین طوس��ی مینویسد « :او را (کودک) از آداب بد زجر
کنند که کودک در ابتدای نش��و و نما افعال قبیحه بس��یار کند و در اکثر
احوال کذوب ،حس��ود ،سروق ،نموم و لجوج بود و فضولی کند و کید و
سن و تجارب
اضرار خود و دیگران ارتکاب نماید .بعد از آن به تأدیب و ّ
بگ��ردد .پس باید ک��ه در طفولیت او را بدان مؤاخذت کنند ...او را به هر
خلقی نیک که از او صادر ش��ود مدح گویند و اکرام کنند و برخالف آن
توبیخ سرزنش و صریح فرا ننمایند که بر قبیح اقدام نموده است .بلکه او
را به تغافل منس��وب کنند تا بر تجاسر اقدام ننمایند و اگر بر خود بپوشد
س��ر او را توبیخ کنند و در قبح
برو پوش��یده دارند و اگر معاودت کند در ّ
آن فع��ل مبالغت نمایند و از معاودت تحذی��ر فرمایند و از عادت گرفتن
14

توبیخ و مکاش��فت احتراز باید کرد که موجب وقاحت شود و بر معاودت
تحری��ض دهد که االنس��ان حریص علی ما منع و به اس��تماع مالمت
اهان��ت کن��د و ارتکاب قبائح لذت کند از روی تجاس��ر و چون معلم در
اثنای تأدیب ضربی به تقدیم رس��اند از فریاد و ش��فاعت خواس��تن حذر
فرمایند .چه آن فعل ممالیک و ضعفا بود و ضرب اول که باید اندک بود
و نیک مولم ،تا از آن اعتبار گیرد و بر معاودت دلیری نکند ».1
ارس��طاطالیس میگوید « :مردم بیش��تر در بند ضروریاتند تا استدالل
و ترس از تنبیه بیش��تر از جاذبه خیر محرک آنها میتواند باش��د انی امر
مستند کسانی است که چنین میاندیشند .قانونگزار از یک سوی وظیفه
دارد م��ردم را به فضیلت دعوت و آنها را به س��وی خیر تحریض کند و
در این زمینه نظر خود را به گوش کسانی که به موجب عادات مکتسب
قب ً
ال قرین فضلیت بودهاند برس��انند و از س��وی دیگر در حق کسانی که
نافرمان هس��تند و طبیعت حق نشناسی دارند تنبیهات و مجازات اعمال
نماید ».2
پاولس��ون میگوید « :ب��دون باالترین درجه ترس ،احت��رام مبتنی بر
اندیشه درباره مجازات هیچگونه تربیتی امکان پذیر نیست ».3
طرفداران تنبی��ه نه تنها به اجرای آن صحه میگذارند بلکه در توجیه
آن میگویند :تربیت عبارت است از شکستن و رام کردن میل بد کودک
و پیروزی بر نفوذ هر چه بیشتر و قوی تر آن امیال.
هربرت معلم معروف آلمانی میگوید « :انقیاد با قدرت حاصل میشود
و قدرت باید به اندازه کافی باش��د و مکرر ظاهر ش��ود تا موفقیت کامل
را به دست آورد ».4
از ظاهر کالم این دانش��مندان استفاده میش��ود که تنبیه را به عنوان
ی��ک عامل مؤثر در تربیت پذیرفتهاند و چنان که تش��ویق را یک عامل
س��ازنده تربیتی میدانند تنبیه را نیز یک عامل سازنده میدانند و هر دو
را برای تربیت ضروری میش��مارند و به اولیاء و مربیان توصیه میکنند
ک��ه در تربیت ،ه��ر دو را منظور بدارند و در این جهت بین تنبیه بدنی و
غیربدنی فرقی نیست.
این دانش��مندان در توجیه نظر خ��ود چنین میگویند :کودکان در آغاز
زندگی ،افعال زش��ت بسیار به جا میآورند و طبع ًا شرور ،حسود ،کذوب،
سروق و لجوج هستند و بسیاری از آنها نافرمان و حق ناشناسند و برای
تربی��ت و اصالح آنها چارهای جز تنبیه و کتک و مجازات نیس��ت .اینها
طبع ًا تمایل به نافرمانی و بدکاری دارند باید به وس��یله تنبیه تمایل آنها
را س��رکوب نمود ،تا خوب تربیت شوند .الزمه تربیت همین است ،بلکه
تربیت عبارت است از شکستن و رام کردن میل بد کودک.
لیک��ن ما عقیده مذک��ور را با چنین اطالق و ش��دتی مردود میدانیم.
زیرا برخالف نظر اینها ،کودک در مقام ذات و طبیعت ،ش��رور ،بدجنس،
نافرمان و متمایل به بدی نیس��ت تا این که اس��تحقاق تنبیه و سرکوب
کردن داش��ته باش��د .کودکان با لذات نه خوبند نه بد ،نه حق شناسند نه
حق ناشناس ،این صفات را بالعرض و به وسیله دیگران کسب میکنند.
بنابراین ،کودک آن چنان ش��رور نیست که در اصالح و تربیت او ،تنبیه
 .1اخالق ناصری ،ص .223
 .2اخالق نیکوماخس ،ص .285
 .3روانشاناسی تجربی کودک ،ص .262
 .4همان منبع ،ص .261
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و مجازات ضرورت داشته باشد .به عالوه ،افعال بدی که از کودک پدید
میآید به طور حتم معلول علل و انگیزههای باطنی اوست که با برطرف
ک��ردن آنها میتوان جل��وی عادات بد کودک را گرف��ت ،به طوری که
نیازی به تنبیه و مجازات نباشد.
بنابرای��ن ،نمیت��وان تنبیه و مجازات کودک را به عنوان یک وس��یله
منحصر به فرد و ضروری معرفی نمود .بلکه در تربیت و اصالح کودک
میتوان از وس��ایل دیگر مانند معاش��رت با افراد خوب و بیان مفاس��د
کاره��ای ب��د ،پند و اندرز و تعری��ف و تمجید از صف��ات خوب کودک،
اس��تفاده نمود .بنابراین ،یک مربی آگاه و آش��نای با روشهای صحیح
تربیتی ،نیاز زیادی به تنبیه پیدا نخواهد کرد.

البت��ه نمیت��وان تنبیه و مجازات را به طورکل��ی از برنامههای تربیتی
حذف نمود .بلکه گاهی الزم میش��ود و آن در صورتی اس��ت که مربی
از اعم��ال روشهای دیگر تربیتی نتیجه نگی��رد و برای اصالح کودک
چارهای جز تنبیه نباش��د .در این صورت میتواند از تنبیه اس��تفاده کند،
لیکن مشروط به رعایت شروطی که در آینده خواهیم گفت.
بنابرای��ن ،تنبیه را میتوان به عنوان یک وس��یله درج��ه دوم تربیتی
معرفی نمود ،نه هم ردیف تشویق .تنبیه یک وسیله اضطراری است که
در شرایط خاص میتوان از آن استفاده کرد.
ادامه دارد
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جالل الدین خزاعی -مدیرکل امور اداری و پشتیبانی بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی ،حسن گودرزیان
را به سمت سرپرستی اداره رفاه و ورزش دفتر مرکزی منصوب نمود.
جالل الدین خزاعی -مدیرکل امور اداری و پشتیبانی بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی ،محمد ابراهیم
غنمی را به عنوان مدیر مجموعه رفاهی -آموزشی رامسر منصوب نمود.
غالمرضا صالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران ،طی حکمی ،مهندس علی برزگر را به سمت
سرپرست بنیاد مسکن شهرستانهای تهران ،قدس و پردیس منصوب نمود.
غالمرضا صالحی -مدیرکل بنیاد مس�کن استان تهران ،طی حکمی ،مهندس آرش توکل الهی را به
سمت سرپرست بنیاد مسکن شهرستان پاکدشت منصوب نمود.
غالمرضا صالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران ،طی حکمی ،حامد حاجی را به سمت سرپرست
مدیریت دفتر مشارکتهای مردمی حساب  100حضرت امام (ره) استان تهران منصوب نمود.
مهندس علی محمدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان خراسان شمالی ،طی حکمی ،مهندس محمدیار
فرهادی را به عنوان مدیر بنیاد مسکن شهرستان اسفراین منصوب نمود.
مهن�دس خانی نوذری -مدیر کل بنیاد مس�کن اس�تان مازندران ،طی حکم�ی ،مهندس غالمرضا
عباسپور را به عنوان مسئول دفتر نمایندگی بنیاد مسکن شهرستان میاندورود منصوب نمود.
مهندس خانی نوذری -مدیر کل بنیاد مسکن استان مازندران ،طی حکمی ،مهندس سعید قاسمپور
را به عنوان سرپرست معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن استان منصوب نمود.
مهندس خانی نوذری -مدیر کل بنیاد مسکن استان مازندران ،طی حکمی ،مهندس حسین صیادنیا
را به عنوان سرپرست دفتر مشارکتهای مردمی و حساب  100امام (ره) بنیاد مسکن استان منصوب
نمود.
مهندس خانی نوذری -مدیر کل بنیاد مس�کن اس�تان مازندران ،طی حکمی ،مهندس س�یدجواد
جمالی را به عنوان سرپرست بنیاد مسکن شهرستان ساری منصوب نمود.
15
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اخبار دفتر امور هماهنگی ماشینآالت
معرفی کمیته راهبردی امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی استانها
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دفتر امور هماهنگی ماشینآالت به منظور مشارکت همه مدیران امور اجرایی
و ماشینآالت اس��تانها در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها از سال 1393
اقدام به تش��کیل کمیته راهبردی نمود که اعضای آن متشکل از رئیس گروه
فنی دفتر امور هماهنگی ماشینآالت به عنوان دبیر کمیته به همراه  4نفر از
مدیران امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی استانها در  4منطقه کشور میباشند.
اس��تانهای کشور به  4منطقه تقسیمبندی ش��ده است که در هر منطقه با
آرای مدیران همان منطقه یک نفر به عنوان نماینده منطقه به مدت سه سال
انتخاب و احکام همه اعضا توس��ط مدیرکل دفتر امور هماهنگی ماشینآالت
صادر و ابالغ میگردد:.
منطقه  :1اس��تانهای ته��ران -البرز-قم-مرکزی-س��منان-مازندران-
گیالن-همدان
منطقه  :2اس��تانهای آذربایجان ش��رقی-آذرایجان غربی-اردبیل-ایالم-
زنجان-کردستان-کرمانشاه-قزوین
منطقه  :3استانهای خراسان رضوی-خراس��ان شمالی-خراسان جنوبی-
سیستان و بلوچستان-گلستان-کرمان-یزد
منطقه  :4اس��تانهای اصفهان-بوشهر-چهارمحال و بختیاری-خوزستان-
لرستان-کهگیلویه و بویر احمد-فارس-هرمزگان
نماینده هر منطقه وظیفه دارد در دوران نمایندگی خود با مدیران استانهای
منطقه خود ارتباط داش��ته و نقطه نظرات ،پیش��نهادات و ...را جمع بندی و در
جلسات کمیته راهبردی در دفتر مرکزی مطرح نماید و پس از تصمیم گیری
در صورت تأیید مدیر کل دفتر امور هماهنگی استان ها ،از طریق دبیر کمیته
پی گیری و در صورت تصویب به استانها ابالغ میشود.
جلس��ات اعضای کمیته در دفتر مرکزی و به صورت فصلی برگزار میشود
و گزارش نهایی هر جلس��ه در یک جلسه مجزا به اطالع مدیر کل دفتر امور
هماهنگی ماشینآالت میرسد و تصمیم نهایی توسط ایشان اتخاذ میگردد.
در صورت وجود پیش��نهادات مهم و قابل ط��رح و پیگیری از طریق معاون
محترم پشتیبانی و امور هماهنگی استانها ،پس از جمع بندی در یک جلسه
به استحضار معاونت محترم رسیده میشود.
با گذش��ت حدود  6سال از فعالیت این کمیته این دفتر توانسته با مشارکت
همه مدیران و تقس��یم وظایف و مش��ارکت همگانی به نتایج مطلوب و قابل
قبولی برس��د .از نتایج این کمیته میتوان به همکاری امور اجرایی اس��تانها
در اج��رای پروژهه��ای بزرگ و یا در مواردی اس��تفاده از ظرفیت ناوگان یک
یا چند اس��تان در اجرای یک پروژه اش��اره نم��ود .از مزایای دیگر این کمیته
تشریک تجارب در خصوص نگهداری و تعمیرات دستگاهها است که با توجه
به مشترک بودن اکثر دستگاهها در همه استانها و میانگین عمر تقریبا مشابه
در این بهرهبرداری زیادی شده است.
با عنایت به اینکه موضوع��ات مطروحه در این روش ابتدا از تجارب عملی

یک یا چند اس��تان ش��روع شده و پس از بررسی در جلس��ه کمیته راهبردی
یک منطقه و س��پس بررس��ی در کمیته راهبردی نمایندگان مناطق در مرکز
میانجامد لذا از پختگی الزم برخوردار خواهد شد و در صورت تصویب نتایج
خوب و قابل قبولی برای همه استانها خواهد داشت.
با توجه به بعد مسافت و پراکندگی استانها و همچنین مشغله مدیران این
امور در تمامی فصول ،امکان تجمیع و گردهمایی همه مدیران در یک زمان و
در یک نقطه بسیار مشکل و غیر ممکن میباشد و موجب پرداخت هزینههای
باالیی برای بنیاد میگردد .اما با وجود این کمیته نیاز به گردهمایی چند باره
همه مدیران امور اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی استانها در طول یک سال
نخواهد بود.
تجربه این دفتر در خصوص تاس��یس این کمیته ،تجربه خوب ،قابل قبول
و کم هزینه بوده است .توصیه میشود سایر دفاتر به منظور پیش برد اهداف
خود با در نظر گرفتن شرایط کاری خود از چنین روشهایی استفاده نمایند.
در پن��ج ماه اول س��ال جاری با توجه به پاندمی وی��روس کووید ،19امکان
برگزاری جلسات در مناطق و یا در دفتر مرکزی وجود نداشت لذا در شهریور
ماه چهار جلس��ه به صورت ویدئو کنفرانس با حض��ور مهندس محمدی راد،
مهندس دائی دبیر کمیته و مدیران امور اجرایی و ماش��ینآالت هر منطقه به
صورت مجزا و در چهار روز مختلف برگزار گردید.در هر جلسه مدیران منطقه
گزارشی از عملکرد  6ماه اول خود را ارائه داده و سواالت ،مسائل و مشکالت
خود را مطرح نموده و مورد بررسی قرار گرفت و در پایان هر جلسه مدیر کل
دفتر امور هماهنگی ماش��ینآالت ضمن ارائه گزارش عملکرد سال  98نقاط
قوت و ضعف هر استان را مطرح و راهکار مناسب را طرح نمودند و همچنین
برنامهها و سیاس��تهای کلی سال  1399را جهت اجرا ارائه نمودند .مقرر شد
جلسات ویدئو کنفرانس مناطق به صورت منظم در دستور کار قرار داشته باشد.

اخبار استانها:

گلستان

• انجام عملیات تخریب و آواربرداری  60واحد مسکونی آسیبدیده از زلزله
شهرس��تان رامیان در روس��تای قورچای و  25واحد مس��کونی آسیبدیده در
روستای ویرو با استفاده از  136روزدستگاه طی  8روز فعالیت
هرمزگان

• اتمام طرح تس��طیح و آماده س��ازی  8000متر مربع از اراضی شهرستان
قشم (فاز  1از  2فاز پروژه) -کارفرما شرکت تعاونی پردیس موج آبی
چهارمحال و بختیاری
• اتمام پروژههای عمران روستایی چله گاه ،شهرک امام خمینی ،وردنجان
و وانان
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اخبار پژوهشکده سوانح طبیعی
نشست قدردانی از همراهان طرح تدوین لوایح ،آییننامههای اجرایی و تصویبنامههای
موردنیاز قانون مدیریت بحران کشور
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به گزارش روابط عمومی پژوهش��کده س��وانح طبیعی ،نشست قدردانی از
همراهان طرح تدوین لوایح آیین نامههای اجرایی و تصویب نامههای مورد
نیاز قانون مدیریت بحران در کشور با حضور اسماعیل نجار -رئیس سازمان
مدیریت بحران کش��ور ،مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور و هیات
همراه ،بهنام سعیدی و رضا کریمی -معاونین سازمان مدیریت بحران کشور،
سرتیپ سردار عبداله عراقی ،محمد شکرچیزاده -رئیس مرکز تحقیقات راه
و شهرسازی ،دکترامیرحس��ین گرکانی -رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی و
گروهی از مش��اورین و هم��کاران طرح برگزار ش��د ،از همراهان این طرح
قدردانی به عمل آمد.
این نشس��ت به صورت مج��ازی با حضور همکاران مش��اور و نمایندگان
دستگاههای موضوع ماده  2قانون مدیریت بحران کشور به صورت همزمان
برگزار شد.
در ابت��دا دکترگرکانی گزارش��ی از پیش��رفت طرح ارائ��ه داد و بر اهمیت
بهرهمندی از ظرفیت ایجاد ش��ده در پژوهش��کده با توجه به حضور اس��اتید
و متخصصین در حوزهه��ای مختلف مرتبط با طرح مذکور تأکید نمود .وی
گفت :در یک س��ال فرایند تدوین اسناد قانون ،حدود  46600نفرساعت کار
کارشناسی صورت گرفته است.
رئیس پژوهش��کده سوانح طبیعی گفت :پیرو این ابالغیه ،دبیرخانه تدوین
لوای��ح ،آییننامهه��ای اجرای��ی و تصویبنامههای قان��ون مدیریت بحران
کش��ور در پژوهشکده سوانح طبیعی ش��کل گرفت و جهت تدوین هر یک
از اس��ناد نیز اقدام به تش��کیل کمیتهه��ای تخصصی گردید .در راس��تای
بهرهمندی حداکثری از ظرفیت علمی کش��ور حدود  350نفر از اس��اتید در
حوزههای تخصصی مرتبط در دانش��گاهها ،پژوهشکدهها و مراکز تحقیقاتی
و علمی کش��ور شناسایی گردیدند و بهعنوان ش��ورای مشورتی در هر یک
از کمیتههای مرتبط دعوت به همکاری شدند .با توجه به محدودیت زمانی
مصرح در متن قانون ،ضمن برگزاری منظم نشس��ت کارشناسی ،به استناد
بند ت ماده  13قانون مدیریت بحران ،از مدیران و نمایندگان دس��تگاههای
موضوع ماده  2قانون نیز برای ش��رکت در نشستهای تخصصی کمیتهها و
همچنین جلس��ات بحث متمرکز گروهی دعوت به عمل آمد که با مشارکت
فعال ایشان همراه شد.
س��پس کامبیز نوروزی -مش��اور حقوقی طرح با قدردان��ی از تالشهای
صورتگرفته توس��ط پژوهشکده س��وانح طبیعی ،در باب چالشها و موانعی
که پیش روی پژوهشکده در زمینه تدوین اسناد یاد شده وجود داشت ،افزود:
روش��ی که در تدوین لوایح ،آییننامههای اجرایی و تصویبنامههای قانون
ن روشها در تدوین
مدیریت بحران کش��ور به کار گرفته شد ،یکی از بهتری 

اسناد قانونی است.
نوروزی از رئیس س��ازمان مدیریت بحران درخواس��ت کرد تمامی تالش
خود را در زمینه بهرهمندی از اسناد فوقالذکر جهت ارتقای مدیریت بحران
در کش��ور به کار گیرد .وی همچنین ضمن پیشنهاد تشکیل دبیرخانه دائمی
بازنگری بر اس��ناد قانون ،بر اهمیت تصویب بهموقع اس��ناد فوقالذکر تأکید
کرد.
در ادامه نجار در س��خنانی گفت :با توجه به ش��ناختی که از قبل در مورد
همکاران پژوهش��کده وجود داشت ،مسئولیت طرح تدوین لوایح قانون طی
حکمی به ایش��ان س��پرده شد .بر اس��اس این حکم ،تهیه  25سند مشتمل
بر س��ند راهبرد ملی مدیریت بحران کش��ور ،برنامههای ملی کاهش خطر،
آمادگی و پاسخ و بازسازی و بازتوانی و دستورالعملها و آییننامههای مورد
نیاز مندرج در قانون در دستور کار پژوهشکده سوانح طبیعی قرار گرفت.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تأکید کرد :اکنون با گذشت مدت زمان
حدود یک س��ال از تصویب این قانون ،شاهد نهایی شدن دستورالعملهایی
هستیم که نقاط ضعف در قانون قبلی از جمله عدم شفافیت وظایف و نبودن
شاخصهای عملکردی را هموار ساخته است.
نج��ار با بیان اینکه قانون جدید مدیریت بح��ران میتواند تابآوری را در
کش��ور به هنگام وقوع س��وانح و بالی��ا افزایش دهد ،گفت :اجرایی ش��دن
آییننامه و دستورالعملها ،بهویژه آنهایی که نگاه پیشگیرانه دارند ،آمادگی
ما را باال میبرند و هزینههای ما را در پاسخ به سوانح کاهش میدهند.
همچنین دکتر گرکانی با معرفی مرکز رشد واحدهای فناور سوانح طبیعی و
اندیشکده نوآوری و آیندهپژوهی در مدیریت بحران ،به تشریح طرحهای در
دس��ت اقدام و برنامههای پیشروی پژوهشکده از جمله طرح تاریخ شفاهی
مدیریت بحران پرداخت و گفت :پژوهش��کده سوانح طبیعی امید دارد که با
تهیه لوایح ،آییننامههای اجرایی و تصویبنامههای قانون مزبور و تس��ریع
در تصویب بهموقع آن ،این مهم به س��رانجام رس��یده و مدیریت بحران در
کش��ور از وضعیت مطلوبتری برخوردار گردد و مجموعه این اقدامها ،گامی
مؤثر در راس��تای نیل به مدیریتی خردمحور ،یکپارچ��ه ،اثربخش و کارآمد
باشد.
در پایان ،از برخی مشاورین طرح به نمایندگی از تمام اعضای کمیتههای
تدوین با لوح تقدیر و یک جلد قرآن مبین قدردانی به عمل آمد.
گفتن��ی اس��ت پی��رو تصوی��ب قان��ون مدیریت بحران کش��ور در س��ال
گذش��ته ،رئیس سازمان مدیریت بحران کش��ور مدیریت تدوین کلیه لوایح،
آییننامههای اجرایی و تصویبنامههای قانون مدیریت بحران کش��ور را به
پژوهشکده سوانح طبیعی ابالغ نمود.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان آذربایجان شرقی
بازسازی مناطق زلزلهزده خاطره شیرینی است

ربه گ��زارش روابط عمومی ،دکتر محمدرضا پورمحمدی -اس��تاندار به
پاس قدردانی از صبر و همراهی مردم و تالش ش��بانه روزی مس��ئوالن
برای بازس��ازی مناطق زلزل��ه زده گفت :همچنان که تل��خ ترین خاطره
دوره مدیریتی تا به امروز مرگ دلخراش جانباختگان زلزله شهرستانهای
میان��ه و س��راب بود امروز هم یک��ی از بهترین و ش��یرین ترین روزهای
دوره خدم��ت م��ن به دلیل تحویل به موقع واحدهای مس��کونی به مردم
روستاهای زلزلهزده است.
دکتر محمدرضا پورمحمدی در نشست بررسی آخرین وضعیت بازسازی
مناطق زلزلهزده یاد ش��ده که در فرمانداری شهرس��تان سراب برگزار شد،
با گرامیداشت هفته دولت افزود :بازسازی و تحویل واحدهای مسکونی با
جدیت و س��رعت هرچه تمام ادامه دارد و تالش میکنیم که قبل از س��الگرد وقوع این زمین لرزه ،تمامی واحدهای مسکونی تعمیری و تخریبی
را به مردم این مناطق تحویل دهیم .وی گفت :واحدهای مس��کونی بیش از  50درصد روس��تاهای اس��تان ،مقاومسازی و بهسازی شده و همین
موضوع ،نقش بسیار مهمی در کاهش تلفات انسانی این زمین لرزه شدید داشت.
اس�تاندار با بیان اینکه این اس�تان در چند س�ال اخیر به یکی از مهاجرفرستترین اس�تانهای کشور تبدیل شده است،
ادام�ه داد :با بهرهبرداری از پروژههایی همچون نفلین س�ینیت س�راب ،دهها هزار نفر از جوانان منطقه ،صاحب ش�غل
پایدار خواهند شد.

س��پس یوس��ف داوودی -نماینده مردم شهرس��تان س��راب و رئیس مجمع نمایندگان اس��تان در مجلس ش��ورای اس�لامی نیز از تالشها و
پیگیریهای اس��تاندار در بازس��ازی و تحویل به موقع واحدهای مس��کونی در مناطق زلزله زده ،قدردانی کرد و گفت :اهتمام دولت برای تحویل

حلم و بردباری دوست و وزیر مؤمن است -حضرت علی(ع)
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واحدهای مس��کونی روس��تاییان ،ملموس و قابل ستایش اس��ت و امیدواریم با توجه به سردسیری این منطقه ،تحویل تمامی واحدهای مسکونی
روستایی به زودی پایان یابد.
یوسف داوودی ادامه داد :با پیگیریهای دکتر پورمحمدی ،قرارداد اجرای پروژه نفلین سینیت سراب امضا شده و به زودی شاهد آغاز عملیات
اجرایی این پروژه بسیار مهم اقتصادی در استان خواهیم بود.
در ادامه مهندس حافظ باباپور نیز از اتمام بازس��ازی  100درصد واحدهای مس��کونی تعمیری در دو شهرس��تان سراب و میانه خبر داد و گفت:
نزدیک به  65درصد واحدهای مسکونی تخریب شده مناطق زلزله زده در این دو شهرستان بازسازی و تحویل داده شده است.
گفتنی اس��ت با حضور اس��تاندار هفتصدمین واحد بازسازی شده مناطق زلزله زده اس��تان به صورت نمادین در روستای تیرشاب از توابع بخش
مرکزی شهرستان سراب به مالک آن تحویل داده شد.

بهرهبرداری از اجرای طرح هادی و آسفالت روستاهای آتش بیگ و نخودآباد
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بنابر گزارش روابط عمومی ،افتتاح آسفالت معابر روستاهای آتش بیگ و
نخودآباد از توابع شهرستان هشترود از محل قیر رایگان با حضور مهندس
باباپور -مدیرکل و معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان ،فرماندار،
امینی -نماینده مردم شهرس��تان هشترود و چاراویماق در مجلس شورای
اس�لامی و گروهی از رؤس��ای ادارهها ،دهیاری و ش��ورایهای اسالمی
برگزار شد.
در ابتدا مهندس بهمن مهرانی فر -مدیر بنیاد مسکن شهرستان هشترود
گفت :برای اجرای  4600مترمربع آس��فالت در روستای آتش بیگ مبلغ 4
میلیارد و  200میلیون ریال و اجرای  5200مترمربع آس��فالت در روستای
نخودآباد مبلغ  5میلیارد ریال توسط بنیاد مسکن هزینه گردیده است که جدول گذاری و زیرسازی معابر یاد شده توسط دهیاری انجام شده است.
در ادامه س�یدحمزه امینی فعالیتهای بنیاد مس�کن را که بیشتر در روس�تاها و مناطق محروم اجرا میشود باعث توزیع

عادالنه عدالت و س�هم روس�تاها از رشد و توسعه دانس�ته که موجب رضایتمندی مردم از نظام جمهوری اسالمی شده
است .وی راهکارهایی برای رفع مشکالت منطقه ارائه نمود همچنین بر همکاری و تعامل کلیه مسئولین ذیربط برای کمک به مردم روستاها

در زمینه مشکالت موجود و توسعه مناطق روستایی تأکید کرد.

طرح هادی روستای خونیق درهفته دولت افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
با حضور حجتاالسالم والمسلمین حاجیزاده -امام جمعه ،فرماندار ،مدیر
بنیاد مسکن شهرستان اهر ،مهندس محرمزاده -نماینده مردم شهرستان
اهر و هریس در مجلس ش��ورای اس�لامی و مسئولین و رؤسای اداره ها،
طرح هادی روستای خونیق از توابع شهرستان اهر افتتاح شد.
در ابتدا مهندس هادی رحیمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان اهر گفت:
طرح هادی روس��تای خونیق با اعتباری بی��ش از  3میلیارد ریال انجام و
هزینه شده است.
در ادامه مهندس محرم زاده با بیان اینکه مردم چه در روستاها و چه در
شهرها نگاه ویژهای به بنیاد مسکن دارند گفت :این نهاد همواره در اجرای
سریع و با کیفیت طرح هادی عمرانی با رعایت مسائل فنی و حقوقی جز دستگاههای موفق و پیشتاز بوده است.
در پایان حجتاالسالم والمسلمین حاجی زاده در سخنانی تأسیس بنیاد مسکن به فرمان امام (ره) را تدبیری هوشمندانه و آگاهانه دانست که
سبب رفع نیاز بسیاری از افراد جامعه به ویژه قشر کم درآمد بوده است.

آن که به دانستههایش عمل کند ،خداوند آنچه را نمیداند ،به او خواهد آموخت -حضرت محمد(ص)
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افتتاح و بهرهبرداری از اجرای طرح هادی روستای مکتو
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،طرح هادی روس��تای مکت��و از توابع بخش
مرکزی شهرس��تان هشترود که توسط بنیاد مس��کن این شهرستان اجرا
شده بود با حضور فرماندار ،نماینده و گروهی از مسئولین شهرستان مورد
بهرهبرداری و افتتاح گردید.
در این مراس��م مهن��دس مهرانی فر -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
هش��ترود با بیان توضیحهایی در مورد پروژه طرح هادی اسکو گفت :این
پروژه با اعتباری بیش از  ۳میلیارد و  500میلیون ریال از محل اعتبارهای
استانی هزینه گردیده است.
مهندس مهرانی فر از تالشهای مس��ئولین اس��تانی و شهرس��تانی در
زمینه توجه به روستاهای شهرستان قدردانی نمود.
س��پس امینیان -فرماندار شهرس��تان هشترود با بیان مطالبی تأکید کرد که در تمام روستاها دهیاران باید در کنار بنیاد مسکن در مدیریت نوین
روستایی نقش مهمی را ایفا نمایند تا منشأ خدمات در روستاها باشند.
امینیان همچنین از تعامل و همکاری فرمانداران و بخشداران با مجموعه بنیاد مسکن استان و شهرستان قدردانی و خواستار همکاری بیش از
پیش دهیاران و اعضای شورای اسالمی با مشارکت مردم در پیشبرد اهداف این نهاد و خدمت رسانی به محرومین به ویژه در اجرای طرح هادی
و مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی شد.

طرح هادی و اجرای آسفالت روستاهای وردین و آقبالغ سفلی افتتاح شد

به گ��زارش روابط عمومی به مناس��بت گرامیداش��ت هفت��ه دولت ،در
مراس��می با حضور نماینده مردم شهرس��تان ورزقان در مجلس ش��ورای
اسالمی ،فرماندار ،بخشدار ،مدیر بنیاد مسکن و گروهی از رؤسای ادارهها،
اجرای طرح هادی و آس��فالت ریزی روس��تاهای وردین و آقبالغ س��فلی
افتتاح و مورد بهرهبرداری اهالی روستاها قرار گرفت.
در ابتدا مهندس الماسی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ورزقان به اعتبار
هزینه شده برای این دو پروژه اشاره کرد و گفت :برای اجرای طرح هادی
و آسفالت ریزی روستاهای وردین و آقبالغ سفلی بیش از  8میلیارد ریال
اعتبار هزینه شده است.
در ادامه مهندس دهقانی -نماینده مردم شهرس��تان ورزقان در مجلس
ش��ورای اسالمی با قدردانی از عملکرد بنیاد مس��کن در اجرای فعالیتهای عمرانی در روستا خواستار پیگیری تأمین اعتبار بیشتر برای عمران و
توسعه روستاها شد و نتیجه این پیگیری را مهاجرت معکوس و حضور جوانان در محیط روستا ،رونق فعالیت کشاورزی و ...دانست.

مسائل و مشکالت دهستان ارزیل و معدن اندریان بررسی شد

به گزارش روابط عمومی ،محمدباقر خانی -فرماندار شهرستان ورزقان،
دهقانی -نماینده مردم شهرس��تان ورزقان در مجلس ش��ورای اسالمی،
حجتاالس�لام میرتاجالدینی -نماینده مردم شهرس��تان تبریز در مجلس
ش��ورای اسالمی ،مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان و گروهی
از مدیران کل اس��تان با حضور در دهس��تان ارزیل بخش خاروانا ،ضمن
دیدار با اهالی و بازدید از روس��تاها ،مس��ائل و مشکالت آنان را از نزدیک
مورد بررسی قرار دادند.
در ای��ن بازدیدها اس��ماعیلیاقدم -بخش��دار خاروانا ،مهن��دس باباپور-

شیفتگی و آزمندی فراوان ،گردآورنده همه عیبها و بدیها است -حضرت علی(ع)
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روس�تاها موجب مهاجرت معکوس و کاهش آس�یبهای اجتماعی در ش�هرهای بزرگ میشود و الزم است مدیران کل
اس�تانی توجه به مناطق روس�تایی را بیش از پیش مدنظر قرار دهند .وی با قدردانی از ش��روع نهضت مدرسهسازی توسط خیرین

شهرس��تان خواس��تار تسریع در نوسازی و مقاومسازی مدارس توس��ط اداره کل مذکور شده و از ادارههای آموزش و پرورش شهرستان ورزقان و
خاروانا خواستار پیگیری موضوع شد.
در ادامه مهندس باباپور گفت :راهبرد بنیاد مس��کن تنها س��اخت سرپناه نیس��ت بلکه این نهاد در زمینه ساخت مسکن شهری عالوه بر ساخت
واحدهای مقاوم و مستحکم ساخت فضاهای فرهنگی ،آموزشی و مذهبی را هم در اجرای طرح لحاظ میکند.

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت هفته دولت دو
هزار و بیس��تمین واحد مقاومس��ازی شده مسکونی روس��تایی شهرستان
هوراند با حضور حجتاالسالم والمسلمین شکرنژاد -امام جمعه ،مهندس
مردانی��ان -فرماندار ،مهندس م��رادی -مدیر بنیاد مس��کن و گروهی از
رؤس��ای ادارههای شهرس��تان هوران��د به صورت نمادین در روس��تاهای
منجاب جدید و تنباکولوق افتتاح شد.
در ابت��دا مهندس م��رادی با بیان توضیحهایی گفت :برای س��اخت این
واحد اعتباری بیش از  ۸0۰میلیون ریال هزینه ش��ده است و تاکنون مبلغ
 ۲۵۰میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت ساخت مسکن در روستاهای این
شهرستان پرداخت شده است.
در ادامه حجتاالس�لام والمس��لمین جواد شکرنژاد با اشاره به اجرای طرحهای توسعه در مناطق روستایی گفت :روستاییان شریف ترین اقشار
جامعه هستند که باید از عدالت متوازن در توسعه خدمات زیربنایی بهره مند باشند.
در پایان مهندس مردانیان با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن در زمینه توسعه روستایی و شهری خواستار تداوم اقدامهای محرومیت زدایی
در این شهرستان شد و خاطر نشان کرد :هر چند فعالیتهای مؤثری در زمینه توسعه در این شهرستان انجام شده اما همچنان حجم محرومیتها
باالس��ت و برای رس��یدن به عدالت در توسعه باید تالش شود تا سهم بیش��تری از اعتبارها و فعالیتهای اجرایی و عمرانی به شهرستان هوراند
اختصاص یابد.
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افتتاح دو هزار و بیستمین واحد مقاومسازی شده مسکونی روستایی
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مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،علیزاده -مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای ،قاسمی -مدیرکل حفاظت محیط زیست ،امینزاده -مدیرکل
صمت و حمزهزاده -مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی مشکالت مطرح از سوی مردم را مورد بررسی قرار دادند.
س��پس خانی توس�عه و عمران مناطق روستایی را مس�اوی با افزایش تولید در کشور دانس�ت و گفت :عمران و آبادانی

بازدید نماینده مجلس شورای اسالمی ازبزرگراه اهر -تبریز

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،مهندس احمد مح��رم زاده -نماینده مردم
شهرس��تانهای اهر و هریس در مجلس ش��ورای اس�لامی و خدابخش-
فرماندارشهرس��تان اهر از بزرگ��راه اهر -تبریز بازدید و برای تس��ریع در
روند عملیات اجرایی و اتمام این پروژه بزرگ راهکارها ودس��تورهای الزم
صادر نمودند.
در ابتدا مهندس ش��هناز نانس��ا -مدیر امور اجرایی ماش��ین آالت بنیاد
مسکن استان گزارشی از حجم و اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه
ارائه ک��رد و گفت :پروژه بزرگراه اهر -تبریز ب��ه طول  11کیلومتر تحت
پیمان امور اجرایی ماشین آالت بنیاد مسکن استان با اعتباری حدود 100
میلیارد ریال درحال انجام میباشد.
درادامه مهندس احمد محرم زاده با قدردانی از همه عوامل اجرایی ماشین آالت بنیاد مسکن استان گفت :همه ما مسئولیم که مشکالت جامعه

سه چیز مرد را خوار و عیب ناک مینماید :حسادت ،سخن چینی و سبکی -امام صادق(ع)
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و منطقه را حل کنیم و اتمام این پروژه بزرگ باید با مشارکت همگانی و تعامل بین دستگاههای اجرایی ذیربط با تأمین اعتبار بیشتر برای آسایش
و رفاه رانندگان و مردم باقیمانده دوبانده این طرح بالفاصله و حداکثر درطول سه ماه به اتمام رسیده و عملیاتی شود.
در پایان خدابخش در سخنانی با سپاس از عوامل اجرایی این بزرگراه گفت :بنیاد مسکن در زمینه اجرای طرحهای عمرانی چه در روستا و چه
در ش��هر کارنامه درخش��انی دارد .وی ابراز امیدواری کرد که در اجرا و اتمام با کیفیت این طرح با اس��تفاده از کارشناسان مجرب به نحو احسن و
شایسته از عهده این کار برآمده و با موفقیت این طرح اجرا شود.

مراسم قرعه کشی واگذاری قطعات تفکیکی طرح اقدام ملی ساخت مسکن شهرستان بستان آباد برگزار شد
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به گزارش روابط عمومی ،درمراسمی با حضور دکترنوری -نماینده مردم
شهرس��تان بستان آباد درمجلس شورای اسالمی ،دکتر الهیاری -فرماندار
شهرس��تان بس��تان آباد ،مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن استان،
ش��هردار ،شوراها و گروهی از مس��ئولین بنیاد مسکن و راه وشهرسازی و
سرگروههای گروه ساخت شهرستان مراسم قرعه کشی واگذاری قطعات
تفکیکی طرح اقدام ملی ساخت مسکن شهرستان بستان آباد درفرمانداری
این شهرستان برگزار شد.
در ابت��دا دکتر الهیاری به تبیین مش��کالت بخش مس��کن شهرس��تان
اشاره وازفعالیتهای بنیاد مس��کن در مورد پیشبرد طرح اقدام ملی مسکن
برای این شهرستان که جزو شهرس��تانهای پیشرو و دومین شهردرسطح
کشوردرشروع اقدام ملی بوده قدردانی کرد.
درادامه مهندس باباپور با ارائه گزارشی از وضعیت مسکن در شهرهای زیر 25000نفر جمعیت به رسالت بنیاد مسکن و نقش و وظیفه این نهاد
در طرح اقدام ملی ساخت مسکن اشاره و آمار و ارقام مربوط به بخش مسکن شهری را بیان نمود.

نشست بررسی مسائل و مشکالت طرحهای عمرانی روستاهای بستان آباد

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس باباپ��ور -مدیرکل و مهندس
پیراهنیان -معاون مس��کن شهری بنیاد مس��کن استان و مهندس
طهماسب پور -مدیر بنیاد مسکن شهرستان با دکتر نوری -نماینده
مردم شهرس��تان بس��تان آباد در مجلس شورای اس�لامی دیدار و
در مورد مس��ائل و مش��کالت اهالی روس��تاها ،کارهای انجام شده
و تخصی��ص اعتبار ب��رای اجرای طرحهای ه��ادی و تغییر کاربری
زمینهای روستایی به بحث و گفتگو پرداختند.
درابتدا مهندس طهماس��ب پورگزارشی از عملکرد بنیاد مسکن در
روستاها و سایر مشکالت جاری ارائه نمود.
درادامه دهیاران و ش��وراهای اس�لامی روستاها در نشستی که به
منظور بررسی مس��ائل روس��تاهای کردکندی و آالنق تشکیل شد
خواس��تار بازنگری و تغییر کاربری زمینهای موجود و نیز تخصیص اعتبار بیش��تر به روس��تاها از مدیرکل بنیاد مسکن و نماینده مجلس شورای
اسالمی شدند.
سپس دکتر نوری در سخنانی گفت :بنیاد مسکن نهادی خدمت محور است که برای محرومیت زدایی تالش میکند و خدمت در این دستگاه
افتخار بزرگی اس��ت .وی افزود :فعالیتهای عمرانی و خدماتی که توس��ط بنیاد مسکن در روستاها انجام شده منجر به افزایش انگیزه ماندن مردم
در روس��تا و جلوگیری از مهاجرت آنها میش��ود و باید با پیگیری برای تحقق وتخصیص اعتبارهای بیش��تر از مجلس برای روستاهای اطراف و
درکنار آن باید از بنیاد مس��کن با مش��ارکت مردمی حمایت ش��ود تا در حوزه مسکن روستایی ،عمران روستایی و مسکن شهری شاهد اقدامهای
خوبی در سالهای پیش رو باشیم.

هیچ بندهای مزه ایمان را نمی چشد تا آن که دروغ ،شوخی و جدیش را رها نماید -حضرت علی(ع)
22

طرح هادی و آسفالت ریزی روستای ماخ به بهرهبرداری رسید
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به گزارش روابط عمومی ،طرح هادی و آس��فالت ریزی روستای ماخ از
توابع شهرستان چاراویماق با حضور فرماندار ،مدیر بنیاد مسکن و گروهی
از رؤس��ای ادارههای شهرستان چاراویماق افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار
گرفت.
در ابتدا مهندس فروغی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان چاراویماق گفت:
برای اجرای طرح هادی و آسفالت روستای ماخ اعتباری بیش از  4میلیارد
ریال هزینه شده است.
در ادام��ه یعقوبی -فرماندار شهرس��تان چاراویماق گفت :بنیاد مس��کن
ب��ا همکاری فرمانداری و دهیاران روس��تاها عملکرد شایس��تهای را برای
اجرای طرح هادی از جمل��ه اجرای جدول گذاری ،اصالح معابر و اجرای
س��نگفرش به ویژه آسفالت راههای روستایی در سالهای  98و  99انجام
داده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

س��پس مهندس باباپور گفت :ما همیش��ه درخدمت مردم بوده وخواهیم بود بنابراین استفاده از ظرفیت کمکهای مردمی و مشارکت دهیاریها
نیز درکنار ما در اجرای پروژههای عمرانی ضروری است و در تهیه طرحهای هادی میتوان از تحلیلهای مردم شناسانه و بوم شناسی استفاده
کرد .وی افزود :در روستاها با حفظ هویت و یکپارچگی فرهنگی و ساختار روستا میتوان با ساخت مسکن معیشت محور و ایجاد مشاغل روستایی
برای رونق روستاها اقدام کنیم .

رس�ول یعقوب�ی نی�ز بنیاد مس�کن را یکی از نهادهای همیش�ه حاضر در صحن�ه خدمت به مردم دانس�ته و از نقش آن
در تغییر بافت واحدهای روس�تایی و ایجاد محیطی ش�اداب و س�الم برای ساکنین در روس�تاها قدردانی کرد و خواستار
همکاری هرچه بیشتر ادارهها با بنیاد مسکن شد.

گفتنی اس��ت با حضور مس��ئولین شهرس��تان واحد مسکونی احداثی به صورت نمادین در روستان تریان قش�لاقی شهرستان چاراویماق افتتاح
گردید.

افتتاح و بهرهبرداری از اجرای آسفالت روستای ایمشجه
به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداشت هفته دولت با حضور
فرماندار ،بخش��دار ،مدیر بنیاد مسکن و مس��ئولین ادارهها و اهالی روستا
اجرای طرح هادی و آس��فالت ریزی روستای ایمشجه از توابع شهرستان
چاراویماق افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در ابتدا فروغی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان چاراویماق گزارشی از
عملکرد این نهاد در روس��تاها و اعتبار هزینه ش��ده برای اجرای آسفالت
ارائه داد و گفت :برای اجرای طرح هادی و آسفالت ریزی خیابان و معابر
اصلی روستای ایمشجه بیش از  4میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
در ادام��ه فرمان�دار شهرس�تان چاراویماق با تأکی�د بر اینکه

م�ردم بای�د در روس�تاها از ظرفیت بنیاد مس�کن بهره مند
ش�وند ،گف�ت :این نهاد پی�رو وظایف و رس�التی که به دوش
میکش�د همواره در مسیر خدمت ،خوب عمل کرده و نمره
قبولی گرفته اس�ت و اینکه امروز س��اکنین روستاها از نقش بنیاد مسکن ابراز رضایت میکنند این است که همیشه تالش کردند و در مسیر

عدالت و قانون برای عمران و آبادانی روستاها قدم بر داشته اند.

نیکوکاری روزی را زیاد میکند -امام صادق(ع)
23
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اجرای مشارکتی زیرسازی و آسفالت ریزی روستای قوزلوجه افتتاح شد

شماره  | 179مهـر 99

به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت گرامیداشت هفته دولت ،اجرای مشارکتی زیرسازی
و آسفالت ریزی روستای قوزلوجه از توابع شهرستان عجب شیر با حضور اصغرپور -فرماندار
شهرس��تان عجب ش��یر ،معاون فرماندار ،بخشدار و مهندس قاس��می -مدیر بنیاد مسکن
شهرستان افتتاح گردید.
در ابتدا مهندس قاس��می با بیان توضیحهایی در مورد پروژه گفت :این پروژه با مشارکت
دهیاری و بنیاد مسکن و با اعتباری بیش از  3میلیارد ریال توسط دهیاری و  8میلیارد ریال
از ط��رف بنیاد مس��کن ،در مجموع با اعتباری بیش از  11میلی��ارد ریال مورد بهرهبرداری
اهالی روستا قرار گرفت.
در ادامه اصغرپور گفت :فعالیتهای بنیاد مسکن در روستاها باعث جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر ،تثبیت جمعیت در روستاها ،ساماندهی و
رفع مشکالت روستاییان شده است .وی با سپاس از فعالیتهای بنیاد مسکن ،تعامل مجموعه فرمانداری ،بخشداری و دهیاران با این نهاد را برای توسعه
عمران و آبادانی روستاها ضروری دانست و افزود :بنیاد مسکن با توجه به دارا بودن نیروهای متخصص و فنی در امور عمرانی به خوبی مشکالت روستاها
را پیگیری و حل میکند.

بازدید فرماندار شهرستان اسکو از اجرای دیوار سنگی روستای اسفنجان

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،رضی منش -فرماندار شهرس��تان اس��کو،
بخش��دار و حسنزاده -مدیر بنیاد مسکن شهرستان اسکو ،از اجرای دیوار
س��نگی روستای اسفنجان بازدید نمودند و فرماندار دستورهای الزم برای
تسریع در عملیات پروژه به عوامل اجرایی را صادر نمود.
در ادامه حسن زاده گزارشی از عملکرد این نهاد را ارائه داد.
س��پس رضی منش در س��خنانی با اش��اره به برکته��ای نظام مقدس
جمهوری اس�لامی گفت :در روس��تاهای اس��کو کاره��ای خوبی در حال
اجراس��ت و مشارکت و هماهنگی دهیاران با بنیاد مسکن موجب پیشرفت
و آبادانی روس��تاها شده است .وی در ادامه اجرای طرح هادی روستایی را
عامل مؤثری در بازگش��ت روس��تاییان از شهرهای بزرگ به موطن دانس��ت و افزود :اشاعه و توسعه کارهای تولیدی و اشتغال در سطح روستاها
ناشی از خدمات ارائه شده از سوی دستگاههای خدمات رسان موجب گردیده نه تنها شهرستان اسکو بلکه خیلی از روستاهای این استان تبدیل
به قطب گردشگری در سطح استان و کشور شود و این نشان از تالش همکاران بنیاد مسکن در روستاها میباشد.
در پایان فرماندار ،بخش��دار ایلخچی ،مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان و دهیاران بخش ایلخچی از پروژه مش��ارکتی روستای خاصه لر بازدید و
راهکارهای الزم را اتخاذ نمودند.

افتتاح و بهرهبرداری از اجرای مشارکتی پل روستای سرخه

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور گرشاس��بی -فرماندار
شهرستان و مهندس منتی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان مرند اجرای پل
مش��ارکتی دهیاری و بنیاد مسکن روستای سرخه از توابع شهرستان مرند
افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم مهندس منتی در سخنانی به اعتبار هزینه شده این طرح
اشاره کرد و گفت :برای اجرای پل روستای سرخه که با مشارکت دهیاری
و بنیاد مسکن انجام شد اعتباری بیش از  2میلیارد ریال هزینه شده است.
در ادامه گرشاس�بی رس�الت اصلی بنیاد مس�کن را ساخت و
س�از طرحهای عمران�ی از جمله پل و واحدهای مس�کونی در

میوه عفت ،قناعت است -امام علی(ع)
24

لزوم تعامل با همه دستگاهها در چهارچوب قانون برای محرومیت زدایی و توسعه روستایی تأکید کرد و گفت :تعامل بین دستگاهی شتاب بخش
طرحهای توسعه و گره گشای مشکالت مردم است.

طرح هادی روستای بهل افتتاح و به بهرهبرداری رسید

رسول خدابخش در ادامه با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن شهرستان گفت :تحول عمرانی روستاها تاکنون مرهون
هماهنگی تنگاتنگ دهیاریها و مش�ارکت مردم و بنیاد مس�کن بوده اس�ت که امیدواریم در س�ال جاری حجم عملیات
عمرانی در روستاها به ویژه عملیات آسفالت و بهسازی معابر روستایی افزایش یابد.
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به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت هفته دولت طرح هادی
روس��تای بهل از توابع شهرس��تان اهر با حضور فرماندار شهرستان ،مدیر بنیاد
مسکن و گروهی از مسئولین ادارهها افتتاح شد.
در ابت��دا مهندس هادی رحیمی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان اهر گفت:
ط��رح هادی روس��تای بهل با اعتباری بیش از  6میلی��ارد و  500میلیون ریال
اجرا شده است.
س��پس رسول خدابخش -فرماندار شهرستان اهر از فعالیتها و عملکرد بنیاد
مس��کن در س��طح شهرستان و شورای اسالمی ،دهیاران و اهالی مردم به واسطه مشارکت و همیاری در عمران روستاها قدردانی کرد و خواستار
تداوم این کارهای خیر و خداپسندانه شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

روس�تاها دانس�ت و گفت :این نهاد با توجه به وظایف خطیری که در رفع نیازهای روس�تاییان دارد ،در مس�یر رفع نیاز
قش�رهای محروم و آس�یب پذیر قدم برداشته ،به طوری که اهمیت این موضوع بر کسی پوشیده نیست .وی همچنین بر

افتتاح و بهرهبرداری از اجرای آسفالت و جدول گذاری روستای بایرام

به گزارش روابط عمومی ،اجرای زیرس��ازی ،جدول گذاری و آس��فالت روستای
بایرام از توابع شهرستان اس��کو با حضور رضی منش -فرماندار ،حسنزاده -مدیر
بنیاد مسکن و گروهی از رؤسای شهرستان اسکو افتتاح شد.
در ابتدا حس��ن زاده ب��ا بیان توضیحهایی در مورد پ��روژه گفت :برای اجرای
زیرسازی ،جدول گذاری و آسفالت روستای بایرام اعتباری بیش از  3میلیارد و
 500میلیون ریال هزینه گردیده است.
در ادام��ه رض��ی منش ب��ا قدردان��ی از تالشهای صورت گرفته در س��طح
شهرستان گفت :تخصیص قیر رایگان برای اجرای آسفالت به روستاها انقالبی
در حوزه عمران روس��تایی ایجاد کرده است .وی افزود :تالشهای این نهاد در
روستاها یاد و خاطره فعالیتهای جهادی در اوایل انقالب را برای انسان تداعی
کرده و اقدامهای این نهاد در زمینه تهیه و اجرای طرح هادی و ارایه تسهیالت بهسازی مسکن روستایی قابل ستودنی است.
گفتنی است با حضور فرماندار و رؤسای ادارهها کتابخانه روستای بایرام نیز افتتاح شد.

صدور اسناد مالکیت شش دانگ خانههای روستایی در روستای بشیر

به گزارش روابط عمومی ،تحویل اسناد مالکیت شش دانگ واحدهای مسکونی
روستای بش��یر از توابع بخش خواجه شهرس��تان هریس با حضور دکتر خاکپور-
فرماندار شهرس��تان هریس ،بخش��دار بخش خواجه و مهندس قهرمانیان -مدیر
بنیاد مسکن شهرستان و رؤسای ادارهها برگزار شد.
در ابتدا مهندس قهرمانیان با بیان مطالبی گفت :تاکنون بنیاد مسکن با همکاری اداره
ثبت اسناد و امالک نسبت به صدور  11729فقره سند مالکیت در شهرستان هریس

بندگان برای اطاعت از خدا وادار گشتهاند و رستگاری جز در پرتو اطاعت حاصل نمی شود-
امام موسی کاظم(ع)
25

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اقدام و نزدیک به  72درصد واحدهای روستایی در این شهرستان سنددار شده اند.
در ادامه دکتر خاکپور با قدردانی از تالشهای همکاران بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان در اعطای صدور سند روستایی در
روس��تاها گفت :حضور این نهاد در کنار س��ایر مسئولین دس��تگاههای اجرایی در عمران و آبادانی روستاها بسیار ستودنی است و شایسته است در
سال جهش تولید همانند گذشته شاهد ادامه روند آبادانی در سطح روستاهای شهرستان هریس در تمامی زمینهها باشیم.

افتتاح و بهرهبرداری از آسفالت معابر روستای کنزنق
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به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت هفته دولت ،افتتاح
آس��فالت معابر روس��تاهای کنزنق از محل قیر رایگان از توابع شهرستان
تبری��ز با حضور دکتر اس��دی -معاون برنامهریزی فرمانداری شهرس��تان
تبریز ،بخش��دار بخش مركزی تبریز ،مهن��دس علیپور ،مهندس عبادی-
مدیر بنیاد مسکن شهرستان تبریز مسئولین اداره ها ،دهیاران و شوراهای
اسالمی و اهالی روستا افتتاح گردید.
در ابت��دا مهندس عبادی با ارایه گزارش��ی از همكاری اهالی روس��تا در
اجرای پروژه ،از تالشهای مس��ئولین در تأمی��ن و تخصیص اعتبارهای
پروژه قدردانی نمود .وی در ادامه توضیحهایی را در مورد مشخصات فنی
پروژه و مزایای آن بیان کرد.
در ادامه معاون فرماندار و بخش��دار با اش��اره به فعالیتهای بنیاد مس��کن در سطح روستاهای شهرس��تان تبریز که باعث شکوفایی و آسایش
روستاییان میگردد از این نهاد قدردانی نمودند.
گفتنی است اجرای آسفالت معابر روستای کنزنق با اعتباری به مبلغ  2میلیارد و  700میلیون ریال انجام شده است.
همچنین با حضور مس��ئولین یاد ش��ده آسفالت معابر روستاهای آغداش از توابع شهرستان تبریز که با اعتباری به مبلغ  2میلیارد و  100میلیون
ریال از محل قیر رایگان اجرا شد مورد بهرهبرداری اهالی روستا قرار گرفت.

تخصیص  ۱۵0۰میلیارد ریال اعتبار برای طرحهای بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،تقی کرم پور -مدیرکل امور روستایی استان،
علی موسوی حسینی -معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه
و مهن��دس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان از مناطق روس��تایی
بخشهای مرکزی و وسراجوی شهرستان مراغه بازدید کردند.
در این بازدید مهندس حافظ باباپور گفت :امسال بیش از  ۱۵0۰میلیارد ریال
اعتبار برای طرحهای بنیاد مس��کن اختصاص یافته است .وی افزود :در این
زمین��ه  ۴۲0میلیارد ریال اعتبار از مح��ل اعتبارهای ملی و  ۲۵0میلیارد ریال
اعتبار از محل اعتبارهای استانی در  ۲۱شهرستان این استان هزینه میشود.
در ادامه کرم پور گفت :هم اکنون  4000نفر از محل بیمه روس��تایی در
این اس��تان مستمری دریافت میکنند و حدود  ۱۳۸000نفر از روستاییان
استان از بیمه روستایی و خدمات آن بهره مند هستند .وی افزود :در زمینه
توس��عه و حمایت از مناطق محروم روس��تایی ،اعتبارهای مناس��بی برای
روستاهای فاقد دهیاری در این استان تخصیص یافته است.
س��پس علی موس��وی حسینی نیز با اش��اره به عزم دولت برای خدمات رس��انی به مناطق محروم و روس��تایی گفت :در این زمینه ،مسیرهای
گردش��گری و روس��تایی این شهرستان بهسازی میش��ود .وی افزود :با توجه به ظرفیتهای مناسب گردش��گری در مناطق روستایی ،توسعه و
بهسازی راهها ضروری است.
معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرس��تان مراغه با بیان اینکه وضعیت مس��یرهای گردشگری این شهرستان مناسب نیست ،ادامه داد :در این

هر که با برادران و خاندانش خوش رفتار و نیکوکار باشد عمرش طوالنی میشود -امام موسی کاظم(ع)
26

برگزاری مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید بنیاد مسکن شهرستان آذرشهر
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به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور فرماندار شهرس��تان و
طی حکمی از س��وی مهندس حافظ باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
مهندس کریم فقیهی به عنوان سرپرست بنیاد مسکن شهرستان آذرشهر
منصوب و از تالشهای مهندس ناصر آرمان با اعطای لوح سپاس و هدایا
تجلیل به عمل آمد.
در ابتدای مراس��م مهندس حافظ باباپور گفت :مدیر سابق بنیاد مسکن
این شهرستان از مدیران مردمدار ،موفق ،تالشگر و با تعامل منشأ خدمات
زیادی در روستاها بوده که از زحمات دوران خدمات ایشان تقدیر میگردد.
وی اظهار کرد :مدیریت دربنیادمسکن از چندین جهت برای ما قابل توجه
و دارای اهمیت اس��ت؛ اول اینکه از جمله ادارههایی اس��ت که بیشترین
مراجعه کننده را دارد دوم اینکه بیشتر مراجعهکنندگان از قشرهای آسیب پذیر جامعه هستند ،بنابراین ایجاد رضایتمندی در بنیاد مسکن یکی از
شاخصها و مؤلفههای اساسی ارزیابی هاست.
در ادامه زاهد محمودی -فرماندار شهرس��تان آذرش��هر از تالشهای مدیر قبلی قدردانی و با آرزوی توفیق برای سرپرس��ت جدید بنیاد مسکن
با بیان اینکه ماهیت کار بنیاد مس��کن با ضرورتهای زندگی و نیازهای اولیه جامعه که همان س��رپناه میباشد در ارتباط است ،تأکید کرد :ایجاد
س��رپناه از همان اوایل ش��کلگیری جامعه بش��ری دارای اهمیت بوده و مورد نیاز؛ بنابراین دلسوزی و توجه به درخواست مردم به ویژه قشرهای
آسیب پذیر و روستاییان ،کاری شایسته است که انتظار داریم مدیر جدید آن را در اولویت کاری خود قرار دهد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

زمینه با مشارکت بنیاد مسکن ،آسفالت معابر روستای گردشگری آشان تکمیل و بازارچه گردشگری روستای علویان نیز با تأمین اعتبار از محل
اعتبارهای اداره کل امور روستایی استان ایجاد و راه اندازی میشود.
در پایان مسئوالن استانی و شهرستانی از روستاهای یورگ ،قم تپه ،داش بالغ بازار ،آشان ،یایشهری و علویان بازدید کردند.

طرح اقدام ملی مسکن با قرعه کشی  ۹۲واحد در شهرستان میانه آغاز شد

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان
میانه با قرعه کش��ی  ۹۲واحد مس��کونی بین متقاضیان شهرس��تان و با
حضور محمدرضا مش��ایخی -معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرستان
میانه وارد مرحله اجرایی شد.
در این مراس��م مهندس پیراهنیان -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن
اس��تان گفت :طرح اقدام ملی مسکن شهرس��تان میانه برای  ۲۳گروه ۴
نفری در س��اختمانهای  ۳طبقه ش��امل یک طبق��ه پارکینگ و دو طبقه
مسکونی  ۴واحدی قرعه کشی شد.
در ادامه محمدرضا مش�ایخی با اش�اره به ع�زم دولت برای
پیش�برد این طرح گفت :پیش�برد طرح مس�کن ملی نیازمند

اس�تفاده بهینه از زمان ،وحدت و همدلی بین گروه هاس�ت .وی با اشاره به گرامیداشت هفته دفاع مقدس هرگونه اقدام در جامعه را
مدیون و مرهون امنیت حاصل از ایثار و دالورمردی مردان عرصه دفاع مقدس دانست و اجرای طرح ملی مسکن را نیز جزو برنامههایی دانست
که دولت در سایه امنیت و در زمینه خدمتگزاری به مردم نیازمند به آن اقدام کرده است.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه با تأکید بر اینکه هنوز نتوانسته ایم به ایده آل الزم در تأمین مسکن مورد نیاز برای جامعه هدف
دست یابیم ،طرح اقدام ملی مسکن را که از سال گذشته آغاز شده است ،کمک به کاهش نیاز جامعه در بخش مسکن برشمرد.
مشایخی فرصت دو ساله برای تأمین زمین و اجرا در این طرح را مورد اشاره قرار داد و افزود :تسریع در زمان اجرا در کنار تأمین زمین رایگان
به نفع متقاضیان خواهد بود.

وقتی بال به اوج برسد به فرج ختم میگردد -حضرت علی(ع)
27
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان اردبیل
بازدید از عملیات آسفالت شهرک ولیعصر(عج) شهرستان نمین
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به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی دکتر علی نیکزاد -نائب رئیس
و نماینده مردم شهرس��تانهای اردبیل ،نمین ،نیر و سرعین در مجلس
ش��ورای اسالمی و عاطف ناصری -فرماندار این شهرستان از پروژه در
ح��ال اتمام عملیات آس��فالت ریزی معابر ش��هرک ولیعصر(عج) نمین،
بازدید کردند.
در این بازدید ،مهندس فرهاد س��بحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
با ارائه گزارش��ی از عملکرد این نه��اد در روند اجرایی این پروژه گفت:
اجرای عملیات آس��فالت ریزی در معابر ش��هرک ولیعصر(عج) نمین از
تعهدهای بنیاد مسکن استان میباشد.
مهندس س��بحانی اف��زود :حجم عملیات اجرایی ای��ن پروژه بیش از
 18000مترمربع میباش��د ک��ه از محل اعتبارها و مناب��ع داخلی بنیاد
مسکن انجام شده است.

بازدید از پروژههای بنیاد مسکن شهرستان نمین

به گ��زارش روابط عموم��ی ،مهندس صدی��ف ب��دری -نماینده مردم
شهرس��تانهای اردبیل ،نیر ،نمین و س��رعین در مجلس شواری اسالمی،
عاطف ناص��ری -فرماندار شهرس��تان نمین ،مهندس فرهاد س��بحانی-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و گروه��ی دیگر از مدیران کل اس��تانی،
همچنین س��ایر مس��ئوالن و رؤسای ادارههای شهرس��تان از روند اجرای
پروژههای عمرانی در سطح روستاهای شهرستان نمین بازدید کردند.
در این بازدید مهندس س��بحانی ،عالوه بر ارائ��ه توضیحهایی در مورد
ش��یوه اجرای طرحهای ه��ادی و پروژههای عمرانی در روس��تاها گفت:
فعالیتهای بنیاد مسکن استان در قالب اجرا و تکمیل طرحهای هادی و انجام عملیات زیرسازی و روکش آسفالت معابر عمومی در سه روستای
بریس ،نیارق و آالدیزگه در حال اجراس��ت و کماکان روند خدمات رس��انی توسط این نهاد انقالبی به روستاییان به موازات مقاومسازی واحدهای
مسکونی روستایی ،استمرار خواهد داشت.

بازدید از اجرای طرح هادی روستای قاسم کندی

بناب��ر گ��زارش روابط عموم��ی ،دکتر ول��ی اس��ماعیلی -نماینده مردم
شهرس��تان گرم��ی در مجلس ش��ورای اس�لامی و گروه��ی از مدیران
شهرس��تانی و رؤس��ای ادارهها از رون��د اجرا پروژه تکمی��ل طرح هادی
روستای قاسم کندی این شهرستان بازدید نمودند.
در ابت��دا مهندس محمد علی رحیمی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
گرمی ،گزارش��ی از مشخصات و شرح عملیات اجرایی پروژه تکمیل طرح
هادی این روستا بیان کرد.
س��پس دکتر ولی اسماعیلی از فعالیتهای اجرایی بنیاد مسکن در سال
ج��اری قدردانی کرد و گفت :تکمیل طرح هادی روس��تای قاس��م کندی
از ضرورتهای شهرس��تان ب��ود که با اجرای این معب��ر اصلی ،عالوه بر

جوانمردی زیرکی است -حضرت علی(ع)
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تأکید استاندار بر همکاری مضاعف بانکهای عامل در جذب تسهیالت مسکن روستایی
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به گزارش روابط عمومی ،نشست بررسی تسهیالت مسکن روستایی
با حضور مهندس اکبر بهنام جو -اس��تاندار ،مدیران بانکهای عامل و
مهندس س��بحانی -مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان در استانداری برگزار
شد.
در ابتدا مهندس اکبر بهنام جو گفت :برای س��ال  ۹۹س��همیه استان
اردبی��ل  ۵۵۰۰م��ورد وام ارزان قیمت بهس��ازی و بازس��ازی مس��کن
روس��تایی و مساکن محرومین اعالم شده است ،بنابراین ضروری است
بانکهای عامل و بنیاد مسکن با هماهنگی فرمانداری شهرستانها در
جذب این تس��هیالت همکاری کنند .وی در ادامه با اش��اره به اینکه بانکها موظف به اجرای دستورالعمل بانک مرکزی هستند افزود :بانکهای
تعیین شده در صورت نبود ضامن معتبر باید ضمانت نامه سفته زنجیرهای مصوبه هیئت وزیران را قبول کنند و مردم بیش از این گرفتار بروکراسی
اداری نباشند.
استاندار تصریح کرد :با اعطای این حجم وام برای ساخت مسکن روستایی عالوه بر ایجاد اشتغال ،از تراکم خسارتهای احتمالی بالیای طبیعی
اعم از جانی و مالی نیز کاسته میشود.
سپس مهندس فرهاد سبحانی با ارائه گزارشی از روند بهسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی در سطح استان ،تعداد عقد قرارداد با بانکهای
عامل برای تس��هیالت مس��کن روس��تایی را نزدیک به  3000واحد به تفکیک شهرس��تانها اعالم نمود و در ادامه خواستار تعامل بیش از پیش
مدیران بانکهای عامل در تسهیل شرایط برای ارائه تسهیالت مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری اهالی روس��تا از مزایای آن ،به دلیل اینکه منطقه فوق محل اتصال و عبور و مرور اهالی چندین روس��تای بخش نیز میباش��د ،جزو
ضروریات اجرایی برای تس��هیل در دسترس��ی به مرکز شهرستان و استان بوده که با برنامهریزیهای خوب و تالش جهادی بنیاد مسکن استان
در سال جاری اتمام میگردد.

بازدید از روستاهای شهرستان سرعین

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،مهندس صدی��ف بدری -نماین��ده مردم
شهرس��تانهای اردبیل ،نمین ،نیر و س��رعین در مجلس شورای اسالمی،
مهندس فرهاد س��بحانی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان و مهندس حسن
حس��نپور -فرماندار شهرستان سرعین از روس��تاهای شهرستان سرعین
بازدید کردند و از نزدیک در جریان فعالیتهای بنیاد مس��کن شهرس��تان
قرار گرفتند.
در این بازدید مهندس س��بحانی گفت :فعالیتهای عمرانی بنیاد مسکن
در این شهرس��تان به قوت خود در حال انجام است و در روستاهای سیین
و آتش��گاه عملیات زیرسازی انجام پذیرفته و به زودی نیز اجرای عملیات
روکش آسفالت برای تسهیل در عبور و مرور روستاییان انجام خواهد شد.
س��پس مهندس صدیف بدری با قدردانی از تالشهای بنیاد مس��کن در س��طح روستاهای این شهرس��تان ،گفت :اقدامهای بنیاد مسکن قابل
قدردانی میباش��د و حجم کارهای انجام پذیرفته در قالب اجرای  14پروژه زیرس��ازی و آسفالت معابر عمومی در روستاهای این شهرستان نشان
از توانمندی این نهاد بوده و بر میزان رضایتمندی مردم از خدمتگزاران خود خواهد افزود .وی ابراز امیدواری کرد که باقی روستاهای مدنظر نیز
قبل از اتمام فصل کاری به شیوه مطلوب مورد اجرا قرار گیرد.

همانا خردمندان در دنیا پارسایی نمودند و خواهان آخرت گشتهاند -امام موسی کاظم(ع)
29

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست نماینده مجلس در روستای خوجین با مدیران اجرایی
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی با حضور س��ید غنی نظری-
نماین��ده مردم شهرس��تانهای خلخال و کوثر در مجلس ش��واری اس�لامی و
گروهی از مدیران دس��تگاههای اجرایی اس��تان در روستای خوجین شهرستان
خلخال برگزار شد.
در ابتدا مهندس فرهاد س��بحانی ـ مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان به تش��ریح
اقدامهای این نهاد انقالبی در این شهرستان و به ویژه روستای خوجین که شامل
اجرای دیوار س��احلی فنارود و کانال هدایت آبهای سطحی است اشاره نمود و
گفت :با برنامهریزیهای صورت پذیرفته آس��فالت معابر عمومی روس��تا نیز جزو
اولویتهای بنیاد مسکن میباشد که برابر مشخصات فنی انجام خواهد پذیرفت.
گفتنی است هر یک از مدیران دستگاههای اجرایی نیز با بیان اقدامهای حوزه مرتبط کاری خویش در مورد مشکالت مطروحه جاری و برطرف
نمودن آن توضیحهایی را ارائه نمودند.

کلنگ زنی تعداد  ۱۴واحد مسکونی برای محرومین شهر بیله سوار

به گ��زارش روابط عمومی ،مراس��م کلنگ زنی تعداد  ۱۴واحد مس��کونی
برای محرومین در ش��هر بیله سوار مغان با حضور حجتاالسالم والمسلمین
حاج عزیزی -امام جمعه ش��هر بیله سوار ،عباس جهانگیرزاده -نماینده مردم
شهرس��تانهای پارسآباد ،بیله سوار و اصالندوز در مجلس شورای اسالمی،
مهندس فرهاد س��بحانی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،حس��ین دشتی-
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) اس��تان و حس��ن قبادی -فرماندار این
شهرستان ،برگزار شد.

مراسم کلنگ زنی پروژه  ۱۲۰واحدی طرح اقدام مسکن ملی در شهرستان پارسآباد

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مراس��م کلن��گ زنی پ��روژه  ۱۲۰واحدی
ط��رح اقدام ملی مس��کن با حضور عب��اس جهانگی��رزاده -نماینده مردم
شهرستانهای پارسآباد ،بیله سوار و اصالندوز در مجلس شورای اسالمی،
مهندس فرهاد س��بحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و ابراهیم امامی-
فرماندار شهرستان پارسآباد برگزار شد.
گفتن��ی اس��ت این ط��رح اولین پ��روژه اقدام مس��کن ملی در س��طح
شهرستانهای استان میباش��د که عملیات اجرایی آن توسط بنیاد مسکن
اس��تان آغاز و ارزش کل س��رمایه گذاری این طرح بیش از  380میلیارد
ریال برآورد ش��ده اس��ت همچنین حجم عملیاتی آن نی��ز در  120واحد
مس��کونی با سازه بتنی و رعایت اس��تانداردهای مقررات ملی ساختمان و
ضوابط آتش نشانی با اعتباری به مبلغ  200میلیارد ریال تسهیالت برای ساخت آن پیش بینی شده است.

شکیبایی بر تنهایی ،نشانه توانایی عقل است -امام موسی کاظم(ع)
30

به گزارش روابط عمومی ،در ادامه روند اجرای پروژههای زیرس��ازی و عملیات آس��فالت معابر عمومی در روستاهای اقصی نقاط استان اردبیل،
پروژه آس��فالت ریزی معابر عمومی در روس��تاهای زرگر و دمیرچیلو از توابع بخش مرکزی شهرستان بیله سوار نیز با اعتبار و هزینهای بیش از 3
میلیارد ریال به مس��احت حدود  5000مترمربع در زمینه تس��هیل در عبور و مرور روس��تاییان این منطقه از محل اعتبارهای قیر اختصاص یافته،
همچنین تفاهم نامه فی مابین دهیاری این روس��تاها با بنیاد مس��کن شهرس��تان بیله سوار اجرا شده اس��ت و برای بهرهبرداری در اختیار اهالی
زحمتکش روستاهای یاد شده قرار گرفت.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اجرای عملیات آسفالت در معابر روستاهای شهرستان بیله سوار

اتمام عملیات آسفالت در معابر روستای اجیرلو

بازدید از روستای آقبالغ
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به گزارش روابط عمومی ،در ادامه روند اجرای پروژههای زیرس��ازی و عملیات آس��فالت ریزی معابر عمومی در روس��تاهای اقصی نقاط استان،
پروژه آس��فالت ریزی معابر روس��تایی اجیرلو از توابع شهرس��تان پارسآباد با اعتبار و هزینهای بیش از  13میلیارد ریال به مساحت حدود 14000
مترمربع در زمینه تسهیل در عبور و مرور روستاییان این منطقه از محل جذب قیر سهمیهای اختصاص یافته و همچنین اعتبارهای منابع داخلی،
اجرا گردید.
گفتنی است تاکنون بیش از  670واحد مسکونی در این روستا مقاومسازی شده و تمامی امالک روستایی نیز با تالشهای صورت پذیرفته بنیاد
مسکن شهرستان پارسآباد ،دارای سند مالکیت میباشند.

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس س��بحانی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان با حضور مهندس صمدی -فرماندار شهرس��تان مشگین شهر از
روند اجرایی پروژههای روستای آقبالغ این شهرستان بازدید کردند.
در ابت��دا مهندس فرهاد س��بحانی با اعالم انجام مراحل آماده س��ازی
و آس��فالت مس��یر و معابر برخی از روستاهای شهرس��تان ،گفت :تکمیل
طرح هادی روس��تای آقبالغ نیز از ابتدای مسیر گردشگری مشگین شهر
ب��ه طرف موئی��ل و قینرجه از اولوی��ت برنامههای اجرایی بنیاد مس��کن
شهرستان میباشد که در حال انجام است.
در ادامه مهندس اکبر صمدی نیز با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن
اس��تان در اجرای طرح هادی در بیش از  ۲۰روس��تای این شهرس��تان و ...خواس��تار تس��ریع در عملیات اجرایی طرح هادی روستای آقبالغ این
شهرستان شد.

دیدار بخشدار هیر ،سرپرست شهرداری آراللو و اعضای شورای اسالمی با مدیرکل

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،در زمینه رفع مش��کالت اهالی ش��هر
جدیدالتأس��یس آراللو از توابع شهرس��تان اردبیل ،بخشدار هیر ،سرپرست
شهرداری آراللو ،اعضای شورای اسالمی بخش هیر و گروهی از دهیاران
این منطقه با مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار مهندس س��بحانی گفت :بنیاد مسکن در فرآیند عمرانی و
آبادانی سکونتگاههای روستایی نقش به سزایی داشته و تاکنون بیشترین
تالش خود را برای توسعه و رفاه اجتماعی روستاییان به کار گرفته است.
وی با بیان اینکه یکی از سیاس��تهای بنیاد مس��کن واگ��ذاری زمین و
س��اخت مس��کن برای قش��رهای کم درآمد و محروم جامعه اس��ت ،افزود :این نهاد به عنوان متولی امر ساخت و س��از روستایی و تهیه و اجرای
طرحهای هادی ،تالش مضاعفی به کار بس��ته تا با تعامل مس��ئوالن محلی ،مردم ،دهیاران و اعضای ش��ورای اسالمی روستاها در سراسر نقاط

کسی که از بیان قول حق ،شرم دارد احمق است -حضرت علی(ع)
31

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

استان ،برای توسعه پایدار منطقهای قدم بردارد که در مورد واگذاری زمین نیز به اهالی بومی نهایت مساعدت و همکاری را به عمل آورده است.
در ادامه مهران امانی -بخش��دار هیر از فعالیتهای انجام یافته توس��ط بنیاد مسکن قدردانی نمود و خواستار همکاری بیشتر اهالی روستا جهت
تحقق و اجرای طرحهای عمرانی و همچنین مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی با بنیاد مسکن شد.

افتتاح پروژههای بنیاد مسکن شهرستان مشگین شهر
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به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت هفته دولت مراسمی با حضور
اکبر صمدی -فرماندار شهرس��تان مش��گین شهر و س��ایر مسئوالن و
روس��ای دس��تگاههای اجرایی در روس��تاهای ناصرآب��اد و حاجیلو این
شهرستان برگزار شد.
در ابت��دا مهن��دس مه��دی وکیلی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
مشگینش��هر با ارائه گزارش��ی از روند اجرایی پروژهه��ای عمرانی در
روس��تاهای بیجق ،حاجیلو و ناصرآباد گفت :فعالیتهای بنیاد مسکن در
روس��تای بیجق در قالب اجرای طرح هادی و انجام پروژه جدولگذاری
انجام شده است.
مهن��دس مه��دی وکیلی در ادام��ه کارهای انجام یافته در روس��تای
حاجیلو را اجرای عملیات روکش آس��فالت و در روس��تای ناصر آباد (دیزو) نیز اجرای پروژه آس��فالت ریزی بیان نمود .عالوه بر اقدامهای عمرانی
یاد ش��ده ،تعداد واحدهای مقاومس��ازی شده روس��تایی نیز به ترتیب در روس��تاهای بیجق تعداد  71واحد مسکونی ،روس��تای حاجیلو تعداد 12
واحد مس��کونی و روس��تای ناصرآباد هم تعداد  5واحد مسکونی انجام ش��ده که به مناسبت هفته دولت در شهرستان مشگین شهر مورد افتتاح و
بهرهبرداری قرار گرفت.
س��پس اکبر صمدی نیز در این مراس��م با قدردانی از خدمات بنیاد مسکن گفت :اقدامهای بس��یار خوبی در حوزههای مختلف توسعه و آبادانی
روستاهای شهرستان محقق شده و در حال انجام است و در هفته دولت نیز پروژههایی در این رابطه توسط این نهاد برای رفع نارسایی و کمبودها
و ارائه خدمت مضاعف به مردم و روستاییان صورت گرفته است.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان البرز
نشست هیئت امنا حساب  ۱۰۰امام (ره) در شهرستان طالقان

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هیئت امناء حس��اب  ۱۰۰امام (ره)
مس��کن محرومین شهرستان طالقان با حضور مهندس جهانی -فرماندار،
حجتاالسالم والمسلمین حسینی -امام جمعه ،ملکی -مدیر بنیاد مسکن،
ش��هردار و رؤس��ای شورای اسالمی ش��هر و شهرس��تان طالقان در دفتر
فرمانداری برگزار شد.
در ابتدا مهندس جهانی با اشاره به اینکه هیئت امنا در زمینه فرمان امام
(ره) در مورد احیاء حساب  ۱۰۰ایجاد شده و هدف آن جذب مشارکتهای
مردم��ی در ایجاد س��رپناه برای محرومین جامعه میباش��د ،گفت :باید از
ظرفیت خوبی که شهرس��تان طالقان دارد اس��تفاده نمود .وی در ادامه از
همه مردم ،خیرین و مس��ئوالن ادارهها خواس��ت تا ب��ا کمک خود ،زمینه
کمک به تأمین مس��کن محرومین شهرس��تان را فراهم و بنیاد مسکن را
یاری دهند.

هیچ تنهایی ترسناکتر از خودبینی نیست -حضرت محمد(ص)
32

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس رحیمیزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و
مهدیزاده -مدیرعامل آبفای استان البرز از دو پروژه بزرگ کردان بازدید کردند.
در این بازدید میدانی تأسیسات آبرسانی چاهها و خط انتقال و مخزن ذخیره سازی آب
مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.
در پایان مس��ائل و مش��کالت آب رسانی به مناطق روس��تایی نیز مورد بحث و گفتگو
قرار گرفت.

کسب رتبه برتر استانی و کشوری توسط ستاد اقامه نماز

به گزارش روابط عمومی ،در ارزیابی هیات نظارت ستاد اقامه نماز ،بنیاد مسکن استان بوشهر حائز رتبه برتر استانی و کشوری شد.
اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر موفق به کسب هزار امتیاز (اخذ تمامی امتیاز) از سامانه سجاده شد.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان بوشهر

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید مدیرعامل آبفا از پروژه بزرگ کردان

درخواست فرماندار شهرستان دیلم از بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،فرماندار شهرس��تان دیلم در نشست با مدیر
کل بنیاد مس��کن اس��تان با قدردانی از فعالیتهای ماندگار دولت توسط
بنیاد مس��کن در توسعه روس��تاها درادامه درمورد مس��ائل و مشکالت
طرحهای عمرانی شهرستان به بحث وگفتگو پرداختند.
در ابتدا فرماندار دیلم با اظهار اینکه در دولتهای یازدهم

ودوازدهم بهترین و بیش�ترین اقدامها در توس�عه روستاها
ص�ورت گرفته اس�ت گفت :نهضت آس�فالت ،اجرای چمنه�ای مصنوعی و اج�رای طرحهای هادی تنها قس�متی از این
اقدامات میباشد .وی خدمات رسانی بهینه به مردم را از مهمترین وظایف مسئولین دانست و از مسئولین دستگاههای
اجرایی به ویژه بنیاد مسکن خواست در بخشهای شهری و روستایی ،توسعه پایدار روستایی ،جلوگیری از مهاجرت مردم
از روستاها به شهر ،را با مساعدت الزم را انجام دهند.

فرماندار همچنین با تأکید بر ادامه مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی و آسفالت معابر اصلی روستاهای شهرستان تصریح کرد :دستگاههای
اجرایی ،بخشداران و دهیاران باید زمینه همکاری با بنیاد مسکن را در روستاها فراهم کنند.

بررسی روند اجرا و شیوه پرداخت تسهیالت پروژه مسکن محرومین

به گزارش روابط عمومی ،در نشستی با حضور مدیران بنیاد مسکن استان و بانک
مسکن ،روند اجرای پروژه مسکن محرومین در شهرستانهای دیلم ،دیر و کنگان و
شیوه پرداخت تسهیالت از سوی این بانک بررسی شد.
در ابتدا حیدری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان از تعامل سازنده بانک مسکن و
حمایت از پروژههای بنیاد مسکن در سطح استان قدردانی کرد.
همچنین عقیل زینلی بخوانی -مدیر شعب بانک مسکن استان بوشهر نیز شیوه
پرداخت تس��هیالت از سوی این بانک را تشریح کرد و نسبت به تسریع در اجرای
پروژه مس��کن محرومی��ن و تحویل فوری به مردم در این س��ه شهرس��تان ابراز
امیدواری نمود.

همانا وفای به پیمانها و دفاع از اهل و عیال ،از جوانمردی است -امام علی(ع)
33

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

تسریع در اجرای طرح اقدام ملی مسکن در استان بوشهر
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به گزارش روابط عمومی ،در نشس��ت مشترک مدیرکل و معاون مسکن
ش��هری بنیاد مسکن اس��تان و مدیریت امور شعب و معاون بانک مسکن
اس��تان بر همکاری کامل طرفین برای تس��ریع در اجرای طرح اقدام ملی
مسکن تأکید شد.
در این نشس��ت مهندس حمید حیدری بریدی -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان با اشاره به اهمیت موضوع طرح اقدام ملی مسکن ،همکاری کامل
و همه جانبه بنیاد مس��کن و بانک مسکن را در سرعت بخشیدن به طرح
اقدام ملی را مهم دانست.
مهندس حیدری بریدی بانک مس��کن را تنها بانک دولتی ،تخصصی و
عامل در بخش مس��کن نام برد و تصریح کرد :تاکنون تعامل و همکاری
دو مجموعه در اجرای طرحهای بنیاد مسکن به ویژه اعطای تسهیالت پروژهها برای خدمت رسانی به قشرهای کم در آمد جامعه بسیار مناسب
بوده است .وی ابراز امیدواری کرد :با همکاری بانک مسکن در اجرای طرح اقدام ملی در استان بوشهر تسریع داده شود.
گفتنی اس��ت بانک مس��کن توانسته با پش��تیبانی از اجرای طرحهای دولت در بازسازی و مقام سازی بخش مس��کن روستایی و شهری برای
قشرهای کم درآمد با همکاری بنیاد مسکن نقش موثری ایفا نماید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان تهران
نشست مدیرکل با نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسالمی
به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور غالمرضا صالحی -مدیرکل
و معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن استان ،دکتر س��یداحمد رسولی
نژاد -نماینده مردم شهرس��تانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای
اس�لامی ،مهن��دس کیانی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان و دهیاران و
اعضای ش��ورای اسالمی برخی روستاهای شهرس��تان فیروزکوه در بنیاد
مسکن استان تشکیل شد.
در این نشس��ت مشکالت روستاهای شهرستان فیروزکوه پیرامون طرح
هادی مطرح و تدابیر الزم برای رفع مشکالت اتخاذ شد.

نشست مدیرکل استان با فرماندار شهرستان رباط کریم و نماینده مجلس شورای اسالمی
بهگ��زارش رواب��ط عمومی ،نشس��ت کمیت��ه برنامهریزی شهرس��تان
رب��اط کریم با حضور غالمرضا صالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان،
ملکش��اهی -فرماندار شهرس��تان ،ن��وروزی -نماینده مردم شهرس��تان
رباطکری��م در مجلس ش��ورای اس�لامی ،امین��ی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان ،روح افزار -مدیر ماشینآالت بنیاد مسکن استان و سایر اعضا
کمیته برنامهریزی شهرس��تان در فرمانداری برگزار شد .در این نشست در
مورد بررس��ی و رفع موانع ساخت جاده نظامی پادگانها و ساختمان ستاد
ناجا رباط و نیز پروژههای مش��ارکتی با بنیاد مس��کن بحث و تبادل نظر
گردید.

کسی که دوست دارد عمرش طوالنی و بر روزیش افزوده شود نسبت به پدر و مادرش نیکی
کند و صله رحم به جا آورد -حضرت محمد(ص)
34

ب��ه گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس برزگر -مدیر
بنیاد مسکن و بخشدار بخش آفتاب شهرستان تهران و دهیاران و رؤسای
ش��ورای روستاهای صالح آباد ،رس��الت و خالزیر از این روستاها بازدید به
عمل آمد.
در ادامه نشستی با حضور مسئولین یاد شده برگزار شد و مهندس برزگر
با تأکید بر مدیریت و پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز توسط دهیاران و
مجموعه بخشداری خواستار همکاری بیشتر از سوی دهیاری و بخشداری
در زمینه یاد شده گردید.

به گزارش روابط عمومی ،غالمرضا صالحی -مدیرکل و معاون بازسازی
و مسکن روستایی بنیاد مس��کن استان با دکتر پرپنچی -مدیرکل کمیته
امداد اس��تان و معاونین وی دیدار و در مورد س��اخت مس��کن مددجویان
کمیته امداد و شیوه حمایت از این قشر نیازمند بحث و تبادل نظر نمودند.
س��پس صالحی ب��ا بیان مطالبی گفت :متأس��فانه با توج��ه به افزایش
بهای تمام ش��ده تولید مسکن کار تأمین مسکن مددجویان کمیته امداد و
بهزیستی بسیار سخت شده و نیاز به حمایت بیشتری از سوی این نهادها
برای تأمین مس��کن مددجویان ایجاد شده اس��ت .وی تصریح کرد :بنیاد
مسکن نیز در حد توان آماده حمایت از مددجویان میباشد.
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دیدار مدیران کل بنیاد مسکن و کمیته امداد استان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از روستاهای بخش آفتاب

دیدار مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای تهران ،پردیس و قدس با فرماندار شهرستان قدس
بهگ��زارش رواب��ط عمومی ،مهندس عل��ی برزگر -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تانهای ته��ران ،پردیس و ق��دس با دکتر لیال واثق��ی -فرماندار
و ناص��ری پ��ور -مع��اون عمرانی شهرس��تان قدس در مورد مش��کالت
روستاهای شهرستان در فرمانداری دیدار کرد.
در این دیدار برزگر مباحثی پیرامون حساس��یت پیش��گیری از ساخت و
س��ازهای غیرمجاز و ضرورت فنی سازی و بهسازی بافت فرسوده مطرح
نمود.

بهترین علم ،علمی است که نفع برساند -حضرت محمد(ص)
35

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار مدیر بنیاد مسکن شهرستان تهران با بخشدار آفتاب
به گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس علی برزگر -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان تهران با مطلبی -بخشدار آفتاب و مختاری -رئیس دفتر فنی
بخشداری در بنیاد مسکن شهرستان دیدار کرد.
در ای��ن دی��دار در مورد مش��کالت روس��تاهای بخش آفت��اب از توابع
شهرستان تهران به ویژه ساخت و سازهای غیرمجاز تبادل نظر گردید.
همچنی��ن برزگر در س��خنانی تأکید کرد که دهیاران میبایس��ت برای
پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز دقت و همت داشته باشند.
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دیدار مدیر بنیاد مسکن با فرماندار شهرستان پردیس
به گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس علی برزگر -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان تهران ،پردیس و قدس با رضایی -فرماندار و باقری -معاون
عمرانی فرمانداری شهرستان پردیس دیدار کرد.
در این دیدار پیرامون بازنگری طرحهای هادی روس��تاهای شهرس��تان
پردیس ،موضوع س��اخت و س��از غیرمجاز ،مس��ئله اهمی��ت احیای بافت
فرسوده روس��تایی و شیوه پرداخت تس��هیالت جدید طرح ویژه بهسازی
مسکن روستایی بحث و تبادل نظر شد.

مراسم غبارروبی از مزار شهدا

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت هفته دفاع مقدس مهندس آرش
توکل الهی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان پاکدشت ،هادی تمهیدی-
فرماندار شهرس��تان و گروهی از مس��ئولین شهرس��تان در مراسم تجدید
میثاق با شهدای جنگ تحمیلی شرکت نمودند.
در این مراسم مسئولین شهرس��تان با گلباران مزار شهدای گمنام شهر
ش��ریف آباد یاد و خاطره ش��هدای به خون خفته ایران اسالمی را گرامی
داشتند.

هیچ دانایی همچون چارهاندیشی نیست -حضرت محمد(ص)
36

به گزارش روابط عمومی ،با حضور مهندس توکل الهی -سرپرست بنیاد
مس��کن شهرستان پاکدشت نشست پیگیری ،پیغمبری -قاضی اداره ثبت
و داوودی -رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان در بنیاد مسکن
شهرستان پاکدشت برگزار شد.
در این نشس��ت در مورد ش��یوه تسریع در صدور اس��ناد مالکیت امالک
روستایی و شهری شهرستان پاکدشت تشریک مساعی گردید.
گفتنی اس��ت بیش از  ۸۰درصد از امالک شهری و روستایی شهرستان
پاکدشت توسط بنیاد مسکن استان و تالشهای کارکنان بنیاد مسکن این
شهرستان صاحب اسناد مالکیت گردیده اند.

به گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس علی برزگر -مدیر بنیاد مس��کن
شهرستان تهران با صابری -بخشدار کن دیدار و گفتگو نمود.
س��پس مسئولین یاد ش��ده به همراه دهیاران و رؤسای شورای اسالمی
روس��تاهای وردیج و واریش از این روس��تاها بازدید کرده و مش��کالت و
مس��ائل مرتبط با طرح هادی و مقاومس��ازی واحدهای مسکونی فرسوده
این روستاها مورد بررسی قرار گرفت.
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بازدید از روستاهای بخش کن

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مدیران بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان پاکدشت

معارفه سرپرست جدید بنیاد مسکن شهرستان پاکدشت

ب��ه گزارش روابط عمومی ،با حض��ور غالمرضا صالحی -مدیرکل بنیاد
مس��کن اس��تان و هادی تمهیدی -فرماندار شهرس��تان پاکدشت مراسم
تکریم و معارفه مدیران جدید و قدیم بنیاد مس��کن این شهرستان برگزار
شد.
در این مراس��م از تالشهای دو س��اله برزگر -مدیر سابق بنیاد مسکن
پاکدش��ت با اهدای لوح قدردانی شد و حکم انتصاب آرش توکل الهی به
عنوان سرپرست مدیریت بنیاد مسکن این شهرستان اعطا گردید.

تنها سخن فرد مطمئن را بازگو نما وگرنه دروغگو میباشی -امام علی(ع)
37

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مدیر بنیاد مسکن با دهیاران و بخشدار مرکزی شهرستان قدس
ب ه گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس علی برزگر -مدیر
بنیاد مس��کن شهرس��تانهای تهران ،پردیس و قدس با بخشدار مرکزی
قدس ،دهیاران و شوراهای روستاهای مربوط به بخش مرکزی شهرستان
قدس برگزار شد.
در این نشس��ت مسائل مربوط به طرحهای توس��عه روستایی ،بازنگری
طرحهای هادی روستاهای بخش مرکزی شهرستان و همچنین رسیدگی
به ساخت و ساز غیرمجاز مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان چهارمحال و بختیاری
بهرهبرداری از پروژه مسکونی  54واحدی میثاق و افتتاح طرح هادی روستای دستگرد

ب��ه گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت هفت��ه دولت ،در
مراس��می پروژههای شهرس��تان ش��هرکرد با حضور مهندس عباس��ی-
استاندار و معاونین اس��تاندار ،دکتر راستینه -نماینده مردم شهرستانهای
ش��هرکرد ،س��امان و بن در مجلس شورای اس�لامی ،مهندس ارژنگ-
فرماندار شهرس��تان ش��هرکرد ،مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مسکن
استان و گروهی از مدیران کل و مسئولین شهرستانی پروژه مسکونی 54
واحدی میثاق و اجرای طرح هادی روستای دستگرد افتتاح شد.
در ابتدا مهندس ارژنگ گفت :بنیاد مسکن در سطح شهرستان شهرکرد
فعالیتهای خوبی از جمله ساخت مسکن محرومین و تهیه و اجرای طرح
هادی روستایی ارائه داده که باعث تغییر چهره روستاها شده است.
سپس مهندس رئیسی در این مورد گفت :همزمان با دیگر پروژههای ادارهها در شهرستان شهرکرد ،از پروژه مسکونی  54واحدی میثاق منظریه
ش��هرکرد با اعتباری به مبلغ  160میلیارد ریال بهرهبرداری ش��د .وی افزود :طرح هادی روس��تای دستگرد نیز با اعتبار مصوب  12میلیارد و 500
میلیون ریال و تخصیص  7میلیارد و  950میلیون ریال نیز افتتاح شد که در همین مورد در روستای دستگرد تاکنون  5000متر جوی و جدول و
 200متر کانال سنگی ساخته و 60هزار متر مربع زیرسازی و آسفالت و 1000متر مربع پیاده روسازی انجام شده است.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با نماینده مردم شهرستانهای لردگان و خانمیرزا
به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس س��هراب رئیس��ی -مدیرکل بنیاد
مس��کن اس��تان با دکتر بامیری -نماینده مردم شهرستانهای لردگان و
خانمیرزا در مجلس شورای اسالمی ،دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدا دکتر بامیری گفت :فعالیتهای بس��یار خوبی در س��طح استان
توس��ط بنیاد مس��کن انجام ش��ده و تحرک و پویایی خوبی در این نهاد
انقالب��ی وج��ود دارد .وی در ادام��ه از تالشهای مدی��رکل و کارکنانش
قدردانی کرد.
نماینده مردم شهرس��تانهای ل��ردگان و خانمیرزا در مجلس ش��ورای
اس�لامی اف��زود :مجمع نمایندگان اس��تان آمادگی کام��ل دارند تا با هم

هر کار تو پیرو نمازت میباشد -امام علی(ع)
38

به گزارش روابط عمومی ،دکتر بامیری -نماینده مردم شهرس��تانهای
لردگان و خانمیرزا در مجلس شورای اسالمی و مهندس سهراب رئیسی-
مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان از روستاهای چیلته دودرا ،ده کهنه امامزاده
محم��ود ،عدوک ،غربا و گوورون شهرس��تان ل��ردگان بازدید و از نزدیک
مشکالت این روستاها را بررسی نمودند.
در این بازدید همچنین طرح س��اخت مسکن محرومین و معابر روستاها
مورد بازدید قرار گرفت و تصمیمهایی در مورد بهسازی معابر اتخاذ شد.
در ابتدا مهندس رئیسی گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن از جمله ساخت
تعداد  2440واحد مسکن محرومین در استان ارائه داد و خواستار مساعدت
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در این زمینه شد.
س��پس دکتر بامیری گفت :مس��کن محرومین یک اقدام خوبی بود که در سطح استان آغاز گردید .وی همچنین ابراز امیدواری کرد که بتوانیم
سهمیه جدید را برای استان اخذ نماییم.
نماینده مردم شهرستانهای لردگان و خانمیرزا در مجلس شورای اسالمی در ادامه با قدردانی از فعالیتهای چشمگیر بنیاد مسکن افزود :هنوز
مشکالت زیادی در سطح استان وجود دارد که باید با کمک هم مشکالت را رفع و در راستای عمران و آبادانی استان گام برداریم.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید مدیرکل بنیاد مسکن استان و نماینده مردم شهرستانهای لردگان و خانمیرزا از روستاها
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افزایی و هم بستگی با مدیران استانی ،نسبت به رفع مشکالت استان اقدام نمایند و مدیران باید مسائل و مشکالت را شناسایی و اعالم نمایند
تا مجمع نمایندگان استان بتوانند با پیدا نمودن روزنه هایی ،بن بستهای احتمالی را بشکنند و مسیر ارائه خدمت به مردم استان را هموار سازند.
دکتر بامیری خاطر نش��ان کرد :حدود  50درصد از جمعیت روس��تایی استان در شهرستانهای لردگان و خانمیرزا میباشند که اعتبارها ،به ویژه
در حوزه بنیاد مسکن که متولی اصلی روستاهاست و از توان ،ظرفیت ،امکانات و تجربه باالیی برخوردار است ،باید با در نظر گرفتن این موضوع
به شهرستانهای یاد شده اختصاص یابند.
وی افزود :کارهای خوبی توسط بنیاد مسکن در استان و به ویژه در روستاها انجام شده است ولی هنوز جای کار در سطح استان وجود دارد و
میطلبد همچون گذشته با پیگیری و تالش خدمات در این حوزه ارائه گردد.
در ادامه مهندس س��هراب رئیس��ی با اش��اره به سال جهش تولید تأکید کرد که باید با عمل نس��بت به تحقق اهداف در زمینه جهش تولید گام
برداریم و با آمادگی کامل و تالش ش��بانه روزی س��عی میکنیم تا ش��عار سال تحقق یابد .وی در ادامه گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن در زمینه
صدور اسناد روستایی و تهیه و اجرای طرح هادی در شهرستانهای لردگان و خانمیرزا ارائه داد.
در پایان مباحث و مشکالت مطرح و با همفکری تصمیمهایی در زمینه حل آنها اتخاذ گردید.

کلنگ زنی اجرای طرح هادی روستای چنار محمودی

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی کلنگ اجرای طرح هادی روستای
چنار محمودی از توابع شهرستان لردگان با حضور دکتر بامیری -نماینده
مردم شهرستانهای لردگان و خانمیرزا در مجلس شورای اسالمی ،دکتر
قربان پور -فرماندار شهرستان لردگان ،مهندس سهراب رئیسی -مدیرکل
بنیاد مس��کن استان و گروهی از مس��ئولین استانی و شهرستانی به زمین
زده شد.
در ابتدای مراس��م مهندس رئیس��ی گفت :اعتب��ار الزم برای این پروژه
در دو بخش تأمین ش��د ک��ه در حوزه اجرا و تکمیل طرح هادی روس��تا
ش��امل معابر ،پیادهروسازی و بهسازی روس��تا میباشد.وی افزود :بخش
دیگر ش��امل کانال سنگی و مسیر سنگی است که وظیفه هدایت هرزآب
و سیالب روستا را انجام میدهد و از وارد شدن خسارت به منازل مسکونی جلوگیری میکند.

آفت زیبایی ،خودپسندی و به خود نازیدن است -حضرت محمد(ص)
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 ۵طرح هادی در شهرستانهای لردگان و خانمیرزا افتتاح شد
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
گف��ت :همزمان با هفته دولت چهار طرح هادی در شهرس��تان لردگان و
یک طرح در شهرستان خانمیرزا با حضور مردانی -معاون سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی استانداری ،دکتر بامیری -نماینده مردم شهرستانهای لردگان
و خانمیرزا در مجلس شورای اسالمی ،فرمانداران شهرستانهای یاد شده
و گروهی از مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح شد.
مهندس رئیس��ی در ادامه افزود :طرح هادی روستای حسینآباد در سال
 ۸۸تهیه شده است که اعتبار مصوب آن  ۸میلیارد ریال و تخصیص آن ۷
میلیارد و  ۳۸۱میلیون ریال بوده است که حجم عملیات اجرایی آن 5000
مترمربع زیرس��ازی و آسفالت اس��ت .وی با اشاره به طرح هادی روستای
ششبهره میانه گفت :اعتبار مصوب طرح هادی این روستا  ۱۰میلیارد و  ۵۸۵میلیون ربال بوده که  ۷میلیارد و  ۴۸۵میلیون ریال تخصیص یافته
است همچنین اعتبار مصوب پروژه طرح هادی در روستای شهرک فجر مبلغ  ۲۶میلیارد و  ۱۴۲میلیون ریال و تخصیص آن  ۲۰میلیارد و ۲۷۲
میلیون ریال بوده اس��ت .طرح هادی روس��تای میانآب نیز با اعتباری به مبلغ  2میلیارد و  ۷۳۹میلیون ریال اجرا ش��د که حجم عملیات اجرایی
 6000مترمربع زیرسازی و آسفالت میباشد.
مدیر بنیاد مس��کن استان با اش��اره به طرح هادی اجرایی در روستای مرادان شهرستان خانمیرزا افزود :اعتبار مصوب این طرح هادی مبلغ ۱۲
میلیارد و  ۵۶میلیون ریال بود که تخصیص آن  ۱۱میلیارد و  ۵۸۶میلیون ریال است.
مهندس رئیس��ی در پایان خاطر نش��ان کرد :پروژه مسکونی  22واحدی رحمت شهرس��تان لردگان که در زمینی با مساحت  630متر مربع و با
اعتباری به مبلغ  32میلیارد ریال انجام شده ،از دیگر پروژههای این نهاد بود که به مناسبت هفته دولت افتتاح شد.

نشست هماهنگی بنیاد مسکن با اداره ثبت اسناد و امالک استان

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی در زمین��ه تفاهم نامه منعقده فی
مابین بنیاد مس��کن و اداره ثبت اسناد و امالک برای هماهنگی فی مابین
این دو دستگاه در اداره ثبت اسناد و امالک استان برگزار شد.
در ابت��دا بهرس��ی -مدیرکل اداره ثبت اس��ناد و امالک اس��تان با بیان
مطالبی در مورد تفاهم نامه فی مابین دو دس��تگاه گفت :تاکنون همکاری
میان کارکنان قابل ستایش بوده و مسائل به خوبی انجام میشوند.
بهرس��ی افزود :با توج��ه به اینکه انجام تعهده��ای کاری ما بازه زمانی
مشخصی دارد بنابراین باید برنامهریزی دقیق صورت پذیرد تا با همکاری
بنیاد مس��کن اس��تان بتوانیم همانند س��ابق در بازه زمانی مش��خص به
تعهداتمان عمل نماییم.
در ادامه مهندس س��هراب رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت:
در اس��تان چهارمحال و بختیاری به علت س��ردی هوا و بارش ها ،فصل کاری کوتاهتر است و باید تالش کنیم در فرصت باقیمانده سال تمامی
تعهدهای کاری را انجام تا به مشکل بر نخوریم.
مهندس س��هرابی همچنین خاطر نش��ان کرد :برخی از اراضی در سالهای گذش��ته به این نهاد واگذار شده که لیست این اراضی در شهرها و
روس��تاها مش��خص شده اس��ت و در برخی موارد به ندرت مشاهده میگردد سندی در این اراضی به نام اشخاص حقیقی و یا سازمانهای دولتی
صادر ش��ده اس��ت .وی از اداره ثبت اس��ناد و امالک خواست در مورد صدور هرگونه اس��ناد در این اراضی مانند گذشته هماهنگی الزم را با بنیاد
مسکن داشته باشد تا از بروز مشکالت احتمالی اجتناب گردد.
در پایان پس از بحث و تبادل نظر در زمینه انجام تعهدهای تفاهم نامه ،مقرر گردید نشستی با حضور مدیران کل ،معاونین ،مدیران شهرستانی
و کارشناسان بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و امالک استان برگزار و مسائل به صورت جزء به جزء بررسی گردد.

دانشی نیست مگر از دانشمند خداشناس و استوار در علم و دین -امام موسی کاظم(ع)
40
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ارزیابی و کارشناس��ی مطالعات
تثبیت ،پایدارس��ازی و ایمن سازی روس��تاهای خویه و دره شیخ عالی
از توابع شهرس��تان کوهرنگ و روس��تاهای منارجان و ابیدک از توابع
شهرس��تان لردگان با حضور مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مسکن
استان ،رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی کشور ،معاونین و مدیران بنیاد
مسکن اس��تان و شعب شهرستان ،مسئولین شهرس��تانی و نمایندگان
ادارههای استان در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس رئیس��ی گفت :روس��تاهای خویه ،دره ش��یخ عالی و
روس��تاهای منارجان و ابیدک ،از جمله روس��تاهای آسیبدیده از سیل
بودن��د که با توجه به خس��ارتهای به وجود آمده از س��یالب و زمین
لغ��زش در این روس��تاها ،عملیات مطالع��ات تثبیت و پایدارس��ازی با
همکاری پژوهش��کده س��وانح طبیعی در دس��تور کار قرار گرفت که در این نشست مطالعات روستای یاد شده مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
وی افزود :مطالعات روس��تاهای یاد ش��ده پس از تصویب در این نشس��ت ،در کارگروه امور زیربنایی و ش��ورای برنامهریزی و توسعه استان مورد
بررسی و به تصویب اعضا خواهد رسید.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان خاطر نشان کرد :عملیات اجرایی تثبیت و پایدارسازی روس��تاهای در معرض خطر پس از تأیید نهایی مطالعات،
مستلزم نگاه ویژه مسئولین ارشد استانی به ویژه مدیریت بحران در زمینه اختصاص اعتبارهای مورد نیاز در بازه زمانی کوتاه مدت خواهد بود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست ارزیابی مطالعات تثبیت و پایدارسازی  4روستای در معرض خطر استان

نشست در زمینه تعامل فی مابین بنیاد مسکن استان با پست بانک

به گزارش روابط عمومی ،نشستی در زمینه تعامل و همکاری بیش از
پیش بنیاد مسکن استان و پست بانک استان به منظور تأمین تسهیالت
اشتغالزایی روس��تایی طرح توس��عه پایدار منظومه شهرستان بروجن با
حضور مدیران ،معاونین و کارشناس��ان هر دو مجموعه در پس��ت بانک
استان برگزار شد.
در ابتدا حبیبی نیا -سرپرس��ت امور شعب پس��ت بانک استان مطالبی
در مورد رس��الت کاری پس��ت بانک بیان نمود و گفت :یکی از مهمترین
رس��التهای ما ،ارائه تسهیالت به روستاییان به ویژه در بحث اشتغالزایی
میباشد.
حبیبی نیا افزود :در حال حاضر در اس��تان  5ش��عبه پس��ت بانک داریم
و تعداد  110باجه نیز در روس��تاهای سطح اس��تان آماده خدمات رسانی
میباشند.
در ادامه مهندس س��هراب رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با اش��اره به فعالیتهایی که توسط این نهاد در سطح استان انجام شده گفت:
یکی از طرحهای مهمی که در اس��تان در دس��ت اقدام است ،طرح توسعه پایدار منظومه روس��تایی در شهرستان بروجن است که در حال حاضر
فقط  6طرح به این صورت در سطح کشور انجام میشود و یکی از مهمترین اهداف این طرح اشتغالزایی و کمک به رونق تولید میباشد بنابراین
برای اجرای این طرح نیاز به تس��هیالتی اس��ت و با عنایت به این که پس��ت بانک از جمله بانکهایی است که تسهیالت اشتغالزایی روستایی به
آن اختصاص مییابد درخواس��ت داریم برای تأمین تس��هیالت اشتغالزایی در طرح توس��عه پایدار منظومه روستایی شهرستان بروجن ،مساعدت
الزم را معمول نمایند.
مهندس رئیس��ی در ادامه با اش��اره به ساخت مسکن ابراز امیدواری کرد که با استفاده از تسهیالت در اختیار پست بانک و به صورت طرحهای
مشارکتی اقدام به ساخت و ساز مسکن نماییم.
در ادامه معاونین بنیاد مس��کن اس��تان هر کدام به طور جداگانه مباحث حوزههای کاری را مطرح کردند و پس از آن زمانیان -مسئول اعتبارات

صفت حیا (شامل) تمام دین است -حضرت محمد(ص)
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پس��ت بانک اس��تان توضیحهایی در مورد تسهیالت و چگونگی استفاده از تسهیالت یاد ش��ده ارائه نمود و نیز راهکارهایی در مورد همکاری در
اجرای طرح توسعه پایدار منظومه روستایی و همچنین ساخت مسکن ارائه گردید.
در پایان پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید نشست کارشناسی برگزار و نیازها احصا گردد تا پس از بررسی نهایی تفاهم نامههایی فی مابین
بنیاد مسکن و پست بانک منعقد تا در قالب تفاهم نامه ،همکاری الزم صورت پذیرد.

نشست هماهنگی فی مابین بنیاد مسکن و منابع طبیعی و آبخیزداری استان
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی در زمین��ه اجرای ماده  4قانون
س��اماندهی و حمای��ت از تولید و عرضه مس��کن ب��ا حضور مهندس
محمدیمقدم -مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان ،مهندس
رئیس��ی -مدی��رکل بنی��اد مس��کن اس��تان و گروه��ی از معاونین و
کارشناسان دو دستگاه برگزار شد.
در این نشس��ت در مورد برخی از اراضی در روستا مباحثی مطرح و
مشکالت بررس��ی که پس از بحث و تبادل نظر تصمیمهایی در این
مورد اتخاذ گردید.
همچنین درم��ورد تعدادی از اراضی که در س��الهای قبل به بنیاد
مس��کن واگذار گردیده و در حال حاضر مش��کالتی ایجاد شده است،
مقرر گردید بازدید میدانی همزمان توس��ط هردو دستگاه به عمل آید
تا ضمن بررسی موضوع ،اقدامهای بعدی در مورد مرتفع نمودن مشکالت معمول گردد.

افتتاح اجرای طرح هادی روستای کنرک علیا

به گزارش روابط عمومی ،همزمان با افتتاح متمرکز پروژههای عمرانی شهرس��تان بروجن با حضور مهندس عباس��ی -اس��تاندار ،طرح هادی
روستای کنرک علیا با اعتبار مصوب  11میلیارد و  300میلیون ریال و تخصیص 7میلیارد و  190میلیون ریال به بهرهبرداری رسید.
گفتنی اس��ت در این روس��تا همچنین تعداد  252جلد سند مالکیت توسط بنیاد مسکن و با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک استان صادر شده
و تعداد  148فقره تسهیالت بهسازی و بازسازی مسکن با اعتبار  20میلیارد ریال با همکاری بانکهای عامل ،به اهالی روستا ارائه شده است.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
به گزارش روابط عمومی ،مهندس س��هراب رئیسی -مدیرکل
بنیاد مس��کن استان با ابراهیم شریفی -مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان دیدار و گفتگو نمودند.
در ابتدا مهندس رئیس��ی گفت :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
مسئول اجرای سیاستهای رسمی نظام جمهوری اسالمی ایران
در زمینه فرهنگ عمومی اس��ت ک��ه در همین مورد فعالیتهای
خوبی ص��ورت پذیرفته اس��ت و کارهای زی��ادی در زمینههای
مختل��ف از جمل��ه اعتالی آگاهیه��ای عموم��ی در زمینههای
مختلف و رواج فرهنگ و هنر اس�لامی در اس��تان انجام ش��ده
است .وی در ادامه از تالشهای مدیرکل و همکارانش در استان
قدردانی کرد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در ادامه با سپاس از تالشهای

آفت بخشش ،م ّنت است -حضرت محمد(ص)
42

فعالیتهای عمرانی زیادی صورت پذیرفته که این مهم نتیجه تالش همکاران بنیاد مسکن در استان بوده است.

وی در ادامه با اشاره به اجرای برنامههای فرهنگی و رسالتهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ،خواستار همکاری بنیاد مسکن برای
تأمین فضا در برخی از نقاط استان شد.
در پایان مهندس رئیسی آمادگی خود را طبق قانون و مقررات برای همکاری با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اعالم نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

تمامی رسانههای استان در مورد پوشش اخبار این نهاد ،از اصحاب رسانه و خبر خواست تا همچون گذشته بنیاد مسکن را در رسیدن به اهداف
و کمک به عمران و آبادانی استان یاری رسانند.
س��پس شریفی گفت :چهره روستاهای استان در چند سال اخیر تغییر چشمگیری داشته و در بسیاری از روستاهای استان

افتتاح طرح هادی روستای قراقوش
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ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،طرح هادی روس��تای قراق��وش از توابع
شهرس��تان سامان با اعتبار مصوب  2میلیارد و  917میلیون ریال افتتاح
شد.
به مناس��بت گرامیداش��ت هفته دولت ،اجرای طرح هادی روس��تای
قراق��وش همزمان با دیگر پروژههای ادارهها در شهرس��تان س��امان با
حضور مهندس نظری -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ،دکتر
اکبریان -فرماندار شهرس��تان س��امان ،مهندس رئیسی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان ،گروهی از مدیران کل و مسئولین شهرستانی افتتاح شد.
در ابتدا فرماندار شهرس��تان سامان در سخنانی از تالشهای مدیرکل
و کارکنان بنیاد مس��کن استان قدردانی کرد و گفت :فعالیتهای خوبی
در روس��تاهای این شهرستان توس��ط بنیاد مسکن انجام شده که باعث
گردیده روستاها چهره خوبی پیدا کنند و محیطی شاداب و سرزنده ایجاد شود.
سپس مهندس سهراب رئیسی در این مورد گفت :در شهرستان سامان تا کنون تعداد  46طرح هادی روستایی با اعتبار  3میلیارد و  950میلیون
ریال تهیه و بازنگری ش��ده و نیز تعداد  29پروژه طرح هادی با اعتبار  74میلیارد و  278میلیون ریال در س��طح روس��تاهای این شهرس��تان اجرا
شده است .وی افزود :در این روستا تاکنون تعداد  92جلد سند مالکیت صادر و  16فقره تسهیالت مسکن روستایی با اعتباری به مبلغ  2میلیارد
و  80میلیون ریال به اهالی روستا ارائه شده است.

برگزاری دورههای آموزشی ویژه ناظرین نظام فنی روستایی استان

به گزارش روابط عمومی ،دورههای آموزش��ی ویژه ناظرین نظام فنی روس��تایی توسط بنیاد مسکن استان در دو مرحله به صورت غیرحضوری
(بر خط) و یک مرحله حضوری با رعایت کلیه دستورالعملهای بهداشتی ،برگزار شد.
در این دورهها بیش از  100نفر از مهندسین ناظر نظام فنی روستایی شرکت کردند و به موضوعهایی همچون مباحث مقررات ملی ساختمان
و مسائل کاربردی و اجرایی در ساخت و سازهای واحدهای بازسازی و بهسازی مسکن روستایی پرداخته شد.

بهسازی معابر روستای قلعه درویش

به گزارش روابط عمومی ،در زمینه اجرای طرح هادی در سطح روستاهای استان ،معابر روستای قلعه درویش از توابع شهرستان اردل بهسازی
شد.
طرح هادی روستای قلعه درویش با اعتباری به مبلغ  3میلیارد ریال که مربوط به اعتبارهای ملی سال  1398بود اجرا شد.
گفتنی است در سال  1398طرح هادی روستایی در تعداد  218روستای استان ،با اعتباری بیش از  355میلیارد ریال اجرا شد.

هیچ کاری نزد خدا از نماز محبوبتر نمی باشد -حضرت علی(ع)
43

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان رضوی
تعداد  8طرح هادی روستایی در شهرستانهای جغتای و مشهد به بهره برداری رسیدند
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس موس��وی نیا -مدیرکل بنیاد مسکن
استان گفت :تعداد  8طرح هادی روستایی همزمان با روز کارمند در هفته
دولت در مراس��می با حضور فرماندار مش��هد ،نماینده مردم شهرستانهای
رضویه و احمد آباد در مجلس ش��ورای اس�لامی و سایر مسئولین محلی
در شهرس��تان جغتای و بخش احمدآباد شهرس��تان مشهد به بهرهبرداری
رسیدند.
مهندس س��ید رضا موسوی نیا افزود :این طرحها با اعتباری بیش از 37
میلیارد ریال در روس��تاهای خسروش��یر ،حجت آباد ،ابویسان و فیض آباد
در شهرس��تان جغتای و روستاهای اسالم قلعه ،بلبغرا ،دلبران و فرزمی در
بخش احمد آباد شهرستان مشهد اجرا شده اند .وی ادامه داد :طرح هادی
روستایی از جمله فعالیتهای مؤثر بنیاد مسکن در توسعه و عمران زیربنایی
روستاها و کاهش مهاجرت به شهرهاست که این طرح با تالش مسئوالن مرتبط ،در تعداد  946روستای این استان اجرایی شده است.
س��پس احس��ان قاضی زاده هاشمی نیز در این مراسم گفت :مشکالت حاشیهای شهرها به ویژه حاشیه نشینی در کالنشهرها با توسعه روستاها
و ایجاد زیرس��اختهای مورد نیاز روس��تاییان حل میشود .وی افزود :مردم مناطق روستایی استان به سبب تغییرات آب و هوایی و کم آبی دچار
مشکالت فراوان شده اند و در بعضی روستاها جوانان به دلیل نبود اشتغال به شهرها و استانهای همجوار مهاجرت میکنند.
نماینده مردم شهرس��تانهای فریمان ،س��رخس و رضویه در مجلس شورای اس�لامی با تأکید بر استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی برای سرعت
بخشی و ایجاد تحرک در فعالیتهای عمرانی روستاها ،ادامه داد :افزایش اعتبارها ،تسهیالت و شتاب بخشی در اجرای طرحهای توسعه روستایی
در شهرس��تانها در واقع امری ضروری اس��ت و اینگونه افتتاحها س��بب دلگرمی و خوش بینی مردم نسبت به فعالیتهای مجموعههای اجرایی
جمهوری اسالمی میشود.

امضای تفاهم نامه بومی و استانی بنیاد مسکن با ستاد اقامه نماز استان

بنا بر گزارش روابط عمومی ،ش��ورای اقامه نماز اس��تان با حضور مدیر
ستاد اقامه نماز استان و مدیر کل بنیاد مسکن ،نماینده ولیفقیه و گروهی
از کارشاس��ان را که با ارائه پیش��نهادهای برنامههای نماز در بنیاد مسکن
همراه بود ،امضا تفاهم نامه بومی و استانی صورت گرفت.
در ابتدا حجتاالس�لام س��لطانی -دبیر س��تاد اقامه نماز بنیاد مس��کن
اس��تان ،مدیرکل و نماینده ولیفقیه گزارش��ی ارائه داده ش��ده مدیر ستاد
اقامه نماز استان با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن در حوزه نماز موارد
و پیشنهادهایی در زمینه تفاهم نامه کشوری و استانی مطرح نمود.
در این نشس��ت موارد آموزش بخش فرهنگی بنیاد مس��کن استان پس
از س��اخت مس��جد در روس��تا و حداقل در یک نشست ش��یوه مدیریت و
نگه��داری مس��اجد ب��ه متولیان ام��ر ،راهنماییه��ا و حمای��ت الزمه به
منظورجانمایی س��اخت و تعمیرات مساجد روس��تایی ،تقدیر از برگزیدگان ابتکارات کارکنان و خانواده آنان مانند جشن تکلیف و مسابقات نماز از
جمله پیشنهادهای مطرح شده بود.
در پایان تفاهم نامه بومی استانی پس از سیر مراحل کارشناسی به امضای مدیران بنیاد مسکن استان و ستاد اقامه نماز استان رسید.

حلم زینت علم و باعث سالمت است -حضرت علی(ع)
44

دیدارمدیرکل بنیاد مسکن استان با نماینده شهرستان رشتخوار در مجلس شورای اسالمی

بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،حجت االس�لام والمس��لمین احمدپور-
نماینده مردم شهرس��تان رشتخوار در مجلس شورای اسالمی با مهندس
موسوی نیا -مدیرکل بنیادمسکن استان دیدار کرد.
در ابتدا حجت االس�لام والمس��لمین احمدپور در س��خنانی گفت :بنیاد
مس��کن که یادگار امام (ره ) اس��ت همواره در ح��ال انجام خدمتگزاری
به محرومین جامعه بوده و میطلبد با شناس��ایی خانوادههای مس��تضعف
و مح��روم اقدام به خان��ه دار کردن آنها نمود .وی با تأکید بر حفظ روحیه
خدمت رس��انی ب��ه مردم افزود :بنیادمس��کن که با نفس پ��اک بنیانگذار
جمهوری اسالمی تأسیس گردیده و مورد عنایت مقام معظم رهبری ادامه
حیات میدهد ،در صف اول خدمت رسانی به محرومین و اقشار مختلف جامعه اسالمی میباشد.
در ادام��ه مهندس موس��وی نیا با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای انجام ش��ده ،موفقیتهای بدس��ت آمده را نتیجه برنامه ری��زی و تالش همکاران
دانس��ت و گفت :بنیاد مس��کن به عنوان یک س��ازمان و نهاد جهادی و خدمت گزار همواره برای محرومیت زدایی و توسعه روستاها تالش کرده
و ش��اخصهای توس��عه روستایی در استان بیانگر تأثیر اقدامهای انجام ش��ده در این زمینه به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته است .وی افزود:
بیشتر شهرستانهای استان از نظر ظرفیتهای خوب و قابل توجه در توسعه روستایی مستعد هستند و باید از این ظرفیتها و قابلیتها حتی در
زمینه مناطق سیاحتی و گردشگری به دلیل برخورداری آنها از طبیعت و آب و هوای مناسب بیشتر استفاده کرد.
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بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس موس��وی نیا -مدیر کل بنیاد مس��کن استان در
دیدار با صفایی -نماینده مردم شهرس��تان گناباد در مجلس شورای اسالمی با سپاس
از حمایتهای مجلس در مورد توس��عه روستاها آمادگی بنیاد مسکن به منظور توسعه و
آبادانی شهر و روستاهای تحت امر این نهاد را اعالم نمود.
همچنی��ن پیش��نهاد اجرای مجموعه گردش��گری ،اقامتگاههای بومگردی ،توس��عه
فضاهای روستایی و خدمات رسانی هر چه بهتر به روستاییانی که در خانههای نامقاوم
زندگی میکنند از دیگر محورهای گفتگو بود.
سپس صفایی از تعامل پایدار با بنیاد مسکن ابراز خرسندی کرد و تمامی پیشنهادهای
مطروحه را اجرایی عنوان نمود و به منظور ایجاد ساز و کار اجرایی مقرر شد تا پس از
کار کارشناس��ی و بر اساس قوانین مقرر شده همکاریهای الزم از طریق دستگاههای
ذیربط به اجرا در آید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار مدیر کل بنیاد مسکن استان با نماینده مردم شهرستان گناباد در مجلس شورای اسالمی

نشست مشترک مدیرکل بنیاد مسکن استان و شهردار مشهد
بنابرگزارش روابط عمومی ،مهندس موس��وی نیا -مدیرکل بنیادمسکن
اس��تان در نشست مش��ترک با مهندس کالیی -ش��هردار مشهد اجرای
پروژههای مفید برای ش��هر مش��هد با همکاری بنیاد مس��کن و همراهی
شهرداری مشهد را پیشنهاد داد.
در ابتدا مهندس موسوی نیا در سخنانی به اهمیت همکاری شهرداریها
ب��ا بنیاد مس��کن پرداخت و گفت :ب��ه دنبال اجرای پروژهه��ای متعدد با
استاندارد باال در شهر مشهد هستیم و پیرو این امر پیش بینی منابع مالی
و فعالیتهای قبل از اجرا را به دقت پیش میبریم .وی تصریح کرد :برای

آفت شرف و نژاد ،افتخار نمودن است -حضرت محمد(ص)
45

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بافت فرسوده شهری مشهد نظرهای مختلفی بیان شده است ولی چیزی که باید در آن جدی تلقی شود این است که باید کار آن را با دید مقاوم
سازی جلو برد که تا کنون در حاشیه شهر مشهد پیشرفت خوبی را در قالب بازآفرینی طرح پیرامونی  2000واحدی شاهد هستیم و روزانه مردم
برای مشارکت در این پروژه بزرگ مراجعات زیادی دارند.
در ادامه مهندس کالیی گفت :برای اجرای پروژههای بزرگ در این ش��هر همواره باید تابع قانون بود و با هماهنگی دس��تگاههای ذیربط کار را
به نوعی پیش برد که مشکالت و معضالت احتمالی به حداقل برسد .وی تصریح کرد :شهرداری ها،بنیاد مسکن و دولت باید به عنوان سه رکن
اصلی اجرایی در حوزه آبادانی و مسکن شهر و روستا تسهیالت و خدمات قابل قبولی به مردم ارائه نمایند.

دیدار فرماندار نیشابور با کارکنان بنیاد مسکن
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بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،قامتی -فرماندار شهرس��تان نیش��ابور با
کارکنان بنیاد مسکن شهرستان نیشابور دیدار کرد .
دراین دیدار قامتی از عملکرد بنیاد مس��کن شهرستان نیشابور از توسعه
روس��تاها برای اجرای طرحهای هادی و مقاوم سازی مسکن روستایی در
این شهرس��تان ابراز رضایت کرد و خواستار تداوم همکاریها و گسترش
فعالیتهای بنیاد مسکن در این شهرستان شد.
س��پس مهندس محمدیان -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان نیشابور از
اعالم آمادگی بنیاد مسکن به منظور پرداخت تسهیالت نوسازی واحدهای
مسکونی روس��تایی و اعطای وامهای مسکن روس��تایی خبر داد و نیز از
پیشنهاد همکاری با فرمانداری استقبال به عمل آورد.
مهن��دس محمدی��ان در ادامه ب��ا قدردانی از تعامل مطل��وب مجموعه
فرمانداری با این نهاد ،گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن را ارائه داد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان شمالی
تجلیل از پیشکسوت دفاع مقدس

به گزارش روابط عمومی در مراس��می با حضور مس��ئولین ارشد
اس��تان ،مهندس علی محمدی -مدیر کل بنیاد مس��کن استان از
پیشکسوتان دفاع مقدس تجلیل به عمل آمد.
در این مراس��م توس��ط امیر نجات��ی مدیرکل حفظ آثار و نش��ر
ارزش��های دفاع مق��دس از علیرضا نوعی رئیس ام��ور مالی بنیاد
مسکن استان تجلیل به عمل آمد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار :نیروهای بنیاد مسکن در رأس امور روستاهاست.

به گزارش روابط عمومی ،مدیركل و معاونین بنیاد مسكن استان با دکتر برادران -معاون سیاسی و امنیتی استانداری دیدار و گفتگو كردند.
در این دیدار مهندس محمدی با اشاره به تعداد  ۷۲۱روستای باالی  ۲۰خانوار در استان خراسان شمالی گفت ۱۰۰ :درصد این روستاها دارای
طرح هادی میباشند و از این میزان تعداد  110روستا نیز بازنگری شدهاند .وی افزود :در سالهای آتی  ۲۳۰طرح دیگر برای بازنگری در دستور
كار قرار دارد که این میزان قبل از تقس��یم اس��تان در مطالعه  96طرح و در اجرا  ۳۶پروژه بوده اس��ت که در حال حاضر در  ۴۰۵روستای استان
طرح هادی شامل آسفالت ،سنگ فرش ،جوی و جدول و بهسازی محیط انجام شده است.

کار بسیار از هواپرستان و نادانان پذیرفته نمی شود -امام موسی کاظم(ع)
46

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دکت�ر برادران در پایان گفت :تم�ام تالشهایی که دولت
و بنیاد مسکن انجام میدهند برای مردم است و باید نیازسنجی گردد تا تمام مردم از خدمات نظام بهره مند گردند.
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مدیرکل بنیاد مسکن استان در مورد صدور سند مالكیت روستایی گفت :تا كنون  76686جلد سند امالك شهری روستایی در استان صادر شده
است كه از این میزان 69320جلد سند در روستاها و  7366جلد در شهرهای زیر  25000نفر صادر شده است.
مهندس محمدی در ادامه به مقاومسازی مساكن روستایی اشاره نمود و افزود :تا كنون تعداد  67300واحد در روستاهای استان مقاومسازی و
ساخته شدهاند.
در ادام��ه دكت��ر برادران با اش��اره به اهمیت تجدید نظ��ر و بازنگری
طرحه��ای ه��ادی در روس��تاها گفت :خوش��بختانه وضعیت س��کونت
روس��تاییان استان نسبت به شهرها مناسبتر میباشد و بنیاد مسکن باید
توجه ویژهای نس��بت به بازنگری طرحهای هادی داشته باشد تا شاهد
رفع مش��كالت مردم در روس��تاها باش��یم .وی با قدردانی از فعالیتهای
خوب بنیاد مسکن در مقاومس��ازی و بازسازی واحدهای آسیبدیده در
روستاها بر مقاومسازی واحدهای مسکونی در روستاها تأکید کرد.
معاون سیاس��ی و امنیتی استانداری افزود :مردم روستا اولین كسی كه
در روستاها مس��تقیم و رو در رو میبینند نیروهای بنیاد مسكن میباشد
كه در راس امور روستاهاس��ت ،بنابراین در بحث كرامت روس��تاییان و
حفظ شخصیت پاسخگویی به موقع باید سر لوحه كار قرار گیرد ،آنچنان
كه نیروهای خدوم و بیادعای بنیاد مسكن در روستاها اینگونه هستند.

همكاری بنیاد مسكن همزمان با هفته دفاع مقدس

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مدیرکل حفظ آثار و نش��ر ارزش��های دفاع مقدس اس��تان از مهندس محمدی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان به منظور همکاری خوب و موثر در مناسبتهای دفاع مقدس و همچنین همکاری بنیاد مسکن استان در جابجایی و انتقال ادوات
جنگی از تهران به استان تجلیل به عمل آمد.
مهندس علی محمدی در این مورد گفت :بنیاد مس��كن از ابتدای دفاع مقدس خدمات بس��یاری از جمله سنگر سازی ،كارگاههای تولید مصالح
س��اختمانی ،س��اخت بیمارس��تانهای صحرایی و ...همواره پیش قدم بوده و تالش در این حوزه كمترین اقدامی اس��ت كه به پاسداشت همه جان
بركفان دفاع مقدس میتوان انجام داد.

مراسم تودیع و معارفه

بن��ا بر گزارش روابط عمومی در مراس��می ب��ا حضور طاهر
رس��تمی -فرماندار شهرستان اس��فراین و مهندس محمدی-
مدی��ر کل بنیاد مس��کن اس��تان مدی��ر جدید بنیاد مس��کن
شهرستان اسفراین معرفی شد.
در این مراس��م فرماندار ب��ا قدردان��ی از فعالیتهای جهادی
بنیاد مسکن در ش��روع نهضت آسفالت در شهرستان گفت :با
وجود تحریمها و ش��رایط دشوار بنیاد مسکن به عنوان بازوی
توانمندی ،در کنار سایر دستگاههای اجرایی و همچنین ستاد بحران شهرستان ،عمران و آبادانی را برای مردم در سطح روستاها به ارمغان آورد.
در ادامه طاهر رستمی گفت :بنیاد مسکن شهرستان با مشارکتی که در قیر رایگان داشته و انجام پروژههای عمرانی گامهای بلندی را در سطح
روس��تاها برداش��ته به طوری که ش��اخص اجرای طرح هادی از  31درصد در سالهای گذشته به  48درصد رس��یده است.وی افزود :بنیاد مسکن
شهرستان ،برای مقابله با بحران سوانح طبیعی ،با اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی سکونت گاههای آسیبپذیر روستایی مانند روستای کالته
سنجر و همچنین بازسازی مناطق سانحهدیده پس از وقوع بحران همواره پیشرو بوده است.

آفت عبادت ،سستی است -حضرت محمد(ص)
47

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان مطالبی گفت :با پیگیری فرمانداران و نمایندگان موضوع طرح تامین قیر رایگان به صحن مجلس رسید و
ابراز امیدواری کرد که پروژههای سال  99با این طرح تکمیل شود.
در پایان ،مهندس محمد یار فرهادی به عنوان رئیس جدید بنیاد مسکن شهرستان اسفراین معرفی و از تالشهای مهندس رمضانعلی ترکمانی
قدردانی شد.

انتخاب مدیر نمونه شهرستان

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،طی مراس��می با حضور ج�� ّدی -نماینده
مردم شهرس��تان شیروان در مجلس ش��ورای اسالمی و مرآتی -فرماندار
شهرس��تان ،با اه��دای لوح تقدیر از مهندس عزی��ز ابراهیمی -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان شیروان به عنوان مدیر نمونه قدردانی شد.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خوزستان
تقدیر ویژه از فعالیتهای ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،اسکندر نعمتزاده -دبیر ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان گفت :براساس ارزیابی به عمل آمده از سوی ستاد اقامه
نماز استان خوزستان ،بنیاد مسکن استان ،شایسته تقدیر ویژه شده است.
اس��کندر نعمت زاده با اش��اره به الزام به رعایت ش��اخصهای ابالغی ،عنوان کرد ؛ برپایه گزارش ارزیابی س��تاد اقامه نماز استان ،بنیاد مسکن
اس��تان در امتیاز مربوط به جمع بندی نظرهای اعضای هیئت ارزیابی س��تاد اقامه نماز ،رتبه عالی و در ارزیابی امتیاز شاخص استقرار نظام جامعه
توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز موفق به کسب نمره ( ۲۰باالترین سقف دستورالعمل ابالغی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان) شده است.

آغاز به کار فعالیت دفتر نمایندگی بنیاد مسکن در شهرستان هندیجان

به گزارش روابط عمومی ،بنیاد مس��کن اس��تان خوزس��تان در مراسمی
با حضور اس��تاندار و دفتر نمایندگی بنیاد مس��کن اس��تان در شهرس��تان
هندیجان فعالیت خود را آغاز کرد.
سیدمحسن میرساالری -معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان گفت :این
دفتر نمایندگی به منظور تس��هیل در امور جاری روستاییان ،ارائه خدمات
فنی مهندس��ی به واحدهای مسکونی روستایی و حضور به هنگام ارزیابان
در حوادث طبیعی مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
میرس��االری افزود :دفتر نمایندگی یاد ش��ده تحت نظارت بنیاد مسکن
شهرستان ماهش��هر به ارائه خدمات به مردم شهرستان هندیجان خواهد
پرداخت.

همانا ثروت زیاد ،سبب تباه شدن دین و سختکننده دلهاست -امام علی(ع)
48

به گزارش روابط عمومی ،مسعود انصاریان -مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :تعداد  ۷۱طرح هادی روستایی به مناسب هفته دولت در مناطق
مختلف استان به بهرهبرداری رسید.
مسعود انصاریان افزود :طرحهای هادی روستایی شامل خیابان سازی ،آسفالت ،ساخت کانال سنگی ،جدول گذاری ،بهسازی و زیرسازی است
که در تعداد  ۶۸روستا در مناطق ماهشهر ،هندیجان ،امیدیه ،آغاجاری ،بهبهان ،دشت آزادگان ،شادگان ،کارون ،اهواز ،شوش ،رامهرمز ،باغملک،
ایذه ،گتوند ،شوشتر ،باوی ،اندیکا ،دزفول ،خرمشهر و آبادان اجرا شده است .وی گفت :برای اجرای این پروژهها مبلغ  ۲۷۰میلیارد ریال از محل
اعتبارهای عمرانی بنیاد مسکن استان هزینه شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان افزود :با اجرای این طرحها ،زمینه تثبیت جمعیت ،افزایش رفاه عمومی و ارتقای بهداشت عمومی روستاها فراهم
شده است.

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م معارفه سرپرس��ت جدید بنیاد مسکن
شهرستان رامشیر با حضور سیدمحسن میرساالری -معاون پشتیبانی بنیاد
مس��کن استان ،حسینی نژاد -فرماندار شهرس��تان و گروهی از مسئوالن
محلی برگزار ش��د و عل��ی آل ناصری فالحیه به عنوان سرپرس��ت بنیاد
مسکن شهرستان رامشیر معرفی شد.
در این مراس��م ،سیدمحس��ن میرس��االری ب��ر ضرورت تعامل بیش��تر
سرپرس��ت جدید بنیاد مسکن شهرستان رامش��یر با مدیران دستگاههای
اجرایی شهرستان و تسریع در تکمیل پروژههای عمرانی تأکید کرد.
در ادامه مجید حسینی نژاد با سپاس از تالشهای بنیاد مسکن ،خواستار
توجه بیشتر این نهاد برای محرومیت زدایی از روستاها شد.
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معارفه سرپرست بنیاد مسکن شهرستان رامشیر

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

تعداد  ۷۱طرح هادی روستایی در استان خوزستان به بهرهبرداری رسید

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان زنجان
آیت ا ...خاتمی :حماسه آفرینیهای رزمندگان اسالم در تک تک روزهای هشت سال دفاع مقدس
برگهای زرین تاریخ ایران اسالمی است
به گزارش روابط عمومی ،مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس با حضور
آیت ا ...خاتمی -نماینده ولیفقیه در استان ،امام جمعه شهر زنجان و حوزه
نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن استان ،مهندس خواجهای -مدیرکل
بنیاد مسکن استان ،کاظمی -مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
و گروهی از ایثارگران و رزمندگان این نهاد در موزه آثار شهدا برگزار شد.
در ابتدا آیت ا ...خاتمی با بیان مطالبی گفت :بعد از شکل گیری انقالب
اس�لامی ،هشت س��ال دفاع مقدس در برابر دش��منان افتخارآفرینترین
بخش حیات سیاس��ی ایران اس�لامی است .وی با اشاره به اینکه ،حماسه
آفرینیه��ای رزمندگان اس�لام در تک تک روزهای هش��ت س��ال دفاع
مقدس برگهای زرین تاریخ ایران اس�لامی اس��ت ،افزود :نقش نیروهای
نظامی باید با همان عظمت در تاریخ نگاشته شود و نقش مردم در قالب گروههای بسیجی نیز مکتوب شود.
امام جمعه شهر زنجان با بیان اینکه ،هشت ساله جنگ تحمیلی دانشگاهی بود که فرماندهان الیقی را تربیت و جاودانه کرد ،گفت :دست گرفتن
شمشیر مقاومت و ایستادگی ،طالب عزت بودن است و یکی از مسائل اساسی در هفته دفاع مقدس بیان افتخارها و دستاوردهای بسیار مهم است.

هیچ ثروتی سودمندتر از دانایی نیست -حضرت محمد(ص)
49

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نماینده ولیفقیه در اس��تان با یادآوری اینکه در هش��ت سال دوران دفاع مقدس اتفاقهای زیادی رخ داد که جوانان نسل امروز باید در جریان
این امور قرار گیرند ،افزود :تبیین هر موضوعی به ویژه موضوعی چون جنگ باید با استدالل بوده و به صورت تحلیل انجام شود.
گفتنی است؛ در پایان مراسم از برخی همکاران ایثارگر و بسیجی این نهاد تجلیل به عمل آمد.

کلنگ زنی اجرای طرح هادی روستای تاتارده
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ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مراس��م کلنگ زنی اجرای طرح هادی روس��تای
تاتارده بخش افشار شهرستان خدابنده با حضور مهندس حسینی -نماینده مردم
شهرستان خدابنده در مجلس شورای اسالمی ،امام جمعه شهر گرماب و مهندس
محسنی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان خدابنده صورت گرفت.
ای��ن پروژه با اعتباری بیش از س��ه میلیارد ریال ازمحل اعتبارهای اس��تانی و
مشارکت دهیاری کلنگ زنی شد.

امضای تفاهم نامه همکاری بین بنیاد مسکن استان و صندوق کارآفرینی امید استان

به گزارش روابط عمومی ،طی هماهنگیهای به عمل آمده ،عبداللهی-
مدیر صندوق کارآفرینی امید اس��تان با مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد
مسکن استان در زمینه انعقاد تفاهم نامه همکاری به منظور توسعه اشتغال
پایدار دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدا مهندس خواجهای گفت :با توجه به وجود ظرفیت اشتغال زایی و
به منظور توسعه اشتغال پایدار در چارچوب طرح توسعه پایدار منظومههای
روستایی استان و حمایت از افراد توانمند و کارآفرین با هدف ایجاد کسب و
کارهای خرد و کوچک پایدار ،با اولویت تولید بدون کارخانه در محیطهای
کوچ��ک خانگی به ویژه مناطق محروم و کمتر برخوردار ،این تفاهم نامه
فی مابین صندوق کارآفرینی امید استان و بنیاد مسکن منعقد میشود.
در ادامه عبداللهی به تعامل مطلوب با بنیاد مسکن در زمینه اجرای هر چه بهتر این تفاهم نامه تأکید کرد و گفت :پس از انتخاب روستای هدف
توس��ط بنیاد مس��کن و معرفی متقاضیان دریافت تس��هیالت ،صندوق ،ارزیابیهای الزم فنی و اقتصادی را انجام داده و در صورت تأیید نهایی،
اقدام به ثبت نام ،تشكیل پرونده و پرداخت تسهیالت مطابق با ضوابط خود مینماید.

نشست مشترک مدیرکل بنیاد مسکن استان با فرماندار
به گ��زارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس رحمان��ی ه��زار رود -فرماندار
شهرس��تان س��لطانیه با مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مسکن استان
دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدا مهندس خواجهای به تشریح عملکرد این نهاد در سطح روستاها
اش��اره کرد و گفت :بنیاد مسکن به عنوان نهادی که پس از انقالب ایجاد
شده ،سهم بس��زایی در خدمت رسانی به کشور به ویژه روستاییان داشته
اس��ت .وی ادامه داد :رسیدگی به محرومین و مستضعفین ،توسعه عدالت
اجتماعی ،بستر س��ازی برای سازندگی کشور از جمله نکات اساسی است
ک��ه گس��تره این ماموریت از جان��ب امام خمینی (ره) ب��ر عهده این نهاد

البته به کسی که خواهان تو نیست عالقمند مباش -امام علی(ع)
50

توانسته در اقدامهای خود در زمینه عمران و آبادانی روستاها موفق عمل نماید ،گفت :فعالیتهای بنیاد مسکن به ویژه
در حوزه عمران روس�تایی و اجرای طرحهای توسعهای در زمینه راستای توانمندسازی روستاییان و تقویت زیرساختها
در روستاها کام ً
ال مشهود است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مقدس گذاشته شد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به اینکه ،این نهاد در سطح شهرستانها به ویژه شهرستان سلطانیه در زمینه خدمت رسانی به محرومین
فعالیتهای مهمی داش��ته اس��ت ،افزود :تعداد کل واحدهای مس��کونی روس��تایی این شهرس��تان  6274واحد بوده که از این تعداد  47درصد
مقاومسازی شده اند.
در ادامه مهندس رحمانی هزار رود با بیان اینکه ،بنیاد مس�کن اس�تان از طریق ایجاد بس�تر و زمینههای مناسب به خوبی

وی در ادامه بر گسترس تعاملها بین این دو مجموعه به ویژه در زمینه تأمین مسکن محرومین تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی ،تعداد  310واحد مس��کونی بازس��ازی شده از حوادث
بارندگی س��ال  ،98در روستای سهندعلیا شهرس��تان ماهنشان با حضور مهندس
نوری -فرماندار ،مهندس موس��وی -معاون بازس��ازی و مس��کن روس��تایی بنیاد
مس��کن اس��تان ،نصیری -مدیر مشارکتهای مردمی و حس��اب  ۱۰۰امام (ره) و
مهندس نجفلی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان ماهنشان به طور همزمان افتتاح
شد.
همچنین پروژه آس��فالت ریزی معابر روس��تاهای کوس��ج علی��ا بخش انگوران
شهرستان ماهنشان با اعتباری به مبلغ  2میلیارد و  200میلیون ریال ،روستای بلند
پرچین با اعتباری به مبلغ  900میلیون ریال و روستای آقکند با اعتباری به مبلغ  2میلیارد و  560میلیون ریال با مشارکت دهیاری افتتاح شدند.

شماره  | 179مهـر 99

افتتاح همزمان تعداد  ۳۱۰واحد مسکونی

بهرهبرداری از اجرای طرح هادی روستاهای سعید آباد و چسب
به گزارش روابط عمومی ،طرح هادی روس��تاهای س��عید آباد و چسب
شهرستان ایجرود با حضور مهندس فتحی -فرماندار ،امام جمعه ،بخشدار
و مهندس تقی بیگلو -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ایجرود به بهرهبرداری
رسید.
پروژه اجرای طرح هادی روستای سعیدآباد با اعتباری بیش از  6میلیارد و
 500میلیون ریال و اجرای طرح هادی روستای چسب نیز با اعتباری بیش
از  4میلیارد و  900میلیون ریال با مشارکت دهیاری به بهرهبرداری رسیدند.

بهرهبرداری از پروژه اجرای طرح هادی روستاهای شهرستان طارم
به گزارش روابط عمومی ،پروژه اجرای طرح هادی روس��تای رزه بند و
مسکن مهر چورزق به مساحت  5000مترمربع با حضور مهندس صفری-
فرماندار ،امام جمعه و مهندس محمدی -رئیس بنیاد مس��کن شهرستان
طارم به بهرهبرداری رسید.
همچنی��ن یک واحد مس��کونی به صورت نمادی��ن در بخش چورزق از
محل اعتبارهای بهس��ازی مسکن روس��تایی افتتاح و پروژه اجرای طرح
هادی روس��تای ولیس شهرستان طارم نیز با اعتباری بیش از  2میلیارد و
 ۳۰۰میلیون ریال با مشارکت دهیاری کلنگ زنی شد.

کسی که مزه رنج و سختی را نچشیده نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد -امام موسی کاظم(ع)
51

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

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

به گ��زارش روابط عمومی ،ناص��ری آذر -مدیرکل اداره ثبت اس��ناد و
امالک اس��تان با مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در
مورد صدور س��ند برای واحدهای مس��کونی شهری و روستایی و نیز رفع
مشکالت موجود دیدار و گفتگو کردند.
در ابت��دا مهندس خواجهای با بی��ان اینکه تاکنون تعاملهای مطلوبی با
اداره ثبت اس��ناد و امالک در زمینه صدور س��ند برای واحدهای ش��هری
و روس��تایی صورت گرفته اس��ت ،گفت :تاکنون تعداد  64321فقره
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سند برای واحدهای مسکونی روستایی به میزان  69/4درصد
در اس�تان با همکاری اداره ثبت اس�ناد و امالک صادر ش�ده
که این میانگین در س�طح کش�ور  62/3درصد اس�ت که در
این زمینه اس�تان زنجان باالتر از میانگین کش�وری قرار دارد.

وی افزود :همچنین تعداد  7205فقره س��ند نیز برای واحدهای مسکونی
شهری صادر شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در ادامه بر گسترش تعاملهای بین دو مجموعه تأکید کرد.
س��پس ناصری آذر با قدردانی از حضور مدیرکل بنیاد مس��کن استان گفت :مجموعه ثبت اس��ناد و امالک هیچ گاه بنیاد مسکن را از خود جدا
نمیداند و آمار اس��ناد صادره طی س��الیان اخیر نشان از جایگاه بنیاد مسکن و اعتماد دوطرفه دارد .وی از وجود وجه اشتراکهای بین دو دستگاه
سخن گفت و اقدامهای بنیاد مسکن در عمران روستاها را بسیار مناسب دانست.

دیدار مهندس برزگر با مهندس خواجهای

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس برزگر -رئیس بس��یج مهندس��ین
اس��تان با مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار و گفتگو
کرد.
در ابتدا مهندس خواجهای با تش��ریح فعالیتهای بنیاد مسکن در سطح
روس��تاها ،بسیج و بنیاد مس��کن را از نهادهای انقالبی تأثیرگزار در جامعه
دانست و گفت :مجموعه بسیج ،تاکنون در زمینههای گوناگون با همیاری
روس��تاییان و تعامل مطلوب با دستگاههای اجرایی ،گامهای مؤثری برای
عمران ،آبادانی و رفاه مردم برداشته است .وی با تأکید بر اینکه ،با فراهم
نمودن زیرس��اختهای الزم و تعامل ویژه با مجموعه بس��یج میتوان در
توس��عه و آبادانی جامعه و ارائه خدمات به قش��رهای کم درآمد به ویژه در
س��طح روستاها گامهای مؤثری برداش��ت ،ادامه داد :بنیاد مسکن همانند
بس��یج همواره خدمت رسانی به محرومین و نیازمندان را از اساسی ترین
وظایف خود میداند.
در ادامه مهندس برزگر ،با بیان اینکه بنیاد مس��کن اس��تان با ورود به عرصه خدمت رس��انی در روستاها ،به ویژه مناطق دور افتاده و محروم به
خوبی توانس��ته در اس��تقرار عدالت اقتصادی ،اجتماعی و توس��عه اقتصاد روستایی مؤثر واقع شود ،تصریح کرد :بسیج در هر مقطعی از چهل سال
گذشته انقالب ،با رویکرد استراتژیک و کارکرد راهبردی ،در صحنههای مختلف اعم از فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و نظامی حضوری
فعال و مؤثر داش��ته اس��ت .وی در ادامه آمادگی این مجموعه را جهت گسترش تعاملها با بنیاد مسکن در زمینه ساخت مسکن برای محرومین
به ویژه در روستاها و استفاده از ظرفیت مهندسین این مجموعه اعالم نمود.

همانا وفای به پیمانها و دفاع از اهل و عیال ،از جوانمردی است -امام علی(ع)
52

بازدید از پروژه جاده کرند

بنابر گزارش روابط عمومی ،دکتر مطهری -نماینده مردم شهرستانهای
گرمسار ،آرادان و ایوانکی در مجلس شورای اسالمی با مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان و مسئولین محلی از پروژه جاده کرند بعد از
زیرگذر راه آهن بازدید کردند.
در ای��ن بازدی��د مهندس فالحی گزارش��ی در مورد ش��یوه و چگونگی
پیش��رفت پروژه ارائه نمود و در ادامه به راهکارهای مناسب برای سرعت
بخشیدن به اجرای پروژه پرداخته شد.

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست بررسی مسائل و مشکالت روستای
الس��جرد از توابع شهرستان سرخه با حضور مهندس فالحی -مدیرکل و
معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن اس��تان ،مهندس ایمانی فوالدی-
بخشدار مرکزی س��رخه ،مدیر بنیاد مسکن شهرستان سمنان و مسئولین
محلی روستا در بنیاد مسکن برگزار شد.
در ابت��دا مهن��دس فالحی با بی��ان مطالبی گفت :این نهاد از نشس��ت
مس��ئولین محلی روس��تاها به منظور بررسی و تس��ریع در رفع مشکالت
روس��تاها استقبال میکند .وی در ادامه خواس��تار تسریع در بررسی موارد
مطروحه شد.
در ادامه مقرر ش��د بنیاد مس��کن نس��بت به برداش��ت س��ه معبر مورد
درخواست شورای اسالمی روستا اقدام و پس از تأیید نقشه از طرف بخشداری و دهیاری ،نسبت به تعریض و اجرا اقدام گردد.
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نشست بررسی مشکالت روستای السجرد

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان سمنان

نشست کمیته مغایرتهای غیر اساسی طرح هادی روستایی

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کمیته مغایرتهای غیر اساس��ی
طرح هادی روس��تاهای شهرستانهای سمنان و سرخه با حضور مهندس
فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،مهندس ترکمانی -مدیرکل دفتر
فن��ی ،امور عمرانی و حم��ل و نقل و ترافیک اس��تانداری ،فاطمه ایمانی
فوالدی -بخش��دار مرکزی سرخه ،اعضای کارگروه شامل معاون عمران
روستایی بنیاد مسکن استان و کارشناسان مربوطه ،نمایندگان امور اراضی
جهادکشاورزی ،س��ازمان مسکن و شهرس��ازی ،فرمانداری و بخشداری
برگزار شد.
این نشس��ت به منظور بررس��ی تع��داد  ٣۵فقره پرون��ده متقاضیان در
روس��تاهای آبخوری ،جام ،خیرآباد ،عال و حس��ن آباد شهرس��تان سمنان
و روس��تاهای ایج ،امامزاده عبداله ،افتر ،اروانه ،الس��جرد ،بیابانک و مومن آباد شهرستان سرخه تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمهای
الزم اتخاذ شد.

هرگاه تبهکار ستوده شود عرش میلرزد و پروردگار خشمگین میشود -حضرت محمد(ص)
53

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر استان
بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست مشترکی با حضور مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان و صمدی -مدیرعامل بانک قرض الحسنه
مهر اس��تان به منظور بررس��ی م��واردی برای تس��هیل در روند پرداخت
تس��هیالت به متقاضیان در زمین��ه اجرای موافقت نامه ف��ی مابین بنیاد
مسکن و بانک قرض الحسنه مهر در استان برگزار شد.
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دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با مدیرکل منابع طبیعی استان
بنابر گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس فالحی -مدیرکل
بنیاد مسکن و مهندس مرادی حقیقی -مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس فالحی با بیان مطالبی ابراز امیدواری کرد که
با تعامل هرچه بیش��تر زمینه خدمت رس��انی مطلوب به روستاهای استان
فراهم گردد.
در ادامه به بررس��ی موارد مش��ترک در مورد تملک زمین روس��تایی به
منظور تأمین مسکن جوانان در روستاها پرداخته شد.

نشست مشترک با سرپرست فرمانداری شهرستان گرمسار

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست مشترکی با حضور مهندس فالحی-
مدیرکل و مهندس حسینی -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان،
متقی -مدیرکل امور سیاسی و انتخابات استانداری و سرپرست فرمانداری
شهرستان گرمسار و حسنی -بخشدار مرکزی شهرستان گرمسار در بنیاد
مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس فالحی گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مسکن در سطح
شهرها و روستاهای استان ارائه نمود.
در ادامه به بررس��ی مس��ائل مرتب��ط با پروژههای عمرانی روس��تاهای
شهرستان گرمسار پرداخته شد.

نشست مدیران کل بنیاد مسکن و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و مسعودیان راد -مدیرکل کمیته امداد امام خمینی
(ره) اس��تان و معاونین مربوطه به منظور بررس��ی فعالیتهای انجام ش��ده در مورد تفاهم نامه تأمین مسکن ایتام تحت پوشش کمیته امداد امام
(ره) برگزار شد.
در زمینه این تفاهم نامه مقرر است برای تعداد  ١١نفر از ایتام ،واحد مسکونی در روستاهای استان ساخته شود که از این تعداد  ٩نفر دارای زمین

آنچه را دوست نداری درباره ات گفته شود تو نیز مگو -امام علی(ع)
54

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس فالحی -مدیرکل
بنیاد مسکن استان ،ایزدپور -مدیرکل سازمان بهزیستی استان و معاونین
مربوط��ه به منظور بررس��ی اقدامهای صورت گرفت��ه در مورد تفاهم نامه
تأمین مس��کن خانوارهای دارای دو فرد معلول تحت پوش��ش بهزیستی
برگزار شد.
در زمینه این تفاهم نامه مقرر شد تعداد  ٣٧واحد مسکونی در روستاهای
اس��تان س��منان ساخته ش��وند که از این تعداد  ١٩واحد به اتمام رسیده و
مابقی در دست اقدام و اجرا میباشند.
در ادامه به بررس��ی تفاهم نامه تأمین مس��کن خانوادهه��ای ایتام فاقد
مس��کن مناسب تحت پوشش بهزیس��تی پرداخته شد .در این تفاهم نامه
مقرر شد تعداد  10واحد مسکونی ساخته شوند که در مرحله شناسایی متقاضیان توسط سازمان بهزیستی و معرفی به بنیاد مسکن میباشند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مدیران کل بنیاد مسکن و سازمان بهزیستی استان در مورد تفاهم نامه همکاری مشترک
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به بنیاد مسکن معرفی و جهت دریافت پروانه ساختمانی اقدام نمودهاند .به متقاضیان گروه هدف عالوه بر تسهیالت بانکی ارزان قیمت از محل طرح
ویژه بهس��ازی مسکن روس��تایی مبلغ  ۵0٠میلیون ریال کمک بالعوض
پرداخت میگردد ،همچنین در این نشس��ت به بررسی تفاهم نامه ساخت و
تکمیل واحدهای نیمه تمام مددجویان کمیته امداد امام (ره) پرداخته شد که
مقرر است تعداد  ۵٠واحد مسکونی برای مددجویان ساخته شود.
مهندس فالحی با اشاره به اینکه در جریان حادثه سیل و رانش در سال
 ٩٨به تعداد  ١٠٢نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان بیش
از  20میلیارد ریال تس��هیالت و بیش از  10میلیارد ریال کمک بالعوض
پرداخت گردیده است گفت :اتمام ساخت واحدهای مسکونی تا پایان سال
جاری مورد تأکید بوده و بنیاد مسکن آمادگی هرگونه همکاری و استفاده
حداکث��ری از ظرفیتها برای رس��یدن به اهداف تفاهم نامه مش��ترک در
استان و شهرستانهای تابعه را دارد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان سیستان و بلوچستان
افتتاح شهر تفتان و بهرهبرداری از قطعه یک جاده دلگان به بزمان
به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور اس��تاندار ،فرمانداران و
مقامات محلی افتتاح ش��هر تفتان و بهرهبرداری از قطعه یک جاده دلگان
به بزمان ،برگزار شد.
در این مراس��م استاندار با اش��اره به ظرفیت شهرهای جدیدالتأسیس ،از
تفتان به عنوان قطب کانی و کشاورزی استان یاد کرد.
گفتنی اس��ت قطع��ه یک جاده دلگان به بزمان ب��ا اعتباری بیش از 30
میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.

هیچ چیز آماده و نقدی را به امید بیشتر از آن در خطر مینداز -امام علی(ع)
55

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری از طرحهای عمرانی شهرستان سرباز

به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت هفته دولت همزمان با افتتاح رسمی شهرستان سرباز در جنوب استان ،طرحهای عمرانی این شهرستان
به بهرهبرداری رسید.
مهندس صفی پور -قائم مقام مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در مراسم افتتاحیه رسمی شهرستان سرباز که با حضور استاندار ،معاونین استاندار،
دکتر عرب -رییس س��ازمان مدیریت و برنامهریزی اس��تان ،نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی و سرپرست ادارهکل راهداری و حمل و
نقل جادهای جنوب ،برگزار شد ،ضمن تشریح نقش ایجاد شهرهای جدید به عنوان هسته توسعه مناطق کم برخوردار ،به بیان فعالیتهای بنیاد
مسکن در توسعه شهرهای کم جمعیت و ...پرداخت.
مهندس صفی پور همچنین با استفاده از فرصت حضور فرمانداران و دهیاران منطقه ،خواستار همکاری و مساعدت این نهادها در تأمین نیروی
اجرایی و ماشینآالت مورد نیاز پروژههای عمرانی شد.
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مراسم افتتاح شهرستان دشتیاری و معرفی اولین فرماندار این شهرستان

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م افتتاح شهرس��تان دشتیاری و معرفی
اولی��ن فرماندار این شهرس��تان با حض��ور مهندس موهبتی -اس��تاندار،
مهندس س��عیدی -نماینده مردم حوزه انتخابیه چابهار در مجلس شورای
اس�لامی ،معاونین استانداری ،رئیس سازمان مدیریت برنامهریزی استان،
گروهی از مدیران دس��تگاههای اجرایی استان و معتمدین این شهرستان
برگزار ش��د و مهندس ع��ادل عفتی به عنوان فرماندار جدید شهرس��تان
دشتیاری معرفی شد.
در این مراس��م مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان با تشریح
فعالیتهای بنیاد مس��کن در جنوب استان ،به بیان ویژگیهای طرح ملی
ساماندهی حاشیه چابهار و تأثیر آن بر زندگی بخش کثیری از جمعیت این
قطب اقتصادی و گردشگری و نقش آن در اشتغال و ایجاد مدل مناسب توسعه شهری در جنوب ایران ،اشاره کرد.
مهندس منبتی ضمن یادآوری گستردگی خسارتهای وارده در سیل دی ماه  98به زیرساختهای شهری و روستایی استان ،با تأکید بر تبدیل
این ضایعه به فرصتی ارزش��مند برای عمران اس��تان ،بر عزم جدی خود و مجموعه مدیران بنیاد مس��کن اس��تان برای جذب اعتبارهای سیل و
بازسازی و ساخت تعداد  16250واحد مسکونی روستایی ،تهیه  148طرح هادی و اجرای  56طرح هادی روستایی از محل اعتبارهای تخصیص
یافته سیل به استان اشاره کرد و از کلیه دستگاههای اجرایی ،فرمانداران و دهیاران برای یاری رساندن به تکمیل پروژههای عمرانی و جلوگیری
از بازگشت اعتبار ،درخواست مساعدت کرد.
همچنین در این مراسم استاندار با تأکید بر نقش ارزشمند بنیاد مسکن استان در توسعه این منطقه از تالشهای مهندس منبتی در این زمینه
قدردانی نمود.

بنیاد مسکن استان در جمع برگزیدگان جشنواره شهید رجایی استان

به گزارش روابط عمومی ،در جمع برگزیدگان جش��نواره ش��هید رجایی
استان ،از بنیاد مسکن استان سیستان و بلوچستان به عنوان دستگاه نمونه
خدمت رسان قدردانی شد.
در این مراسم که با حضور مهندس موهبتی -استاندار ،دکتر زینی وند-
معاون سیاس��ی ،دکتر ثریا سیدزاده -معاون توسعه مدیریت و منابع ،دکتر
ماندانا زنگنه -معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری و کلیه مدیران
دستگاههای اجرایی شرکت کننده در جشنواره شهید رجایی برگزار شد ،با
اهداء لوح تقدیر از بنیاد مسکن استان به عنوان نماد خدمت و تالش در عرصه عمران و آبادانی استان ،قدردانی شد.
سپس منیره نوری صادق -معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان به نمایندگی از مهندس منبتی لوح سپاس را از استاندار دریافت کرد.

عاقلترین مردم ،باحیاترین آنهاست -حضرت علی(ع)
56

به گزارش روابط عمومی ،بهرهبرداری از یک واحد مسکونی روستایی به
نمایندگی از تعداد  100واحد مسکونی قابل افتتاح در شهرستان کنارک از
مجموع تعداد  2200واحد در حال س��اخت از محل بازسازی و تعداد 325
واحد مس��کن محرومین ،با حضور اس��تاندار و معاونین استاندار ،مهندس
منبتی -مدیرکل و مهندس محمد جعفری -معاون عمران روستایی بنیاد
مس��کن اس��تان و مهندس صفی پور -قائم مقام مدیرکل بنیاد مس��کن
استان انجام شد.

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،پروژههای قابل بهرهبرداری بنیاد مس��کن
شهرس��تان خاش با حضور مقامات مسئول و رؤسای سازمانها و ادارهها
مورد افتتاح قرار گرفت.
در این مراسم که مهندس حسین زهی -نماینده مردم شهرستان خاش
در مجلس ش��ورای اسالمی ،فرماندار شهرستان ،معاون عمرانی فرماندار،
بخشدار بخش مرکزی ،فرمانده سپاه شهرستان خاش ،گروهی از مدیران
دس��تگاههای اجرایی شهرستان و مس��ئوالن محلی حضور داشتند ،تعداد
 ۴۰فقره س��ند روستایی در شهر اس��ماعیل آباد این شهرستان به مالکین
اعطا شد.
همچنین با حضور مسئولین سیاسی و نظامی شهرستان در روستای افتخارآباد شهرستان خاش تعداد  ۴۰واحد مسکونی از محل اعتبارهای طرح
بازسازی از مجموع  288واحد مسکونی در حال ساخت توسط بنیاد مسکن شهرستان خاش به بهرهبرداری رسیدند.
در پایان مهندس جنگی زهی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان خاش یکی از برنامههای خاص س��ال  99این بنیاد را تحویل مس��کن روستایی
دانست و گفت :این مهم به صورت ویژه در دستور کار بنیاد مسکن شهرستان قرار گرفته است.
همچنین با حضور مسئولین یادشده مراسم کلنگ زنی تعداد  ۳۰۰واحد مسکونی از محل اعتبارهای مسکن محرومین سال  ۹۹و بهرهبرداری
از  ۱۰واحد مسکونی محرومین در روستای نابهری بخش ایرندگان شهرستان خاش انجام شد.
در پایان مهندس محمد جعفری -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان با حضور در نشست شورای اداری شهرستان که در بخش ایرندگان
تشکیل شد ،به مطالبات مردم در موضوعهای مربوط به بنیاد مسکن پاسخ داد.
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افتتاح پروژههای بنیاد مسکن شهرستان خاش

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری از یک واحد به نمایندگی از  100واحد مسکونی

بهرهبرداری از طرح هادی روستای کنت

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،در مراس��می با حضور حس��نی -فرماندار،
معاونین فرماندار و فرمانده سپاه شهرستان سیب و سوران ،فرمانده نیروی
انتظامی ،شهرداران سیب و سوران ،بخش هیدوج ،کلیه مدیران ادارههای
تابعه شهرس��تان و اعضای شورای اسالمی و دهیاران بخش هیدوچ طرح
هادی روستای کنت از بخش هیدوج شهرستان سیب و سوران به مساحت
 ۱۱000مترمربع و اعتب��ار  8میلیارد ریال از محل اعتبارهای قیر رایگان،
به بهرهبرداری رسید و در ادامه از خدمات شایسته بنیاد مسکن شهرستان
به مدیریت مهندس توکل در اجرای طرحهای هادی و س��اخت مس��کن
روستایی ،قدردانی شد.

سه چیز است که با آنها غربت نیست :ادب نیکو ،خودداری از آزار رساندن و
دوری از شک و تردید -امام صادق(ع)
57

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری از پروژههای بازسازی ستاد قصرقند

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس پاك اندیش-
فرماندار شهرس��تان قصرقند ،مهندس صادقی -معاون عمرانی فرماندار،
مهندس بلیده -بخشدار مركزی ،مهندس چاكرزهی -رییس دفتر نماینده
مجلس ش��ورای اسالمی ،شهردار ،رییس و اعضای شورای شهر قصرقند
و اعضای ش��ورای اداری پروژههای بازسازی س��تاد قصرقند در روستای
حمیری از توابع بخش مركزی این شهرستان به بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م تعداد  ۳واحد قابل افتتاح در این روس��تا به نمایندگی از
تعداد  ۷۰واحد قابل واگذاری از مجموع تعداد  ۱۸۰۰واحد در حال ساخت
در شهرستان قصرقند ،به بهرهبرداری رسیدند.
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بهرهبرداری از پروژه آسفالت سرد روستای چاهوک

به گ��زارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور فرماندار شهرس��تان
مهرس��تان ،معاونین ،بخش��دار بخ��ش مرکزی و اعضای ش��ورای اداری
شهرس��تان ،پروژه آسفالت سرد روس��تای چاهوک از توابع بخش مرکزی
شهرستان مهرستان به مساحت  15000مترمربع و اعتبار  13میلیارد ریال
به بهرهبرداری رسید.
همچنین تعداد  90واحد مس��کونی روس��تایی از اعتبارهای محرومین و
بازس��ازی س��یل از مجموع  550واحد در حال ساخت به متقاضیان واگذار
شدند.

بهرهبرداری از آسفالت معابر روستای سنجرانی

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می پروژه آس��فالت معابر روستای سنجرانی شهرستان هیرمند به مساحت ۹۰۰۰مترمربع و اعتباری بیش از
 ۶میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م که به نمایندگی از س��ه پروژه آس��فالت بخش مرکزی شهرس��تان هیرمند افتتاح گردید ،فرماندار ،معاونین و بخش��دار مرکزی
شهرس��تان هیرمند (زابل) حضور داش��تند و از فعالیتهای بنیاد مسکن استان در نهضت آس��فالت معابر روستایی استان در سال جاری تجلیل به
عمل آمد.

بهرهبرداری از تعداد  100واحد مسکونی روستایی در شهرستان ایرانشهر

به گزارش روابط عمومی ،تعداد  100واحد مسکونی روستایی در شهرستان ایرانشهر به بهرهبرداری رسیدند.
همچنین با حضور دکتر کوثری -فرماندار شهرس��تان ایرانش��هر ،دکتر برش��ان -بخشدار مرکزی ایرانش��هر ،مهندس سایبانی -معاون عمرانی
فرماندار ،رؤس��ای مجموعه اداری شهرس��تان ،مهندس برهانی رییس ش��ورای بخش و اعضای شوراهای اسالمی ش��هر و روستاهای منطقه از
واحدهای احداثی بنیاد مسکن شهرستان در روستای آبادان بازدید و یک واحد مسکونی به صورت نمادین افتتاح شد.
س��پس با حضور مهندس صفی پور -قائم مقام مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،طرح هادی روستای سرزه با اجرای  12000مترمربع زیرسازی و
آسفالت و اجرای  3500مترمربع جدول گذاری ،به بهرهبرداری رسید.
گفتنی اس��ت بنیاد مس��کن شهرستان ایرانش��هر از مجموع تعداد  700واحد مسکونی بازس��ازی ،تعداد  100واحد آماده واگذاری به متقاضیان
روستایی دارد و کلیه  658واحد مسکن محرومین تعهد شده بنیاد شهرستان به بهرهبرداری رسیده اند.

هیچ پاکدامنی همانند خودداری (از گناه) نیست -حضرت محمد(ص)
58

به گ��زارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور فرماندار شهرس��تان
راسک ،معاون برنامهریزی فرماندار ،مسئولین دستگاههای اجرایی ،اعضای
شورای اسالمی بخش پیشین ،گروهی از معتمدین و مردم روستای مشاع
مکران تعداد  10واحد مس��کونی در روستای مکران به نمایندگی از 100
واحد در شهرستان راسک به بهرهبرداری رسیدند.
گفتنی اس��ت تعداد  1557واحد مسکونی از محل اعتبارهای بازسازی و
مسکن محرومین در شهرستان راسک در حال ساخت است که همین امر
موجب ارتقاء شاخص مسکن در منطقه گردیده است.
در این مراسم فرماندار شهرستان راسک از فعالیتهای بنیاد

بررسی وضعیت مردم روستای جون آباد

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن اس��تان،
دکت��ر صباغیان -معاون حقوقی و پارلمانی کمیته امداد کش��ور ،مهندس
صفیپ��ور -قائم مقام مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس قیصری-
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان زاهدان ،بهریار -مشاور مدیرکل ،مهندس
موهبتی -نماینده بنیاد مس��کن در شهرس��تان میرج��اوه ،پاکزاد -معاون
عمرانی فرماندار شهرس��تان و عب��ادی -مدیرکل کمیته امداد اس��تان با
فرماندار دیدار کردند.
در ابتدا مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان همکاری مردم را
در موضوعهای مختلف با اهمیت عنوان کرد و در ادامه از اس��تقرار شعبه
بنیاد مسکن در شهرستان میرجاوه خبر داد.
س��پس فرماندار نیز با برش��مردن قابلیتهای شهرس��تان ،از عبور و حضور زائران کشورهای همس��ایه به عنوان فرصت یاد کرد .وی همچنین
خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد مسکن استان را ارزنده و اثرگذار خواند.
در ادامه دکتر صباغیان ابراز امیدواری کرد که با توجه به ظرفیتهای موجود در کمیته امداد و بنیاد مسکن استان مشکالت موجود در روستای
جون آباد برطرف شود و نقش دیگر دستگاهها را نیز در این موضوع بسیار با اهمیت خواند.
در پایان مسئولین از روند ساخت زائر سرای شهر مرزی میرجاوه که به همت آستان قدس رضوی در حال ساخت است بازدید کردند.
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مس�کن در آبادانی منطقه قدردانی و اظهار کرد احترام به س�لیقه و فرهنگ بومی مردم در کنار ساخت مسکن مقاوم از
ویژگیهای بارز این واحدهای احداثی میباشد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری از تعداد  100واحد مسکونی روستایی در شهرستان راسک

بازدید فرماندار از طرحهای در حال اجرای بنیاد مسکن
به گ��زارش روابط عموم��ی ،دکتر ضیاءالحق هاش��م زه��ی -فرماندار
شهرس��تان نیکش��هر و معاون عمرانی ،بخش��دار مرکزی و اعضا شورای
اداری شهرستان نیکشهر از پروژه کفسازی روستای هیچان و نیز از پروژه
 473واحدی مسکن محرومین که در سطح روستاهای شهرستان نیکشهر
در حال ساخت است ،بازدید کردند.

به کسی که تو را امین خود نموده است خیانت مکن هر چند او به تو خیانت کرده باشد -امام علی(ع)
59

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

انتخاب بنیاد مسکن شهرستان مهرستان به عنوان دستگاه اجرایی برتر
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به گزارش روابط عمومی ،بنیاد مس��کن شهرس��تان مهرس��تان توسط
فرمانداری این شهرس��تان به عنوان دس��تگاه اجرایی برت��ر انتخاب و در
مراسمی از مدیر و كاركنان آن قدردانی به عمل آمد.
در این مراس��م که با حضور مهندس دهواری -فرماندار ،معاون سیاسی،
معاون عمرانی و اعضای ش��ورای اداری شهرس��تان مهرستان برگزار شد
از فعالیتهای بنیاد مس��كن در ارتقای ش��اخصهای توس��عه ش��هری و
روستایی ،تجلیل شد.
بنیاد مس��كن در شهرستان مهرستان ،در دو فاز ،در حال اجرای عملیات
س��اخت تعداد  ٦٥پرونده مس��کن اقدام ملی میباش��د كه عملیات تأمین
زمین و نقش��ههای اجرایی آن تكمیل گردی��ده و تعداد  ٥واحد از فاز اول
آن در مرحله اجرای فونداسیون قرار دارد.
همچنین بنیاد مسکن این شهرستان در سال جاری اجرای دو طرح هادی روستاهای چاهوك و مولتان را در برنامه دارد كه طرح هادی روستای
چاهوك به بهرهبرداری كامل رسیده است همچنین تعداد  ٤٠واحد مسکونی روستایی در این شهرستان به بهرهبرداری رسید.

افتتاح یک واحد مسکونی به نمایندگی از  80واحد مسکونی بازسازی شده در شهرستان دلگان
به گزارش روابط عمومی ،مراس��م بهرهبرداری از یک واحد مسکونی به
نمایندگی از  ۸۰واحدمس��کونی بازسازی شده و قابل بهرهبرداری از سیل
س��ال  ،98در روستای کالن ظهور شهرستان دلگان با حضور دکتر ماندانا
زنگنه -معاون اس��تاندار و فرماندار شهرس��تان دلگان ،رؤسای ادارههای
شهرستان و معتمدین محلی ،در روستای کالن ظهور برگزار گردید.
در این مراس��م از اقدامهای بنیاد مسکن در بازسازی تعداد  2250واحد
مسکونی روستایی در سطح شهرستان قدردانی شد.

افتتاح آسفالت روستای آسپیچ

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس بیجار -معاون
امور عمرانی اس��تانداری ،دکتر ش��هرکی -فرماندار شهرس��تان سراوان،
معاونی��ن فرماندار ،بخش��دار مرک��زی و تعدادی از مدیران دس��تگاههای
اجرایی ،پروژه  ۲۲000مترمربعی اجرای آس��فالت روستای آسپیچ واقع در
بخش مرکزی شهرس��تان س��راوان که با اعتباری به مبلغ  1میلیارد ریال
با مش��ارکت دهیاری و مبلغ  14میلیارد ریال از سوی بنیاد مسکن تکمیل
شده است ،افتتاح گردید.
در این مراس��م ،معاون امور عمرانی استانداری با برشمردن فعالیتهای
عمرانی بنیاد مسکن ،آن را در مسیر آبادانی روستاها بسیار سازنده خواند و
از تالشهای مدیرکل و همکارانش در سطح استان ،قدردانی کرد.

رها نمودن دنیا فضیلت است و رها نمودن گناهان واجب است -امام موسی کاظم(ع)
60

به گزارش روابط عمومی ،همزمان با ایام هفته دولت ،در مراسمی با حضور
مهندس شهرکی -فرماندار ،مهندس قلندر زهی -بخشدار مرکزی ،نادری-
رییس بنیاد شهید و مهندس دهواری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان سراوان،
طرح واگذاری زمین به خانواده ش��هدا و ایثارگران شهرستان ،با هدف تأمین
مسکن آبرومند برای ایثارگران آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور فرماندار شهرستان سراوان ،معاون
برنامهریزی فرماندار ،بخشدار مرکزی ،رییس شورای شهرستان ،رییس شورای بخش
و تعدادی از معتمدین محلی ،تعداد  24واحد مسکونی ساخته شده از محل اعتبارهای
بازسازی در روستای چاه الوی بخش مرکزی شهرستان سراوان به بهرهبرداری رسید
و به متقاضیان روستایی تحویل گردید.
بنیاد مس��کن شهرستان سراوان در س��ال جاری تعداد  400واحد مسکونی از محل
اعتبارهای بازسازی و  450واحد مسکن محرومین در سطح روستاهای شهرستان در
دست ساخت دارد که تاکنون از این تعداد  70واحد ،به بهرهبرداری رسیده اند.
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بهرهبرداری از واحدهای بازسازی روستای چاه الو

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

آغاز طرح واگذاری زمین به خانواده شهدا و ایثارگران

بهرهبرداری همزمان پروژه آسفالت و یک واحد مسکن محرومین شهرستان نیمروز
به گ��زارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور فرماندار شهرس��تان
نیمروز ،امام جمعه و اعضای ش��ورای اداری شهرس��تان ،پروژه آس��فالت
روس��تای عباس آباد شهرس��تان نیمروز و یک واحد مسکن محرومین ،به
صورت هم زمان به بهرهبرداری رسیدند.
با اجرای این پروژه تعداد  600خانوار ساکن روستای یاد شده از مزایای
این طرح برخوردار ش��دند .همچنین همزمان یک واحد مسکن محرومین
ب��ه نمایندگی از تعداد  680واحد در حال س��اخت از مح��ل این اعتبار در
سطح شهرستانهای زابل ،تحویل متقاضی روستایی گردید.

بهرهبرداری از تعداد  91واحد مسکن روستایی طرح

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،به مناس��بت هفته دولت بهرهب��رداری از تعداد
 91واحد مس��کن روس��تایی طرح محرومین روستای س��یف آباد بخش الشار
شهرس��تان نیکش��هر با حضور دکتر زین��ی وند -معاون سیاس��ی و اجتماعی
اس��تانداری ،دکتر هاش��مزهی -فرماندار ،حجتاالس�لام والمسلمین لطفیان
س��رگزی -امام جمعه شهرستان ،معاونین فرمانداری ،مبارکی -بخشدار الشار
و سایر اعضای شورای اداری شهرستان انجام شد.

حیا شخص از خودش نشانه ایمان است -حضرت علی(ع)
61

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری از طرحهای هادی روستایی شهرستان زهک

به گزارش روابط عمومی ،طرحهای هادی روس��تایی شهرس��تان زهک با اعتباری بیش از  22میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیدند که عالوه بر
رضایتمندی ساکنین روستاها ،زمینه توسعه گردشگری و اشتغال را در این مناطق فراهم آورده اند.
همچنین با حضور امام جمعه زهک ،معاونین فرماندار ،بخش��داران و مدیران دستگاههای اجرایی و اعضای شورای اداری شهرستان ،یک واحد
مس��کونی س��اخته شده از محل اعتبارهای بازسازی به نمایندگی از تعداد  40واحد آماده بهرهبرداری از مجموع  145واحد در حال ساخت در این
شهرستان ،افتتاح گردید.

واگذاری تعداد  70واحد مسکونی به متقاضیان در شهرستان نیکشهر
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به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور دکتر زینی وند -معاون سیاسی
و اجتماعی فرمانداری شهرستان نیکشهر ،امام جمعه شهر دهان ،بخشدار بخش
بنت و سایر اعضای شورای اداری شهرستان که در روستای کنارکمبان از توابع
بخش بنت شهرستان نیکش��هر برگزار شد تعداد  70واحد مسکونی محرومین
روستایی ساخته شده و به متقاضیان واگذار شد.
گفتنی اس��ت همچنین با حض��ور دکتر زینی وند ،تعداد  91واحد مس��کن
محرومین در روس��تای سیف آباد بخش الشار شهرستان نیکشهر و نیز تعداد
 55واحد مسکن محرومین دیگر در دهستان چاهان بخش مرکزی شهرستان
ب��ه بهرهبرداری رس��یدند که در مجموع تعداد  216واح��د از تعداد  473واحد
در حال ساخت از محل اعتبار محرومین ،به روستاییان نیکشهر واگذار شد.

کلنگ زنی اجرای طرح هادی روستای سیاه خان نارویی

به گزارش روابط عمومی ،مراسم کلنگ زنی اجرای طرح هادی روستای
س��یاه خان نارویی از توابع شهرستان زهک با حضور امام جمعه ،فرماندار،
معاونین ،بخش��داران ،فرمانده��ی انتظامی و کلیه مدیران دس��تگاههای
اجرایی شهرستان برگزار شد.
در ای��ن مراس��م امام جمع�ه شهرس�تان زهک ب�ا قدردانی از

فعالیتهای انجام ش�ده توسط بنیاد مس�کن شهرستان ،این
نه�اد را یک�ی از خ�ادم ترین دس�تگاههای اجرای�ی خواند و از
خدمات صورت گرفته در توسعه روستایی ،قدردانی کرد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان فارس
روستای نورآباد و کارکردهای توسعه روستایی با مشارکت بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کارشناس��ی بررسی مشکالت طرح
هادی در روس��تای نورآباد بخش وراوی شهرستان مهر با حضور امینی-
بخش��دار وراوی ،دکتر محم��دی -رئیس دفتر نماینده مجلس ش��ورای
اسالمی ،نعیمی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان مهر ،کارشناسان فنی
بنیاد مس��کن شهرس��تان و اعضای شورای اس�لامی و دهیاری روستای
نورآباد شهرستان مهر برگزار شد.
در ابتدا نعیمی تهیه ،اجرا و بازنگری در طرحهای هادی را ابزاری برای

کسی که به آنچه او را بس است قانع نشد هرگز به توانگری نمی رسد -امام موسی کاظم(ع)
62

افتتاح  280واحد طرح ویژه در سطح شهرستان اقلید با مشارکت بنیاد مسکن
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به گ��زارش روابط عموم��ی ،همزمان ب��ا هفته دولت با حض��ور عبدالرضا
قاس��مپور -معاون اس��تاندار ،دکتر س��یدعلیرضا حمیدی -سرپرست معاون
عمران روس��تایی بنیاد مسکن و گروهی از مس��ئوالن محلی این شهرستان
مراسم بهرهبرداری از  280واحد بهسازی شده طرح ویژه مسکن و همچنین
واحدهای آسیبدیده از سیل سال  98به صورت نمادین در روستای پهلوانی
شهرستان اقلید برگزار شد.
در این مراسم محسن اسالمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان اقلید گفت :در
این شهرس��تان تعداد  118واحد مسکن شهری و روستایی از تسهیالت طرح
ویژه بهس��ازی مسکن روستایی برخوردار ش��دهاند که برای این واحدها مبلغ
 35میلیارد و  400میلیون ریال تسهیالت و به همین میزان خودیاری متقاضیان هزینه شده است.
اس�لامی افزود :این واحدها از محل اعتبارها و تس��هیالت سالهای  97و  98دراین شهرس��تان بهسازی شده و اکنون در اختیار متقاضیان قرار
گرفته اند .وی در ادامه گفت :همچنین  162واحد مس��کونی آس��یبدیده از سیل و حوادث سال گذشته دراین شهرستان بهسازی شده که اکنون
دراختیار مالکان قرار گرفته اند ،همچنین برای بازس��ازی این واحدهای مس��کونی نیز مبلغ  68میلیارد و  40میلیون ریال تس��هیالت و به همین
میزان خودیاری متقاضیان هزینه شده است.
سپس عبدالرضا قاسمپور با قدردانی از فعالیتهای انجام شده برای توسعه روستایی بر لزوم بهره گیری از همه ظرفیتهای قانونی دراین عرصه
تأکید کرد .وی با بیان اینکه دولت با همه توان در خدمتگزاری به مردم به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار قرار دارد با اشاره به بهرهبرداری
از تعداد  843پروژه با اعتباری بیش از  17010میلیارد ریال در هفته دولت امس��ال گفت :در مجموع اعتبارهای دولتی ،تس��هیالت ،آورده مجری
و کمکهای خیرین به  35120میلیارد ریال میرسد.
در ادامه دکتر حمیدی گزارشی از طرحهای توسعه روستایی در استان فارس ارائه داد و با بیان اینکه امسال در هفته دولت تعداد  6طرح هادی
روس��تایی با اعتباری به مبلغ  19میلیارد و  500میلیون ریال به بهرهبرداری میرس��د گفت :این طرحها در شهرستانهای خرمبید ،نیریز ،کازرون و
شیراز اجراشده است.
در پایان نماینده مردم شهرس��تان اقلید در مجلس ش��ورای اسالمی و فرماندار شهرستان از تالشهای بنیاد مسکن برای خدمت به مردم مناطق
محروم قدردانی کردند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ش��تاب بخش��ی در توسعه روستایی دانست و گفت :روس��تای نور آباد از جمله مناطقی اس��ت که میتواند با بهره گیری از توانمندیهای توسعه
گامهایی ش��تابناک در این عرصه بردارد .وی در ادامه به تش��ریح عملکردهای بنیاد مسکن در حوزه بازسازی و مسکن روستایی و اقدامهایی که
برای توسعه روستاها دراین شهرستان صورت گرفته است.
سپس امینی و دکتر محمدی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن استفاده از ظرفیتهای قانونی برای توسعه بخش و روستاها را نیازمند همدلی
و مشارکت بین دستگاهی دانستند.

ف میان
افتتاح پروژه بهسازی روستای حکیمباشی نص 

بنابر گزارش روابط عمومی ،پروژه بهس��ازی روستای حکیمباشی نص 
ف
میان شهرس��تان کوهچنار با مش��ارکت بنیاد مس��کن و با صرف اعتباری
معادل  10میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا ظفر افشون -معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با ارائه
گزارشی از فعالیتهای دولت تدبیر و امید گفت :در حال حاضر در شهرستان
کوهچنار تعداد  12طرح با اعتباری بیش از  75میلیارد ریال افتتاح و کلنگ
زنی ش��د که تعداد  70نفر به صورت مس��تقیم در این طرحها مشغول به
کار میشوند.

صدقه ،خشم پروردگار را فرو مینشاند -حضرت محمد(ص)
63

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ظفرافشون پروژه ساخت و تکمیل سد تغذیه مصنوعی پایون را یکی از طرحهای مهم دانست و افزود :از این طرح حدود  2500هکتار از اراضی
کشاورزی به صورت مستقیم بهرهمند میشود.
وی با ارائه گزارشی از فعالیتهای اقتصادی دولت گفت :در دولت تدبیر و امید تعداد  2983فقره جواز تأسیس با سرمایه  655هزار و  553میلیارد
ریال و برای  73464نفر فرصت ش��غلی ایجاد ش��ده است ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار افزود :تعداد کل پروانههای بهرهبرداری صادر
شده  1777فقره با میزان سرمایه گذاری  302هزار و  697میلیارد ریال و ایجاد اشتغال  2554نفر بوده است.

روستاهای اکبر آباد و مبارک آباد و طعم توسعه روستایی
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به گزارش روابط عمومی در مراسمی با حضور مهندس عطا اهلل زمانی مدیر کل بنیاد مسکن استان معاون سیاسی ،امنیتی استانداری ،فرماندار
شهرستان بوانات و مدیران شهرستان بوانات برگزار شد و پروژههای عمرانی اجرایی توسط بنیاد مسکن از محل اعتبار سیل  98در روستای اکبر
آباد و مبارک آباد به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم مهندس زمانی گفت :با اعتباری بیش از 3500میلیون ریال جهت اجرای عملیات عمرانی در سطح مقطع  4200متر مربع در
سه محور در روستای اکبر آباد و اعتباری به مبلغ  3000میلیون ریال درروستای مبارک آباد جهت اجرای عملیات آسفالت در سطح  3800متر
مربع اقدام شده است که نسبت به افتتاح یک محور در هر روستا بطور نمادین و تحویل به اهالی برای بهرهبرداری اقدام شده است.
س��پس سید احمد احمدیزاده -معاون سیاس��ی،امنیتی و اجتماعی استانداری گفت :به فرموده مقام معظم رهبری امسال بهنام «جهش تولید»
و اش��تغال زایی نامگذاری ش��ده اس��ت و با توجه به مسایل مختلف ملی و بین المللی مانند تحریم ها ،خدمات خوبی از سوی دولت به مردم ارایه
میشود؛ در استان فارس و در هفته دولت نیز امسال پروژههایی به ارزش بیش از سه هزار و پانصد میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
هم چنین فرماندار شهرس��تان بوانات با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن در توسعه و عمران روستایی با بیان توضیحهایی در مورد پروژهها و
اعتبارهای پیش بینی شده برای اجرای پروژهها گفت :بهرهبرداری از یک واحد مسکن روستایی به نمایندگی از  ٢٤٠واحد بهرهمند از تسهیالت
بازسازی ،مقاومسازی و حوادث با اعتباری بیش از  ١٦٤میلیارد ریال ،بهرهبرداری از طرح آبخیزداری ساخت بند سنگی و مالتی بجدانه با اعتباری
بیش از  ٣٥٠٠میلیون ریال و همچنین افتتاح فاز اول روش��نایی و آس��فالت معابر شهرک صنعتی بوانات با اعتباری بیش از ٧٥٠٠میلیون ریال از
دیگر طرحهای هفته دولت دراین شهرستان بود.
محمودی با اش��اره به ظرفیتهای شهرس��تان ،وجود منابع مالی محدود و با توجه به مشکالت اقتصادی که در کشور وجود دارد گفت :ما تمام
توان و تالش خود را بکار گرفته ایم تا حداکثر بهره وری و خدمات رسانی را در شهرستان شاهد باشیم.

افتتاح پروژه بهسازی روستای کوشکهزار با مشارکت بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی در مراسمی که با حضور سرپرست فرمانداری،
مهن��دس زمانی -مدیر کل بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از مس��ئولین
محلی پروژه بهسازی روستای کوش��کهزار در شهرستان بیضا برگزار شد
مهندس زمانی بر لزوم تداوم توس��عه و محرومی��ت زدایی در مناطق کم
برخوردار اس��تان تأکید کرد و گفت :توسعه روستایی فرایندی بدون توقف
و مطالبهای تأثیر گذار اس��ت که با همراهی و مشارکت نیروهای خدوم و
جهادی بنیاد مسکن در روستاها در جریان میباشد.
وی اجرای طرحهای توس��عه روستایی را ش��تاب بخش رفع محرومیت
و موجب افزایش رضایتمندی مردم و روس��تاییان نیز عاملی برای کاهش
مهاجرتهای ناخواسته و افزایش ماندگاری در این مناطق دانست و افزود:
حفظ جمعیت روس��تایی از ابعاد امنیتی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی حائز اهمیت اس��ت که باید از همه ظرفیتهای قانونی برای حفظ جمعیت
روستایی در این مناطق بهره گیری کرد.
در ادامه کیامرث همتی -سرپرس��ت فرمانداری شهرس��تان سپیدان با تقدیر از فعالیتهای بنیاد مس��کن بر لزوم استفاده از قابلیتهای توسعه و
محرومیت زدایی دراین شهرس��تان تأکید کرد و گفت :شهرس��تان نوبنیاد بیضا دارای مواهب طبیعی ارزش��مند و اس��تعدادهای مناسب در توسعه
گردشگری روستایی است که با اجرای طرحهای توسعه روستایی باید از این استعدادها و قابلیتها استفاده بیشتری کرد.

هر که نیتش خوب باشد روزیش فراوان میشود -امام موسی کاظم(ع)
64
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به گزارش روابط عمومی ،همزمان با هفته دولت در مراس��می با حضور
محم��ودی -فرمان��دار شهرس��تان بوانات ،حجتاالس�لام والمس��لمین
ساریخانی -امام جمعه شهر مزایجان و گروهی از مسئوالن محلی ،پروژه
بهسازی معابر روستای اکبری از توابع بخش مزایجان شهرستان بوانات با
اعتباری بیش از  3750میلیون ریال به بهرهبرداری رسید.
در ابت��دا علی محمودی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن بر لزوم
اس��تفاده از ظرفیته��ای قانونی برای توس��عه و محرومیت زدایی در این
شهرس��تان تأکید کرد و گفت :بس��یاری از روس��تاهای شهرستان بوانات
قابلیتهای توس��عه و محرومیت زدایی دارن��د و میتوان با برنامهریزی و
استفاده از ظرفیتها به ویژه در حوزه گردشگری روستایی به ایجاد درآمد
و تأمین معیشت روستاییان همت گماشت.
سپس کریم محمدی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بوانات نیز با ارائه گزارشی از طرحهای توسعه روستایی دراین شهرستان گفت :اکنون همه
فعالیتهای مرتبط با توس��عه روس��تایی با محوریت بنیاد مسکن انجام و برای اثربخش��ی طرحهای حمایتی و خدمات رسانی مؤثر به محرومین
روستایی ،این طرحها با مشارکت مردم اجرا میشوند.
همچنین در مراسمی با حضور مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،کریم محمدی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بوانات و گروهی از
مسئولین شهرستان بوانات یک واحد مسکن مددجویی بهطور نمادین مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح گام نخست پروژه بهسازی معابر روستای اکبری

روستاهای تاجآباد و زیرآب شهرستان زریندشت و طعم توسعه روستایی

ب��ه گزارش روابط عمومی در مراس��می یازد ه هزارمین واحد مس��کن روس��تایی
بازس��ازی ش��ده در روستای تاجآباد و طرح س��نگفرش و توسعه معابر روستای زیر
آب از توابع بخش مرکزی شهرستان زریندشت افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم مهرداد کاوه -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان زریندشت گفت:
در آیین بهرهبرداری از یازده هزارمین واحد مس��کن مقاوم روس��تایی در شهرستان
زریندش��ت گفت :همزمان با هفته دولت دو پروژه عمرانی در روستاهای زیرآب و
تاج آباد شامل مسکن روستایی و پروژه سنگ فرش و توسعه معابر به بهرهبرداری
رسید و طعم شیرین خدمت بیمنت را در کام روستاییان نشاند.
مهرداد کاوه افزود :با افتتاح این واحد مسکونی در روستای تاج آباد از توابع بخش
مرکزی شهرس��تان زریندش��ت از س��ال  ۸۴تاکنون تعداد  11000واحد مسکونی
مقاومسازی شده روستایی در این شهرستان ساخته شدهاند .وی خاطرنشان کرد :طرح سنگ فرش معابر دهستان زیرآب به عنوان روستای شاخص
در بخش مرکزی شهرستان زریندشت با اعتباری بیش از  ۲میلیارد ریال از محل اعتبارهای حوادث سال  ۹۸به بهرهبرداری رسید.
سرپرست بنیاد مسکن شهرستان زریندشت گفت :بهسازی صد درصدی روستاهای زریندشت با اعتباری بیش از  ۶۰میلیارد ریال برگ زرینی
در کارنامه دولت و فعالیتهای عمرانی این شهرستان است.

حریم شهرها و روستاها باید برای توسعه روستایی و تأمین مسکن مناسب شهری رفع تصرف شود

بنا بر گزارش روابط عمومی نشس��ت بررسی مسائل و مشکالت اراضی
واگذاری و رفع تداخالت اراضی منابع ملی ،مس��تثنیات و حریم شهرها و
اراضی روس��تایی در شهرس��تان اقلید با حضور مدیران جهاد کش��اورزی،
منابع طبیعی  ،راه و شهرسازی ،آبخیزداری و امور اراضی در اداره منابع
طبیعی و آبخیزداری شهرستان اقلید برگزار شد درادامه مدیر بنیاد مسکن

خوشخویی ،دوستی را پایدار میسازد -حضرت محمد(ص)
65
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شهرس��تان اقلید بر لزوم رفع تصرف از حریم ش��هرها و روس��تاها تاکید کرد و گفت :حریم ش��هرها و روستاها باید برای توسعه روستایی و تامین
مسکن مناسب شهری رفع تصرف شود.
محس��ن اس�لامی در این نشس��ت تأکید کرد باید ظرفیتهای قانونی در این عرصه به کار گرفته ش��ود .وی افزود :محدوده شهر ،حریم شهر،
محدوده شهرک و محدوده روستا مشخص است و هر گونه تجاوز به این حریمها در واقع ایجاد وقفه در توسعه روستاها و شهرها است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان اقلید گفت :محدودهای که براساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ،روستا و شهرک تعیین شده باید از سوی
همه شهروندان و روستاییان محترم شمرده شود و در این زمینه از ابزارهای قانونی برای رفع تصرف استفاده میشود.
در ادامه مدیران جهاد کش��اورزی ،منابع طبیعی ،راه و شهرس��ازی ،آبخیزداری و امور اراضی شهرستان اقلید نیز بر لزوم استفاده از ظرفیتهای
قانونی تأکید کردند و از تالشهای بنیاد مسکن برای توسعه روستایی و تأمین مسکن شهری قدردانی نمودند.
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مهندس نعیمی :تأمین اراضی مناس��ب برای توسعه مس��کن اقشار نیازمند شهری و روستایی یک
ضرورت است

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس نعیمی -سرپرس��ت بنیاد مس��کن
شهرستان المرد بر لزوم تأمین زمین مناسب در مناطق شهری وروستایی
برای رفع نیازهای مس��کن اقش��ار مختلف تأکید کرد و گفت :استفاده از
وقف در زمین��ه نیتهای واقف میتوان گامهای موث��ری برای تأمین نیاز
اقش��ار مختلف مردم به مسکن برداشت و دراین زمینه باید از قابلیتهای
وقف استفاده شود.
مهندس نعیمی در نشس��ت کارگروه مشترک بنیاد مسکن و اداره اوقاف
شهرستان المرد ،توسعه روستایی و تأمین مسکن شهری را از کارکردهای
اصلی بنیاد مس��کن دانس��ت و افزود :بنیاد مس��کن در این عرصه از همه
توانمندیه��ا و قابلیتهای موجود اس��تفاده خواهد کرد .وی با بیان اینكه
نیت واقفان و نیكوكاران در امور خیریه بر حل مشكالت طبقات محروم جامعه تأكید دارد ،گفت :هدایت بخشی از منابع وقف بر اساس نیت واقف
و نیز برای تأمین مسكن محرومان میتواند راهگشای بسیاری از مشكالت آنها باشد.
سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرس��تان المرد افزود :با تعامل بین بنیاد مس��کن و اداره اوقاف تالش خواهد ش��د از محل اجرای نیتهای واقفین
خیراندیش برای س��اخت مس��کن موردنیاز محرومان باجدیت اقدام ش��ود و در قالب طرح تأمین مس��کن نیازمندان و قشرهای مختلف جامعه با
مشارکت دستگاههای مسئول در این عرصه اقدام شود.
س��پس مسئوالن اداره اوقاف شهرس��تان المرد نیز با تقدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن بر لزوم تعامل و هم اندیشی و استفاده از ظرفیتهای
قانونی تأکید کردند.

بهرهبرداری از طرح بهسازی روستای تنگ کرم

به گزارش روابط عمومی ،همزمان با هفته دولت طرح بهسازی روستای
تنگ کرم شهرس��تان فسا در مراسمی با حضور حس��ین آرگیو -فرماندار
شهرس��تان فسا و گروهی از مدیران و مس��ئوالن محلی به بهرهبرداری
رسید.
در ابتدا محمد جابری انصاری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان فسا گفت:
اجرای طرح بهس��ازی روس��تای تنگ کرم دراین شهرس��تان زمینه ساز
توسعه ،عمران و آبادانی ،کاهش مهاجرتها و افزایش زمینه ماندگاری روستاییان است.
جاب��ری انصاری با گرامیداش��ت هفته دولت افزود :در این هفته به صورت نمادین  247واحد بهس��ازی ش��ده در قالب ط��رح ویژه و  50واحد
آسیبدیده از سیل و حوادث سال گذشته به بهرهبرداری رسید و دراختیار مالکان و صاحبان واحدهای مسکونی قرار گرفت.
وی ادامه داد :در این مراس��م به صورت نمادین تعداد  50واحد مس��کونی که از تسهیالت بانکی برخوردار شدهاند و از آسیبهای ناشی از سیل

کسی که در دنیا پارسایی نمود سختیها و مشکالت بر او آسان میشود -حضرت علی(ع)
66

ب��ه گزارش روابط عمومی ،پروژه آس��فالت روس��تای خواج��ه جمالی با
اعتباری به مبلغ  1میلیارد و  300میلیون ریال از محل اعتبارهای حوادث
س��یل و  1میلیارد و  500میلیون ریال از مح��ل اعتبارهای قیر رایگان و
پروژه آسفالت روستای کوشکک به بهرهبرداری رسید.
همچنین پروژه آس��فالت روستای کوشکک با اعتباری به مبلغ  2میلیارد
و  500میلیون ریال از محل اعتبارهای حوادث س��یل و  1میلیارد و 800
میلیون ریال از اعتبارهای قیر بنیاد مس��کن در این روستا به بهرهبرداری
رسید.
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بهرهبرداری از  2طرح توسعه روستایی در شهرستان بختگان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

سال گذشته بازسازی شدهاند دراختیار متقاضیان قرار میگیرد.
سپس حسین آرگیو با بیان اینکه پنج طرح عمرانی ،بهداشتی و فرهنگی در شهرستان فسا به بهرهبرداری رسید گفت :اجرای طرحها ی توسعه
و عمران روستایی دراین شهرستان زمینه ساز رفع محرومیت و آسایش بیشتر مردم است .وی افزود :این طرحها شامل بهرهبرداری از یک واحد
مس��کونی مدد جویی در ش��هر نوبندگان و شهر ششده به نمایندگی از تعداد  ۳۹۵واحد مس��کونی مددجویی و روستایی ،بهسازی معابر روستایی
ش��امل زیر س��ازی و آسفالت با حجم  ۹۸000متر مربع ،ساخت خانه بهداشت روس��تای زنگنه در بخش ششده و شهر قره بالغ و بهرهبرداری از
کتابخانه خیرساز شهدای اینالو در شهر قره بالغ بود.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا گفت :برای اجرا و بهرهبرداری از این طرحها بیش از  ۲۵0میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
همچنین با حضور مس��ئولین یادش��ده مراسم افتتاح طرح بهس��ازی و اجرای طرح هادی روستای حسینآباد بخش ششده و قرهبالغ شهرستان
فسا برگزار شد.

بهرهبرداری از طرح بهسازی روستای قلعه میرزا و طرحهای توسعه روستایی شهرستان خرم بید

به گزارش روابط عمومی ،همزمان با هفته دولت طرح بهسازی روستای
قلعه میرزا شهرستان خرم بید و طرحهای توسعه روستایی این شهرستان،
در مراس��می با حضور حسینی -معاون سیاسی فرمانداری شهرستان خرم
بید و گروهی از مس��ئوالن محلی و اعضای شورای اداری این شهرستان
به بهرهبرداری رسید.
در ابت��دا محمد جواد آرایش -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان خرم بید
با بی��ان توضیحهایی در مورد حجم عملیات پروژه گفت :طرح بهس��ازی
روستای قلعه میرزا با اعتباری بیش از  ۶میلیارد ریال از محل اعتبارهای
بنیاد مسکن و موسسه خیریه ولی عصر(عج) بهرهبرداری شد.
مهندس آرایش همچنین از بهرهبرداری از طرح بهس��ازی مس��کن در
روس��تای دلو نظر شهرس��تان خرم بید با مش��ارکت بنیاد مس��کن خبر داد و افزود ::همزمان با اجرای برنامههای هفته دولت با حضور معاونین
فرمانداری و اعضای شورای اداری این شهرستان طرح بهسازی مسکن روستایی بهره مند از تسهیالت طرح ویژه مسکن روستایی در روستای
دلو نظر به نمایندگی از  ۱۵۰واحد مشمول این طرح به بهرهبرداری رسید.
وی گفت :اجرای پروژه طرح هادی روس��تای حاجی آباد این شهرس��تان نیز با اعتباری بیش از  6میلیارد ریال از محل اعتبارهای بنیاد مس��کن
و موسسه حضرت ولی عصر (عج) افتتاح شد.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان خرم بید افزود :اجرای تک لبه سنگی به طول  ۲۵۰متر و کانیوو به طول  ۱۵۰متر ،پروژه اجرای کانال آبرسانی
سنگ و سیمان و مرمت و الیروبی قنات شرف آباد روستای قشالق به طول  ۴۸۰متر با اعتباری بیش از  ۵میلیارد ریال افتتاح شد.

فرمانبرداری از فرمانرویان دادگر ،مایه رسیدن به عزت کامل است -امام موسی کاظم(ع)
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همچنین خانه هالل ناحیه ۲صفاشهر با هدف ایجاد ارائه خدمات آموزشی ،ساماندهی و جذب نیروهای داوطلب با اعتباری بیش از ۵0۰میلیون
ریال افتتاح شد.
در ادامه اعضای شورای اداری با حجتاالسالم والمسلمین حاجی پور -امام جمعه صفاشهر دیدار کردند.
در این دیدار حس��ینی -معاون سیاس��ی فرمانداری شهرستان خرم بید گزارشی از فعالیتهای انجام شده ارائه داد و گفت :در هفته دولت بیش از
 ۴۶0میلیارد ریال پروژه در زیر بخشهای عمرانی ،خدماتی ،صنعتی و کشاورزی در سطح شهرها و روستاهای شهرستان به بهرهبرداری میرسد
یا عملیات اجرایی آن آغاز میگردد.
در پایان پروژه روکش آس��فالت و لکه گیری جاده ترانزیت صفاش��هر -کولی کش نیز با اعتباری بیش از  ۱۴0میلیارد ریال مورد بهرهبرداری
قرار گرفت

بهرهبرداری از واحدهای بازسازی شده روستایی و شهری سروستان با مشارکت بنیاد مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،همزمان با هفته دولت در مراسمی با حضور فرماندار شهرستان سروستان
و گروهی از مدیران و مس��ئوالن شهرستان بهرهبرداری از تعداد  215واحد بهسازی شده طرح ویژه
روستایی و همچنین واحدهای آسیبدیده از سیل سال  98در شهرستان آغاز شد.
ابتدا در این مراسم غالمرضا منعم -مدیر بنیاد مسکن شهرستان سروستان با بیان توضیحهایی گفت:
امروز به صورت نمادین از تعداد  215واحد مسکن بهسازی و بازسازی شده بهرهبرداری میشود.
منعم افزود :برای بهس��ازی  200واحد مسکونی طرح ویژه در این شهرستان مبلغ  60میلیارد ریال
تس��هیالت بانکی و به همین میزان آورده متقاضیان هزینه ش��ده اس��ت .وی ادامه داد :همچنین به
صورت نمادین تعداد  15واحد از واحدهای بازس��ازی ش��ده آس��یبدیده از سیل س��ال  98در اختیار
صاحبان این واحدها قرار میگیرند.
س��پس پورزارعی -فرماندار شهرس�تان سروس�تان با قدردان�ی از فعالیتهای بنیاد

مس�کن و همچنین با گرامیداش�ت یاد ش�هیدان رجایی و باهنر ،هفته دولت را فرصتی برای تبیی�ن اهداف و برنامههای
دولت به ویژه در زمینه عمران ،توسعه و محرومیت زدایی دانست.

محسن پورزارعی در ادامه گفت :امروزه دولتمردان ما با پیروی از فرامین رهبر عظیم الشأن انقالب اسالمی ،با مشی اعتدال و با وحدت وخرد
جمعی در کمال دلسوزی و صداقت در تالشند ضمن حل مشکالت و ایجاد آرامش در جامعه دوستان را امیدوار ودشمنان را مایوس نمایند و نام
و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را به حد اعالی خود برسانند .وی همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیتهای توسعه برای خدمت به
مردم به ویژه در مناطق محروم تأکید کرد.

ب��ا مش��ارکت و همراه��ی بنیاد مس��کن اجرا میش��ود :طرح توس��عه مجموعه تاریخی وگردش��گری
جاماسب(کراده _ گاره) شهرستان جهرم

بنا بر گزارش روابط عمومی نشست کارشناسی و هماهنگی اجرای طرح
توس��عه مجموعه تاریخی وگردشگری جاماسب (کراده -گاره) شهرستان
جهرم با حضور بخش��دار مرکزی ،روس��ای میراث فرهنگی وگردشگری،
بنیادمس��کن ش��وراها ودهیاران روس��تاهای کراده و گاره در بخش��داری
مرکزی شهرستان جهرم برگزار گردید.
در ابتدا بخش��دار مرکزی شهرس��تان جهرم درتوسعه مجموعه تاریخی
و گردشگری جاماس��ب را موجب رونق گردشگری روستایی و استفاده از
ظرفیتهای توسعه در جهت تامین منابع مالی و معیشت برای روستاییان
دانست و گفت :گاره با قدمتی در حدود  3500سال و به خاطر بافت روستا
و وجود جاذبههای تاریخی ،فرهنگی و طبیعی به یكی از روستاهای هدف
گردشگری تبدیل شده و ثبت ملی نیز شده است و باید بیش از پیش از قابلیتهای توسعه در این روستا بهره گیری کرد.

محبوب ترین افراد در نزد خدا کسی است که برای بندگانش سودمندتر باشد -حضرت محمد(ص)
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گشایشهای تازه برای تأمین مسکن جوانان
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به گزارش روابط عمومی ،در راستای ساماندهی اراضی شمال امام شهر
از توابع بخش مرکزی شهرس��تان قیر وکارزین و تأمین مس��کن جوانان
نشست هماهنگی و تعیین تکلیف اراضی یاد شده با حضور شهردار ،رئیس
شورای اسالمی،کارش��ناس فنی شهرداری امام شهر و مدیر بنیاد مسکن
شهرستان تشکیل شد.
محس��ن مهر آفرین -مدیر بنیاد مسکن شهرستان قیر و کارزین با بیان
مطالبی گفت :هماهنگی الزم درمورد سهم خدمات شهرداری و همچنین
تعامل ش��هرداری با بنیاد مس��کن درزمینه صدور پروانه س��اخت وتأمین
خدمات زیر بنایی صورت گرفته است.
مهر آفرین ،تأمین مس��کن برای اقش��ار با طبقات درآمدی مختلف را از
کارکردهای اصلی بنیاد مسکن دانست و افزود :با تعیین تکلیف اراضی شمال امام شهر و با تعاملی که بین شهرداری ،شورای اسالمی و نهادهای
مس��ئول وجود دارد امید اس��ت در این منطقه نیز ش��اهد شکوفایی و رونق کار واگذاری و ساخت مسکن به ویژه برای قشرهای کم درآمد باشیم.
وی خاطر نشان کرد :تأمین مسکن اقشار مختلف ،حل مشکل مسکن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و همه افرادی که در روستاها متقاضی
مسکن و ماندن دراین مناطق هستند به عنوان یکی از مهمترین محورهای حمایتی این نهاد مورد نظر است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان جهرم هم اجرای طرح توسعه مجموعه تاریخی وگردشگری جاماسب (کراده -گاره) شهرستان جهرم را فرصتی
برای توس��عه روستایی ،تأمین معیش��ت و ایجاد درآمد برای روستاییان دانست و گفت :چهار اثر تاریخی مقبره جاماسب ،قلعه جاماسب ،قبرستان
جاماسب و درخت بیبیحور ،جاذبههای طبیعی نظیر یك رشته قنات زنده و ...این منطقه را از موقعیت ممتاز گردشگری برخوردار کرده است.
در این نشس��ت مدیران میراث فرهنگی وگردش��گری ،ش��وراها ودهیاران روستاهای کراده و گاره در بخش��داری مرکزی شهرستان جهرم نیز
نظرهای و دیدگاههای کارشناسی خود را بیان کردند.

تأمین مسکن مددجویان در شهرستان فیروز آباد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مشترک بنیادمسکن انقالب اسالمی واداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد با حضور مهندس صیادپور -مدیر
بنیادمسکن شهرستان فیروزآباد ،کارشناس طرح ویژه مسکن روستایی بنیاد مسکن و نمایندگان اداره بهزیستی شهرستان برگزار شد.
در این نشس��ت مقرر گردید در راس��تای اجرای سریعتر تفاهم نامه مشترک ضمن اولویت بندی مددجویان توسط اداره بهزیستی ،زمینه بازدید
از امالک مددجویان در اس��رع وقت میس��ر شود و واجدین شرایط دریافت تسهیالت موضوع تفاهم نامه مشترک برای اخذ پروانه ساخت به بنیاد
مسکن معرفی شوند.
مهندس محمد علی صیاد پور با بیان توضیحهایی در ارتباط با هدف این تفاهم نامه مشترک و محدودیت الگوی ساخت و ساز ،نیز میزان تسهیالت
وام مسکن و بالعوض و ...از کارشناسان خواست در روند تکمیل سازی مراحل تفاهم نامه مشترک جدیت و دقت و تسریع الزم را به عمل آورند.
وی در ادامه گزارشی از فعالیتهای انجام شده در محور طرحهای توسعه ،واگذاری زمین و صدور اسناد مالکیت روستایی را ارائه داد.

ایجاد اشتغال و حل مشکل مسکن ،بزرگترین دستاورد توسعه روستایی است
ش��ورای اداری شهرستان سروس��تان با حضور نماینده مردم در مجلس
شورای اس�لامی ،فرماندار شهرس��تان و مس��ئولین ادارههای شهرستان
سروستان ،در فرمانداری برگزار شد.
در این نشس��ت فرماندار با قدردانی از خدمات بنیاد مسکن برای اجرای
توسعه روستایی در مناطق کم برخوردار اظهار داشت :ایجاد اشتغال و حل
مشکل مسکن بزرگترین دستاورد توسعه روستایی است.
محس��ن پور زارعی بهرهبرداری از طرحهای توسعه و محرومیت زدایی

جوانمردی ندارد کسی که عقل ندارد -امام موسی کاظم(ع)
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در این شهرستان همزمان با هفته دولت را بیانگر توجه دولت به قشرهای مختلف جامعه به ویژه قشر روستاییان دانست و گفت :دولت بیشترین
خدمات را در مناطق روس��تایی ارائه داده که موجب ایجاد امید و انگیزه در روس��تاییان شده است .وی با اشاره به ساخت تعداد ۲۴۰واحدمسکونی
مقاومس��ازی شده وحوادث درشهرستان سروستان درس��ال  ،۹۸از بنیادمسکن قدردانی کرد و افزود :ایجاد امیدواری بیشتردر مردم روستاها وحل
مشکل مسکن ازمهمترین مسائل خانواده هاست که باید بیشتر دنبال گردد.
سپس مهندس غالمرضا منعم -مدیر بنیاد مسکن شهرستان سروستان نیز با تأکید بر اینکه بنیاد مسکن دراین شهرستان در زمینه آرمانهای
انقالب برای تأمین مسکن قشرهای کم درآمد و توسعه و محرومیت زدایی تالش میکند افزود :با بهره گیری از ظرفیتهای توسعه چرخ توسعه
و محرومیت زدایی در این شهرستان به حرکت خواهد آمد.

تمیهدات ویژه برای ساخت مسکن محرومان در شهرستانهای استهبان و کازرون
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بن��ا به گزارش روابط عمومی نشس��تی با حضور مدیران بنیاد مس��کن
شهرس��تانهای کازرون و اس��تهبان با مدیران و کارشناسان کمیته امداد
امام (ره) و بهزیستی شهرستانهای کازرون و استهبان برگزارشد و در این
نشست مدیران بر لزوم استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تامین مسکن
محرومان و مددجویان تأکید کردند.
محس��ن ابراهیمی -مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان استهبان با یاد آوری
آرمانها و رس��التهای اصلی تأس��یس بنیاد مس��کن گفت :از جمله این
آرمانها ساخت مس��کن برای مددجویان و قشرهای نیازمند جامعه بوده
اس��ت که اکنون نیز با همین هدف بس��یاری از فعالیتهای بنیاد مسکن
شکل گرفته است.
مهندس ابراهیمی تالش برای تأمین مسکن مددجویان را یک هدف متعالی در زمینه آموزههای انقالب دانست و افزود :شهرستان استهبان در
این عرصه پیشتاز شهرستانهای استان بوده است.
همچنین مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان کازرون در نشستی با مدیران کارشناسان نهادهای امدادی بر لزوم تامین مسکن محرومان تأکید کرد
و افزود :بنیاد مسکن در سال گذشته و سال  99در این عرصه برنامهریزیهای فراگیر و گسترده دارد.
قاسم داوودی در ادامه گزارشی از خدمات ارائه شده به ویژه مددجویان را داده است.

شهرستان خنج و گشایشهای تازه برای اجرای طرح مسکن اقدام ملی با مشارکت بنیاد مسکن

نشست هماهنگی طرح اقدام ملی مسكن در شهرستان خنج با حضور مختار
عباسی فرماندار شهرس��تان ،احمد عبدالهی مدیر بنیاد مسكن شهرستان خنج
و مس��ئول طرح اقدام ملی در منطقه جنوب بررس��ی موانع و تس��ریع در حل
مشكالت از جمله تامین شبكه و انشعاب آب برگزار شد.
ابتدا مختارعباس��ی -اجرای طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان خنج را در
جهت رفع نیاز ش��هروندان به مسکن توسعه یافته دانست و بر لزوم استفاده از
همه ظرفیتهای قانونی در این راه تاکید کرد.
فرمان��دار با بیان اینکه تامین مس��کن یکی از ض��روری ترین فعالیتها برای
خدمت به ش��هروندان و مردم اس��ت افزود :بنیاد مس��کن درای��ن راه اقدامات
موثری انجام داده و امید است با گشایشهای تازه دراین راه ،مسیر برای شتاب بخشی به اجرای طرح یاد شده هموار شود.
س��پس طرح اقدام ملی مس��کن را یک طرح فراگیر برای تامین مس��کن متناس��ب با نیازهای طبقات مختلف جامعه عنوان کرد و افزود :همه
ظرفیتهای قانونی برای اجرای این طرح به کار گرفته شده است.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان خنج با یادآوری اینکه اعطای تسهیالت مشارکت برای ساخت واحدهای مسکونی در طرح اقدام ملی با اولویت
انجام میشود افزود :شهرستان خنج دراین حوزه اولویتهای مناسبی برای اجرای طرح دارد.

هر که آرزویش دور و دراز شد کارش بد شد -امام موسی کاظم(ع)
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به گزارش روابط عمومی ،طرح هادی روستای آرجویه شهرستان جهرم با اعتباری به مبلغ  3میلیارد ریال از محل اعتبارهای حوادث اجرایی شد.
مهندس کارگرفرد -مدیر بنیاد مسکن شهرستان جهرم گفت :اجرای طرحهای هادی در زمینه توجه به توسعه روستایی ،ایجاد انگیزه برای کار
و تالش در مناطق روستایی و همچنین اقدامی در جهت تأمین عدالت در توسعه است.
مهندس کارگر فرد بر لزوم توجه به قابلیتهای توس��عه گردش��گری دراین روس��تا تأکید کرد و افزود :ش��رایط قرار گرفتن روستا در دامنههای
زاگرس و عبور رودخانه آب شیرین همچنین معماری پلکانی ،شالیزارها و تاکستانهای اطراف رودخانه تصویر دل انگیزی را به نمایش گذاشته
است که میتوان در توسعه گردشگری روستایی مورد توجه قرار داد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

روستای آرجویه و کارکردهای توسعه روستایی با مشارکت بنیاد مسکن

شهر محمله و کارکردهای توسعه و محرومیت زدایی با مشارکت بنیاد مسکن
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،نشس��ت کارشناس��ی مدیر بنیاد مس��كن
شهرس��تان خنج با رئیس ش��ورای شهر محمله شهرس��تان خنج در مورد
وضعیت أراضی واگذاری در این شهر برگزار شد.
ابتدا در این نشس��ت احمد عبدالهی بر لزوم ساخت و ساز ،تعیین تكلیف
قطعات س��اخته نشده و اطالع رس��انی به متقاضیان برای اتمام واحدهای
در دست ساخت تأكید كرد.
احمد عبدالهی از ش��هر محمله به عنوان یک��ی از مقاصد اصلی اجرای
طرحهای توس��عه مسکن ش��هری در شهرس��تان خنج نام برد و خواستار
همراهی و مش��ارکت نهادهای محلی برای اتمام طرحهای نیمه س��اخته
در این شهر شد.
س��پس رئیس شورای ش��هر محمله با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن ،تأمین مسکن شهری را رویکردی موثر برای کاهش حاشیه نشینی و
تأمین مسکن به ویژه برای افراد کم درآمد با مشارکت بنیاد مسکن دانست.

کلنگ جابجایی روستای مشایخ به زمین خورد

بن��ا بر گزارش رواب��ط عمومی با تالش بنیاد مس��کن کلنگ جابجایی این
روستا بر زمین زده شد.
به گزارش روابط عمومی روس��تای مشایخ بدلیل خشکسالیهای چند سال
اخیر اس��تان دچار رانش ش��ده بود و نگرانیهایی در ساکنان این روستا ایجاد
کرده اس��ت که طی سالهای گذشته بخش عمدهای از مردم مشایخ به مرکز
استان مهاجرت کردند.

گامهای موثر در زمینه تفاهم نامه اجرای مسکن محرومین در شهرستان ارسنجان

به گزارش روابط عمومی مدیران و کارشناسان بنیاد مسکن و کمیته امداد شهرستان ارسنجان از ساختمانهای ساخته شده افراد تحت پوشش
کمیته امداد امام (ره) در این شهرستان بازدید کردند.
مهندس عزت محمودی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ارسنجان گفت :بنیاد مسکن در زمینه ساخت مسکن مددجویان فعالیتهای چشمگیری
داشته است.
مهندس محمودی با اشاره به اینکه بنیاد مسکن عالوه بر اینکه در ساخت مسکن محرومان تالش کرده است در زمینه بازسازی خسارتهای

دشوارترین رنجها و تعبها ،پنهان داشتن تهیدستی میباشد -امام جعفر صادق(ع)
71

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ناش��ی از س��یل نیز عملکرد درخشانی داشته اس��ت .وی افزود :در حوزه مسکن شهری نیز بنیاد مسکن با تأمین مسکن با شرایط مناسب ،اجرای
طرح مسکن ویژه سفرمقام معظم رهبری و توسعه مسکن مهر و با حمایت انجمن خیرین مسکن ساز گامهای بزرگی برداشته است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان ارسنجان همچنین با بیان اینکه در حوزه معاونت پشتیبانی و ذیحسابی نیز رسیدگی به کلیه امور مالی و قراردادها
در سال  1398انجام شده و عملیات اجرای بهسازی تعداد  7روستای شهرستان از محل اعتبارهای استانی ،ملی دنبال شده و با اعتباری بیش از
 14میلیارد ریال طرحهای توس��عه دنبال ش��ده است گفت :در زمینه اجرای ماده  4قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تعداد 90
جلد سند روستایی دراین شهرستان صادر و تحویل متقاضیان شده است.
در ادامه مدیر و کارشناس��ان کمیته امداد امام (ره) با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن در تأمین مس��کن مددجویان بر لزوم تعامل همکاری و
روان سازی اعطای تسهیالت در این حوزه تأکید کردند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قزوین
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مهندس گونجی :مأموریت بنیاد مسکن استان قزوین در شهرستان سیل زده دلفان پایان یافت

مدیرکل بنیاد مسکن استان قزوین گفت :با احداث  ۲۲۰۰واحد جدید و
تعمیر  ۳۵۰۰واحد آسیبدیده در شهرستان دلفان استان لرستان ،ماموریت
این نهاد به عنوان استان معین مناطق سیل زده به پایان رسید.
به گزارش روابط عمومی ،مراسم واگذاری دو واحد مسکونی ساخته شده
در روس��تای هاشم آباد شهرستان دلفان ،دیواره ساحلی و سنگی روستای
ده یوس��فیان به صورت نمادین با حضور عیسی قبادی -معاون اقتصادی
اس��تانداری ،ابراهیمی -نماینده مردم شهرستان دلفان در مجلس شورای
اس�لامی ،بهمنی -فرماندار دلفان ،اصغر گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان ،رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان لرستان برگزار شد.
در ابت��دا مهن��دس گونجی درمورد فعالیتهای انجام ش��ده توس��ط بنیاد
مس��کن اس��تان در روس��تاهای سیل زده استان لرس��تان گفت :پس از وقوع سیل در استان لرستان بنیاد مسکن اس��تان به عنوان ستاد معین در
شهرس��تان دلفان لرس��تان مستقر شد و بازسازی و س��اخت تعداد  2200واحد مسکونی شهری و روستایی و تعمیر  ۳۵۰۰واحد را برعهده گرفت.
وی افزود :بنیاد مس��کن اس��تان قزوین تجربه خوبی در حوادث گذشته از جمله زلزله کرمانشاه و بازسازی واحدهای این استان داشت بنابراین از
س��وی وزارت کش��ور به عنوان معین شهرستان دلفان از توابع استان لرستان انتخاب شد و با کمک بسیج بخشی از بازسازی و احداث واحدهای
تخریب شده این شهر بر عهده این نهاد قرار گرفت.
مدیرکل بنیاد مسکن استان از همه همکارانی که با احساس مسئولیت و با حضور در استان لرستان و منطقه دلفان توانستند مأموریت محوله را
به نحو مطلوبی انجام دهند قدردانی و ابراز امیدواری کرد که با انجام فعالیتهای انجام ش��ده توس��ط بنیاد مسکن رضایت مردم آسیبدیده منطقه
نیز جلب شده باشد.

برگزاری نمایشگاه عکس یادها و خاطرهها به مناسبت هفته دفاع مقدس

به مناس��بت هفته دفاع مقدس نمایشگاه عکس یادها و خاطرات با موضوع روایت
بصری از انجام فعالیتها و خاطرات س��الهای دور تا حال حاضر در ورودی س��اختمان
اداری بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در  30قطعه عکس ارائه شده از اولین سالهای تأسیس بنیاد مسکن استان تا کنون
تصاویر فعالیتهای فرهنگی تا تصویر همکاران فوت شده ارائه شده است.

سپاسگزاری مایه فزونی نعمتها و آسودگی از تهیدستی است -امام صادق(ع)
72

اظهار رضایت از اجرای مناسب و مطلوب پروژههای عمرانی توسط بنیاد مسکن

نشست مشترکی با حضور مهندس کشاورز -مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک
خاک اس��تان قزوین به همراه کارشناس��ان این دس��تگاه با مهندس گونجی-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان به منظور ارزیابی کیفی اجرای پروژههای عمرانی
توسط این نهاد و بررسی آخرین دستور العملها و قوانین مرتبط ،برگزار شد.
در ابتدا مهندس کش��اورز در سخنانی گفت :آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
اس��تان قزوین برای کنترل و ارزیابی پروژههای عمرانی در دست ساخت بنیاد
مس��کن در سطح استان آمادگی الزم را دارد و برای تسریع در کنترل پروژهها
نیاز به تعامل و هماهنگیهای بیش��تر بین کارشناسان دو حوزه بنیاد مسکن و
آزمایشگاه دارد .وی با معرفی و بررسی سامانه کنترل کیفی پروژههای عمرانی
به روند کنترل کیفی و بررسیهای الزم در این سامانه پرداخت.
س��پس مهن��دس گونجی با اعالم آمادگی در م��ورد روند همکاری نزدیک برای ارزیابی کیفی اجرای پروژهه��ا گفت :مقررات و نکتههای فنی
الزم در تمامی پروژههای عمرانی توسط بنیاد مسکن رعایت شده و همواره سرلوحه امور اجرایی و عمرانی در این نهاد مردمی است .وی افزود:
همکاری نزدیکی در این مورد بین دو دستگاه وجود دارد.
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بنابر گزارش روابط عمومی علیرضایی -فرماندار شهرس��تان آوج با مهندس
گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان به منظور بررس��ی روند امور عمران
روستایی در این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.
علیرضایی با اش��اره به سوابق حضور بنیاد مس��کن استان در بازسازی زلزله
سال  81در ابگرم و آوج گفت :روند مقاومسازی با توجه به حضور بنیاد مسکن
استان از بازسازی زلزله سال  81در این منطقه روند مطلوبی دارد و باید با جلب
مش��ارکت بیش��تر مردم به ویژه در مناطق محروم ،این روند توسعه یابد .وی
شهرستان آوج را منطقهای مستعد برای فعالیتهای عمرانی و اقتصادی دانست
و خواستار توجه بیشتر در امور عمرانی این نهاد در مناطق روستایی شد.
فرماندار شهرستان آوج از مدیر کل بنیاد مسکن استان در مورد فعالیتهای گسترده عمرانی در این منطقه قدردانی کرد.
هم چنین مهندس گونجی با اش��اره به حجم گس��ترده فعالیتهای عمرانی بنیاد مسکن در این منطقه گفت :در حوزه بهسازی محیط روستاها و
مقاومسازی مسکن روستایی و شهری بر اساس برنامهریزیهای انجام شده اقدام میشود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

فرماندار :مقاومسازی در مناطق روستایی شهرستان آوج به طور مطلوبی انجام شده است

نشست بررسی اجرای تفاهم نامه ساخت تعداد  2000واحد مسکونی محرومین

در این نشس��ت بررس��ی ش��یوه اجرایی ش��دن تفاهم نامه بین بنیاد مسکن
استان ،استانداری و سازمان برنامه و بودجه استان قزوین مبنی بر ساخت تعداد
 2000واحد مس��کونی محرومین روستایی و شهرهای زیر  25000نفر نشستی
ب��ا حضور مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،وارثی -مدیر کل
بهزیستی و معاونین استان و کارشناسان این دستگاه برگزار شد.
در این نشس��ت شیوه نامه اجرایی شدن این تفاهم نامه مورد بحث و بررسی
مدیران دو دستگاه قرار گرفت.
در ابت��دا وارثی گفت :تخصیص این بودجه به بخ��ش محروم جامعه و تأمین
مس��کن برای محرومین وافراد تحت پوش��ش این س��ازمان امری مهم و قابل
ستایش است و باید با تجمیع امکانات دو دستگاه با شناسائی سریع و ارائه پرونده متقاضیان برای پیگیری امور اجرایی هرچه سریعتر عملیاتی گردد.

کسی که شمشیر ستم بر کشد با همان شمشیر کشته میشود -حضرت علی(ع)
73

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه مهندس گونجی با ارائه توضیحهایی در مورد روند اجرای این پروژه گفت :بنیاد مس��کن اس��تان در مورد تأمین مس��کن محرومین در
روس��تاها س��الها تجربه داشته و آمادگی الزم را برای کمک به محرومین و ایجاد سرپناه دارد .وی اظهار داشت :پس از تشکیل پرونده متقاضیان
و پاالیش افراد تحت پوش��ش نس��بت به معرفی به بانک عامل ،برای آغاز این پروژهها با اتخاذ تدابیر الزم و نظارت بر حس��ن انجام نکات فنی
اقدام مینماییم.

خرائلی :حفظ هویت تاریخی و سنتی روستاها یک وظیفه مهم برای دستگا ههای اجرایی است
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به منظور بررس��ی اتخاذ سیاستهای مشترک در زمینه حفظ هویت تاریخی
و بافت با ارزش روس��تاهای استان نشس��تی با حضور مهندس گونجی -مدیر
کل و معاونین بنیاد مس��کن و خرائلی مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان برگزار شد.
در این دیدار خرائلی ،صنایع دس��تی و گردش��گری قزوین با اشاره به حجم
باالی س��اخت و ساز در مناطق روس��تایی گفت :حفظ هویت تاریخی روستاها
یک وظیفه جمعی بین دس��تگاههای مرتبط با امر س��اخت و ساز و امور عمران
روستایی است و در این زمینه باید تمهیدات الزم برای حفظ ارزشهای تارخی
در روس��تا را اتخ��اذ ک��رد .وی با تأیید ض��رورت توجه به این ام��ر گفت :باید
کارگروه ویژهای با حضور کلیه دستگاهای مرتبط در امر ساخت و ساز روستایی
تش��کیل ش��ود و در این مورد دستور العملهای الزم تدوین و الزم االجرا گردد تا پس از اجرای آن مالحظات فنی و کارشناسانه در زمینه حفظ
شاخصهای سنتی و تاریخی روستاها را بتوان حفظ و به آیندگان منتقل نمود.

نشست مشترک مدیران اداره ثبت اسناد و امالک و بنیاد مسکن استان

بنابر گزارش روابط عمومی نشستی با حضور مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد
مس��کن استان و کشاورز -مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان و مدیران شعب
شهرس��تانهای هر دو دس��تگاه در سطح اس��تان روند امور صدور اسناد مالکیت
واحدهای مسکونی روستایی و شهرهای زیر  25000نفر بررسی شد.
در این نشس��ت کشاورز با اش��اره به روند اجرای طرح در استان قزوین گفت:
صدور بیش از  60هزار فقره س��ند در این مناطق نش��ان از همکاری مطلوب دو
دس��تگاه دارد و مدیران ش��عب و معاونین دو دس��تگاه باید با توجه به ضرورت
توسعه ی این امر همکاریهای الزم برای توسعه صدور اسناد را فراهم آورند.
سپس مهندس گونجی نیز با اشاره به مزایای این طرح در روستاها ،گفت :هم
اکنون تمامی روس��تاییان با همکاری ش��وراهای اس�لامی و دهیاران خود پیگیر روند دریافت اسناد مالکیت خود هستند تا از امتیازهای آن نظیر
دریافت وثیقه بانکی و تعهدات حقوقی الزم ،بهره مند گردند.

بازدید نماینده مردم شهرستان تاکستان از پروژههای بنیاد مسکن

مهندس رحمانی -نماینده مردم شهرستان تاکستان در مجلس شورای
اس�لامی و مهندس گونجی -مدیر کل بنیاد مس��کن استان از پروژههای
عمرانی و طرحهای هادی روستایی ورکه رود ،کورچشمه ،برزلجین ،کهک
و خرم آباد ضمن بررسی روند اجرایی این پروژهها با ابراز رضایت از روند
پروژهها بر افزایش س��هم اعتبارهای عمرانی شهرس��تان تاکستان تأکید
کرد و اظهار امیدواری کرد با پیگیریهای الزم و هماهنگ در اس��تان و
شهرستان تاکستان شاهد توسعه این اقدامها در سایر روستاها نیز باشیم.

بردبار شناخته نمی شود مگر هنگام خشم و عصبانیت -حضرت علی(ع)
74

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قم
بازدید از روستاهای بخش کهک
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به گزارش روابط عمومی ،دکتر امیرآبادی -نماینده مردم اس��تان قم در
مجلس ش��ورای اس�لامی ،مهندس بلدی -مدیرکل و صمدی -جانشین
معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن استان ،ش��ریفی -بخشدار بخش
کهک ،عزیزی -سرپرست بنیاد مسکن بخش کهک و گروهی از مسئولین
محلی از روستاهای خاوه و فردو بازدید کردند .در ادامه نشستی به منظور
رس��یدگی به مشکالت روستاهای بخش در دفتر مجمع نمایندگان استان
در شهر کهک تشکیل شد.
در ابت��دا مهندس بلدی با ارائه گزارش��ی از فعالیته��ای عمرانی بنیاد
مس��کن در بخش کهک و قدردانی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی
استان به دلیل پیگیری امور روستایی و مسایل و مشکالت مربوط به این
بخش گفت :با توجه به حجم باالی عملیات عمرانی و اجرای طرحهای هادی در بیشتر روستاهای استان ،بنیاد مسکن نیازمند اعتبار و تخصیص
به موقع آن میباشد تا بتواند در کوتاهترین زمان ممکن اقدامهای الزم را انجام دهد.
در ادامه دکتر امیرآبادی با بیان مطالبی گفت :دغدغه نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی و طرحهای پیشنهادی آنان در زمینه برطرف شدن
مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم است .وی ادامه داد :برای بررسی موضوعهای اقتصادی ،حوزه نظارتی مجلس بسیار فعال شده است که این
نوع نظارت تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه دارد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

رحمانی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن استان ،این نهاد را یکی از اهرمهای اجرایی موثر در توسعه عمران روستایی عنوان کرد.

نماینده مردم اس�تان قم در مجلس ش�ورای اسلامی افزود :بنیاد مسکن اس�تان نیز پیرو وظایف و رسالتهایی که به
دوش میکشد همواره اثربخش بوده و امروز ساکنین روستاها از نقش بنیاد مسکن رضایت دارند.

گفتنی است سرکشی از خانواده شهدا و ایثارگران ,حضور در گلزار شهدای کهک و تجدید میثاق با شهدای دفاع مقدس از برنامههای نماینده
مردم استان بود.

نشست کمیته حفاظت از اراضی و امالک بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حض��ور مهندس بلدی -مدیرکل
و معاونین بنیاد مس��کن اس��تان ،متفکریان -سرپرس��ت اداره حراس��ت،
بیطرفان -رئیس اداره امور حقوقی و امالک بنیاد مسکن ،مسئولین دفاتر
نمایندگی بنیاد مس��کن در بخشها و سایر کارشناسان در مورد حفاظت و
نگهداری اراضی و امالک برگزار شد.
در ابت��دا مهندس بلدی با بیان مطالبی گفت :مهمترین کار اعضای این
کمیته ،عمل به شرح وظایف ابالغی از سوی مرکز به طور کامل میباشد
که این امر به همراه برنامهریزی صحیح ،بازدیدهای مس��تمر از روستاها،
اقدامهای حفاظتی ،گزارش به موقع تخلفات به مبادی ذیربط و ...میتواند
عامل مؤثری در حفظ و حراست از اراضی و امالک بنیاد مسکن باشد.
سپس بیطرفان به ارائه گزارشی از اقدامهای حقوقی و قضایی مربوط به رفع تصرفات از امالک و اراضی بنیاد مسکن در سطح استان از ابتدای
سال جاری پرداخت.
در ادامه پروندههای ارجاعی به کمیته بررسی تحویل و تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.

علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمیشود -حضرت علی(ع)
75

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مراسم افتتاح نه هزار و یکصد و بیستمین واحد مقاومسازی شده
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به گزارش روابط عمومی ،نه هزار و یکصد و بیس��تمین واحد مس��کونی
مقاومس��ازی شده روس��تایی در روس��تای ورجان از توابع بخش کهک با
حضور دکتر بهش��تی -معاون امور عمرانی استانداری ،مهندس حیدری-
فرماندار ،مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،معاون عمرانی
فرماندار ،بخشدار و دیگر مسئولین استانی و محلی به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا مهندس بلدی در س��خنانی گفت :اولویت ما در حوزه س��اخت و
س��از روس��تایی توجه به مقاومسازی مسکن روس��تاییان است که در این
زمینه تس��هیالت ویژهای برای مقاومسازی و بهسازی مسکن روستایی از
س��وی دولت ،توسط بنیاد مسکن استان و بانکهای عامل در نظر گرفته
شده است.
در پایان دکتر بهش��تی با قدردانی از عملکرد بنیاد مس��کن در اجرای مطلوب طرحهای عمران روستایی ،گفت :این نهاد منشاء آبادانی روستاها
بوده و از جمله اقدامهای س��ازنده آن میتوان به اجرای طرح هادی روس��تایی ،صدور سند مالکیت و اجرای طرح نوسازی مسکن روستایی اشاره
کرد که اجرای آنها در کند شدن مهاجرت و احیای بافت فرسوده روستاها تأثیر بسزایی داشته است.
وی در پایان خواستار همکاری بانکهای عامل برای تسریع در پرداخت و جذب تسهیالت طرح ویژه مسکن روستایی شد.

برگزاری کالس آموزشی و آزمون تخلیه و جاسوسی تلفنی به صورت آنالین

به گزارش روابط عمومی ،دوره آموزشی و آنالین با موضوع تخلیه و جاسوسی تلفنی با حضور گروهی از کارکنان به صورت مجازی برگزار شد.
متفکریان -سرپرست اداره حراست بنیاد مسکن استان با اشاره به بیماری کرونا و رعایت مسائل بهداشتی گفت :این دوره و آزمونش به منظور
ارتقای توان حفاظتی -امنیتی ،مصون س��ازی کارکنان بنیاد مس��کن از گزند آس��یبهای احتمالی ،ارتقای سطح آگاهی کارکنان ،اشنایی آنان با
روشها و شگردهای سرویسهای جاسوسی جهت تخلیه تلفنی و نیز راههای پیشگیری و مقابله با آن برگزار گردید.

نشست مشترک رئیس شورای اسالمی شهر سلفچگان با مدیرکل بنیاد مسکن

ب��ه گزارش روابط عمومی ،ش��ریفی -رئیس ش��ورای اس�لامی ش��هر
سلفچگان و علی محمدی -سرپرست دفتر نمایندگی بخش سلفچگان به
منظور بررسی مس��ائل و مشکالت شهر سلفچگان و روستاهای بخش با
مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس بلدی با س��پاس از شوراهای اسالمی و دهیاران بخش
س��لفچگان گفت :فلس��فه وجودی همه مس��ئوالن خدمت به مردم است
چ��را که صاحبان اصلی انقالب و نظام طبق فرم��وده بنیانگذار جمهوری
اس�لامی ایران مردم هستند و در این بین خدمت به مردم زحمتکش و پر
تالش روستاها از اهم برنامههای بنیاد مسکن میباشد .وی با بیان اینکه
بنیاد مسکن با اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای ،محیط امنی را برای
روس��تاییان فراهم مینماید افزود :دهیاران و ش��وراهای اسالمی با همکاری بنیاد مسکن در راستای اجرای طرحهای عمرانی و محرومیت زدایی
باید در کنار هم باشند تا با جلب مشارکتهای عمومی به توسعه مناطق روستایی کمک نمایند.
سپس شریفی با قدردانی از تالشگران عرصه عمران و آبادانی روستاها گفت :بنیاد مسکن از مهمترین نهادهایی است که امام خمینی (ره) در
اولین ماههای پیروزی انقالب دس��تور تش��کیل آن را داد تا با تکیه بر قوانین و مقررات در تأمین مس��کن محرومین و عمران و آبادانی روستاها
تالش نماید .وی در ادامه خواهان تس��ریع در اجرای طرحهای هادی ،تملک و واگذاری زمین در روس��تاهای بخش ش��د و افزود :بنیاد مس��کن
تاکنون خدمات خیلی خوب و ماندگاری در بخش سلفچگان انجام داده است که جای قدردانی دارد.
رئیس شورای اسالمی شهر سلفچگان در پایان از عملکرد علی محمدی -مسئول دفتر نمایندگی بخش سلفچگان قدردانی کرد.

با گذشتترین مردم کسی است که در عین توانایی چشمپوشی کند -امام حسین(ع)
76

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی کمیت��ه طرح اقدام ملی
و تأمین مس��کن با حضور مهندس صبوری -مدیرکل راه و شهرس��ازی،
مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،صالحی -معاون مسکن
و شهرس��ازی ،مهندس رضایی -کارش��ناس معاونت مسکن شهری بنیاد
مس��کن استان و سایر عوامل اجرایی در اداره کل راه و شهرسازی استان
برگزار شد.
گفتنی اس��ت این نشس��ت به منظور بررس��ی آخرین وضعیت پیشرفت
پروژههای طرح اقدام ملی برگزار شد.

افتتاح در شهرستان سقز

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور مهندس رحیمی -نماینده
مردم شهرس��تانهای س��قز و بانه در مجلس شورای اسالمی ،کریمیان-
فرماندار و دس��تواره -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان س��قز ،آسفالت معابر
روستای چاغرلو از توابع شهرستان سقز افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا دس��تواره با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای انجام شده در روستای
چاغرل��و گفت :در این روس��تا اجرای  2200مترمربع آس��فالت با اعتباری
ب��ه مبلغ  1میلی��ارد و  470میلیون ریال اجرا و نی��ز دوازده هزار و نهصد
و سومین جلد س��ند مالکیت روستایی شهرستان سقز در این روستا اهداء
گردید.
در ادام��ه مهندس رحیمی ب��ا قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن در
روستاها گفت :خدمات بنیاد مسکن در روستاها باعث مهاجرت معکوس شده است.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كردستان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست شورای هماهنگی طرح اقدام ملی مسکن برگزار شد

افتتاح در شهرستان سنندج

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور دکتر فرشادان -نماینده
مردم شهرس��تانهای س��نندج ،دیواندره و کامیاران در مجلس ش��ورای
اس�لامی ،دکتر زارعی -فرماندار و مهندس رس��ولی -مدیر بنیاد مسکن
شهرستان س��نندج ،اجرای طرح هادی و آس��فالت معابر روستای کیالنه
از توابع بخش مرکزی شهرستان سنندج افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا رس��ولی با ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده گفت :در این
روس��تا اجرای  15000مترمربع آسفالت با اعتباری به مبلغ  6میلیارد ریال
اجرا شده است.
در ادامه دکتر فرشادان با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن در روستاها
گفت :خدمات بنیاد مسکن در روستاها نمونه بارزی از تعهد و کار جهادی
میباشد.

برترین عبادت ،خداشناسی و فروتنی برای اوست -امام جعفر صادق(ع)
77

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح آسفالت معابر روستای آقبالغ طغامین

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس ملکی -معاون
عمرانی اس��تانداری ،مهندس ورمقانی -فرمان��دار ،امام جمعه و مرادپور-
مدیر بنیاد مسکن شهرستان بیجار ،آسفالت معابر روستای آقبالغ طغامین
از توابع بخش کرانی این شهرستان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا مرادپور با ارائه گزارش��ی گفت :اقدامهای صورت گرفته در این
روس��تا شامل اجرای  3800مترمربع آسفالت با اعتباری به مبلغ  1میلیارد
و  800میلیون ریال بوده است.
همچنی��ن دکتر نبات��ی -بخش��دار کرانی ،ش��وراها و دهیار روس��تا از
تالشهای بنیاد مسکن برای آبادانی روستاها قدردانی نمودند.
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افتتاح در شهرستان دهگالن

به گ��زارش رواب��ط عمومی ،در مراس��می با حضور ش��مس -فرماندار
شهرس��تان ده��گالن ،مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان،
مفاخری -بخشدار بخش مرکزی و گروهی از مدیران و مسئوالن ادارهها
اجرای طرح هادی روس��تای ناصرآباد از توابع این شهرس��تان افتتاح و به
بهرهبرداری رسید.
در ابتدا فرماندار از فعالیتهای بنیاد مس��کن در روس��تاها تقدیر نمود و
گفت :خدمات این نهاد در روس��تاها باعث دلگرمی مردم روس��تا به محل
زندگیشان شده است.
س��پس سلیمانی -مدیر بنیاد مسکن این شهرس��تان با ارائه گزارشی از
فعالیتهای انجام شده در این روستا گفت :اقدامهای صورت گرفته شامل
اجرای جدول گذاری ،س��نگفرش و اجرای آس��فالت با اعتباری به مبلغ 3
میلیارد و  500میلیون ریال بوده است.

افتتاح طرح هادی روستای خشکمرود سفلی

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،در مراس��می با حضور الماس��ی -فرماندار
شهرس��تان قروه و مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،اجرای
آس��فالت معابر روستای پرپیشه و طرح هادی روستای خشکمرود سفلی از
توابع این شهرستان افتتاح و به بهرهبرداری رسیدند.
در ابتدا محمدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان قروه با ارائه گزارشی از
فعالیتهای انجام ش��ده در این روس��تا گفت :اقدامهای صورت گرفته در
روستای خشکمرود سفلی با اعتباری بیش از  5500میلیون ریال اجرا شده
است و در روستای پرپیشه نیز شامل اجرای الیه آسفالت با اعتباری بیش
از  2400میلیون ریال میباشد.
در ادام��ه دکتر الماس��ی از تالشهای بنیاد مس��کن شهرس��تان قروه
قدردانی کرد.

زیاد به یاد مرگ باش تا تو را از دنیا جدا کند -حضرت محمد(ص)
78

بررسی چگونگی ساخت و شیوه اعطای تسهیالت به واحد محروم روستایی

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حض��ور مهندس قمری -مدیر
مش��ارکتهای مردمی حساب  100حضرت امام (ره) بنیاد مسکن استان،
ایازی -رییس کمیته امداد امام (ره) شهرستان دیواندره و چوپانی -مسئول
اجرایی قرارگاه سازندگی خاتم در بنیاد مسکن شهرستان دیواندره با هدف
چگونگی ساخت و شیوه اعطای تسهیالت به واحد محروم روستایی تحت
پوش��ش کمیته امداد در روستای مرمره از توابع شهرستان دیواندره برگزار
شد.
در این نشس��ت واحد محروم در روس��تای یاد ش��ده معرفی و مشخص
گردید و مقرر ش��د برای دریافت تس��هیالت از محل تأمین مس��کن اقشار محروم روس��تایی به بانکهای عامل معرفی شده و ساخت واحد توسط
قرارگاه سازندگی خاتم انجام شود.
در ادامه ،ایازی و چوپانی از هماهنگی و تالشهای بنیاد مسکن استان برای تأمین مسکن اقشار محروم ،قدردانی کرد.
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به گزارش روابط عمومی ،با حضور دکتر الماس��ی -فرماندار شهرس��تان
کامی��اران ،مرادی -بخش��دار مرکزی و روحانی -مدیر بنیاد مس��کن این
شهرس��تان ،آسفالت معابر روستاهای لون سادات و شیروانه از توابع بخش
مرکزی شهرستان کامیاران افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا روحانی با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای انجام شده در این روستا
گفت :اقدامهای صورت گرفته در روستای لون سادات با اعتباری به مبلغ
 2میلیارد ریال و برای آس��فالت روس��تای ش��یروانه  6میلیارد ریال هزینه
شده است.
در ادامه فرماندار ،اعضای ش��ورا و دهیار از تالشهای بنیاد مس��کن در
روستاها قدردانی نمودند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح آسفالت معابر روستاهای لون سادات و شیروانه

دیدار با خانواده شهدا

بنابرگزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداشت هفته دفاع مقدس
راستکردار -مدیر بنیاد مسکن شهرستان سروآباد از عزیز کریمی -کارمند
بنیاد مسکن که پدر گرامیشان از شهدای دفاع مقدس بوده ،دیدار و از وی
قدردانی به عمل آمد.

نادان را نبینی ،مگر افراط گر یا تفریط گر -امام علی(ع)
79

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از روستای ژان
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به گزارش روابط عمومی ،علی نژاد -بخش��دار بخش مرکزی شهرستان
س��روآباد و راستکردار -مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان سروآباد از روستای
ژان از توابع این شهرس��تان به منظور آماده سازی این روستا برای حضور
نماین��دگان بین المللی جهت ثبت جهانی منطقه اورامانات بازدید به عمل
آوردند.
در این بازدید راس��تکردار با ارائه گزارش��ی نقطه نظرهای خود را درباره
بازیاب��ی اصالتهای معماری و همچنین معماری مخصوص روس��تاهای
منطقه اورامانات بازگو نمود.
مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان سروآباد در ادامه ضمن مذاکره با اعضای
ش��ورای اسالمی و دهیار روس��تا ،نگهداری و حفظ نظافت روستا و بستر
رودخانه موجود در روستا را خواستار شد.
در ادامه ،اعضای شورای اسالمی روستا و دهیار با قدردانی از خدمات و تالشهای بنیاد مسکن ،خواهان تداوم این فعالیتها شدند.

افتتاح در شهرستان کامیاران

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس
با حضور دکتر الماس��ی -فرماندار شهرس��تان کامیاران ،مرادی -بخشدار
بخش مرکزی ،روحانی -مدیر بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی شهرستان
کامیاران و گروهی از مدیران ادارههای س��طح ش��هر ،اجرای طرح هادی
روس��تای پالنگان از توابع بخش مرکزی شهرس��تان کامیاران افتتاح و به
بهرهبرداری رسید.
ابتدا روحانی با نکوداشت هفته دفاع مقدس و یاد وخاطره شهدا ،گزارشی
از اقدامهای انجام شده در این روستا ارائه نمود و افزود :اقدامهای صورت
گرفته در این روستا شامل :سنگفرش ،بهسازی معابر ،اجرای دیوار حائل،
اجرای ش��بکه فاضالب ،بهس��ازی وآس��فالت خیابان و زیرسازی معابر با
اعتبار  950میلیون تومان بوده است.
در ادامه اهالی روستا از خدمات بنیاد مسکن تقدیر و تشکر نمودند.

تقدیراز کارمند ایثارگر و سربازان امریه

بنا بر گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداشت هفته دفاع مقدس
در مراس��می با حضور مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و
حجتاالس�لام فرهادی -قائم مق��ام دفتر نمایندگ��ی ولیفقیه در بنیاد
مس��کن استان از عطاءا..ش��یخ مرادی همکار ایثارگر بنیاد مسکن استان،
می�لاد مرادی و کامران علیپور -س��ربازان امریه با اهدای لوح تقدیرهای
جداگانه از آنان قدردانی به عمل آمد.
گفتنی اس��ت تالش همراه با جدیت ،ایمان ،اخالق ،وظیفه شناس��ی و
حس تعهد و مسئولیت در کار از دالیل این قدردانی بود.

به هنگام پوشیدگی کار (مشخص نبودن حق و باطل) درنگ نمودن اساس هوشیاری و
دوراندیشی است -حضرت علی(ع)
80

افتتاح طرح هادی روستای پالنگان

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس
با حضور دکتر الماس��ی -فرماندار شهرس��تان کامیاران ،مرادی -بخشدار
بخش مرکزی ،روحانی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان کامیاران و گروهی
از مدیران ادارههای س��طح ش��هر ،اجرای طرح هادی روستای پالنگان از
توابع بخش مرکزی شهرستان کامیاران افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا روحانی -مدیر بنیاد مس��کن این شهرس��تان با ارائه گزارشی از
فعالیتهای انجام ش��ده در این روستا گفت :اقدامهای صورت گرفته در این
روستا با اعتباری به مبلغ  9میلیارد و  500میلیون ریال بوده است.
در ادامه اهالی روستا از خدمات بنیاد مسکن قدردانی نمودند.
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به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس
مهندس قادری -مدیرکل بنیادمس��کن اس��تان ،حاج آق��ا فرهادی -قائم
مق��ام دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیادمس��کن ،معاونین و نماینده مدیران
شعب با حجتاالسالم والمس��لمین پورذهبی -نماینده ولیفقیه دراستان
دیدارکردند.
در ابتدا حجتاالس�لام والمس��لمین پورذهبی گفت :بنیادمسکن استان
خدمات خوب و چش��مگیری را در روس��تاها انجام داده است .وی افزود:
کارهای ش��ما مضمون فرمایش��ات اهل بیت (ع) است ،یعنی اینکه کسی
که به فکر محرومان بوده و به آنان خدمت کند ،مصداق پیروان واقعی اهل بیت علیهم السالم میباشد.
سپس مهندس قادری با ارائه گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن استان گفت :بیشتر خدمات بنیاد مسکن معطوف به محرومین میباشد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار با نماینده ولیفقیه در استان

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كرمانشاه
افتتاح آسفالت طرح هادی دو روستای شهرستان سرپل ذهاب

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت هفته دولت پروژه آس��فالت روستاهای
سراب و نقاره کوب بخش قلعه شاهین از توابع شهرستان سرپل ذهاب با حضور
نماین��ده حوزه انتخابیه ،فرماندار ،بخش��داران و گروهی از مس��ئولین و معتمدین
محل افتتاح شد.
ابتدا در مراس��م افتتاح روس��تای س��راب ،محمدی فرد -رییس بنیاد مس��کن
شهرس��تان در س��خنانی ضمن گرامیداش��ت هفته دولت گف��ت :از افتخارهای
جمهوری اسالمی در شهرستان سرپل ذهاب توسعه و عمران روستایی است.
محمدی فرد ادامه داد :هیچگاه روس��تاها این چنین مورد توجه قرار نگرفتهاند
و امروز هر روستا یک کارگاه سازندگی است .وی در این مورد افزود :طرح هادی روستای سراب به مساحت  5000مترمربع ،با اعتباری بیش از
 2میلیارد و  720میلیون ریال و روس��تای نقاره کوب با اعتباری به مبلغ  2میلیارد و  620میلیون ریال و به مس��احت  5000مترمربع توس��ط بنیاد
مسکن و با مشارکت شورای اسالمی و دهیاری روستا به بهرهبرداری رسید.

اندیشه زیاد در حکمت ،خرد را بارور مینماید -امام جعفر صادق(ع)
81

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح پروژه آسفالت روستای شیخ صلح
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به گزارش روابط عمومی ،همزمان با اولین روز از هفته دولت و با حضور
ش��کری -فرماندار شهرس��تان ثالث باباجانی ،نیازی -مدیر بنیاد مسکن
شهرس��تان و گروهی از مس��ئولین محلی پروژه اجرای آس��فالت روستای
ش��یخ صلح شهرستان ثالث باباجانی با اعتباری بیش از  2میلیارد و 820
میلیون ریال و به مساحت  5600مترمربع افتتاح شد.
در مراس��م افتتاحیه مهندس نیازی هدف طرحهای هادی روس��تایی را
تجدید حیات روس��تا به لحاظ ابعاد فیزیکی ،اقتصادی و اجتماعی روستاها
دانست و گفت :تهیه و اجرای طرحهای هادی روستایی نقش بسزایی در
امر توسعه همه جانبه روستاها داشته است .وی افزود :خوشبختانه در این
شهرس��تان با کمک مردم و دهیاران ،برنامهریزیهای مناس��بی در جهت
توس��عه روس��تاها داش��ته ایم ،به گونهای که فضای زندگی شایستهای برای ساکنین روستاها فراهم ش��ده تا از این طریق روستاییان نیز فرصت
زندگی و رشد و توسعه را داشته باشند.
مدیر بنیاد مس��کن با بیان اینکه توس��عه مناطق روستایی با ایجاد زیرساختهای الزم و زمینههای مناسب ،از اهداف اصلی بنیاد مسکن است،
ادامه داد :خدمات ارزشمند بنیاد مسکن در سطح روستاها باعث جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها ،تثبیت جمعیت در روستاها و همچنین
ساماندهی و رفع مشکل این قشر شده است.

پروژه آسفالت روستای گردکانه علیا

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حض��ور فرماندار ،امام جمعه،
بخش��دار و مهندس علی محمدی -مدیر بنیاد مس��كن شهرستان پروژه
آسفالت روستای گردکانه علیا شهرستان سنقر افتتاح شد.
در ابتدای این مراس��م مهندس محمدی گفت :ب��ه منظور ایجاد زمینه
توسعه عمران روستاها ،هدایت وضعیت فیزیکی روستا و ایجاد تسهیالت
الزم برای بهبود مس��کن روستاییان ،بنیاد مسکن نسبت به تهیه و اجرای
طرحهای هادی ،اصالح معابر روس��تایی ،طرحهای تفکیکی و کالبدی در
سطح روستاهای شهرستان اقدام نموده است.
در ادامه مراس��م مرتضوی -فرماندار شهرس��تان س��نقر از فعالیتهای
چش��مگیر و بیوقفه بنیاد مسكن در زمینه ارائه خدمات به روستاییان این
شهرستان تشکر نمود.

افتتاح پروژه آسفالت ،جدول گذاری و سنگفرش روستای زرین جوب

به گزارش روابط عمومی ،پروژه آس��فالت ،جدول گذاری و سنگفرش روستای زرین
جوب از توابع شهرس��تان سرپل ذهاب با حضور جمالی نیا -فرماندار شهرستان سرپل
ذهاب ،بخشدار ،مهندس محمدی فرد -رییس بنیاد مسکن شهرستان ،مسئولین اداره
ها ،اعضای شورای اسالمی و جمع بسیاری از مردم افتتاح شد.
گفتنی است پروژه یاد شده با اعتباری بیش از  7میلیارد ریال توسط بنیاد مسکن به
بهرهبرداری رسید.

دلت را با اندرز زنده گردان و با باور نیرومندش نما -حضرت علی(ع)
82

کلنگ زنی دیوار حائل روستایی

به گزارش روابط عمومی ،در اولین روز از هفته دولت کلنگ زنی پروژه
دیوار حائل روس��تای هلول شهرس��تان ثالث باباجانی توس��ط شکری-
فرماندار ،بخش��دار ،مدیر بنیاد مس��کن شهرستان و گروهی از مسئولین و
اهالی روستا افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در ادامه مراسم نیازی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان ثالث باباجانی
گفت :این پروژه به منظور اجرای عملیات تثبیت و درجاسازی جهت حفظ
روستا با اعتباری به مبلغ  4میلیارد و  400میلیون ریال برآورد هزینه شده
که در صورت تخصیص آن عملیاتی خواهد شد.
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،در اولی��ن روز از هفته دول��ت طرح هادی
روس��تاهای بیول��ه ،بانی ل��وان ،کالش ق��وه ،کالش لول��م و صفی آباد
شهرس��تان جوانرود با اعتباری بیش از  13میلیارد ریال با حضور مهندس
ساالری -معاون عمرانی استانداری کرمانشاه ،فرماندار ،مهندس مرادی-
مدیر بنیاد مس��کن شهرستان جوانرود و تنی چند از مقامات محلی افتتاح
و به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا مهندس مرادی با تأکید بر حفظ بافت روستایی گفت :آبادانی روستاها یکی از مهمترین منویات رهبرمعظم انقالب است و باید امکانات
را به روس��تاها ببریم تا ش��اهد ماندگاری مردم و مهاجرت معکوس به روس��تاها باش��یم .وی با ارزیابی مطلوب از تهیه و اجرای چنین طرحهایی
افزود :بنیاد مسکن همواره در تالش بوده است تا با ارائه خدمات عمرانی ،روستاییان زحمتکش را از امکانات رفاهی و بهداشتی بهره مند نماید.
سپس مهندس ساالری با قدردانی از اقدامهای خوب بنیاد مسکن در منطقه از رضایتمندی مردم در این مورد خبر داد و گفت :تهیه طرح هادی
در روستاها راهگشای مردم منطقه و نقطه عطفی در سطح شهرستان است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح طرح هادی روستاهای شهرستان جوانرود

افتتاح آسفالت روستای شاهبداغ

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،در مراس��می با حضور فرماندار ،بخش��دار،
محمدی منش -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان اسالم آباد غرب ،مسئوالن
اداری و گروهی از اهالی روس��تای ش��اهبداغ آس��فالت معابر روستایی به
بهرهبرداری رسید.
فرماندار شهرستان اسالم آباد در سخنانی از تالشهای کلیه دستگاههای
اجرایی از جمله بنیاد مسکن ،دهیاریها و سایر دستگاههای متولی عمران
و آبادی روستاها قدردانی نمود.
در ادامه محمدی منش با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن گفت:
این پروژه به مساحت  5000مترمربع و با هزینه تقریبی  2میلیارد و 720
میلیون ریال به بهرهبرداری رسید.

در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کنندهای نترس -حضرت محمد(ص)
83

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اجرای عملیات آسفالت طرح هادی روستای شیرین آب

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،احمدیان -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
قصرشیرین از افتتاح عملیات آسفالت طرح هادی روستایی شیرین آب این
شهرس��تان از محل اعتبارهای قیر یارانهای توسط بنیاد مسکن شهرستان
خبر داد.
در مراسم افتتاحیه که با حضور شاه آبادی -فرماندار ،بخشدار و گروهی
از رؤس��ای ادارهها و مسئولین محلی برگزار شد احمدیان گفت :امید است
با اجرای س��ایر طرحهای شهرس��تان ضمن تالش برای محرومیتزدایی
شاهد عمران و آبادانی در روستاها بوده باشیم.
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آسفالت روستای سنقرآباد افتتاح شد

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،همزمان ب��ا چهارمی��ن روز از هفته دولت
آس��فالت طرح هادی روس��تای س��نقرآباد شهرس��تان هرس��ینبا حضور
فرماندار ،کرمی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان و تنی چند از مسئوالن
محلی افتتاح شد.
کرمی در مراسم یاد شده گفت :اجرای این طرح در سال جاری آغاز شد
و تعداد جمعیت برخوردار از این طرح  534خانوار میباش��ند .وی مجموع
اعتبار هزینه شده در این طرح را  2میلیارد و  890میلیون ریال عنوان کرد.
در ادامه ش��اه آبادی طی سخنانی با س��پاس از خدمات بنیاد مسکن در
زمینه اجرای طرح هادی خواس��تار مش��ارکت مردم روستا در تمامی امور
عمرانی روس��تا شد .وی همچنین از اهالی درخواست نمود از وامهای کم
بهره بنیاد مسکن در رابطه با مقاومسازی مسکن روستایی نهایت استفاده را ببرند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كهگیلویه و بویراحمد
نشست ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،نشست ستاد اقامه نماز با حضور حجتاالسالم
شهرابی -دبیر شورای فرهنگی و رئیس ستاد عالی اقامه نماز بنیاد مسکن
کش��ور ،حجتاالسالم مرادی -نماینده ولیفقیه ،دکتر جنتی -مدیرکل و
معاونین ،حجتاالسالم محمودی راد -قائم مقام دفتر نمایندگی ولیفقیه
و دبیر س��تاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان ،دیندار -کارشناس ستاد اقامه
نماز بنیاد مس��کن کشور و اعضای ستاد اقامه نماز در بنیاد مسکن استان
برگزار شد.
در ابتدا حجتاالس�لام مرادی با بی��ان احادیثی از ائمه اطهار با موضوع
نماز ،ترویج و توسعه اقامه نماز در بین همکاران و خانواده کارکنان گفت:
هدف امام (ره) از تأسیس بنیاد مسکن ،خدمت رسانی به محرومین جامعه بوده که از واالترین عبادتها میباشد و این نهاد مقدس از بدو تأسیس
تاکنون منشأ خدمات ارزشمندی به محرومین و مستضعفین جامعه بوده است.
در ادامه دکتر جنتی با ارائه گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن در حوزههای مختلف گفت :نماز کلیدی است که فعالیتهای بنیاد مسکن را تکمیل
کرده و مهر تأییدی اس��ت بر همه اقدامها و تالشهایی که در بنیاد مس��کن در س��ایر حوزهها انجام میشود ،همچنین اقامه نماز در بنیاد مسکن

عبادت کمال نیابد مگر این که از روی یقین باشد -حضرت محمد(ص)
84

به گزارش روابط عمومی ،مراسم تقدیر از برگزیدگان خدمت جشنواره شهید رجایی با حضور کالنتری -استاندار ،معاونین استاندار ،مدیران کل
و دیگر مسئوالن استان در سازمان مدیریت و برنامهریزی استان برگزار شد.
در این مراس��م از دس��تگاههای اجرایی که بر اساس گروه بندی اعالم شده از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی باالترین امتیاز را در دو بُعد
ش��اخصهای عمومی و اختصاصی کس��ب کردهاند به عنوان دستگاه برتر تجلیل ش��د که بنیاد مسكن استان نیز به عنوان دستگاه برتر جشنواره
شهید رجایی شناخته شد و از دكتر حسین جنتی -مدیر کل این نهاد خدمات رسان با اهدای لوحی قدردانی به عمل آمد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

کسب رتبه برتر بنیاد مسكن استان به عنوان دستگاه برتر درجشنواره شهید رجایی استان
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به برکت وجود نام مبارک حضرت امام راحل (ره) همیشه پر شور بوده که این نهاد از ابتدا تاکنون با تدابیر و نوع مدیریت خوب ستاد اقامه نماز
کشور و فعالیتهای صورت گرفته از دستگاههای برتر در امر ترویج ،فرهنگ نماز و همچنین اقامه نماز بوده است.
سپس حجتاالسالم محمودی راد با قدردانی از همکاری مدیرکل بنیاد مسکن و اعضاء ستاد اقامه نماز استان و با توجه به برنامههای مصوب
سال  99در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز به ارائه گزارشی از عملکرد دفتر نمایندگی و ستاد اقامه نماز در بنیاد مسکن استان پرداخت.
در پایان حجتاالس�لام ش��هرابی با بیان مطالبی گفت :نماز یک فریضه واجب است که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودهاند هر
کس در حکومت اس�لامی مس��ئولیتی را بر عهده گرفت باید اولین کارش اهتمام به امر نماز باش��د که خوشبختانه در بنیاد مسکن کشور و سایر
اس��تانها امر نماز و ترویج فرهنگ این فریضه الهی از جایگاه ویژهای در بین کارکنان و خانواده ش��ان برخوردار اس��ت.وی با ابراز رضایتمندی از
فعالیتهای چشمگیر بنیاد مسکن استان با توجه به گزارشهای ارائه شده توسط مدیرکل و معاونین در تمامی حوزهها از تعامل و همکاری معاون
پش��تیبانی بنیاد مسکن استان با س��ایر حوزهها برای پیشبرد اهداف این نهاد مقدس و خدمات رسانی به محرومین به عنوان بازوی توانای دولت
در امر عمران و آبادانی روستاها از همت و تالش مدیرکل و مجموعه همکارانش در بنیاد مسکن قدردانی کرد.
دبیر ش��ورای فرهنگی و رئیس س��تاد عالی اقامه نماز بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت همراه در ادامه با حجتاالسالم والمسلمین سیدعلی اصغر
حسینی -نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن استان و امام جمعه سابق شهر یاسوج دیدار کردند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گلستان
امضاء تفاهم نامه همکاری بنیاد مسکن استان گلستان با میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

بن��ا به گزارش روابط عمومی ،تفاهم نامه هم��کاری مابین ادارههای کل
بنیاد مس��کن استان و میراث فرهنگی ،صنایع دس��تی و گردشگری استان
ب��رای احیاء و حفظ بافت و معماری روس��تاها و تأمین مس��کن هنرمندان
صنایعدس��تی اس��تان با حضور سیدمحمد حس��ینی -مدیرکل بنیاد مسکن
استان و احمد تجری -مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
استان و معاونین دو دستگاه به امضاء رسید.
مهندس حس��ینی در این مراس��م گفت :استان گلس��تان دومین استان پر
جمعیت روس��تایی کش��ور اس��ت و با توجه به ظرفیتهای اس��تان در بخش
گردش��گری و صنایعدس��تی در روس��تاها میتوان با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی فعالیتهای بس��یار خوبی برای ثبات و ماندگاری مردم در
روس��تاها اجرایی کرد .وی افزود :بنیاد مس��کن استان در حوزه بهسازی بافت باارزش روستاهای تاریخی ،اجرای طرح هادی در روستاهای هدف
گردشگری ،ارائه خدمات به بخش مسکن و بوم گردیها اقدامات اثرگذاری داشته و برنامههای مهمی برای ادامه اجرای این طرحها دارد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان تشریح کرد :با مطالعات صورت گرفته تعداد  ۱۲روستا در سطح استان دارای بافت با ارزش شناسایی شده اند.
س��پس احمد تجری با بیان مطالبی گفت :گردش��گری و صنایع دستی عالوهبر اینکه میتواند محرک خوبی برای مهاجرت به روستاها باشد،
عامل موثر در توسعه اقتصاد واشتغال روستا نیز هست.
روس��تاهای استان گلس��تان ظرفیتهای بسیار غنی درحوزههای میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدس��تی دارد که با احیای هرکدام از این
موارد توسعه روستاها رقم خواهد خورد.

سخاوت اندازهای دارد که اگر از آن فراتر رود ،اسراف است -امام حسن عسگری(ع)
85

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح هفتصد و سی و پنجمین واحد بازسازی شده حوادثی در شهرستان گمیشان
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بن��ا به گ��زارش روابط عمومی ،هفتصد و س��ی و پنجمین واحد احداثی
حوادثی سیل  98توسط ستاد معین بازسازی بنیاد مسکن استان گیالن در
شهرستان گمیشان با حضور استاندار و گروهی از مسئولین به بهرهبرداری
رسید.
دکتر حق ش��ناس -اس��تاندار در مراس��م متمرکز افتتاح و آغاز عملیات
اجرایی پروژههای هفته دولت در شهرس��تان گمیش��ان گفت :به فرموده
مقام معظم رهبری زمان مس��ئولیت محدود اما فرصتها نامحدود اس��ت
و ش��هید رجایی اگرچه کمتر از یکماه به عنوان رئیس جمهور در کش��ور
مس��ئولیت داش��ت اما از زمان محدود  ,فرصتی بینهایت ایجاد کرد و نام
خود را در تاریخ این کشور ماندگار ساخت.
در حالت عادی  ۳۰۰تا  ۴۰۰واحد مسکونی سالیانه در شهرستان گمیشان ساخته میشود اما سال گذشته و پس از وقوع سیل با همکاری قابل
ستایش بنیاد مسکن تعداد  4000واحد مسکونی معادل  ۲۰درصد خانههای شهرستان ,تعمیر و بازسازی شدند.

دیدار اعضای شورای اسالمی و دهیار روستای گدم آباد با مدیرکل بنیاد مسکن استان

بنا به گزارش روابط عمومی ،دهیار و اعضای ش��ورای اسالمی روستای
بزرگ گدم آباد گنبد با مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار کردند.
در ابتدای اعضای ش��ورای اسالمی و دهیار روستای گدم آباد با سپاس
از فعالیتهای صورت گرفته توس��ط بنیاد در این روستا ،ادامه اجرای طرح،
الح��اق زمینهای مجاور روس��تا به بافت ،اختصاص س��همیه مجدد طرح
مسکن محرومین ،ساخت مسکن جوانان و ...را خواستار شدند.
س��پس مهندس حسینی با تشریح فعالیتهای اثرگذار و ویژه بنیادمسکن
در روستای گدم آباد گفت :نگاه بنیاد مسکن به روستای گرم آباد با توجه
شرایط و ویژگیهای خاص این روستا نگاهی ویژه است.
وی در ادامه با قدردانی از تعامل خوب شورا و دهیار روستای گدم آباد با بنیاد مسکن و تشریح برنامههای این نهاد برای این روستا به ویژه در
بحث مسکن با توجه به نیاز محرومین و جوانان روستا ،مشارکت دهیاری با بنیاد مسکن را در اجرای پروژههای بزرگ در این روستا خواستار شد
و افزود :نگاه بنیاد مسکن به این روستا نگاهی فراگیر و توسعه محور بوده و هست.

بازدید فرماندار از پروژه جابجایی روستای رانشی آق امام

بن��ا به گزارش روابط عمومی ،اقای ضمیر -فرماندار شهرس��تان مراوه
تپه ،مهندس محمودی -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرس��تان ،مسئوالن
ادارهه��ای خدماتی آب ،برق ،گاز و مخابرات از پروژه س��ایت جدید محله
رانشی سعد آباد روستای آق امام بازدید کرد.
گفتنی اس��ت در پی وقوع  2مرحله رانش در محله س��عد آباد روس��تای
آق امام در فروردین ماه  ،99به تعدادی از واحدهای مس��کونی این روستا
خسارت وارد شد که بنیاد مسکن استان با تأمین زمین ،واگذاری و آماده سازی سایت جدید اقدام به ساخت واحدهای مسکونی اهالی این روستا
نمود که تاکنون  ۳واحد در حد نصب درب و پنجره و نازک کاری داخلی ۶ ،واحد درحال دیوار چینی و  ۱۶واحد ستون زده شده اند.

بردبار کسی است که برادرهای دینی اش را تحمل کند -حضرت علی(ع)
86

بنا به گزارش روابط عمومی ،مهندس مهرگانفر -معاون مسکن شهری
بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس حیدری -مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای
بندرترکمن و گمیش��ان در دیدار با ش��هرداران بندرترکمن و گمیشان در
مورد اجرای طرح س��اخت مس��کن جوانان در این دو شهر بحث و تبادل
نظر کردند.

افتتاح تعداد  3پروژه عمران روستایی در شهرستان ماسال

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت هفته دولت در مراسمی با حضور
دکتر زارع -استاندار ،تعداد  3پروژه عمران روستایی به صورت نمادین در
روستای چسلی شهرستان ماسال افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن استان با ارائه گزارشی
از عملکرد بنیاد مس��کن در استان و به ویژه شهرستان ماسال گفت :معابر
روس��تای چس��لی به مساحت  9765مترمربع ،روس��تای گنذر به مساحت
 3099مترمربع و روس��تای درخانه به مساحت  2830مترمربع با اعتباری
بیش از  15000میلیارد ریال از محل اعتبار قیر رایگان آسفالت شده است.
در ادامه دکتر زارع روس��تاییان را از اقش��ار مؤثر در فرایند تولید جامعه
توصیف کرد و با اش��اره به تعریف پروژههای خدمات رسانی به روستاییان
در تمامی شهرستان ها ،خاطر نشان کرد :بنیاد مسکن نقش ویژهای در اجرای این پروژهها داشته که در شهرستان ماسال نیز به لحاظ شاخص،
عملکرد خوبی داشتند.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گیالن

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار با شهرداران بندرترکمن و گمیشان

پل ارتباطی روستای گشت رودخان افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت هفته دولت ،پل ارتباطی روس��تای
گش��ت رودخان شهرس��تان فومن با حضور محمدرضا محس��نی -فرماندار
شهرستان ،دکتر بهروزی فر -نماینده مردم شهرستانهای فومن و شفت در
مجلس شورای اسالمی ،مهندس عفتی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ،رؤسای
ادارهها و نهادها و گروهی از اهالی روستا افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا مهندس عفتی با ارائه گزارش��ی از روند اجرای پروژه گفت :این
پ��ل با دهانه  ۳۲متر و عرض  4/5متر به صورت پیش س��اخته (عرش��ه
فلزی) با اعتباری معادل  ۱۰میلیارد ریال اجرایی شده است.
در ادامه محس��نی با س��پاس از تالشهای بنیاد مسکن گفت :به همت
و تالشهای مجموعه بنیاد مس��کن پروژههای ش��اخص در روستاها اجرا
شدهاند که خشنودی و رضایتمندی مردم را به دنبال داشته و این اقدامها قابل قدردانی میباشند.
در این مراسم دکتر بهروزی فر با اشاره به فعالیتهای بنیاد مسکن در توسعه روستاها ابراز امیدواری کرد با تعامل و هماهنگی بین دستگاههای
اجرایی و خدمت رسان و نیز با همفکری و مشارکت مردم ،بتوانیم مشکالت روستاییان را حل کنیم.

جدال مکن که ارزشت میرود و شوخی مکن که بر تو دلیر شوند -امام حسن عسگری(ع)
87
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اجرای طرح هادی در  3روستای شهرستان الهیجان
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به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداشت هفته دولت ،مراسم
افتت��اح پروژههای اجرای طرح هادی  3روس��تای بنگب��ر ،جفر و دلیجان
شهرس��تان الهیجان با مجموع اعتباری بیش از  5میلیارد و  600میلیون
ریال ،با حضور س��مانه حس��ینی -بخش��دار مرکزی و مهندس عباسی-
سرپرست بنیاد مسکن شهرستان الهیجان ،اعضای شورای بخش ،دهیار
و اعضای شورای اس�لامی روستا و اهالی ،به صورت نمادین در روستای
بنگبر برگزار شد.
در ابتدا بخشدار مرکزی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن در سطح
روس��تاها ،فعالیتهای انجام شده را مثبت ارزیابی نمود و خواستار استمرار
این خدمات شد.
در ادامه مهندس محمد عباسی با ارائه گزارشی از عملکرد و قدردانی از مشارکت دهیار و اهالی روستا ،آمادگی بنیاد مسکن را در اجرای طرح
هادی در روستاها اعالم نمود .وی گفت :برای اجرای پروژه آسفالت معابر روستای بنگبر مبلغ  1میلیارد و  700میلیون ریال از محل اعتبارهای
استانی و قیر رایگان هزینه شده است که  1425مترمربع آسفالت اجرا گردید.
سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرس��تان الهیجان ادامه داد :اعتبار اجرای طرح هادی روس��تای جفر به مبلغ  2میلیارد و  929میلیون ریال از منابع
اعتبارهای استانی و قیر رایگان تأمین گردید که  10530مترمربع از معابر روستا آسفالت گردید.
مهندس عباس��ی در پایان در مورد اجرای طرح هادی روس��تای دلیجان افزود :مبلغ  926میلیون ریال از منابع اعتبارهای اس��تانی و قیر رایگان
برای اجرای  926مترمربع آسفالت معابر این روستا هزینه گردید.

افتتاح  4پروژه عمران روستایی در شهرستان فومن

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م افتتاح اجرای طرح هادی  4روستای
شهرستان فومن با حضور مهندس محس��نی -فرماندار شهرستان فومن،
مهن��دس علیزاده -معاون امور عمرانی ،ترابی -بخش��دار بخش مرکزی،
مهندس عفتی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ،مدیران اداره ها ،سازمانها
و نهادها ،دهیاری و شورای اسالمی روستاها برگزار شد.
در این مراس��م مهندس عفتی با ارائه گزارشی از اجرای طرح هادی در
روس��تاهای خش��کنودهان ،ازبر ،س��ندباال و پائین و رودپیش گفت :معابر
روس��تای خشکنودهان به طول  750متر و با اعتباری به مبلغ  2میلیارد و
 500میلیون ریال از محل اعتبارها و س��همیه قیر رایگان آسفالت گردید.
وی افزود :آسفالت  1700متر از بافت روستای رودپیش با اعتباری به مبلغ
 5میلیارد و  500میلیون ریال از محل اعتبارهای استانی و سهمیه قیر رایانهای اجرایی شد همچنین برای اجرای آسفالت معابر روستای ازبر مبلغ
 5میلیارد ریال از ردیف اعتبارهای قیر رایگان هزینه شده است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان فومن در مورد اجرای آسفالت معابر روستای سند باال و پائین نیز گفت :طرح بهسازی و آسفالت معابر بافت روستا
با اعتباری بیش از  7میلیارد ریال از ردیف اعتبارهای استانی و قیر رایگان اجرا شده است.
در ادامه مهندس محسنی با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن شهرستان گفت :با توجه به مولد بودن روستاها و همچنین

برای جلوگیری از مهاجرت روستانش�ینان به ش�هرها ،امروزه توجه بیشتر به امر بهسازی و اجرای طرح هادی در روستاها
امری ضروری است که تاکنون بنیاد مسکن شهرستان در این زمینه خدمات ارزشمندی ارائه نموده است.

گفتنی اس��ت با حضور مس��ئولین یاد شده و محتشم خواه -معاون سیاس��ی امنیتی فرمانداری پروژه اجرای طرح هادی روستای شاخص هدف
گردش��گری حیدرآالت شهرس��تان فومن با اعتباری به مبلغ  5میلیارد و  800میلیون ریال از ردیف اعتبارهای ملی در بخش مرکزی شهرس��تان
اجرا شد.

از گناهان پرهیز نمایید زیرا بنده بر اثر انجام گناه از روزی محروم میشود -حضرت علی(ع)
88

دیدار با خانواده شهید

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت هفته دولت ،موس��وی -فرماندار
شهرستان شفت ،کوهی -معاون فرماندار ،عبادی -سرپرست بنیاد مسکن
شهرستان شفت و مدیر بنیاد شهید با خانواده شهید موسویان دیدار کردند.
در ای��ن دیدار موس��وی با بیان ای��ن که امنیت و اقتدار امروز کش��ور را
مرهون خون ش��هدا هس��تیم گفت :مادران ش��هداء نمون��ه واقعی صبر و
ایس��تادگی هس��تند و فرزندانی را در دامان خود پ��رورش دادند که مدافع
اسالم و انقالب ش��دند .خانواده شهدا و ایثارگران مقام واالیی در پیشگاه
خداوند متعال دارند و با اهدای بهترین عزیزان خود در راه دفاع از انقالب
و کشور کار بزرگ و عظیمی را انجام دادند.
در ادامه عبادی خانواده های ش��هدا را الگوی واقعی استقامت و صبوری
خواند و تصریح کرد :ادامه راه ش��هدا برای پاس��داری از دین و میهن یکی از بزرگترین مس��ئولیت هایی است که در عصر حاضر بر دوش داریم و
باید در ادای احترام و تکریم خانواده های معظم شهدا به وظیفه خود عمل کنیم.
در پایان مادر شهید سید قاسم موسویان بهبیان سجایای اخالقی و خاطراتی از شهید پرداخت.
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به گزارش روابط عمومی ،دو هزار و پانصدمین واحد مسکونی مقاومسازی با
حضور دکتر شکوهی راد -معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان
بندر انزلی ،مهندس قاس��می -بخش��دار مرکزی ،مهندس بلندپایه -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان و اهالی روستای چایبیجار افتتاح شد.
در ابت��دا مهندس بلندپایه در گزارش��ی گف��ت :از ابتدای ش��روع طرح ویژه
بهس��ازی مسکن روس��تایی تعداد  2500واحد مس��کونی در سطح روستاهای
شهرس��تان با نظارت نظام فنی روستایی و کارشناسان بنیاد مسکن با اعتباری
بیش از  260میلیارد ریال و نیز طی یک سال اخیر از هفته دولت سال گذشته
تاکن��ون تعداد  ۵۳واحد مس��کونی در قالب این طرح با اعتب��اری بیش از 20
میلیارد ریال در سطح شهرستان ساخته شده است.
در ادامه دکتر شکوهی از فعالیتهای بنیاد مسکن در سطح روستاهای شهرستان قدردانی کرد و نقش بنیاد مسکن را به عنوان یک نهاد انقالبی
و به منظور محرومیت زدایی در جامعه بسیار مؤثر دانست.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح دو هزار و پانصدمین واحد مسکونی روستایی

بهرهبرداری از آسفالت معابر روستاهای شهرستان شفت

به گ��زارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور موس��وی -فرماندار
شهرس��تان ش��فت ،کوهی -معاون فرماندار ،پورباقر -بخش��دار مرکزی،
مقیمی -بخشدار احمدس��رگوراب ،کیوان عبادی -سرپرست بنیاد مسکن
شهرس��تان و گروهی از مدیران دس��تگاههای اجرایی شهرستان ،آسفالت
معابر روس��تایی شهرس��تان ش��فت به صورت نمادین در روس��تای چنار
رودخان افتتاح گردید.
در ابتدا عبادی گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن در شهرستان ارائه نمود
و گفت :برای اجرای آس��فالت معابر روستاهای شهرستان اعتباری بیش از
 8میلیارد ریال هزینه شده است.
در ادامه موسوی اجرای آسفالت در روستاهای شهرستان و افزایش شاخص اجرای طرح هادی را با استفاده از قیر رایگان مهم و حائز اهمیت دانست.

دانشی که در آن اندیشه و تفکر نیست خیری در آن نمیباشد -حضرت علی(ع)
89
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افتتاح آسفالت معابر روستای خرشتم

به گزارش روابط عمومی ،آسفالت معابر روستای خرشتم شهرستان املش
با حضور رنجبر -فرماندار و اصغری -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرستان
املش ،شفیعی -بخشدار مرکزی و گروهی از مدیران دستگاههای اجرایی
افتتاح گردید.
در ابت��دا محم��د رنجبر خدمات دول��ت به م��ردم را از برکتهای نظام
اسالمی و خون شهدا دانست و بر خدمات رسانی بیشتر به مردم از سوی
دستگاههای اداری ،تأکید کرد.
در ادامه یعقوب اصغری با ارائه مطالبی گفت :با هزینهای بیش از 1500
میلیون ریال 2600 ،مترمربع از معابر روستا آسفالت شد.
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با اعتباری بیش از  4میلیارد ریال معابر روستای پیرمحله آسفالت شد

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت هفته دولت اجرای آسفالت معابر
روس��تای پیرمحله از توابع بخش مرکزی شهرس��تان رودس��ر ،با حضور
دکتر قاس��م نژاد -معاون سیاسی و امنیتی استانداری ،دکتر اسمعیل پور-
فرماندار شهرس��تان رودسر ،رمضانی -بخشدار مرکزی ،بیگی -سرپرست
بنیاد مس��کن شهرستان رودسر ،گروهی از فرماندهان نظامی و انتظامی و
مدیران ادارههای شهرستان افتتاح شد.
در ابت��دا بیگ��ی با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن گفت :پروژه
آس��فالت معابر روس��تای پیرمحله با اعتباری بیش از  4میلیارد ریال شده
است.
در ادامه دکتر قاس��م نژاد با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن گفت :با
توجه به ظرفیت و پتانس��یل فراوان بنیاد مس��کن به ویژه در اجرای پروژههای عمرانی ،خدمات ارزشمندی از سوی این نهاد در سطح روستاهای
شهرستان ارائه شده است.

نشست مدیریت بحران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشست مدیریت بحران بنیاد مسکن استان با
حضور مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،مهندس مرادی-
مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری ،معاونین و کارشناسان دو دستگاه در
بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابت��دا مهن��دس اکبرزاده در مورد فعالیتهای گس��ترده و متعدد بنیاد
مس��کن توضیحهایی را ارائه نمود .وی با بیان اینکه ،فعالیتهای به موقع
و سریع این نهاد در وقوع حوادث غیر مترقبه بسیار مهم و ضروری است،
گفت :بنیاد مس��کن استان برای مقابله با تهدید س��وانح طبیعی ،عملیات
پیش��گیری پیش از وقوع س��انحه را با اجرای طرح ویژه بهس��ازی و نوسازی س��کونتگاههای آسیبپذیر روس��تایی و همچنین بازسازی مناطق
سانحهدیده پس از وقوع سانحه همواره در دستور کار خود قرار داده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با تأکید بر اینکه ،ترویج مقاومس��ازی ،آموزش و ارتقای دانش فنی روستایی در پیشگیری از حوادث مؤثر است،
ابزار امیدواری کرد که با تعامالت ویژه بین این دو دس��تگاه ،بتوانیم خدمات گس��تردهای به مردم به ویژه در زمینه ترویج فرهنگ مقاومسازی در
سطح روستاها ارائه دهیم.

در انجام هیچ کار خوبی خودنمایی و آن را به بهانه شرم رها مکن -حضرت محمد(ص)
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مرتبط در وقوع بحران ایجاد و برنامهریزی شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری با اشاره به فعالیتهای مدیریت بحران در مرحله قبل حادثه ،حین حادثه و بعد از حادثه و نیز كمك رسانی
از حیث جانی و مالی و ابنیه افزود :در مواقع بحرانی دستگاهها از لحاظ عملكرد مدیریت میشوند تا هر یك در زمان معین شروع به فعالیت كنند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

س��پس مهندس مرادی با قدردانی از مجموعه کارکنان بنیاد مسکن به واسطه تعاملها و همکاریهای صورت پذیرفته،
نظارت مستمر بنیاد مسکن در ساخت مسکن روستایی را گامی مثبت در کاهش بروز خسارتهای زمان بحران و سوانح
طبیعی دانس�ت .وی در ادامه از فعال ش��دن كارگروههای تخصصی مدیریت بحران خبر داد و گفت :باید زیرساختهایی توسط دستگاههای

معابر روستای گشت گوراب آسفالت شد
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،پروژه اجرای طرح هادی روس��تای گش��ت
گوراب شهرس��تان فومن ،با حضور محتشم خواه -معاون سیاسی امنیتی
فرمانداری ،مهن��دس علیزاده -معاون امور عمرانی فرمانداری ،بخش��دار
بخش مرک��زی ،مهندس عفتی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان فومن،
دهیاری و شورای اسالمی و اهالی روستای گشت افتتاح و به بهرهبرداری
رسید.
در ابتدا مهندس عفتی با ارائه گزارش��ی از اجرای پروژه گفت :معابر این
روستا به طول  1600متر با اعتباری به مبلغ  5میلیارد و  200میلیون ریال
از محل اعتبارهای اس��تانی در بخش مرکزی شهرس��تان فومن آسفالت
شده است.
سپس محتشم خواه با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن شهرستان گفت :این نهاد به عنوان بازوی عمرانی دولت در روستاها حضور مستمر و
فعال دارد .وی با قدردانی از همکاری اهالی روستا ابراز امیدواری کرد تا خدمات دولت در روستاها که بستر اشتغال هستند ادامه یابد.

مراسم تجلیل از کارمندان نمونه

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت روز کارمند مراس��م تجلیل از کارمندان نمونه برگزار ش��د .در این مراسم از وحید سبحانی -کارمند بنیاد
مس��کن شهرس��تان ماسال ،احمد علی نیا -کارمند بنیاد مسکن شهرستان املش ،جواد رهبر و ایوب قاسمزاده -کارمندان بنیاد مسکن شهرستان
فومن ،بهرام نورکند و حامد یزدانی -کارمندان بنیاد مسکن شهرستان تالش ،حبیب میربلوک -کارمند بنیاد مسکن شهرستان الهیجان و عباس
صمدزاده -کارمند بنیاد مسکن شهرستان آستارا به عنوان کارمندان نمونه با اهداء لوح تقدیر و هدیه قدردانی به عمل آمد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان مازندران
پروژههای عمرانی بنیاد مسكن شهرستان قائمشهر درهفته دولت بهرهبرداری شد
به گزارش روابط عمومی ،مراسم بهرهبرداری از پروژههای عمرانی بنیاد
مس��کن شهرستان قائمشهر با حضور حس��ین زادگان -استاندار ،مهندس
علیپور -نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار و سایر مدیران
استانی و شهرستانی برگزار شد.
حق پناه -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان قائمش��هر اجرای طرح هادی
روستاهای خرماکال ،باغدشت ،سراج کال ،حاجی کال و ریکنده با اعتباری
به مبلغ  100میلیارد ریال با مش��ارکت دهی��اری اجرا و در هفته دولت به
بهرهبرداری رسید.

برکت در مال کسی است که زکات بپردازد ،به مؤمنان مدد و یاری رساند و
به خویشاوندان کمک کند -حضرت علی(ع)
91
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کلنگزنی پروژه  16واحدی طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان بابلسر
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به گزارش روابط عمومی ،مراسم کلنگ زنی پروژه  16واحدی طرح اقدام
ملی مس��کن استان مازندران در شهرستان بابلسر با حضور حجتاالسالم
والمسلمین قلی پور -امام جمعه شهرستان بابلسر ،دکتر باقرزاده -نماینده
مردم شهرس��تانهای بابلس��ر و فریدونکنار در مجلس ش��ورای اسالمی،
حس��نزاده -فرماندار شهرستان ،دکتر ربیعی -معاون مسکن شهری بنیاد
مسکن استان ،جمالی -مسئول طرحهای اقدام ملی بنیاد مسکن استان و
گروهی از مسئوالن استانی و شهرستانی به زمین زده شد.
در این مراسم علی اصغر محمودی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بابلسر
در مورد پروژه یاد ش��ده توضیحهایی را مبنی بر زمان شروع ،شیوه اجرا و
همچنین زمان تحویل آن به متقاضیان برای مسئولین ارائه نمود.

بازدید دکتر حسینی از اجرای پروژههای حوادثی بنیاد مسکن در غرب استان

به گزارش روابط عمومی ،دكتر حس��ینی -نماینده مردم شهرستانهای
عباس آباد ،تنکابن و رامسر در مجلس شورای اسالمی ،دکتر حسینیجو-
مع��اون اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرس��تان تنکابن و س��ایر مس��ئولین
شهرس��تانی و محلی از پروژهه��ای عمرانی حوادثی روس��تاهای ایثارده،
یوسف آباد و خشکرود بازدید کردند.
در ابتدا اشکوریان -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان تنکابن گزارشی از
روند بازس��ازی و پیشرفت اجرای پروژههای حوادثی روستاهای یاد شده و
سایر روستاها ارائه داد.
در ادامه این بازدید دكتر حسینی و دکتر حسینی جو با اشاره به فعالیتها و عملکرد خوب بنیاد مسکن در طی مدت سپری شده از زمان حادثه
س��یل در غرب اس��تان ،قدردانی و فراهم نمودن تمهیدات و ساز و کارهای مناسب برای جلوگیری از بروز خسارتهای ناشی از حوادث قهری را
مورد اشاره و تأکید قرار دادند.
در پایان مسئولین شهرستانی و دكتر حسینی برای برای ادای احترام به مقام شامخ شهدای گرانقدر در گلزار شهدای یوسف آباد حضور یافتند.

بازدید از پروژههای عمرانی بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،دکتر کریمی فیروزجائی ،سردار سعادتی ،نمایندگان
مردم شهرس��تان بابل در مجلس شورای اس�لامی ،حجتاالسالم والمسلمین
حاجیزاده -امام جمعه بخش بندپ��ی غربی ،مهندس خانی نوذری -مدیرکل
بنیاد مسکن استان ،قربانعلی ولیزاده -معاون استاندار و فرماندار ویژه ،بخشدار
بندپی غربی و سایرمس��ئولین شهرستانی از پروژههای عمرانی در حال اجرای
(نیمه کاره و اتمام یافته) طرح هادی ،پل حوادثی و ...در روستاهای شهیدآباد،
مؤمن آباد ،شیاده ،دیوا ،تلیکا و کامیکال از توابع بخش بندپی غربی شهرستان
بابل بازدید نمودند.
روحی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بابل با اشاره به حضور مسئولین در مراسم
افتتاحیه اجرای پارک گردش��گری شهر خوشرودپی توس��ط شهرداری به موارد
مورد بررسی در این بازدید اشاره کرد و گفت :پیگیری وضعیت بازنگری طرحهای هادی روستایی ،اجرای آسفالت و سایر پروژههای عمرانی از جمله
مواردی بودند که در این بازدید از سوی اهالی ،دهیاری و مسئولین محلی مطرح و خواستار بررسی و اقدام الزم در این مورد انجام شد.
در این بازدید دکتر کریمی ،س��ردار س��عادتی و حجتاالس�لام والمس��لمین حاجی زاده با قدردانی از عملکرد خوب بنیاد مس��کن در اجرای

تهیدستی و عمر طوالنی را بر خود تلقین مکن -حضرت علی(ع)
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به گزارش روابط عمومی ،دکتر حاجی پور -نماینده مردم شهرس��تان آمل
در مجلس ش��ورای اسالمی از روند اجرای پروژه  50واحدی طرح اقدام ملی
مسکن والیت شهرستان آمل بازدید کرد.
در این بازدید دکتر حاجی پور با قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن شهرستان
آم��ل در اجرای پروژههای عمرانی در س��طح این شهرس��تان و همچنین با
اشاره به اینکه افراد زیادی به عنوان متقاضی مسکن در شهرستان آمل برای
دریاف��ت واحدهای این طرح ثبت نام نمودند چش��م انتظارند تا واحدهای یاد
ش��ده هرچه زودتر آماده و بهرهبرداری گردد .وی همچنین خواس��تار اهتمام
وی��ژه برای تحقق برنامههای طرح اقدام مل��ی ،هماهنگی و تعامل ادارهها و
دستگاههای ذیربط با بنیاد مسکن در این بخش شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

فعالیتهای عمرانی در روس��تاها ،خواس��تار پیگیریهای الزم موارد مطرح شده در سطح روستاهای بازدید شده برای عمران و توسعه توسط بنیاد
مسکن و مشارکت و همکاری دهیاریها و اهالی روستاها با این نهاد برای تسریع در روند عمران و آبادانی روستاها شدند.
در پایان مسئولین با حضور در گلزار شهدای گرانقدر روستای کامیکال با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند.

بررسی مسائل و مشكالت روستاهای بخش مرکزی و یانه سر

به گزارش روابط عمومی ،نشست بررسی مسائل و مشكالت روستاهای
بخش مرکزی و یانه س��ر شهرس��تان بهش��هر با حضور دکتر شریعتی-
نماین��ده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی ،دکتر خنج��ری -فرماندار
شهرس��تان بهش��هر ،مهندس خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مسکن استان
و سایر مدیران دستگاه اجرایی در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در ابتدای نشس��ت فالح -مدیر بنیاد مس��كن شهرستانهای بهشهر و
گلوگاه در این مورد گفت :در این نشست مشکالت روستاها در بخشهای
مرکزی و یانه سر توسط دستگاهها و سازمانهای حاضر مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
فالح همچنین با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن در بخشهای یاد شده افزود :با توجه به موارد مطرح شده در این نشست درخواستها
در مورد اجرای طرح هادی ،پرداخت تسهیالت برای بهسازی مسکن و ...بوده است.
سپس خنجری با قدردانی از فعالیتهای عمرانی بنیاد مسکن و همچنین نظارت خوب در اجرای پروژهها در روستاهای سطح شهرستان ،عمده
مش��کالت بخشهای یاد ش��ده را بازنگری طرحها و اجرای طرح هادی روستایی دانس��ت که در این مسیر تالش بیشتر و همچنین مشارکت و
همیاری دهیاریها و شورای اسالمی روستاها برای سرعت بخشیدن به فعالیتهای عمرانی را خواستار شد.

نشست مدیرکل بنیاد مسکن استان با نماینده مجلس شورای اسالمی ،فرمانداران و..
به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی با حض��ور مهندس خانی
نوذری -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،دکتر سیدش��مسالدین حسینی-
نماین��ده مردم شهرس��تانهای رامس��ر ،تنکابن و عباس آب��اد در مجلس
شورای اسالمی ،فرمانداران شهرس��تانهای رامسر ،عباس آباد و تنکابن
و مدیران بنیاد مس��کن شهرستانهای یاد ش��ده در فرمانداری شهرستان
تنکابن برگزار شد.
ابتدا در این نشس��ت فیض ا ...اشکوریان -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
تنکاب��ن گف��ت :در این نشس��ت فعالیته��ا و عملکرد بنیاد مس��کن در

تا میتوانی از فرومایه نادان فرار کن -حضرت علی(ع)
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شهرستانهای حوزه انتخابیه مورد بررسی قرار گرفت و هر یک از مدیران در مورد فعالیتهای شهرستان مربوطه گزارشهایی را در بخشهای
مختلف عمرانی اجرایی از قبیل تهیه و بازنگری طرح هادی ،اجرای طرح هادی و ...ارائه نمودند.
سپس مهندس خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مسكن استان با اشاره به فعالیتهای بنیاد مسکن در بخشهای مختلف تهیه و بازنگری طرحهای
هادی ،اجرای طرح هادی و ...از مش��ارکت مردم ،دهیاریها و ش��ورای اس�لامی روستاها در اجرای پروژهها و طرحهای عمرانی قدردانی و آن را
موجب سرعت و پیشرفت اجرای پروژهها دانست.
در ادامه دکتر حسینی با اشاره به فعالیتها و عملکرد عمرانی خوب بنیاد مسکن در روستاها خواستار ادامه این روند با توان و سرعت بیشتر در
بخشهای مختلف به ویژه بازنگری طرحهای هادی ،اجرای طرح هادی روستایی و ...شد.
وی در پایان خواس��تار تعامل و همكاری مردم و دس��تگاههای اجرایی ذیربط ،دهیاریها و ش��ورای اسالمی روس��تاها با بنیاد مسکن در زمینه
سرعت بخشیدن اجرای پروژههای عمرانی شد.
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بهرهبرداری طرحهای عمرانی بنیادمسکن شهرستان گلوگاه درهفته دولت

ب��ه گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت هفته دولت و گرامیداش��ت یاد
و خاطره ش��هدای گرانقدر رجایی و باهن��ر ،پروژههای اجرای طرح هادی
روستای خورشیدکال و اجرای پل روستای لمراسک با حضور کلبادینژاد-
فرماندار ،یال -معاون فرماندار ،محمود جانلو -بخشدار مرکزی ،رحمانی-
بخش��دار بخش کلباد ،مهندس هاش��می -مدیرکل بنیاد مسکن استان و
دیگر مسئولین شهرستانی و محلی به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم مهندس هاشمی با بیان مطالبی گفت :پروژه اجرای طرح
هادی روستای خورشیدکال در فاز دوم با اعتباری به مبلغ  11میلیارد ریال
و همچنین اجرای پل روس��تای لمراس��ک با اعتباری به مبلغ  4میلیارد و پانصد میلیون ریال اجرا و به پایان رس��ید که در هفته دولت با حضور
مسئولین شهرستانی به بهرهبرداری رسید.
س��پس کلبادی نژاد از اجرای فعالیتهای عمرانی درس��طح روستاهای شهرستان در بخشهای مختلف توسط بنیاد مسکن ابراز خرسندی نمود
همچنین از تالشهای مدیرکل و همکارانش قدردانی کرد و خواستار ادامه روند این فعالیتها در سطح گستردهتر شد.

بررسی روند فعالیتهای عمرانی بنیاد مسکن

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،ش��ریعت -فرماندار ،حق ش��ناس -معاون
عمرانی فرمانداری ،اس��ماعیل نیا -بخش��دار مرکزی و هاشمی -بخشدار
بخش سرخرود از روس��تاهای بونده ،علویکال میر ،افراسرا و اسالم محله
شهرستان محمودآباد بازدید کردند.
در ابتدای بازدید مشایخی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان محمودآباد
گفت :این بازدید به منظور بررس��ی فعالیتها و عملکرد بنیاد مس��کن در
بخشه��ای مختلف عمرانی به وی��ژه تهیه طرح و اج��رای طرح هادی،
همچنین پیگیری وضعیت س��اخت و سازهای غیرمجاز و تفکیک اراضی
زراعی انجام شد.
در ادامه این بازدید ش��ریعت گفت :هدف از تهیه طرح هادی روس��تایی
تجدید حیات روس��تا به لحاظ ابعاد فیزیکی ،اقتصادی ،اجتماعی روستاها،
س��اماندهی و اصالح بافت موجود ،میزان و مکان گس��ترش آتی و شیوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف در روستا به عنوان سه محور
اصلی در تهیه طرح هادی میباشند.

همانا نادان کسی است که خود را نسبت به چیزهایی که نمیداند دانا به شمار آورد -حضرت علی(ع)
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بهرهبرداری از اجرای آسفالت روستای دهمیان در هفته دولت

به گزارش روابط عمومی ،مراسم بهرهبرداری از اجرای آسفالت روستای
دهمیان با حضور یزدانی -فرماندار ،الهی -معاون فرماندار ،الری -بخشدار
بخش مرکزی و سایر رؤسای ادارههای شهرستان سوادکوه برگزار شد.
در این مراس��م ولیزاده -مدیر بنیاد مس��كن شهرس��تان سوادکوه گفت:
پ��روژه اج��رای طرح هادی در روس��تای دهمی��ان با هزین��ه  4میلیارد و
پانصد میلیون ریال توس��ط بنیاد مسکن شهرستان سوادکوه و با مشارکت
دهیاری و شورای اسالمی روستا اجرا و در هفته دولت با حضور مسئولین
شهرستانی به بهرهبرداری رسید.
در ادام��ه یزدانی ب��ا قدردان��ی از فعالیتهای عمرانی بنیاد مس��کن در
روس��تاها و مش��ارکت اهالی روس��تا و دهیاریها در اج��رای این طرحها
خواستار تداوم این تعامل و همچنین مشارکت بیشتر برای تسریع در اجرای طرحها شد.
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،مراس��م بهرهبرداری از پ��روژه اجرای طرح
هادی روس��تای علی آباد عسگرخان از بخش مرکزی شهرستان نوشهر با
حضور فرماندار ،بخش��دار ،مدیران شهرستانی ،شورای اسالمی و دهیار در
هفته دولت به بهرهبرداری رسید.
مهدی بیژنی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان نوش��هر گفت :این پروژه
با مش��ارکت دهیاری توس��ط بنیاد مسکن شهرس��تان از محل اعتبارهای
حوادث س��یل س��ال  ۹۸با اعتب��اری بی��ش از  4میلیارد ری��ال اجرا و به
بهرهبرداری رسید.
در ادامه یزدانی -فرماندار شهرس��تان نوش��هر با قدردانی از تالشهای
بنیاد مسکن گفت :به همت و تالشهای مجموعه بنیاد مسکن پروژههای
شاخص در روستاها اجرا گردید که رضایتمندی مردم را به دنبال داشته و این اقدامها قابل قدردانی میباشند.
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یزدانی :با همت و تالشهای مجموعه بنیاد مسکن ،پروژههای شاخص در روستاها اجرا شد

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان مركزی
افتتاح طرح هادی روستای خورهه

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت هفته دولت ،فاز اول اجرای طرح
هادی روس��تای خورهه شهرس��تان محالت باحضور مهن��دس آقازاده-
اس��تاندار مرکزی ،دکتر زندیه وکیلی -مع��اون هماهنگی و امور عمرانی
اس��تانداری ،مهندس رضا فرح -مدیر کل بنیاد مس��کن اس��تان ،قمری-
فرماندار شهرس��تان محالت و گروهی از مدیران اس��تانی و شهرس��تانی
افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا مهندس رضا فرح گفت :طرح هادی روس��تایی طرحی است که
ضمن س��اماندهی و اص�لاح بافت موجود ،میزان و مکان گس��ترش آتی
و ش��یوه اس��تفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مس��کونی،
تولیدی ،تجاری،کشاورزی ،تأسیس��ات ،تجهیزات و نیازمندیهای عمومی
روس��تایی را بر حس��ب مورد در قالب مصوبههای طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی یا طرحهای جامع ناحیهای تعیین مینماید.

کم ارزش ترین چیزها اندرز دادن به کسی است که آن را نمیپذیرد و
همسایگی با آزمند -امام جعفر صادق(ع)
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وی تصریح کرد :اجرای طر ح هادی و تأمین زیرس��اختهای مورد نیاز روس��تایی از عوامل مهم در مهاجرت معکوس و توزان جمعیتی میباشد و
اکنون در بیش از ۴۹۰روستای استان طرح هادی کلید خورده و این طرحها در تعداد  ۱۷۰روستا به اتمام رسیده است.
مدیر کل بنیاد مسکن استان افزود :فاز اول طرح هادی روستای خورهه با اعتباری بیش از  17میلیارد و  985میلیون ریال اجرا شده است.
س��پس مهندس آقازاده با قدردانی از تالش��های مدیرکل و کارکنان بنیاد مسکن اس��تان گفت :اجرای طرح هادی در روستا باعث فراهم شدن
زیر س��اختهای مناس��ب در این مناطق میشود که به تبع آن میتوانیم ش��اهد مهاجرت معکوس باشیم زیرا توسعه روستاها تنها با اجرای طرح
هادی روستایی تحقق مییابد.

بازدید فرماندار از بنیاد مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،حاج علی بیگی -فرماندار شهرس��تان خنداب باحضور در بنیاد مس��کن شهرستان از روند خدمت رسانی به متقاضیان
بازدید نمود.
در این بازدید مهندس س��لطانی -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرستان خنداب گزارش��ی ازفعالیتهای انجام ش��ده در زمینه بازسازی واحدهای
خسارتهای دیده در سطح شهرستان را ارائه نمود.
در ادامه حاج علی بیگی با قدردانی از مجموعه فعالیتهای انجام ش��ده در مورد خدمت رس��انی به صاحبان واحدهای مسکونی آسیبدیده گفت:
صدور پروانه رایگان ،تشکیل پرونده و معرفی به بانک بخشی از اقدامهای بسیار خوب مجموعه بنیاد مسکن در زمینه خدمت رسانی به متقاضیان
میباشد .وی افزود :بنیاد مسکن در طول چهل سال همواره در مسیر سازندگی گام برداشته و خدمات شایسته و قابل تقدیری را به قشر محروم
جامعه ارائه داده است.

دیدار مدیر کل بنیاد مسکن با نماینده ولیفقیه در استان

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رضا فرح -مدیر کل بنیاد مس��کن استان با
آیت اهلل دری نجف آبادی -نماینده ولیفقیه در اس��تان و امام جمعه ش��هر اراک
دیدار و گفتگو نمود.
در ابتدا مهندس رضا فرح با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مس��کن استان از
تالشها و حمایتهای آیت اهلل دری نجف آبادی قدردانی نمود.
س��پس آیت اهلل دری نجف آبادی با قدردانی از تالش��های بنیاد مسکن ،افتتاح
حس��اب  ۱۰۰و تأسیس بنیاد مسکن را نتیجه درایت و بینش الهی حضرت امام
(ره ) دانس��ت و گفت :بنیاد مسکن در بازس��ازی مناطق آسیبدیده نقش مهمی
را ایفا نموده اس��ت و همچنین اقدامها وگامهای موثری برای پیش��رفت ،عمران
و آبادانی روس��تاها و به دنبال آن محرومیت زدایی در ش��هر و روس��تا برداشته است .وی افزود :بنیاد مسکن استان ،مجموعهای سرشار از روحیه
جهادی و انقالبی و پر تالش اس��ت که این مس��ئله را در بازسازی موفق مناطق آسیبدیده از سیل و زلزله در استان مرکزی و استانهای لرستان
و کرمانشاه شاهد بوده ایم و امید است که همچنان حضور بنیاد مسکن در پروژههای شهری و روستایی دارای ثمرهها و برکهای مستمر باشد.
گفتنی اس��ت در این نشس��ت در مورد تأمین مسکن خانواده ش��هدای مدافعین حرم ،تأمین مسکن طالب و خانوادههای محروم بحث و تبادل
نظر گردید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان همدان
افتتاح پروژههای اجرای طرح هادی و بهرهبرداری از بازسازی واحدهای مسکونی در روستای امزاجرد

به گزارش روابط عمومی ،بهرهبرداری از اجرای طرح هادی و بازسازی مسکن روستایی در روستای امزاجرد از توابع بخش مرکزی شهرستان
همدان با حضور افش��اری -فرماندار شهرس��تان همدان ،حجتاالسالم والمسلمین دکتر فالحی -نماینده مردم شهرستانهای همدان و فامنین در
مجلس شورای اسالمی ،معاونین فرماندار و بخشدار مرکزی برگزار شد.
در ابتدا مهندس پور قاس��می -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان همدان با قدردانی از همکاری مسئولین استانی و شهرستان در اجرای این پروژه

فهم دانایی در دین ،از زینت ایمانست -امام جعفر صادق(ع)
96

گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن شهرستان ارائه داد.
در ادامه بهرهبرداری از یک واحد مس��کن روس��تایی بازس��ازی شده به
نمایندگی از تعداد  431واحد بهس��ازی ش��ده و تعداد  715واحد بازسازی
شده شهرستان در سال  1399توسط فرمانداری افتتاح شد.
س��پس افشاری با سپاس از مهندس ظفری و مهندس پورقاسمی ،بنیاد
مس��کن را در مورد فعالیتهای عمران روس��تایی جزء استانهای شاخص و
اول کش��ور معرفی کرد .وی همچنین در س��خنانی فعالیت بنیاد مس��کن
در س��اخت واحدهای مسکونی روس��تایی را یکی از مهمترین و شاخص
ترین فعالیتهای این نهاد در س��طح روس��تاها برشمرد که باعث ماندگاری
روستاییان در روستا و حتی مهاجرت معکوس به روستاها گردیده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست برنامهریزی در مورد بهسازی روستاهای بخش شرا
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور دکتر محمدی -مس��ئول
دفت��ر نماینده مجلس ،دکت��ر حاجی بابائی -نماینده مردم شهرس��تانهای
همدان و فامنین در مجلس ش��ورای اسالمی ،موالئی نیا -بخشدار شرا و
پورقاسمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان همدان برگزار شد.
در ابتدا مهندس پور قاس��می گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن از ابتدا
تاکنون در س��طح روس��تاهای بخش شرا شهرس��تان همدان ارایه داد و
همچنین با توجه به اتمام فعالیت ستاد بازسازی سیل به تشریح فعالیتهای
بنیاد مس��کن در بازس��ازی واحدهای روس��تایی آس��یبدیده از بارشهای
فروردین سال  98در سطح بخش شرا پرداخت.
در ادامه حاضرین در نشست ،نظرها و پیشنهادهای خود را در مورد برنامههای عمرانی بنیاد مسکن ارائه نمودند که پس از بحث و تبادل نظر و
جمع بندی اولویت بندی گردید که کدام روستاها از محل قیر رایگان مصوب شده در مجلس شورای اسالمی در سال  1399تأمین اعتبار گردند
و کدام روستاها از محل اعتبارهای ملی و کدامیک از سایر منابع استانی تأمین اعتبار شوند.
در پایان مهندس پور قاس��می با تأکید بر پیگیری هرچه س��ریعتر موضوع توسط مسئول فنی و اجرایی بنیاد مسکن شهرستان گفت :تا با توجه
به نزدیکی به فصل پاییز ،از زمان باقیمانده فصل کاری نهایت اس��تفاده بش��ود تا قبل از شروع فصل سرما و بارشهای جوی پروژههای مصوب
به بهرهبرداری برسند.

بهرهبرداری از تعداد  8000واحد مسکن روستایی سیلزدگان

بنابرگزارش روابط عمومی ،درمراس��می با حضور دکتر نوبخت -معاون
رئیس جمهور ،مهندس ظفری -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،حمیدرضا
حاجی بابایی -نماینده مردم شهرس��تانهای هم��دان و فامنین در مجلس
ش��ورای اسالمی وگروهی از مسئولین تعداد  8000واحد مسکن روستایی
بازسازی شده برای سیلزدگان استان به بهرهبرداری رسید.
در ابت��دا مهندس ظفری با بیان توضیحهایی گفت :در مجموع  ۱۰هزار
واحد برای س��یل زدگان اس��تان با اعتبار  15300میلی��ارد ریال در قالب
تس��هیالت بانکی ،کمک بالعوض حس��اب  ۱۰۰امام خمینی(ره) ،کمک
بالعوض دولت و آورده متقاضی س��اخته ش��ده اس��ت .وی افزود :از این
تعداد ۱۰هزار واحد مس��کونی ساخته شده ،تعداد  8000واحد از تسهیالت
بازسازی و تعداد  2000واحد از تسهیالت بهسازی بهرهمند شدند.

کسی که سخنش زیاد شود اشتباهش فراوان میگردد -حضرت علی(ع)
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هم چنین دکتر نوبخت با بیان اینکه در اس��تان همدلی خوبی وجود دارد گفت :رابطه بس��یار خوبی در بین س��ازمان برنامه بودجه و کمیسیون
برنامه بودجه حاکی از اتصال دو قوه وجود دارد.
دکتر نوبخت ابراز امیداواری کرد که با همکاری هم با هدف تحقق اهداف نظام گام برداریم و آن خدمت صادقانه به مردم است.
در ادامه حمید رضا حاجی بابایی با ابراز رضایت از افتتاح  8000واحد مس��کونی بازس��ازی و  2000واحد نوس��ازی ش��ده گفت :این برکتهای
جمهوری اسالمی است.
در پایان ش��اهرخی -اس��تاندار در سخنانی با اشاره به اینکه رئیس جمهور تأکید به کمک مسکن آسیب دیدگان دارد گفت :دومین استان کشور
با بیشترین بارشهای سیالبی پارسال بود که با مدیریت خوب مسئوالن مسکنهای آسیبدیده به سرعت بازسازی و یا ساخت مجدد شدند.

افتتاح مسکن روستایی در روستای خلعت آباد
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به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت هفته دولت یک واحد مس��کونی
ساخته ش��ده در روس��تای خلعت آباد از تعداد 562واحد تکمیل شده طی
یک سال با استفاده از تسهیالت بازسازی و مقاومسازی مسکن روستایی
باحضور جهانیان -معاون امور عمرانی فرمانداری ،جهانگیری -بخش��دار
بخش مرک��زی ،روح اله وجدی فاضل -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
کبودرآهنگ ،دهیار و اهالی روستای خلعت آباد افتتاح شد.
در ابتدا دهیارروستا از فعالیتهای بنیاد مسکن قدردانی کرد.
س��پس مهندس فاض��ل در مورد اهمیت باالی مقاومس��ازی واحدهای
مس��کونی روستایی برای جلوگیری از آس��یبهای احتمالی و خطر بالیای
طبیعی مطالبی را بیان نمود و از اهالی روستا خواست تا با استفاده از تسیهالت طرح ویژه بهسازی واحدهای مسکونی خود را مقاومسازی کنند.
در پایان جهانیان از تالتش��های بنیاد مس��کن در روستاها در زمینههای مختلف از جمله بهس��ازی و بازسازی قدردانی کرد و ساخت واحدهای
مسکونی در حد استاندارد و شایسته را یکی از برنامههای دولت و نظام مقدس جمهوری اسالمی برشمرد.

بازدید ازتعدادی واحدهای کارگاهی غیر

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی قنب��ری -فرماندار شهرس��تان بهار ،مجید
ساغرچی -بخش��دار بخش اللجین و مهندس حس��ین سماواتی -مدیر
بنیاد مسکن شهرستان و مهندس محمد مقدمزاده -رئیس فنی و اجرایی
شهرس��تان از تعدادی واحدهای کارگاهی غیر مجاز فاقد نقش��ه و پروانه
س��اختمانی و همچنین واحدهای کارگاهی مجاز که دارای نقشه و پروانه
س��اختمانی هس��تند ولی در حال گس��ترش بنا میباش��ند را در روستای
هارونآباد بازدید نمودند.
در این بازدیدمهندس س��ماواتی بر لزوم رعایت کاربریها و ساخت هر
گونه بنا وفق طرح هادی روستا و همچنین ساخت بنا وفق نقشه و پروانه
ساختمانی صادره تأکید نمود.
هم چنین فرماندار از دهیار روس��تا خواس��تار رعایت طرح هادی روستایی و کنترل س��اخت و سازها بر اساس طرح هادی روستا و هماهنگی با
بنیاد مسکن و رعایت دستورالعملها و مقررات تابعه شد.

ساخت تعداد  15واحد مسکونی توسط ناحیه مقاومت بسیج

به گزارش روابط عمومی ،طی هماهنگیهای انجام شده با ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بهار تعداد  15واحد مسکونی با استفاده از تسهیالت
بازسازی بنیاد مسکن توسط بسیج شهرستان ساخته شد که در مراسمی توسط قنبری -فرماندار شهرستان بهار ،شفیعی -بخشدار بخش مرکزی،
مهندس سماواتی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بهار و تعدادی از مسئولین شهرستان به بهرهبرداری رسید.

ساعتی اندیشیدن بهتر از عبادت هفتاد سال است -رسول خدا(ص)
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در این مراس��م قنبری با بیان مطالبی گفت :در زمان جنگ تحمیلی ما ش��اهد جان فش��انی مردم در مقابله با جنگ نابرابر مقابل رژیم غاصب
صدام بوده ایم و مردم ما لیاقت خدمت خالصانه را دارند .وی افزود :بنیاد مس��کن و بس��یج با همان روحیه گذش��ته در حال ارائه خدمت به مردم
هستند و این جای قدردانی دارد.
س��پس س��رهنگ دوم پاسدار مهدی هنری ورکانه ای -فرمانده ناحیه بسیج شهرستان بهار گفت :ما برای بازسازی واحدهای محروم که در اثر
بارندگی س��ال  98آس��یبدیدهاند تعداد  15فقره سهمیه در سطح شهرستان داشتیم که با کمک بنیاد مسکن و ارائه تسهیالت و نظارت این نهاد
توانستیم کار بازسازی این واحدها را به اتمام برسانیم.
سرهنگ دوم پاسدار مهدی هنری ورکانهای در ادامه از تالشهای بنیادمسکن قدردانی کرد.
در پایان سه واحد از واحدهای ساخته شده واقع در روستاهای آبرومند ،روان و نورآباد توسط فرماندار شهرستان به بهرهبرداری رسیدند.

بهرهبرداری از پروژه جدولگذاری روستای جعفر آباد
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به گ��زارش روابط عموم��ی ،بهرهبرداری از پروژه جدولگذاری روس��تای
جعفرآباد با حضور قنبری -فرماندار ،خانلر -بخش��دار ،مهندس سماواتی-
مدیر بنیاد مس��کن شهرستان بهار و تعدادی از مسئولین شهرستانی برگزار
شد.
در این مراس��م خانلر با قدردانی از عملکرد بنیاد مس��کن گفت :عملیات
جدولگذاری بخش اعظم این روس��تا توس��ط دهیار روس��تا انجام شده و
قس��متی از جدولگذاری و همچنین زیرس��ازی معابر اصلی روس��تا توسط
بنیاد مسکن شده است.
وی در ادامه از بنیاد مسکن درخواست اجرای آسفالت این روستا را نمود.
س��پس مهندس س��ماواتی گفت :این پروژه به صورت مشترک با دهیار روستا در حال انجام میباشد و در صورت تأمین و تخصیص اعتبارهای
عمرانی اجرای آسفالت معابر اصلی روستا در برنامه کاری بنیاد مسکن قرار گرفته است.
در پایان قنبری با قدردانی از عملکرد مشترک فی مابین دهیار و بنیاد مسکن در زمینه راستای اجرای طرح گفت :امید دهیاران به بنیاد مسکن
و خدمات آن وابسته است .وی با ابراز امیدواری برای اجرای پروژههای عمرانی در سال  99از مسئول عمرانی فرمانداری درخواست پیگیری اخذ
اعتبارهای عمرانی برای بنیاد مسکن جهت اجرای آسفالت این روستا را نمودند.

نشست بررسی مشکالت روستاهای بخش صالح آباد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس س��ماواتی -مدیر
بنیاد مس��کن شهرس��تان بهار ،مهندس زارعی -کارشناس مسئول حوزه
عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس مقدمزاده -رئیس فنی
و اجرایی بنیاد مس��کن شهرس��تان بهار و همچنین تع��دادی از دهیاران
و ش��وراهای روس��تاهای تحت پوش��ش بخش صالح آباد به منظور رفع
مشکالت آس��فالت ریزی روستاهای یادش��ده در بخشداری بخش صالح
آباد برگزار شد.
در ابتدا بخش��دار از تالش��های بنیاد مس��کن در زمینه اجرای بهسازی
روس��تاها و جذب قیر اعتباری در روستاهای این بخش قدردانی کرد و با
ارائه آمار و عملکرد توزیع قیر اعتباری و بهسازی روستاها از بنیاد مسکن درخواست پرداخت سهمیه قیر اعتباری جدید نمود.
در ادامه مشکالت مربوط به آسفالت روستاهای همه کسی ،حسن قشالق و خلیل کرد بررسی شد.
هم چنین مهنس س��ماواتی با قدردانی از بخش��دار بخش صالح آباد گفت :در صورت ابالغ قیر اعتباری جدید و متناس��ب با دستورالعمل ذیربط
بنیاد مسکن همواره آماده ارائه خدمت به روستاها میباشد.
درپایان در نشستی مشکالت مربوط به شرکتهای آسفالت و دهیاران بررسی گردید.

شب زنده داری ،خواب را لذت بخشتر میکند -امام هادی(ع)
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بررسی شیوه اجرای دستورالعمل صیانت از حقوق شهروندی

بنابرگزارش روابط عمومی س��لطانی راد -معاون فرمانداری و مهندس
سماواتی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بهار از نزدیک شیوه ارائه خدمات
به متقاضیان و نحوه اجرای دس��تورالعمل صیانت از حقوق ش��هروندی را
بررسی نمودند.
مهندس سماواتی گفت :رعایت دستورالعمل صیانت از حقوق شهروندی
در دس��تور کار بنیاد مسکن قرار گرفته و همه کارکنان با رعایت اصول و
مقررات بهداشتی در حال ارائه خدمات به متقاضیان هستند.
در ادامه س��لطانی راد از ساختمان اداری بازدید نمود و از عملکرد بنیاد
مسکن قدردانی کرد.
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نشست کمیته راهبری استان برگزار شد

بنابرگزارش روابط عمومی ،نشس��ت کمیته راهبری اس��تان با حضور مهندس
س��هرابی -مدیرکل مسکن روس��تایی بنیاد مسکن کش��ور ،مهندس ظفری-
مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان ،الوند -مدیرکل بهزیستی استان ،فارسی -معاون
مشارکتهای بهزیستی اس��تان ،مهندس الوند -کارشناس دفتر مسکن روستایی
بنیاد مسکن کشور ،معاونین استان و مدیران بنیاد مسکن شهرستانها برگزار شد.
در ابتدا مهندس ظفری با اش��اره به عملکرد خوب بنیاد مسکن استان در امر
بازسازی خواستار تالش همه دس��تگاهها برای به انجام رساندن طرح مسکن
محرومین شد.
در ادامه مهندس سهرابی به ارائه راهکارهایی به منظور اجرای هرچه بهتر طرح مسکن محرومین پرداخت و شاخصهای شناسایی متقاضیان
واجد شرایط ،شیوه ثبت و آزادسازی اقساط تسهیالت و بالعوض و ......را بیان نمود.
س��پس الوند در مورد وظایف بهزیس��تی و همکاری هرچه بیش��تر این دو اداره به منظور بهره مندی هرچه بیشتر مددجویان بهزیستی در سطح
استان تأکید نمود.
با خبر ش�دیم تعدادی از همکارانمان در اس�تانهای کشور پس از چندین سال
تالشهای صادقانه و خدمترسانی به مردم در شهرها و روستاهای کشور به
افتخار بازنشستگی نائل آمدند.
بنیاد مسکن انقالب اسالمی با قدردانی از این عزیزان ،برای آنان

روابط عمومی
آرزوی سالمتی و توفیق مینماید.

اسامی همکارانی که به افتخار
بازنشستگی نایل آمدند:

حسن بهمن پور (تهران)
مسعود حسن وند (تهران)
علیرضا کوره بازی (تهران)

برگزاری مراسم تکریم وتجلیل از همکار بازنشسته

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،درمراس��می که با حضورفرهاد اس��دی -معاون
پشتیبانی بنیاد مسکن اس��تان و کارکنان امورمالی واداری برگزار شد با اهدای
لوح تقدیروهدایایی ازمیریوس��ف مصطفوی اقدم که به افتخار بازنشستگی نائل
آمده تجلیل و قدردانی به عمل آمد.
همچنی��ن در ادامه فرهاد اس��دی با بیان مطالبی از تالش��های میریوس��ف
مصطفوی اقدم قدردانی کرد و گفت :چه باشکوهند آنان که بیمنت گره از کار
فروبس��ته خلق میگش��ایند و چه زود به بار مینشیند درخت نیکی که بیهیچ
چشمداشتی سیراب از کارهای شایستهتان است.
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کامران عزیزیها (تهران)
فریدون حقیقی اردکانی (تهران)
عباس زارع فرد (فارس)

استان خراسان رضوی

• محم��ود صادق��ی -فرماندار شهرس��تان زاوه با اه��دای لوحهای تقدیر
جداگان��های به مکانیکیان -مدیر و لطفی -کارش��ناس وام و اعتبارات بنیاد
مس��کن شهرس��تان زاوه ،از آنان به دلیل تالش و حمایت گسترده شان در
سال  98به منظور ایجاد و توسعه اشتغال زایی مفید و مطلوب قدردانی نمود.

استان خراسان شمالی

• حس��ین فرخنده -مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان
ش��مالی با ارس��ال لوح تقدیر از مهندس س��عید رحمانی -کارشناس فنی و
اجرایی بنیاد مس��کن شهرستان راز و جرگالن به منظور تکریم ارباب رجوع
و صدور اس��ناد مالکیت اراضی اداره فرهنگ و ارش��اد اس�لامی شهرستان
قدردانی نمود.
• آخوند یزدانی -امام جمعه اهل سنت باغلق و دهیاری باغلق با ارسال لوح
تقدیر به مهندس رئوفی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان راز و جرگالن و
مهندس رحمانی کارشناس فنی و اجرایی از پیگیری و تالشهای ایشان در
صدور اسناد مالکیت روس��تایی که موجب رضایتمندی مردم منطقه گردیده
است ،قدردانی نمودند.
• آخوند صمدی -امام جمعه اهل س��نت شهرس��تان جرگالن و دهیاری
کرکولی با ارس��ال لوح تقدیر به مهندس رئوفی -سرپرس��ت بنیاد مس��کن
شهرس��تان راز و جرگالن از تالش��های بیوقفه بنیاد مس��کن شهرستان در
امر عمران و آبادانی روستاهای مرزی و محروم شهرستان قدردانی نمودند.

استان قم

• دکتر محس��ن بهش��تی -معاون امور عمرانی اس��تاندار و رئیس س��تاد
بزرگداش��ت هفت��ه دولت با ارس��ال نامهای از تالشه��ا و زحمات مهندس
بل��دی -مدیرکل و همکاران وی در بنیاد مس��کن اس��تان در امر برگزاری
برنامههای گرامیداشت هفته دولت در استان قم قدردانی نمود.

استان کردستان

• آیت ا ...سیدمحمد حسینی ش��اهرودی -نماینده مقام معظم رهبری در

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

• س��رتیپ پاسدار جمال ش��اکرمی -فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان
ایالم با اهدای لوح تقدیر به حبیب اله محبی -مدیر کل بنیاد مسکن استان
ایالم ،از تالش��های وی و همکارانش در مجموعه پایگاه بس��یج اداری این
نهاد قدردانی نمود.

اس��تان کردستان و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با اهدای
لوح تقدیر به مهندس رضا قادری -مدیرکل بنیاد مسکن استان کردستان به
مناس��بت گرامیداشت هفته دولت از تالشهای وی در عرصههای گوناگون
خدمت قدردانی نمود.
• اس��ماعیل رس��تم پور -فرماندار شهرس��تان بانه و بختیار خدری -مدیر
بنیاد مسکن این شهرستان با اهدای لوح تقدیری به شاهو گلشه -مدیر امور
اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی بنیاد مسکن استان کردستان ،از تالشهای
وی در ام��ر تأمین به موقع ماش��ینآالت موردنیاز شهرس��تان بانه در فصل
عمرانی سال جاری قدردانی نمودند.
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استان ایالم

قدردانی و سپاسگزاری

استان کهگیلویه و بویراحمد

• حسین کالنتری -اس��تاندار و رئیس ستاد جشنواره شهید رجایی و علی
سلحش��وری -رئیس س��ازمان مدیریت و برنامهریزی و دبیر ستاد جشنواره
ش��هید رجایی اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد با اهدای ل��وح تقدیر به دکتر
جنتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،این نهاد را به عنوان دستگاه برتر استان
در شاخصهای عمومی و اختصاصی برگزیده و از تالشهای ارزشمند وی،
مدیران و کارکنان آن دستگاه در کسب این موفقیت قدردانی کردند.

استان گلستان

• هادی حق شناس -استاندار و رییس ستاد جشنواره شهید رجایی استان
گلستان با اهدای لوح تقدیر به سیدمحمد حسینی -مدیر بنیاد مسکن استان،
از تالش��های وی و همکارانش در بازس��ازی مناطق خسارت دیده و ساخت
مس��کن محرومان استان که منجر به کسب عنوان دس��تگاه برتر در زمینه
دس��تیابی به اهداف محور فعالیتهای تخصصی اس��تان در بین دستگاههای
اجرایی آن در جشنواره شهیدرجایی سال  1399گردید قدردانی نمود.

استان گیالن

• وحید پورحضرت -فرماندار شهرس��تان ماس��ال با اه��دای لوح تقدیر به
سیدحس��ین محمدی -مدیر بنیاد مس��کن این شهرس��تان ،وی را به عنوان
مدیر نمونه شهرس��تان در س��ال  1399معرفی و از وی به خاطر تالشهای
بیشائبه اش قدردانی نمود.

استان مازندران

• س��ید ابراهیم حس��ینی لمرودی -ریی��س عقیدتی سیاس��ی فرماندهی
انتظامی ویژه غرب اس��تان تهران با اهدای لوح تقدیر به س��یدرضا هاشمی
تروجنی -سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرس��تان گلوگاه ،از تالشهای وی به
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دلیل جدیت و اهتمام در تکریم و راه اندازی امور ارباب رجوع قدردانی نمود.
• علیرضا ش��ریعت -فرماندار شهرس��تان محمودآباد ب��ا اهدای لوح تقدیر
به مش��ایخ -رییس بنیاد مسکن این شهرس��تان از تالشهای وی در حوزه
مسئولیتش در سال  99قدردانی نمود.
• احمد حس��ین زادگان -اس��تاندار و رییس ستاد جش��نواره شهید رجایی
و مفید غالمی راد -رییس س��ازمان و دبیر جش��نواره ش��هید رجایی استان

مازن��دران با اه��دای لوح تقدیر به مهن��دس محمدخانی ن��وذری ،از وی و
کارکانانش به پاس تالش صادقانه و موفقیتهایی که بنیاد مس��کن استان
در زمینه انجام وظیفه و ارائه خدمت مطلوب به مردم اس��تان داش��ته است و
آن را به عنوان دستگاه اجرایی قابل تقدیر توسط ستاد جشنواره شهید رجایی
شناخته و قدردانی نمودند.
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ون
إِنَّا للهّ وإِنّا إِلَی ِه َرا ِج ُع َ

درگذشت همکار بازنشسته

با نهایت تأثر و تأس��ف باخبر ش��دیم مجید پرخیده از همکاران بازنشس��ته بنیاد مسکن استان
مازندران دارفانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت .روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی،
درگذش��ت این همکار را به خانواده وی و کارکنان بنیاد مس��کن استان تسلیت عرض نموده و از
خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی ،مسئلت مینماید.
ون
إِنَّا للهّ وإِنّا إِلَی ِه َرا ِج ُع َ

درگذشت همکار بازنشسته

با نهایت تأثر و تأسف باخبر شدیم فرهنگ محمدزاده از همکاران بازنشسته بنیاد مسکن استان
کهگیلویه و بویراحمد دارفانی را وداع گفت و به دیار باقی ش��تافت .روابط عمومی بنیاد مس��کن
انقالب اس�لامی ،درگذش��ت 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.

إِنَّا هّ
ون
لل وإِن ّا إِلَیهِ َراجِ ُع َ

با نهایت تأثر و تأسف باخبر شدیم در بنیاد مسكن استانها ،شماری
از همكاران در غم از دس��ت دادن عزیزانش��ان به سوگ نشستهاند.
به این همكاران و خانوادههای محترم آنها تسلیت گفته و از خداوند
بلندمرتبه برای عزیزان از دست رفته ،علو درجات را خواهانیم.
• جواد لطفی -درگذشت پدر (خراسان رضوی)
• محمدرضا بنادکوکی -درگذشت مادر (خراسان رضوی)
• هدایت رمضانی -درگذشت پدر (کهگیلویه و بویراحمد)
• رحمت ا ...رضایی -درگذشت برادر (کهگیلویه و بویراحمد)
• راه علی تندر -درگذشت مادر (فارس)
• علیرضا قلی نژاد -درگذشت برادر (مازندران)
• عادل نیکوکار -درگذشت پدر (مازندران)

102

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

برندگان مسابقه شماره 167
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زهره کوهی (مرکزی)
محمد علی خوشنویس (یزد)
احد قهرمان روزگار (اردبیل)

پاسخنامه شماره ()167

اسامی همکارانی که پاسخ درست مسابقه
شماره  167را برای ما ارسال نمودند:

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

حمی��د حاجی حیدری -علی مال��دار -محمد هادی -علی مهراب��ی -خلیل پور رحیمی-

محمداصالنی -محمد حسین خبره -ناصر انتظاری -یحیی کریمی -اکبر هوشمند -محمد
امیدی فر -احس��ان یاقوتی -مرتضی مرتضایی -ایرج آخون��د زاده -احمد رحیمی -بایرام

ام��ن زاده -مهدی پورجم -موس��ی الرضا فعالپور -عبداله صوری -مس��عودناحومی -رضا
امن زاده -احد قهرمان روزگار -اصغر عالمه-سید اکبر صالحی -سیامک باقر زاده -پریسا
محمدی -ش��یواحیدرزاده -علی دهنوی -محمود فتح الهی -علی اکبر اش��رف -مس��یب
مجدآبادی -همای��ون گازرانی -علی صارمی -صولت طاهری -حمید حقیقت -علی اصغر

س��رخه ای -ولی زارع خورمیزی -حسین غالمزاده ش��ورکی -محمدرضا کریمی زارچی-

حس��ین برزگری -س��ید مصطفی حیدرپور -محمد علی خوش��نویس -مرضیه عفت -علی
دهق��ان -محمد علی کالنتری -محمد رضا حاتمی -مهدی افخمی عقدا -س��ید حس��ین
طباطبایی عقدا -مصطفی کاظمی -امراله زمانی -محمود ش��مس الدینی -ناصرمهدوی-

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

الف

ب

ج

د

بایرامعل��ی عبدی نژاد -پریس��ا خلیل��ی -رمضان محمدی مهر-وحی��د حقیقت-حیدر علی

حاجیبگل��و -محمد حیدری -ج��واد محمدیان -رضا رضایی -رحم��ت اله رضایی -زهره
کوهی -مهربخش مهری

نام:
نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
تاریخ ارسال:
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ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مسابقه ()169

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.

شماره  | 179مهـر 99

پاسخنامه شماره ()169

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

الف

ب

نام:
نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
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-1مهن�دس خواجهای  :یکی از مهمترین اولویتهای بنیاد را در کدام یک از موارد زیر دانست؟

ج

د

مسکن در مسیر تحقق شعارجهش تولید........ ،است.
الف) بنیاد مسکن از جمله ادارههایی است که بیشترین مراجعهکننده
الف) توجه به شعار سال و فرمایشات مقام معظم رهبری
را دارد
ب) اجرای کامل و دقیق طرح اقدام ملی مسکن
ب) بیشتر مراجعهکنندگان از قشرهای آسیبپذیر جامعه هستند
ج) توجه به کیفیت در کنار کمیت
ج) ایجاد رضایتمندی در بنیاد مسکن یکی از شاخصها و مولفههای
اساسی ارزیابیهاست
د) بهبودکیفیت ،ایمنی و تابآوری ساختمانها
 -2س�همیه اولیه اس�تان آذربایجان ش�رقی در طرح اقدام د) الف و ج

ملی مس�کن در ...............ش�هر به تع�داد -12 ......................طرح توس�عه پایدار منظومه شهرستان بروجن به چه
منظوری برگزار شد؟
واحد است.

الف) ایجاد محیطی دلپذیر برای روستاییان
ب) 57-4840
الف) 57 -1357
ب) تأمین تسهیالت اشتغالزایی روستایی
د) 18-1359
ج)24 -.2345
 -3طرح منظومه روس�تایی در بخ�ش مرکزی طارم در چه ج) جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر
شرایطی قرار دارد؟
د) الف و ب
الف) تهیه شده و در مرحله تصویب میباشد
 -13چند واحد مس�کونی در روس�تاهای اس�تان خراس�ان
ب ) تهیه و تصویب شده است
شمالی مقاومسازی شدهاند؟
ج) در دست تهیه میباشد
د) 67300
ج) 6274
ب) 7205
الف)64321
د) تهیه نشده است
 -14پ�روژه  270واح�دی اف�ق در اس�تان  ..............و از
 -4در روس�تای تیرش�اب چندمین واحد بازس�ازی ش�ده پروژههای  .............................میباشد.
الف) قم -پروژههای طرح اقدام ملی مسکن
مناطق زلزله زده استان به مالک آن تحویل داده شد ؟

ب) فارس -پروژههای مسکن مهر
الف) دویست و هشتادمین ب) چهارصدو پنجاه وسومین
ج) استان قزوین -پروژههای خیرین مسکن سازژ
د) هفتصدمین
ج) پانصدوشصتمین
 -5کدام یک از روس�تاهای زیر دارای بازارچه گردش�گری د) اصفهان -پروژههای طرح اقدام ملی
میباشد؟

		
الف) آشان
		
ج) علویان

ب) بریس
د) وردیج

 -15مهندس عباس�ی :اجرای طرح روس�تاهای دلیجان با
مبل�غ  .................ریال از منابع اعتبارهای .......................
هزینه شده است.

 -6پ�روژه آس�فالت معاب�ر عموم�ی روس�تاهای زرگ�ر و الف) 629میلیارد -گاز و نفت
دمیرچیل�و با چه می�زان اعتبار انجام و از چ�ه محلی تأمین ب)  369میلیون– استانی
اعتبار شدهاند؟
ج)  926میلیون– استانی و قیر رایگان
الف) بیش از 3میلیارد ریال ،اعتبارهای قیر
د)  4میلیارد– منابع قیر ،رایگان و دهیاری
ب )  7میلیارد و  190میلیون ریال ،اعتبارهای ملی
 -16ناحی�ه مقاوم�ت بس�یج شهرس�تان بهار چن�د واحد
ج)  11میلیارد و 586میلیون ریال ،اعتبارهای نفت و گاز
مس�کونی را با استفاده از تس�هیالت بازسازی بنیاد مسکن
ساخته است.
د) حدود 32میلیارد ریال ،اعتبارهای ملی
د) 17
ج)35
ب)15
 -7در اس�تان خوزس�تان چند طرحهای روستایی و در چند الف) 20
روستا اجرا و به بهرهبرداری رسیده است؟

		
الف) 71-68
		
ج)300-10

ب) 40-288
د) 3-70

 -17در شهرس�تان کن�ارک ازچ�ه تع�داد واح�د مس�کن
محرومین بهره برداری شد؟

الف)325

ب)100

ج)2200

د) 40

 -8ب�ه منظور بررس�ی پروندهه�ای متقاضیان روس�تاهای  -18کدام یک از طرحهای زیر در بخش مرکزی شهرستان
زریندش�ت به عنوان روس�تای ش�اخص ب�ه بهرهبرداری
افشر ،جام ،عالوایج چه نشستی تشکیل شد؟
رسید؟
الف) سرعت بخشیدن به انجام پروندهها

الف) ساخت خانه بهداشت روستای زنگنه
ب) کمیته مغایرتهای غیراساسی طرح هادی روستایی
ب)اجرای تک لبه سنگی در روستای قشالق
ج) تملک زمین روستایی
ج) سنگفرش معابر دهستان زیرآب
د) تأمین مسکن جوانان
 ............... -9بانک مسکن را تنها بانک دولتی ،تخصصی و د) پروژه روکش آسفالت جاده صفاشهر -کولیکش
عامل در بخش مسکن نام برد.

ب) مهندس ارژنگ
د) بهرسی

 -19کلنگ آغاز عملیات اجرایی تعداد 2000واحد مسکونی
محرومین در استان  ..........به زمین زده شد؟

الف) دکتر رسولی نژاد
الف) -4800فارس
ج) مهندس حیدری بریدی
 -10در کدام یک از شهرس�تانهای زیر بیش از  80درصد ج)  -700بوشهر

ب) - 3240گیالن
د)  -2000قزوین

از امالک شهری وروستایی صاحب اسناد مالکیت شدهاند؟  -20در س�ایت توسعه روس�تاهای حس�ینآباد کالپوش
چندخانوار از تسهیالت و بالعوض برخوردار شدهاند؟
ب) لردگان
		
الف) پاکدشت
د) 60
ج)93
ب)87
الف)53
د) هندیجان
		
ج) اسفراین
 -11مهندس باباپور دلیل اهمیت مدیریت در بنیاد مس�کن

