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حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد:
رمز موفقیت بنیاد مسکن حفظ روحیه
انقالبی و جهادی است
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بنیاد مس��کن انق�لاب اس�لامی ،حضرت
حجتاالس�لام والمس��لمین روحانینژاد نماینده ولی فقیه در بنیاد مس��کن
انق�لاب اس�لامی در دیدارهای جداگانه از معاونت های عمران روس��تایی،
بازس��ازی و مسکن روستایی ،مسکن ش��هری و پشتیبانی و هماهنگی امور
استانها و همچنین در دیدار با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای
تابعه بنیاد مس��کن و مدیران کل و معاونین استانهای تهران ،البرز ،قزوین،
سمنان ،زنجان ،مرکزی ،همدان ،قم ،اردبیل و چهارمحال و بختیاری ضمن
استماع عملکرد آنها ،به ارائه طریق و رهنمودهای الزم در خصوص پیشبرد
بهتر این نهاد مقدس پرداخت.
ايش��ان در دی��دار معاونین و مدیران کل و معاونین اس��تانها ب��ا تاكيد بر
حفظ روحيه جهادي در بنیاد مس��کن اظهار داش��ت :بیشک کار جهادگونه
و انقالب��ی در حال حاضر برای تقویت کش��ور در دوران اقتصاد مقاومتی از
ملزومات و س��تون اصلی پیش��رفت و آبادانی کشور می باش��د و باید برای
رس��یدن به قلههای توس��عه همه جانبه و شکوفایی کش��ور با این روحیه و
تفکر حرکت کرد.
حجت االس�لام والمسلمین روحانینژاد با اش��اره به برنامه های حمایتی
بنیاد مس��کن از اقشار آسیب پذیر و طبقات ضعیف جامعه تصریح کرد :بنیاد
مس��کن در بخش محرومیت زدایی از ابتدای انقالب خدماتی را انجام داده؛
چه در دفاع مقدس و پش��تیبانی از جنگ ،چه بعد از سال های دفاع مقدس
در روستا ها و مناطق محروم .اینک با توجه به شرایط کنونی کشور و وجود
تحریمها ،ضرورت توجه بیش��تر به قشر آس��یب پذیر و محروم بیشتر از هر
زمان دیگر آشکار می باشد.
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن هدف اصلی بنیاد مسکن را تامین مسکن
محرومی��ن در جامعه دانس��ت و تأکید کرد :همکاری بنیاد مس��کن با همه
دس��تگاه های اجرایی در راس��تای تامین مسکن محرومین و حل مشکالت
اقشار محروم و آسیب پذیر در جامعه امری ضروری است.
ایش��ان ضمن توصیه در خصوص جوانگرایی و جذب و پرورش نیروهای
مس��تعد ،ایجاد انگیزه در کارکنان را یکی دیگر از راههای موفقیت سازمان
دانسته و اظهار داشت :انگیزه یکی از مسائل کلیدی بوده که بی شک نقش

تعیینکنندهای در ابعاد مختلف س��ازمانی دارد و بنیاد مس��کن برای نیل به
اهداف بلند مدت موظف به ایجاد انگیزه در افراد س��ازمان اس��ت .همچنین
باید به گونهای عمل کرد تا کارمندان احس��اس كنند س��ازمان به آنها تعلق
دارد .اگ��ر ميخواهيد كارمندانتان انگيزه الزم ب��راي انجام كار در باالترين
س��طح را داشته باش��ند ،به آنها كمك كنيد تا حس تعلق به سازمان در آنها
تقویت شود.
نوآوری و خالقیت در کارها ،صیانت از پرسنل و ارتقاء علمی آنان ،چابک
و چاالکس��ازی سیستم ،کمک به کارکنان در حیطه قانون و توانایی بنیاد،
طراحی خوب محیط کار تا پرس��نل راحتتر بتوانند کارکنند ،جانشینپروری،
مش��ارکت کارکن��ان در ام��ر اجرایی و مدیریت مش��ارکتی ،پاکدس��تی و
پاکچش��می و اندیش��یدن به طرح های جدید روستایی از دیگر رهنموهای
ایشان در دیدار با معاونین مرکز و مدیران کل استانها و معاونین آنان بود.
وی همچنین در بازدید از واحد روابط عمومی ضمن بررس��ی فعالیت ها و
دغدغه های واحد روابط عمومی ،برنامه ریزی در تبلیغات رسانه ای و حضور
در فضای مجازی را رمز موفقیت بنیاد مس��کن برش��مرد و اظهار داش��ت:
برقراری ارتباط با رس��انه های محلی ،مل��ی و تحکیم ارتباط با آنها موجب
تسهیل در انجام ماموریت های بنیاد مسکن می شود.
ایش��ان در ادامه با تاكید بر لزوم اس��تفاده از نیروهای متخصص در روابط
عمومی اس��تانها اظهار نمو ّد :باید نیروهایی در این نهاد به كار گرفته ش��وند
كه در عین تحصیالت عالی ،دارای توانمندی الزم در این حوزه نیز باش��ند.
آش��نایی نیروهای اس��تانی با قوانی��ن و مقرارت ،نظریه ه��ا و اصول روابط
عمومی و همچنین تزریق دانش روابط عمومی به همکاران اس��تانی ،سبب
كاهش چالشها در حوزه روابط عمومی می شود.
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن در دیدار با مدیرعامل و مسئولین شرکت
بیمه میهن بر پرهیز از انباشت نیروی انسانی ،استفاده از فناوری و اطالعات
به روز در زمینه بیمه و در نتیجه انجام کارها با س��هولت بیش��تر ،مطالعه و
بهره گیری از دانش ،علم و افراد متخصص در زمینه بیمه در سراس��ر دنیا و
اس��تفاده از روش محاسبات و مدل بیمه ای آنها ،استفاده از فضای مجازی،
رسانه و شبکه های اجتماعی برای معرفی هر چه بیشتر بیمهمیهن ،بازنگری

ماهنامه پیام بنیاد مسکن
فالحت��ی مش��اور ریاس��ت بنیاد مس��کن در امور ش��رکتها و مجام��ع و نیز
مدیرعامل موسس��ه معین خرمشهر پس از استماع گزارشها و فعالیتهای
آن مؤسسه اظهار نمودند  :این پروژه ها برای جامعه اسالمی برکت است و
نش��ان میدهد که میتوانیم به بیگانگان وابسته نباشیم که این خود خدمت
بزرگی اس��ت .خوشحالیم که با هدف تولید و اش��تغال پایدار مشکل بزرگ
بیکاری را تاحدودی در منطقه حل کردهاید.
نماین��ده ولی فقیه در بنیاد مس��کن در ادامه افزودند :از توان و دانش خود
اس��تفاده کنید و برای آبادانی منطقه بکوش��ید و مش��کالت را در منطقه با
تفاهم ،همکاری و همسوئی برطرف کنید .همچنین با بهره مندی از فناوری
روز در پیشبرد اهداف خود کوشا باشید تا بتوانید به افزایش تولید دست پیدا
کنید.
ایش��ان همچنین در این دیدار با مدیران شرکت بنیاد بتن ایران به ارزیابی
مثبت و روند رو به رشد عملکرد شرکت بنیاد بتن ایران اشاره و بر نوسازی،
ارتقاء بهره وری ناوگان ماش��ین آالت ،تولید مبتنی بر نیاز بازار ،به روزآوری
دانش و دس��تاوردهای علمی بس��یار مهم دانسته و بر اهمیت رعایت اصول
و ضوابط اخالقی و اس�لامی در س��طوح کارکنان به عنوان زیر مجموعهای
از ی��ک نه��اد تاکید نم��ود و در پایان ب��ه ارزیابی مثبت و روند رو به رش��د
عملکرد شرکت بنیاد بتن ایران اشاره و بر نوسازی ،ارتقاء بهره وری ناوگان
ماش��ینآالت ،تولید مبتنی بر نیاز بازار ،به روزآوری دانش و دس��تاوردهای
علمی تاکید نمودند.
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فعالیت دفاتر و ش��عب این میهن در سراس��ر کشور و
مشتری مداری تأکید نمودند.
همچنین ایش��ان در دیدار با هیئت مدیره ش��رکت
بازرگانی سرمایه گذاری مس��کن ،بر تعیین و ترسیم
چشم انداز ،رسالت و اهداف شرکت ،مطالعات میدانی
برای ارائ��ه مصالح س��اختمانی به م��ردم در فضای
مج��ازی تاکید کرد و اف��زود :با اس��تفاده از ظرفیت
فضای مجازی در فروشگاه آنالین و ایجاد سامانه ای
در این خصوص ،ظرفیت های جدیدی را برای کشور
ایجاد کنید .ایش��ان در ادامه به تالش در معرفی این
س��امانه برای حصول نتیجه بهتر ،موفق بودن در این
سامانه برای ایجاد تفاوت در آن با دیگر سامانه ها ،و
اینکه حضور و مشتریان و انتخاب آنها در این سامانه
روان و آس��ان باشد به گونهای که آنها با واژگان این
سامانه آشنا باش��ند ،بخش تبلیغات سامانه را فعال و
تولیدکنندگان را شناسایی کنید ،تنوع محصوالت ،با توجه به پتانسیل موجود
برای مصالح س��اختمانی در کشور و نبود بانک اطالعاتی در این زمینه ،این
سامانه می تواند به بانک اطالعاتی بزرگ مصالح ساختمانی در کشور تبدیل
شود و نیز مشتری اطمینان پیدا کند که می تواند با قیمت مناسب به مصالح
مورد نیاز خود دست پیدا کند ،مشتری مداری را مد نظر قرار دهید که در آن
مش��تری تکریم ش��ده و به آنچه نیاز دارد دسترسی پیدا کند .توجه به زمان
تعهد به انجام مراحل نیز مهم اس��ت و به نیروی انس��انی نیز توجه الزم را
داشته باشید تا انشاهلل اقدامهای شما موجب گامهای بلندی در حوزه ساخت
و ساز کشور باشد.
نماینده ولی فقیه در بنیاد مس��کن انقالب اسالمی در دیدار با مدیرعامل،
رئيس و اعضای هیئت مدیره ش��رکت سیمان ش��هرکرد اظهار داشتند :باید
ظرفیت موجود در شهرکرد را بشناسیم و از سیمان به عنوان یکی از مصالح
س��اختمانی استراتژیک نگاه کنیم .در صنعت س��یمان تنوع محصول داشته
باشیم که در توسعه و تداوم کار شما مؤثر می باشد.
ایش��ان ادامه دادند :یکی از کارهای خوب بنیاد مس��کن س��اخت کارخانه
سیمان شهرکرد بوده است .سعی کنید از افراد بومی و محلی برای باال بردن
ح��س همدلی و نقش آفرینی در امر تولی��د بهره بگیرید ،تا جایی که مقدور
است رایزنی ها را در تولید و مصرف سیمان افزایش دهید.
حجتاالس�لام والمس��لمین روحانین��ژاد همچنین در دی��دار با مهندس
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بررسی عملکرد استانها در طرح اقدام ملی مسکن
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان،
عملکرد اس��تانها در طرح اقدام ملی مس��کن در نشس��ت ویدئو کنفرانس
با حضور مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کشور ،مدیران دفتر مرکزی،
مهندس منبتی -مدیرکل و مهندس صفیپور -قائم مقام و معاون مس��کن
شهری بنیاد مسکن استان مورد ارزیابی قرار گرفت.
در این نشست ،عملکرد اس��تان در طرح اقدام ملی مشتمل بر زمینهای
دریافت��ی ،برنامه اس��تان در مدیری��ت متقاضیان تأیید نهایی ش��ده ،افتتاح
حس��ابها و واری��زی ه��ا ،همچنین بررس��ی واحدهای در حال س��اخت،
اعتباره��ای تخصی��ص یافته ،پروانههای صادره و وضعیت تس��هیالت آنها
تشریح و مورد بررسی قرار گرفت.

دیدار مهندس تابش با شهردار مشهد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراسان رضوی ،مهندس
تابش -رئیس بنیاد مس��کن کشور ضمن دیدار و گفتگو با کالیی -شهردار
مش��هد و مهندس نوروزی -عضو شورای این ش��هر بر اقدامهای مثبت و
اجرایی در مورد تس��ریع در عملیات بازسازی واحدهای فرسوده حاشیه شهر
مشهد تأکید کرد .همچنین مسایل حول محور بازسازی مناطق حاشیه شهر
مش��هد ،منطقه کال زرکش و اقدامهای اجرایی در م��ورد آغاز به کار بنیاد
مسکن به عنوان پیمانکار پروژه رودپارک مشهد مطرح گردید.
س��پس مهندس نوروزی گفت :مصوبه شورای شهر مبنی بر صدور پروانه
ب��رای امالک قولنامهای و تخفیفات به زودی اعمال میش��ود ولی چنانچه
ب��ه هر دلیل نتوان اقدام نمود  800فقره پرونده موجود در بنیاد مس��کن به
هر ش��یوه ممکن حتی به صورت دس��تی و خارج از سامانه مورد اقدام قرار
خواهد گرفت.
در پایان کالیی خواستار افزایش سهیمه وام و بالعوض حاشیه شهر مشهد از تعداد  2000واحد به تعداد  10هزار واحد را داشت و مهندس تابش پرداخت
وام و بالعوض به متقاضیان برای درجاسازی و یا جابجایی به دلیل بازگشایی معابر را بالمانع اعالم نمود.
4

شماره  | 180آبان 99

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان کرمانش��اه ،در مراسمی با
حض��ور محمدباقر نوبخت -معاون رییسجمهور و رییس س��ازمان برنامه و
بودجه و مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور در روستای گورسفید از
توابع بخش مرکزی شهرستان گیالنغرب عملیات ساخت تعداد  ۲000واحد
مسکونی محرومان در استان آغاز شد و کلنگ زنی یک واحد از تعداد ۲000
واحد سهمیه مسکن محرومان استان به زمین زده شد.
در این مراسم نوبخت با تأکید بر اتمام ساخت تعداد  ۲000واحد مسکونی
محرومان تا سال آینده گفت :فعالیتهای خوبی در زمینه مسکن محرومان
بهویژه در مناطق روستایی در حال انجام است.
س��پس مهندس تابش در س��خنانی گفت :برای واگذاری این واحدها بین
واجدان ش��رایط از میان افراد تحت پوش��ش کمیته امداد امام خمینی(ره)،
بهزیس��تی و روس��تاییان دارای واحد مس��کونی کمدوام و فاقد درآمد تعداد
 ۲000خانوار انتخاب ش��دهاند .وی افزود :در مجموع برای س��اخت این واحدها  ۱0۰۰میلیارد ریال هزینه میش��ود که س��هم هر واحد  ۵0۰میلیون ریال
تسهیالت با سود  3درصد و همچنین  ۳0۰میلیارد ریال تسهیالت توسط سازمان برنامه و بودجه است.
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عملیات ساخت تعداد  2000واحد مسکونی محرومان آغاز شد

افتتاح تعداد000 ۲واحد مسکونی بازسازی شده ناشی از سیل سال  ۹۸استان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان کرمانش��اه ،در مراسمی با
حضور محمدباق��ر نوبخت -معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان برنامه
و بودج��ه و مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور تعداد  ۲000واحد
مس��کونی بازس��ازی شده ناشی از سیل س��ال  ۹۸افتتاح ش��د .همزمان با
این افتتاحیه نیز هفتاد و پنجمین واحد بهس��ازی و بازس��ازی شده مسکن
روس��تایی در استان به صورت نمادین در روستای فراش شهرستان هرسین
به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم مهندس مهدیان -معاون امور بازسازی و مسکن روستایی
بنیاد مس��کن کشور گفت :تمام واحدهای مسکونی تخریبی و خسارتدیده
بر اثر س��یل س��ال  ۹۸در کشور بازسازی و تعمیر شدهاند که به تدریج مورد
بهرهبرداری قرار میگیرند.
مهندس مهدیان افزود :میانگین مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی در کشور  ۵۰درصد و در استان کرمانشاه  ۶۰درصد است.

مهندس درفشی :ایجاد شهرکهای مسکونی مبتنی بر مدلهای بومی از اقدامهای بنیاد مسکن است
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان گلستان ،معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استانها در بنیاد مسکن کشور ایجاد شهرکهای مسکونی مبتنی
بر مدلهای بومی اما مدرن را از اقدامهای این نهاد برشمرد.
مهندس درفشی -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانهای کشور با هیئت همراه و مهندس حسینی -مدیرکل بنیاد مسکن استان از سایت جابجایی
جنگلده باال مینودشت بازدید کرد.
در این بازدید مهندس درفش��ی با س��پاس از پیگیریها و تعاملهای مدیرکل بنیاد مس��کن استان با دستگاههای اجرایی ،اعتماد مسئوالن به بنیاد مسکن
را ناش��ی از تعهد ،تخصص ،دارا بودن امکانات و تعامل خوب با مردم دانس��ت و گفت :باید این اعتماد با ارتقاء جایگاه بنیاد مس��کن با کار حرفهای و تالش
هدفمند حفظ و توس��عه یابد .وی ایجاد ش��هرکها با مدلهای بومی اما مدرن را از فعالیتهای جدید بنیاد مسکن دانست و افزود :بنیاد مسکن در جابجایی
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روس��تاها و ایجاد ش��هرکهای مسکونی نگاه توسعه محور ،درآمد پایدار ،اشتغال و اقتصاد روستاییان را برای ارتقاء سطح زندگی مردم و حفظ آداب و رسوم
و سنن مدنظر قرار میدهد.
سپس مهندس حسینی با بیان اینکه این پروژه یکی از پروژههای مهم اقتصادی و اجتماعی بنیاد مسکن است گفت :اهالی روستای جنگلده باال به دلیل
واقع ش��دن در کاس��ه س��د نرماب باید به مکان امن جدید منتقل شوند که متأسفانه به همین دلیل اهالی این روستا طی سالهای گذشته از هرگونه خدمات
عمرانی محروم بودند .وی افزود :با ورود جدی بنیاد مس��کن به موضوع و اعتماد مردم و ش��رکت آب منطقهای اس��تان به بنیاد مس��کن باعث ش��د که کار
آمادهسازی سایت  14هکتاری روستا ،ساخت تعداد  200واحد مسکونی و تأمین سایر نیازهای اهالی به بنیاد مسکن واگذار شود.

بازدید مهندس تابش از سرپل ذهاب
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان کرمانش��اه ،در مراس��می
مهن��دس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت هم��راه با حضور در
س��رپل ذهاب از روند س��اخت بقعه احمدبن اسحاق و مس��کن مهر شهید
شیرودی بازدید کردند.

برگزاری جشن پایان بازسازی مناطق سیل زده کشور
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان گیالن ،جشن پایان بازسازی
مناطق س��یل زده کشور به صورت ویدئو کنفرانس با دکتر روحانی -رئیس
جمه��ور و ب��ا حضور مهن��دس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور ،دکتر
حقشناس -استاندار گلستان ،نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی،
مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گیالن و مدیران ارش��د
استانی در روستای چن سیبلی شهرستان آق قال برگزار شد.
در این مراس��م از تالشه��ای مهندس اکبرزاده در بازس��ازی واحدهای
آسیبدیده در سیل فروردین ماه سال  98شهرستان گمیشان با اهدای لوح
از سوی دکتر حقشناس قدردانی به عمل آمد.

نشست ویدئو کنفرانس با مهندس تابش
ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد،
نشس��تی در زمینه آخرین اقدامهای صورت گرفته با موضوع ساخت مسکن
محرومین در تعهدهای بنیاد مس��کن اس��تانها و بررسی موانع و مشکالت
موجود و تس��ریع در روند اجرای کار به صورت ویدئو کنفرانس��ی با حضور
مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور و مدیران کل استانها برگزار
شد.
در ابتدا مهندس تابش با بیان مطالبی گفت :تأمین مسکن محرومین اقدام
بزرگی بود که از سال  98با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،
اس��تانداران و بنیاد مس��کن با هدف ایجاد س��رپناهی امن برای محرومین
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراسان رضوی ،مهندس
مهدیان -معاون بازس��ازی و مسکن روس��تایی بنیاد مسکن کشور و هیئت
همراه از نزدیک به بررسی و بازبینی واحدهای در حال ساخت طرح 2000
واحدی حاش��یه ش��هر مش��هد و نیز تعدادی از واحدهای در حال ساخت در
مناطق گلشهر و قلعه ساختمان که در پهنههای حاشیهای شهر مشهد قرار
گرفتند پرداخت.
مهندس مهدیان در ادامه به مالکان نکتههای مورد نظر و اس��تانداردهای
سازهای را گوشزد کرد .همچنین استماع مشکالت و درخواستهای مردمی
بخشی دیگر از این بازدید را به خود اختصاص داد.
س��پس مهندس بدیعی -مدیر اجرایی طرح  2000واحدی مناطق پیرامونی
شهر مشهد گفت :ارائه تسهیالت قرضالحسنه و بالعوض بنیاد مسکن به خانوارهایی که دارای شرایط باشند اصلی ترین شرط همکاری این نهاد برای ساخت
واحد مسکونی جدید است و همچنین دریافت پروانه شهرداری و نظارت از سوی نظام مهندسی نیز از دیگر اصول جدی ما برای ادامه کار متقاضیان میباشد.
در ادامه مهندس حسینی -معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان گفت :شرایط موجود برای بازسازی واحدهای مسکونی بیدوام در حاشیه
شهر مشهد از بهترین رویکردهای بنیاد مسکن است چرا که یک نفر متقاضی میتواند  750میلیون ریال وام قرضالحسنه و بالعوض دریافت کند تا واحد
مسکونی ایمن و بادوامی را برای خود و خانواده خود بسازد.
مهندس حس��ینی در پایان از تمام مالکان مناطق پیرامونی ش��هر مش��هد درخواس��ت کرد که با حضور در دفتر طرح  2000واحدی هر چه زودتر اقدام به
تشکیل پرونده و شروع به ساخت خود نمایند.
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بازدید مهندس مهدیان از وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه حاشیه شهر مشهد
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اجرایی شده که امید است با تالش و همکاری همه نهادهای مرتبط تا پایان سال جاری نسبت به واگذاری واحدهای در تعهد بنیاد مسکن شاهد افتتاح این
پروژهها و نشان دادن لبخند بر چهره محرومین باشیم.
س��پس دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با قدردانی از مهندس تابش و معاونین وی در دفتر مرکزی برای پیگیری و خدماترس��انی بهتر به
محرومین در تعهدهای بنیاد مس��کن در اس��تانها با ارائه گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن استان گفت :از سهمیه تعداد  3500واحد مسکن محرومین که در
تعهد بنیاد مسکن استان بوده تاکنون تعداد  1304واحد تکمیل شدهاند.
دکتر جنتی واحدهای ش��روع به س��اخت را تعداد  3500مورد عنوان کرد و افزود :تعداد  1800مورد در مرحله فونداسیون 1500 ،مورد در مرحله دیوارچینی
و  1323واحد در مرحله اجرای س��قف میباش��ند که تاکنون با تالش مجموعه همکاران و مشارکت مردم و نهادهای مرتبط تعداد  304واحد به بهرهبرداری
رسیدهاند.
وی در پایان گفت :تاکنون برای واحدهایی که عملیات س��اخت را ش��روع کردهاند از محل س��ازمان برنامه و بودجه مبلغ  63میلیارد و  350میلیون ریال
کمک بالعوض پرداخت شده است که امید واریم با همکاری و مساعدت مسئولین کشوری و استانی تا پایان سال جاری بتوانیم نسبت به تکمیل و واگذاری
واحدهای در تعهد بنیاد مسکن این استان با مشارکت مالکین اقدامهای الزم صورت پذیرد.

بازدید مهندس حقشناس از پروژههای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهرستان چابهار
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان،
مهندس حقش��ناس -معاون مسکن شهری بنیاد مس��کن کشور و هیئت
همراه از وضعیت پروژههای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهرستان
چابهار بازدید کرد.
در این بازدید مهندس حقشناس ،مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان ،مهندس صفیپور -قائم مقام و معاون مس��کن شهری و مشاورین
ب��ا حضور در مناطق ش��ش گانه واق��ع در طرح کیفیت اج��رای طرحهای
زیرس��ازی ،آسفالت ،جدولگذاری و پیاده روس��ازی در این مناطق را مورد
ارزیابی قراردادند.
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بازدید از عملیات تثبیت روستای حسینآباد کالپوش
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان سمنان ،مهندس شاملو-
معاون عمران روس��تایی و مهندس مهدیان -معاون بازس��ازی و مس��کن
روس��تایی بنیاد مس��کن کش��ور و مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان از روند اجرای عملیات تثبیت و پایدارس��ازی بافت قدیم روس��تای
حسینآباد کالپوش بازدید کردند.
در این بازدید مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با بیان اینکه عملیات تثبیت
روس��تا در مراحل پایانی قرار دارد گفت :برای انج��ام عملیات تثبیت بافت
قدیم روس��تا اجرای خاکبرداری ،اجرای ش��مع بتنی و ...با اعتباری به مبلغ
 120میلیارد ریال هزینه و کار شده است.

بازدید مهندس حقشناس از پروژههای مسکن شهری
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قم ،مهندس حقشناس-
معاون امور مس��کن ش��هری بنیاد مسکن کش��ور و هیئت همراه ،مهندس
بل��دی -مدیرکل و مهندس رضوانپور -معاون امور مس��کن ش��هری بنیاد
مس��کن اس��تان از پروژههای طرح اقدام ملی مس��کن و  270واحدی افق
بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس بلدی با ارائه توضیحهایی در مورد پیشرفت مطلوب
هر کدام از پروژهها گفت :روند اجرایی س��اخت این پروژهها به طور مرتب
پیگیری میگردد .وی ادامه داد :تالش مجموعه این نهاد بر این اس��ت که
این پروژهها از برنامه زمانبندی خود عقب نیفتند.
گفتنی اس��ت در این بازدید مس��ائل مربوط به پروژههای یاد شده بررسی
و راهکارهای مناسب جهت پیشرفت فیزیکی و حل مشکالت ارائه گردید.
در پایان مهندس حقشناس با اشاره به پیگیری و پیشرفت مناسب پروژههای مسکن شهری از مدیرکل و عوامل اجرایی قدردانی کرد.

مهندس درفشی :تأمین مسکن گامی مهم برای توسعه پایدار است
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان زنجان ،نشس��ت شورای
مدی��ران ب��ا حضور مهندس درفش��ی -معاون پش��تیبانی و هماهنگی امور
اس��تانها در بنیاد مسکن کش��ور و مهندس خواجهای -مدیرکل و معاونین
بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس درفشی یکی از اولویتهای مهم در سال جهش
تولید را تأمین مسکن بر شمرد و گفت :تأمین مسکن گامی مهم در دستیابی
به توس��عه پایدار اس��ت که در حال حاضر این نهاد انقالبی به این موضوع
توج��ه جدی دارد .وی با بیان اینکه مس��کن باعث ایجاد تحرک در س��ایر
بخشهای اقتصادی میش��ود ،خواستار تس��ریع در روند اجرای پروژههای
مسکن شهری و روستایی شد.
معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استانها در بنیاد مسکن کشور در ادامه
اس��تفاده از توان و ظرفیت نیروی انس��انی بیرونی بهویژه در حوزههای فنی و مهندس��ی اعم از مش��اورین ،پیمانکاران و ...در زمینه ارتقاء سازمان و کاهش
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هزینهها را امری مهم و ضروری دانس��ت و افزود :داش��تن نگاه مهندس��ی به سازمان و مدیریت بر هزینه ها ،توسعه و رونق مسکن و سرمایهگذاری در این
زمینه و شناسایی منابعهای مختلف اعم از منابع دهیاریهای و ...و ایجاد ثروت افزایی از نکتههای مهمی است که باید در زمینه تحقق اهداف بنیاد مسکن
به آن توجه نمود.
مهندس درفش��ی بر اس��تفاده از نیروهای توانمند ،تخصصی ،متعهد و استفاده از اختیارها و زمینهای تملک شده و داشتن ارتباطی مؤثر و هدفمند با سایر
دستگاه ها ،ارگانها و بهویژه نمایندگان مجلس ایجاد تشکیالتی هدفمند تأکید و تصریح کرد :تعامل ویژه بنیاد مسکن استان با دستگاههای اجرایی بهویژه
استانداری و بانکها موجب شده که این نهاد در اجرای فعالیتهای عمرانی همواره پیشتاز باشد ،به طوری که طراحیها و سیاستگذاریها همواره مبتنی
بر منافع این نهاد بوده است .وی یادآور شد :پاک دستی بین مجموعه این نهاد انقالبی یک نوع اعتمادی در جامعه به وجود آورده است
که میتوان گفت این موضوع یک ارزش بزرگ اجتماعی تلقی میشود که همه ما باید به آن افتخار نماییم.

بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان سمنان ،مهندس مهدیان-
معاون بازس��ازی و مس��کن روس��تایی و مهندس ش��املو -معاون عمران
روس��تایی بنیاد مسکن کش��ور و هیئت همراه ،مهندس فالحی -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان ،دکتر خانی -نماینده مردم شهرستانهای شاهرود و
میامی در مجلس ش��ورای اسالمی و مالیری -فرماندار شهرستان میامی از
سایت توسعه روستای حسینآباد کالپوش شهرستان میامی بازدید کردند.
گفتنی است ضمن بازدید از روند ساخت واحدهای مسکونی در سایت 14
هکتاری روستا به بررسی موردی مشکالت مردم پرداخته شد.
مهندس فالحی نیز با بیان اینکه تاکنون تعداد  93خانوار در سایت توسعه
روستا از تس��هیالت و بالعوض برخوردار شدهاند گفت :در ماههای گذشته
برای ساخت خانه در شهرک جدید روستا مقدار  744تن سیمان رایگان توزیع شده است.
سپس مهندس مهدیان گفت :با توجه به مشکالت اقتصادی برای برخی مردم امکان ساخت و تکمیل واحدها فراهم نشده است که با همت مردم و کمک
و همراهی بنیاد مسکن ساخت مسکن نیز در این منطقه به سرانجام خواهد رسید.
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بازدید از روستای حسینآباد کالپوش

دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امامجمعه شهر زنجان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان زنجان ،مهندس درفشی-
مع��اون پش��تیبانی و هماهنگی امور اس��تانها در بنیاد مس��کن کش��ور و
مهندس خواجهای -مدیرکل و معاون پش��تیبانی بنیاد مسکن استان با آیت
ا ...خاتم��ی -نماینده ولی فقیه دراس��تان ،امامجمعه ش��هر زنجان و حوزه
نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن استان دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا آیت ا ...خاتمی خدمترس�انی ب�رای عمران و آبادانی

و رف�ع نیازهای م�ردم را از آموزههای دینی دانس�ت و گفت:
توفی�ق حض�ور و هم�کاری در ای�ن نه�اد انقالب�ی و خدمتگزار،
فرصت مغتنمی است که میبایست با کار و تالش شبانه روزی
قدردان و سپاس�گزار این نعمت باش�یم .وی با اشاره به اینکه ،این

نهاد انقالبی در صف اول خدمترسانی به محرومین و قشرهای مختلف جامعه اسالمی میباشد ،ادامه داد :همه همکاران این نهاد انقالبی باید با تمام توان
و استفاده از ظرفیتهای موجود در زمینه کمک به قشرهای کمدرآمد و توسعه استان بکوشند.
س��پس مهندس درفش��ی با بیان اینکه بنیاد مس��کن یادگار ماندگار امام خمینی(ره) یکی از نهادهای مؤثر در خدمت نظام و تعالی این مرز و بوم ،پیش��تاز
خدمترسانی و روحیه جهادی است ،تصریح کرد :این نهاد انقالبی با دارا بودن نیروهای تخصصی و فنی گامهای مطلوبی در زمینه توسعه روستاها و کمک
به محرومین بهویژه در حوزه تأمین مس��کن بر داش��ته اس��ت و در حال حاضر نیز حرکتها و اقدامهای مهمی برای توس��عه و ساخت مسکن در قالب اقدام
طرح ملی در کشور و به تبع آن در استان در حال انجام است.
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نشست بررسی مسائل و رفع مشکالت روستای حسینآباد کالپوش

شماره  | 180آبان 99

بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان سمنان ،نشست بررسی
مش��کالت روس��تای حس��ینآباد کالپوش با حضور مهندس شاملو -معاون
عمران روس��تایی و مهندس مهدیان -معاون بازس��ازی و مسکن روستایی
بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت همراه ،دکتر فخری -معاون هماهنگی امور
عمرانی استاندار ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و مالیری-
فرماندار شهرستان میامی در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس ش��املو با بیان مطالبی گف��ت :در زمان حاضر مهمترین
دغدغه برای س��کونت اهالی روستای حس��ینآباد کالپوش در سایت جدید،
اج��رای تأسیس��ات زیربنایی و بهویژه فاضالب اس��ت و باید دس��تگاههای
اجرایی مربوط برای رفع این چالش اقدامهای الزم را انجام دهند .وی افزود :در ماههای گذش��ته بنیاد مس��کن ،اقدامهای بس��یار قابل توجهی در روس��تای
حسینآباد کالپوش انجام داده است و با تمام توان و انرژی برای گره گشایی از مشکالت منطقه این روند ادامه مییابد.
س��پس مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گفت :این نهاد بیش از  ۴۶میلیارد ریال تس��هیالت و بیش از  26میلیارد ریال بالعوض به منظور ساخت واحدها در
سایت جدید پرداخت کرد.
مهندس فالحی بیان کرد :بخش قابل توجهی از تعهدهای بنیاد مسکن در منطقه حسینآباد کالپوش در گام اجرایی قرار گرفت اما به دلیل افزایش قیمت
مصالح و نوس��انهای اقتصادی ،عملیات س��اخت مس��کن در این منطقه با ُکندی پیش میرود که برای رفع این چالشها اقدام و پیگیریهای مستمر انجام
خواهد شد.
در ادامه مهندس مهدیان ابراز داشت :در ماههای گذشته مبلغ  ۲۰۰میلیون ریال تسهیالت بالعوض به هر یک از خانوارهای روستای حسینآباد کالپوش
پرداخت ش��د و براس��اس پیگیریهای انجام شده توسط بنیاد مس��کن کشور ،مبلغ  ۱۵۰میلیون ریال تسهیالت قرضالحس��نه دیگر پرداخت میشود .وی
افزود :طوالنی شدن روند ساخت و ساز در ماههای گذشته فرایند تکمیل خانه در منطقه جدید روستای حسینآباد کالپوش را با مشکل مواجه کرده است.
در پایان دکتر فخری گفت :مطالبه مردم منطقه بررسی و انجام طرح مطالعاتی علت رانش زمین در روستای حسینآباد کالپوش توسط کارشناسان مجرب
دانشگاه اراک در دست بررسی است .وی در پایان افزود :تعهدهای هیئت دولت در این روستا انجام شده است اما به دلیل مشکالت اقتصادی روند تکمیل
خانهها در منطقه جدید روستای حسینآباد کالپوش با مشکالتی همراه است که با رایزنیهای انجام شده توسط بنیاد مسکن برای رفع این دغدغه تدابیری
اندیشیده شده است.

دیدار با نماینده سازمان جهانی یونسکو
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان کردستان ،مهندس شاملو-
معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن کش��ور ،دکتر طالبیان -معاون میراث
فرهنگی کش��ور و مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با دکتر
حسام مهدی -نماینده سازمان جهانی یونسکو دیدار و گفتگو کردند.
گفتنی اس��ت دکتر حس��ام مهدی که برای ثبت جهانی منطقه اورامان از
ای��ن منطقه بازدید کرده ب��ود ابراز امیدواری کرد که هر توس��عهای که در
این منطقه اتفاق بیفتد در کنار آن ویژگیهای معماری منطقه حفظ ش��ود.
همچنین در طرح توس��عه روس��تاها باید راهبردها به صورتی باش��د که با
قوانین میراث فرهنگی همس��و بوده و پروژههایی مانند سد و معدن اگر در
این مناطق انجام شود باید قبال بررسی شود که عوارض جانبی برای منطقه
نداشته باشد و سدی که در نزدیکی این منطقه قرار دارد برای بافت منطقه
و اکوسیستم آن تأثیر منفی ایجاد نکرده است.
س��پس مهندس ش��املو در س��خنانی گفت :بنیاد مسکن یک نهاد عمومی غیر دولتی اس��ت که پس از انقالب تأسیس شده و مهمترین وظیفه آن فعالیت
در امور کاربردی روس��تاها میباش��د .وی افزود :از دیگر وظایف بنیاد مسکن ،بازسازی مناطق آسیبدیده میباشد که پس از زلزله استان در  30سال پیش،
بنیاد مس��کن که در بازس��ازی آنجا بس��یار فعال و تأثیرگذار بود مورد تشویق همگان قرار گرفت و از آن به بعد به عنوان یک پایلوت در بحث بازسازی مورد

معاون عمران روس�تایی بنیاد مسکن کشور گفت :در ارتباط با روستاها  3سطح برنامهریزی وجود دارد:مطالعات راهبردی برای
توسعه منظومههای روستایی ،طرح هادی روستایی و بهسازی و احیای بافتهای با ارزش روستایی.

مهندس شاملو در ارتباط با مشارکت مردم کردستان بهویژه منطقه اورامان با بنیاد مسکن گفت :همکاری مردم بسیار خوب است و در بحث توسعه روستاها
بسیار مؤثر میباشد .وی در ادامه از روستای وصی از توابع شهرستان سنندج بازدید به عمل آورد و فعالیتهای انجام شده در روستا را مورد بررسی قرار داد.
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توجه و اهمیت بود.

افتتاح ساختمان اداری
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان هرمزگان ،در مراسمی
با حضور مهندس درفش��ی -معاون پش��تیبانی و هماهنگی امور استانهای
بنیاد مس��کن کشور و هیئت همراه ،مهندس ذاکری -مدیرکل پیشین بنیاد
مس��کن و مهندس نوریزاده -مدیرکل جدید بنیاد مسکن استان ساختمان
اداری این نهاد مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در این مراس��م مس��ئولین از قس��متهای مختلف س��اختمان بازدید و با
کارکنان دیدار و گفتگو نمودند.

مهندس درفشی :مسکن باعث ایجاد تحرک در سایر بخشهای اقتصادی میشود
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان زنجان ،مهندس درفشی-
معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استانها در بنیاد مسکن کشور از پروژههای
مس��کن شهری ش��امل پروژه  18واحدی وصال شهرستان ابهر 40 ،واحدی
مسکن محرومین امید شهرستان هیدج و  18واحدی مسکن محرومین نگین
شهرستان خرمدره بازدید نمود.
در ابتدا مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با ارائه گزارشی
از وضعیت پیش��رفت فیزیکی پروژههای انجام ش��ده و در دست اقدام گفت:
تالش این مجموعه بر این است که پروژهای از برنامه زمانبندی خود عقب نماند و واحدهای در حال ساخت با بهترین کیفیت در زمان مقرر به متقاضیان
تحویل گردند.
س��پس مهندس درفش��ی با بیان اینکه مسکن باعث ایجاد تحرک در سایر بخشهای اقتصادی میشود ،خواستار تسریع در روند اجرای پروژههای مسکن
ش��هری ش��د و بر ساخت و س��از اصولی و رعایت مقررات تأکید نمود .وی با ابراز رضایت از وضعیت پروژههای در دست اقدام ،از تالشهای عوامل اجرایی
بنیاد مسکن استان قدردانی نمود.

بازدید مهندس درفشی از معدن شن و ماسه گیلوان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان زنجان ،مهندس درفشی-
معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استانها در بنیاد مسکن کشور و مهندس
خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان از معدن ش��ن و ماس��ه گیلوان
شهرستان طارم بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس درفشی با تأکید بر رعایت مسائل ایمنی در کارگاه
به بررس��ی فعالیت معادن ش��ن و ماس��ه پرداخت ،همچنین بر لزوم اتخاذ
تمهیدهای الزم ایمنس��ازی برای جلوگیری و کاه��ش مخاطرات فعالیت
11
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این واحد معدنی تأکید کرد.
همچنین مهندس درفشی از پروژه مسکونی  368واحدی گلشهر شهرستان زنجان بازدید کرد .وی در این بازدید بر کیفیت مطلوب ساخت و ساز پروژههای
مسکن شهری تأکید کرد.
معاون پش�تیبانی و هماهنگی امور اس�تانها در بنیادمس�کن کشور طرح اقدام ملی مس�کن را یک طرح ارزشمند نام برد و ابراز
امیدواری کرد که بتوانیم با اجرای این طرح بس�یار بزرگ و کم نظیر در حوزه س�اخت مس�کن ش�هری خدمت خوبی به قشرهای
کمدرآمد ارائه دهیم.

نشست هماهنگی کمیته طرح اقدام ملی و تأمین مسکن
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قم ،نشست هماهنگی کمیته
طرح اقدام ملی و تأمین مس��کن با حضور مهندس حقشناس -معاون امور
مسکن شهری بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،مهندس بلدی -مدیرکل
و مهندس رضوانپور -معاون مس��کن شهری بنیاد مسکن استان ،صالحی-
معاون مس��کن اداره کل راه و شهرس��ازی و س��ایر اعضا در بنیاد مس��کن
تشکیل شد.
در ابتدا مهندس بلدی گزارش��ی از آخرین وضعیت پیش��رفت پروژههای
طرح اقدام ملی را ارائه نمود و گفت :هدف از اجرای طرح اقدام ملی مسکن
کمک به قشرهایی است که در تهیه و تأمین مسکن مشکل دارند.
در ادامه مهندس حقش��ناس ط��رح اقدام ملی تولید مس��کن را تدبیری
مناس��ب برای ایجاد تعادل نس��بی در اقتصاد دانس��ت و گفت :باید تالش شود عملیات مربوط به مس��کن 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.
گفتنی است در این نشست مسائل مربوط به طرح اقدام ملی در شهرهای کوچک بررسی و برای تسریع در روند اجرایی پروژهها تصمیمهایی اتخاذ گردید.

نشست بررسی مشکالت روستای حسین آباد
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان سمنان ،نشستی به منظور
بررسی مسائل و رفع مشکالت روستای حسینآباد کالپوش با حضور مهندس
ش��املو -معاون عمران روس��تایی و مهندس مهدیان -معاون بازس��ازی و
مس��کن روستایی بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت همراه ،مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،دکتر خانی -نماینده مردم شهرس��تانهای
ش��اهرود و میامی در مجلس شورای اسالمی ،مالیری -فرماندار شهرستان
میامی و مسئولین محلی روستا در روستای حسینآباد کالپوش برگزار شد.
در ابت��دا مهندس فالح��ی ابراز امیدواری کرد که ب��ا حضور معاونین گام
مهمی برای رفع مش��کالت اهالی روس��تا برداش��ته خواهد شد .وی با بیان
اینکه روس��تای حس��ینآباد یکی از بزرگترین روس��تاهای اس��تان به شمار
میرود و تعداد  3506نفر جمعیت و  1012خانوار س��اکن دارد گفت :پس از
وقوع رانش زمین در روس��تا فعالیت بنیاد مس��کن در سه بخش تهیه طرح
تثبیت و پایدارسازی بافت قدیم روستا ،انجام بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده بر اثر رانش و بازنگری طرح هادی روستا آغاز گردید.
س��پس مهندس مهدیان با اشاره به بازسازی خانههای روس�تاییان حسینآباد کالپوش شهرستان میامی در اثر رانش زمین گفت:

یکی از دالیل تأخیر ،مکان یابی و انتخاب زمین مناس�ب به منظور جابجایی واحدهای آسیبدیده در بافت روستای حسینآباد بود
که باعث زمان بر ش�دن انجام بازس�ازی شد .وی افزود :بنیاد مسکن تا زمانی که همه واحدهای مسکونی آماده سکونت شود در
کنار مردم خواهد بود.
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در ادامه مهندس شاملو معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور با بیان اینکه روستای حسینآباد کالپوش شهرستان میامی از جمله روستاهایی بود که

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در جریان بارندگی و سیالب سال گذشته واحدهای مسکونی و تأسیسات زیربنایی و عمرانی آن دچار خسارت شد ،گفت :مشکل روستای حسینآباد کالپوش
تحت تأثیر قرار گرفتن منطقه از زمین لغزش خاص بود که در برخی نقاط شدیدتر و در سایر نقاط کمتر ارزیابی شد .وی با بیان اینکه به دلیل عدم رضایت
مردم در جابجایی روس��تا در مطالعات اولیه ،روند انجام بازس��ازی روس��تا را با کندی مواجه کرد ،افزود :با توجه به اینکه بنیاد مسکن به دنبال رضایت مردم
بود لذا زمینی در نزدیکی روستا با موافقت مسئوالن محلی و اهالی روستا در فاز اول به مساحت  ١۴هکتار انتخاب شد.
معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن کش��ور با بیان اینکه پس از مطالعات ژئوتکنیک توس��ط پژوهشکده س��وانح طبیعی و مؤسسه زلزلهشناسی و انجام
گمانهزنی و کارشناس��یهای الزم زمین ش��هرک تأیید و در نهایت طرح تثبیت بافت قدیم روس��تا انجام شد ،گفت :منابع اعتباری برای پرداخت تسهیالت و
کمک بالعوض محدود است بنابراین مردم میبایست با جدیت بیشتری نسبت به تکمیل واحدهای خود اقدام کنند.

دیدار مهندس حقشناس با مدیرکل راه و شهرسازی استان
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراسان رضوی ،مهندس
حقشناس -معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن کشور ،مهندس موسوی
نیا -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در دیدار با مهندس ابک -مدیرکل راه
و شهرس��ازی اس��تان به گفتگو در مورد وضعیت طرح اقدام ملی مس��کن
پرداخت.
در ای��ن دیدار مهندس ابک با ابراز رضای��ت از همکاریهای فیمابین و
تعاملهای بس��یار مطلوب مجموعه بنیاد مس��کن استان با راه و شهرسازی
گفت :همواره تالش و کوشش اداره راه و شهرسازی بر این بوده تا خدمت
بر مردم را ارجح ترین کار خود قرار دهیم و این نوع نگرش با رسالت بنیاد
مس��کن همراه اس��ت .وی تصریح کرد :در طرح اقدام ملی مسکن از دیگر
اس��تانها جلوتر هس��تیم و با توجه به اقلیم ،وضعیت جغرافیایی ،جمعیت و
دیگ��ر عوامل مختلف به نوعی میتوان گفت بهترین پیش��رفت فیزیکی را
درسطح کشور در این طرح داشته ایم که به همت و تالش سازندههای قوی همچون بنیاد مسکن بستگی دارد.
در ادامه مهندس حقش�ناس طرح اقدام ملی مس�کن را در این برهه زمانی یکی از ارکان اصلی و الزمههای جدی مردم دانست و

گفت :بنیاد مس�کن همچون گذش�ته آماده همکاری بیش از پیش میباشد چرا که اکنون وضعیت مسکن مردم برای ما بسیار مهم
میباشد و خانهدار شدن هر خانواده ایرانی دقیق ًا همان رسالتی است که حضرت امام خمینی(ره) میخواستند .وی یادآور شد :اگرچه

با افزایش قیمت مصالح ،تجهیزات و نیروی کار ساختمانی رو به رو بوده ایم ولی همچنان بر عهد خود پایبند هستیم و بر رسالت خانهسازی خود محکم و
استوار ایستاده ایم و نهادهایی همچون وزارت راه و شهرسازی که متولی اصلی خدمت به مردم هستند را یاری خواهیم کرد.

کلنگ زنی و عملیات اجرایی طرح اقدام ملی
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان هرمزگان ،در مراسمی با
حضور مهندس درفشی -معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استانها در بنیاد
مسکن کشور و هیئت همراه ،دکتر همتی -استاندار ،دکتر آشوری -نماینده
مردم شهرس��تان بندرعباس در خانه ملت ،مهندس رضایی -مدیرکل راه و
شهرسازی اس��تان و نوریزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان مراسم کلنگ
زنی و عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن استان آغاز شد.
این طرح شامل تعداد  ۲۹۶۰واحد مسکونی بوده که تعداد  ۱۶۶۰واحد آن
در ش��هر بندرعباس و به صورت بنیادساز و بقیه در شهرستانهای تابعه به
صورت گروههای ساخت اقدام خواهند شد.
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مراسم معارفه
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان هرمزگان ،در مراسمی با
حضور مهندس درفش��ی -معاون پشتیبانی هماهنگی امور استانها در بنیاد
مس��کن کش��ور ،حجتاالس�لام پورنصیر -قائم مقام نماینده ولی فقیه در
بنیاد مسکن اس��تان ،نوریزاده -مدیرکل جدید بنیاد مسکن استان و احمد
مرادی -نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس و منصور آرامی -نائب رئیس
کمیسیون عمران مجلس برگزار شد.
در این مراس��م از خدمات مهندس ذاکری قدردانی و نوریزاده به عنوان
مدیرکل جدید معرفی شد.
حجتاالس�لام پورنصیر با قدردانی از ت�لاش مهندس ذاکری -مدیرکل
پیش��ین بنیاد مسکن اس��تان گفت :وی از رویشهای بنیاد مسکن بوده که
روحیهای والیی ،بس��یجی و انقالبی داش��ته و در این نهاد خالصانه ،دلس��وزانه و صادقانه تالش کرده است .وی همچنین از نوریزاده به عنوان یک نیروی
تازه نفس که در بنیاد مسکن و گام به گام با سلسه مراتب رشد کرده است ،یاد کرد.
در ادامه مهندس درفشی با تأکید بر اینکه در توسعه و گسترش روستاها نباید زمینهای کشاورزی و محیط زیست تخریب شود،

گفت :تورم و باالرفتن هزینهها باعث افزایش درخواست سکونت در روستاها و مهاجرت معکوس شده است.

س��پس احمد مرادی در س��خنانی گفت :همیش��ه این جمله از امام(ره) را در مسئولیت هایم مدنظر داشته ام که فرمودند :به داد روستانشینان برسید که آنها نه
زبانی برای بیان مشکالتش��ان دارند نه قلمی برای انتقال این مش��کالت .وی افزود :تمام تالش دولت و نظام برای جلوگیری مهاجرت از روستا به شهرهاست،
اما گاهی میبینیم روستا نشینان برای تأمین زمین محل سکونت در روستا با مشکل مواجه هستند .بنابراین از مدیران بنیاد مسکن کشور خواست تا حد ممکن
واگذاری زمین در روستاها را آسان و ارزان کنند.
نائب رئیس کمیس��یون انرژی مجلس تصریح کرد :بخش��ی از وظایف بنیاد مس��کن به دهیاری و ش��ورای روستا واگذار شده اس��ت و روستاییان هم رفع
مشکالتشان را از دهیاران و شوراها مطالبه میکنند که عم ً
ال در برابر خواستههای به حق مردم روستا ،دست خالی باید با مشکالت بجنگند .بنابراین جا دارد
بنیاد مسکن اختیارهای بیشتری به دهیاران بدهد تا اموری همچون طرح هادی و پروژههای زیرساختی از طریق دهیاریها صورت گیرد.
در ادامه منصور آرامی در سخنانی با بیان این که فعالیتهای بنیاد مسکن چشمگیر بوده است گفت :در کمیسیون عمران بر اهمیت وظایف بنیاد مسکن
تأکید نموده ام و برای کمک به این مجموعه و رفع محرومیت روستاها از هیچ تالشی دریغ نخواهم کرد.
سپس نوریزاده با بیان مطالبی گفت :بنیاد مسکن مولود انقالب است و اصلی ترین مأموریت آن حل مشکل مسکن روستانشینان

اس�ت .وی افزود :بر همین اس�اس تالش خواهم کرد بر اس�اس سیاس�تهای ابالغی بنیاد مسکن کش�ور و توجه به تأمین مسکن
روستاییان ،برنامههای تأمین زمین ،اجرای طرح هادی و مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی را به کمک همکاران بنیاد مسکن
استان به نقطه مطلوبی برسانیم.

در پایان از تالشهای مهندس ذاکری قدردانی و نوریزاده به عنوان مدیرکل جدید بنیاد مسکن معرفی شد.

تفاهمنامه ساخت تعداد  ۲000واحد مسکونی برای محرومین استان به امضا رسید
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان کرمانشاه ،تفاهمنامه ساخت
تعداد  2000واحد مسکونی برای محرومین استان با مشارکت سازمان برنامه
و بودجه ،بنیاد مسکن و کمیته امداد با هدف تأمین مسکن برای خانوادههای
نیازمند و فاقد سرپناه امضاء شد.
نوبخ��ت با بی��ان اینکه کمیت��ه امداد حض��رت امام(ره) پش��تیبان مالی و
بودجهای س��اخت این واحدها را برعهده گرفته اس��ت ،گفت :بنیاد مس��کن
متولی س��اخت این طرح اس��ت و اس��تاندار به عنوان نماینده عالی دولت در
استان بر روند ساخت این واحدها نظارت خواهد کرد .وی افزود :این واحدها
اقدام مش��ترک کمیته امداد امام(ره) ،سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن
است که پشتیبانی مالی این طرح را سازمان برنامه و بودجه انجام میدهد و برای افراد کمدرآمد و محروم روستایی ساخته میشود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان خراسان رضوی ،به مناسبت
روز روستا ،برنامه صعود مشترک پاییزه اعضای هیئت کوهنوردی استان
برگزار ش��د که در این گروه تعدادی از بازنشس��تگان و پیشکسوتان بنیاد
مس��کن به نمایندگی از بنیاد مسکن استان به ارتفاعات قله بینالود صعود
کردند.
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صعود به قله بینالود

مهندس خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مسکن استان مازندران ،طی حکمی ،مهندس صادق عابدی
را به عنوان سرپرست بنیاد مسکن شهرستان جویبار منصوب کرد.
مهندس اکبرزاده –مدیرکل بنیاد مسکن استان گیالن ،طی حکمی ،مهندس رسول رهبری منجیلی
را به سمت سرپرست بنیاد مسکن شهرستان رودبار منصوب نمود.
مهندس اکبرزاده_مدیرکل بنیاد مسکن استان گیالن ،طی حکمی ،مهندس مهدی عفتی را به سمت
سرپرست اموراجرایی و ماشین آالت عمرانی منصوب نمود.
مهندس بلدی-مدیرکل بنیاد مسکن استان قم ،طی حکمی ،مهدس سید مهدی موجانی را به عنوان
سرپرست دفتر نمایندگی بنیاد مسکن بخش کهک منصوب نمود.
مهندس علیرضا تابش-رییس بنیاد مس�کن کش�ور ،طی حکمی ،مهندس شهریار نوریزاده را به
عنوان مدیرکل بنیاد مسکن استان هرمزگان منصوب کرد.
مهندس علیرضا تابش-رییس بنیاد مس�کن کش�ور ،طی حکمی ،مس�عود حیدرون�د را به عنوان
مدیرکل طرحهای آبادانی و پیشرفت جامع منصوب کرد.
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چگونه استخوانهای محکم و سالمی داشته باشیم؟
اسخوان یکی از مهم ترین اعضا و تشکیالت بدن انسان است که
در س��نین جوانی یا میانس��الی و پیری باید در حفظ و نگهداری و از
آس��یب رسیدن به آن دقت کنیم و بکوش��یم .اگر استخوان ما بر اثر
اتفاقی ترک بردارد یا بش��کند مدت زیادی طول میکش��د تا جوش
بخورد و خوب شود.
به این ترتیب ضمن آنکه ناچاریم درد شدیدی را تحمل کنیم الزم
اس��ت مدتی را تحت نظر پزش��ک در خانه و یا بیمارس��تان بستری
ش��ویم پس مراقبت از اس��تخوانهای بدن مانند دس��ت و پا بسیار
ضروری اس��ت و تا آنجا که امکان دارد باید س��عی و دقت کنیم که
آسیب و خطری برای آنها پیش نیاید .اکنون که فصل سرما و بارش
برف و باران درراه اس��ت بهویژه افراد مس��ن و بزرگسال باید مراقب
باش��ند که براثر لیز بودن پیاده روه��ا و خیابانها زمین نخورند و به
اس��تخوان بدن آنها صدمهای نرس��د .در زیر به ن��کات دیگری که
درحفظ و سالمتی استخوانهای بدن مؤثر میباشند به طور خالصه
اشاره کرده ایم:
از مصرف زیاد نمک و سدیم پرهیز کنید

بسیاری از غذاها و خوراکهای روزانه ما حاوی نمک طعام هستند
و این ماده تا اندازهای برای نیاز بدن الزم است اما مقدار بیش از حد
آن ،هم موجب پوکی استخوانها میشود و هم ذخیره کلسیم را که
برای ساخته شدن و تقویت بافتهای استخوانی ضرورت دارد از بین
میبرد بنابراین تا آنجا که میتوانیم باید از مصرف زیاد نمک و مواد
و غذاهای حاوی س��دیم خودداری نماییم همچنین از آسیب رسیدن
به استخوانهای مختلف بدن جلوگیری کنیم.
نوشابههای گازدار نیز مصرف نکنید

یکی دیگر از خوردنیهایی که برروی اس��تخوانها اثر منفی دارد
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نوش��ابههای گازدار هستند که عالوه بر ضرری که برای بدن ،معده
و روده ش��خص دارند موجب پوکی استخوان هم میشوند و به نوبه
خود از ذخیره شدن کلسیم جلوگیری میکنند .کلسیم مادهای است
که در بافت اس��تخوان موجود اسس��ت و هر چقدر میزان آن بیشتر
باش��د دوام و استحکام استخوانها نیز بیشتر خواهد شد .پس باید تا
حد ممکن از نوش��یدن این نوش��ابهها دوری کنیم و به جای آنها از
دوغ یا شربت استفاده نماییم.
چای و قهوه هم اثر منفی دارند

نوشیدن زیاد چای و قهوه در طول روز نیز میتواند روی استخوانها
اثر منفی بگذارد .موادی مانند کافئین اگر زیاد مصرف ش��وند کلسیم
ذخیره شده در اس��تخوانها را به وسیله ادرار دفع میکنند .بسیاری
از ما ترجیح میدهیم به جای ش��یر که دارای کلس��یم بوده و برای
اس��تخوانهای افراد پیر یا جوان مفیداست چای یا قهوه بنوشیم که
ضرر دارد.
از سیگار کشیدن حتی االمکان خودداری نمایند

زمانی که درطول روز دود س��یگار را مداوم استنشاق میکنید بدن
شما نمی تواند با فت استخوانی سالمی بسازد .هر چه سالهای دود
کردن سیگار طوالنی تر باشد نتیجه منفی آن برروی استخوانهای
بدن بیش��تر اثر میگذارد بنابراین اگر میخواهید استخوانهای سالم
و محکمی داشته باشید سیگار را کنار بگذارید ضمن ًا ویتامین دی نیز
اثر مطلوبی بر استخوانها دارد و مثل کلسیم عمل میکند.
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

پرواضح است كه ما چه آنکه لفظ آزر را لقب تارخ بگیریم و چه نام بتی
بدانیم و چه آنکه آن را وصف تارخ یا به معناى قوت و نصرت و امثال آن
بگیریم ،جوابگوى این مشكل نخواهد بود و باید راه دیگرى را بپیماییم و
آنچه اش��كال را حل مىكند ،دقت در سخنان ائمه اهل بیت(ع) و مفسران
حقیقى قرآن اس��ت و از مجموع روایاتى كه در این باب رسیده ،با مختصر
توضیحى كه بزرگان براى آن ذكر كردهاند چنین به دست مىآید:
در لغت عرب و همچنین س��ایر لغات همچنان كه به پدر صلبى انس��ان
پدر مىگویند ،به پدر مادرى ،عمو ،پدرزن و حتى كس��انى هم كه انس��ان
تحت تکفل او به س��ر مىبرد ،اگرچه با او بیگانه باش��د ،پدر گفته مىشود؛
چنانكه از طرفى به فرزند برادر و نوه دخترى هم فرزند مىگویند و بهترین
ش��اهد براى این سخن قرآن كریم اس��ت كه درباره یعقوب در سوره بقره
مىفرماید« :آیا ش��ما حاضر بودید آن دم كه یعقوب را مرگ در رسید و به
پس��ران خویش گفت پس از من چه مىپرستید؟ گفتند :خداى تو و خداى
پدرانت ابراهیم و اس��ماعیل و اسحاق خداى یگانه را (پرستش مىكنیم) و
در برابر او تس��لیم هستیم» .1و با اینكه اسماعیل عموى یعقوب است پدر
بر او اطالق ش��ده اس��ت و همچنین در داستان یوسف از قول آن حضرت
نق��ل مىكند كه به رفقای زندانیش گف��ت« :من از آیین پدرانم ابراهیم و
اسحاق پیروی میکنم» .2که به ابراهیم که جد پدرى اوست و به اسحاق
كه جد اوست پدر اطالق شده است.
همچنی��ن موارد دیگرى كه در قرآن كریم دیده مىش��د و كه به عمو و
جد پدرى پدر اطالق شد و به نوه دخترى ،فرزند اطالق شده است ،چنانكه
خداى تعالى عیس��ى را كه از طرف مادر نسبش به ابراهیم(ع) مىرسید از
ذریه و فرزندان او دانسته و در سوره انعام فرمود« :و بدو اسحاق و یعقوب
را بخش��یدیم و همه را هدایت كردی��م و از نژاد او (و فرزندان اویند) داود،
س��لیمان ،ایوب ،یوسف ،موس��ى ،هارون و نیكوكاران را این گونه پاداش
مىدهیم و نیز زكریا ،یحیى ،عیسى و الیاس كه همگى از شایستگان اند.3
آزر جد م��ادرى ابراهیم یا
در اینج��ا نی��ز چنانكه در روای��ات فرمودهاندّ ،
عموى آن حضرت بوده است كه چون تارخ در زمان كودكى ابراهیم(ع) از
 .1سوره بقره ،آیه .133
 .2سوره یوسف ،آیه .39
 .3سوره انعام ،آیه .85

دنیا رفته بود آن بزرگوار در تحت تکفل او به سر میبرده است و به همین
دلیل او را پدر خطاب كرده است.
مس��عودى در اثبات الوصیه گوی��د :بر طبق روایتى كه رس��یده ،آزر ج ّد
منجم مخصوص نمرود بوده و هنگامى كه تارخ از دنیا
مادرى ابراهی��م و ّ
4
رفت ابراهیم كودك صغیری بود .
در حدیثى كه از قصص االنبیاء راوندى از امام صادق(ع) نقل ش��ده آن
حضرت فرمود :آزر عمومى ابراهیم(ع) و منجم نمرود بود.5
چنانك��ه گفتیم این مطلب اختصاص به لغت عرب ندارد بلکه در س��ایر
لغات نیز این توسعه در اطالق وجود دارد و طبق آنچه گفته شد ،احتیاجى
به پیمودن راههاى پرپیچ و خم و بحث هاى مشكلى كه در لفظ و معناى
آزر كردهان��د ،نداریم و آزر هر كه ب��وده و هر چه بود ،نام یا لقب یا وصف
شخصى است كه پدر ُصلبى ابراهیم نبوده ولى آن حضرت به اعتبار اینكه
تحت کفالت او به س��ر مىبرد و یا به اعتبارات دیگرى ،او را به عنوان پدر
محاجة او در قرآن
محاجه نموده است ،كه قسمتى از
خوانده اس��ت و با او
ّ
ّ
كریم ذكر شده و در صفحات آینده مطالعه خواهیم كرد.
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ادامة مطلب نسب ابراهیم(ع)

قسمت هجدهم

والدت ابراهیم(ع)

در روایات و تواریخ درباره داستان والدت حضرت ابراهیم(ع) چنین آمده
اس��ت كه آزر منجم مخصوص نمرود بود و از روى حساب نجوم به دست
آورد ك��ه مولودی به دنیا مىآید كه دین و آیین نمرودیان را بر هم خواهد
زد و ای��ن مطلب را دانس��ت به نمرود گفت ،و او را از آزر پرس��ید که این
مولود در چه سرزمینى به دنیا خواهد آمد؟ آزر هم گفت در همین سرزمین.
در برخى از تفاس��یر اس��ت كه نمرود در خواب دید ستاره اى طلوع كرد
كه نور ماه و خورش��ید را از بین برد و تحتالشعاع خویش قرار داد و چون
معبران پرسید بدو گفتند که كودكى به دنیا مىآید كه زوال
تعبیر آن را از ّ
ملک تو به دست اوست.6
جمعى گفتهاند که نمرود این مطلب را از روى پیشگویى هاى گذشتگان
و كتاب هاى پیمبران دانست.7
به هر صورت نمرود که از این مطلب مطلع شد ،دستور داد همه پسرانى

 .4بحار ،ج  ،12ص  49به نقل از اثبات اوصیه مسعودی و مجمع البیان ،ج  ،4صص .321-322
 .5بحار ،ج  ،12ص  42به نقل از قصص االنبیاء راوندی.
 .6ج  ،4ص .325
 .7ج  ،4ص .325
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را كه در آن س��ال به دنیا آمده بودند ،به قتل رس��انند و مردان از زنان كناره
گیرى كنند و زنان آبستن را كنترل کنند و تا هنگام زاییدن در جایى حبس
كنند و چون زاییدند ،ببینند اگر مولودش پس��ر بود ،او را به قتل برسانند .اما
برخالف تمام این پیش بینىها و سخت گیرى هایى كه در این باره مبذول
داش��ت ،نطفة ابراهیم در رحم مادرش جایگیر ش��د و جهان تاریك آن روز
براى مقدم گرامیش آماده گردید.
ش��یخ صدوق(ره) در اکمال الدین از امام صادق(ع) روایت كرده كه چون
مادر ابراهیم به وى حامله ش��د ،نم��رود زن هاى قابله را مأمور كرد تا براى
بررس��ى حمل نزد آن زن بروند و دقت كنند تا آیا اثر حملى در وى مشاهده
فن خود داش��تند نتوانستند
مىكنند یا نه ،زنان مزبور با كمال مهارتى كه در ّ
اثر حمل را در ش��كم آن زن بفهمند و خداى تعالى مانع دید آنها ش��د و از
این رو نزد نمرود آمدند و اظهار کردند ما چیزى در شكم این زن ندیدیم.1
ابراهیم در ش��كم مادر بزرگ ش��د و تدریج ًا زمان وضع حمل نزدیك شد.
على بن ابراهیم(ره) در تفسیر خود نقل كرده كه چون زمان والدت فرا رسید
مادر ابراهیم به ش��وهرش گفت« :من بیمارم و مىخواهم به كنارى بروم».
بدین ترتیب مادر ابراهیم به غارى رفت و ابراهیم در همان غار به دنیا آمد و
چون فرزند را زایید ،در پارچه اى پیچید و در غار نهاد و مقدارى هم س��نگ
بر در غار چید و به شهر بازگشت.
ولى در روایت صدوق و دیگران آمده اس��ت که ابراهیم در همان خانه پدر
به دنیا آمد و پدرش به دلیل بیمى كه از نمرود داش��ت ،خواست فرزندش را
به وى تحویل دهد؛ اما مادرش مانع ش��د و گفت :پس��رت را به دست خود
براى كشتن پیش نمرود مبر ،او را به من واگذار تا به غارى از غارهاى كوه
ببرم و در آنجا بگذارم تا مرگش در رس��د و بدین وس��یله از دنیا برود و تو به
دست خود پسرت را نكشته باشى .پدر نیز اجازه داد و آن زن فرزند دلبندش
را بر داش��ته به غارى برد و پس از اینكه او را شیر داد ،در همان جا گذارد و
جلوى غار را سنگ چیده و بازگشت.
ابراهیم به طور غیرطبیعى بزرگ مىشد و طبق روایات ،رشد هر روز او به
روزى او را نیز خداى قادر متعال در
مق��دار ی��ك هفته بچه هاى دیگر بود و ِ
انگشت او قرار داده بود كه آن را مىمكید و مىخورد ،مادرش نیز گاهگاهى
به بهانه هاى مختلف از ش��وهرش اجازه مىگرفت و نزد فرزند مىآمد و او
را ش��یر مىداد و پس از بوس��یدن و بوییدن و بغل كردن ،او را در همان غار
نهاده به ش��هر باز مىگش��ت تا وقتی كه بزرگ شد و از غار بیرون آمده و با
پاى خود به شهر در آمد.
مس��عودى در اثب��ات الوصیه گوید ک��ه خداوند محب��ت او را در دل مادر
انداخت ،چنانكه حال سایر انبیا و ائمه نیز چنین بوده است .ابراهیم مدتى در
همان وضع به سر برد تا روزى كه مادرش آمد تا از حال او مطلع شود .وقتى
دید چشمانش چون ستاره مىدرخشید ،او را در بر گرفت و به سینه چسبانید
و شیرش داده بازگشت ،تا روزى دیگر كه مادر نزد او آمد و خواست بر گردد،
ابراهیم دست به دامن او زده و گفت« :مرا نیز با خود ببر».
م��ادرش گفت« :باش��د تا من از پ��درت اجازه بگی��رم ،آن گاه تو را نزد او
ببرم »،وقتى به شهر آمد به پدرش گفت و او در جواب اظهار داشت او را در
س��ر راه بنش��ان و چون برادارانش بر او بگذرند او نیز همراه برادران به خانه
بیاید تا معلوم نگردد.
 .1اکمال الدین ،صص .82-83
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مادر ابراهیم همین كار را كرد و به این ترتیب ابراهیم به خانه آمد و چون
آزر وى را بدید ،خداوند محبتى از او در دلش انداخت (و به شدت او را دوست
میداش��ت) تا روزی که مردم همچنان بت مىساختند ،ابراهیم نیز چوبى را
برداش��ت و تبری به دس��ت گرفت و آن را نجارى كرد و بتى كه تا آن روز
نظیرش دیده نش��ده بود بس��اخت .آزر كه چنان دید به مادرش گفت« :امید
است كه از بركت این پسر تو بركت زیادى به ما برسد ،اما ناگهان مشاهده
ک��رد كه ابراهیم تبر را برداش��ت و همان بت را شكس��ت ،آزر به این عمل
او پرخاش كرد ،ابراهیم گفت« :مگر ش��ما مىخواستید با این بت چه انجام
دهید؟» گفتند« :مى خواستیم او را پرستش كنیم».
ابراهی��م با تعجب پرس��ید« :آیا چیزى را كه به دس��ت خود مىتراش��ید،
پرستش مىكنید؟ »
در این وقت آزر كه ج ّد ابراهیم بود ،گفت« :آن كسى كه نابودى این ملک
و سلطنت به دست اوست ،همین فرزند است».2
زادگاه ابراهیم

در روایات مختلف ،زادگاه ابراهیم(ع) جایى به نام «كوثى ربى» ذكر ش��ده
اس��ت و یاقوت حموى گفته« :كوثى» نهرى اس��ت در عراق در س��رزمین
بابل كه آن را به نام «كوثى» یكى از فرزندان ارفخشد بن سام بن نوح نام
گذاردهاند و آن نخستین نهرى است كه از فرات منشعب شد و كوثى عراق
در دو جاست .یكى «كوثى» و دیگرى «كوثى ربى» كه مشهد ابراهیم(ع) و
مولد اوست و در همان جا او را به آتش انداختند و هر دوى آنها در سرزمین
بابل اس��ت و سعدبن ابى وقاص (كه سرزمین عراق را فتح كرد) پس از فتح
قادسیه به آنجا رفت و آنجا را نیز فتح كرد.3
در برخى از تواریخ ،زادگاه حضرت ابراهیم ش��هر أورا كه از شهرهاى بابل
اس��ت ذكر شده اس��ت .در قس��متى از كتاب ادب و علوم المنجد گوید :أورا
نام آثارى در عراق و ش��هر كلدانیین اس��ت كه ابراهیم خلیل از آنجا بیرون
آمده است.4
ول��ى در قصص االنبیاء نجار اس��ت كه ابراهیم خلی��ل جوانى بود از اهل
«ف��دان آرام» در س��رزمین ع��راق و مردم آنجا بت پرس��ت بودند و پدرش
شغل نجاری داشت كه بت مىتراشید و به بت پرستان مىفروخت (چنانكه
در انجیل برنابا اس��ت) و ابراهیم(ع) روی هدایت حق تعالى به مبارزه بتها
برخاس��ت 5تا آنجا كه پس از یكى دو صفحه مىگوید ابراهیم كه چنان دید
از ماندن نزد پدر و قوم خود خس��ته و بیزار شد و به أوركلدانیین رهسپار شد
و از آنجا به حاران رفت.6
از مجموع آنچه گفتیم ،استنباط مىشود كه زادگاه ابراهیم(ع) در سرزمین
عراق و بابل بوده و در روایت على بن ابراهیم كه قسمتى از آن را قبال نقل
كردیم ،امام صادق(ع) فرموده اس��ت که منزل نمرود نیز در همان سرزمین
كوثى ربى بوده و ابتداى كار مبارزه ابراهیم(ع) نیز از همانجا شروع شد.
ادامه دارد

 .2اکمال الدین ،صص  82-83با اندکی تفاوت.
 .3معجم یاقوت ،ج  ،4صص .487-488
 .4اعالم المنجد ،ص .192
 .5قصص االنبیاء نجار ،ص .79
 .6همان .ص .83

تشویق و تنبیه ()2
مخالفین

 .1تاریخ تمدن ویل دورانت ،ج  ،10بخش اول ،ص .245

ابراهیم امینی

که بزرگس��االن بدان خو گرفتهاند و به س��ادگی به خود حق میدهند که
نسل جدید را به پیروی از خود وادار نمایند».2
راسل مینویسد« :به عقیده من تنبیه بدنی به هیچ وجه صحیح نیست.
ولی صورت خفیف ان کم زیان است لیکن هیچگونه سودی هم ندارد و
من این طور اقناع ش��ده ام که صورت سخت و شدید آن موجب پیدایش
قساوت و وحشیگری میگردد».3
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جمعی دیگر از دانش��مندان با هرگونه تنبیهی مخالف هستند و به اولیاء
و مربیان توصیه میکنند که از تنبیه نمودن کودک جداً اجتناب نمایند.
ژان ژاک روسومی مینویسد« :هیچگاه شاگرد خود را تنبیه نکنید .زیرا
او نمی داند خطا کردن چه مفهومی دارد .هیچگاه او را وادار نکنید بگوید
ک مرا ببخش��ید ،او که در اعمال خود از مالحظات اخالقی کام ً
ال به دور
اس��ت ،نمی تواند کاری را که از نظر اخالقی نادرس��ت باشد انجام دهد.
بنابراین ،نه استحقاق مجازات دارد و نه سرزنش ،نخست نطفه شخصیت
او را آزادگذارید تا خود را نشان دهد ،در هیچ مورد او را محدود نکنید .در
این صورت بهتر خواهید فهمید که او واقع ًا چطور است».1
این دانش��مندان میگویند :در تعلیم و تربی��ت کودک نیازی به تنبیه و
مجازات نیس��ت .باید ب��ه او آزادی داد تا اس��تعدادهای درونی خویش را
پرورش دهد و برای ورود در اجتماع و پذیرش مس��ئولیتهای س��نگین
زندگی آماده گردد .در برابر موفقیت هایش تش��ویق میشود و ثمره رفتار
نیک خود را مش��اهده مینماید ،لیکن الزم نیست خطاهایش را مجازات
کنیم .باید تنبیه او را به طبیعت واگذار نماییم .زیرا هر عملی ،در طبیعت،
عک��س العملی را به هم��راه دارد که مجازات طبیعی آن خواهد بود .مث ً
ال
کودکی که با چاقوب��ازی میکند ،جراحت و دردی که به وجود میآید او
را تنبیه خواهد کرد .وقتی به زمین خورد ،پایش مجروح میشود و بعد از
آن در راه یافتن بیش��تر دقت خواهد کرد .بنابراین ،خود طبیعت عهدهدار
تربیت و تددیب کودک میباشد و نیازی به تنبیههای دیگر نیست.
اص��و ًال تنبیههای بدنی و غیربدنی ،ارزش تربیتی ندارد .چون از قوانین
طبیعت نش��أت نگرفتهاند و به همین جهت ،ضرر آنها بیش از نفعش��ان
خواه��د بود .میگویند :تربیتهایی که آزادی را از کودک بگیرد و با جبر
و زور او را ب��ه کارهای��ی وادار کند مفاس��د و مصائب فراوانی را به همراه
خواهد داشت.
ژان ش��اتو در توضیح روش تربیتی خانم مونته سوری چنین مینویسد:
«تم��ام مصائب آدمیان ،نابرابری ها ،بیعدالتبه��ا ،تجاوزات ،بینظمی ها،
کینه ورزی ها ،جنگ ها ،در واقع مربوط به جبر و زوری است که درباره
کودک اعمال میشود .بینظمی که استبداد و خودخواهی بزرگساالن در
روح و در جریان تربیت او ایجاد مینماید ،بذرهای پرباری که در او کشته
میش��ود ،تغییر ماهیت و فس��ادی که نیروهای طبیعتش را بدان محکوم
میکنند .سرکش��یهای پنهان یا آشکاری که از راه تعلیم و تربیتی خالی
از بصیرت در او برانگیختهاند ،گواه نادانی یا س��وء استفاده از قدرتی است

قسمت یازدهم
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«اسالم و تعلیم و تربیت»

سخن یکی از دانشمندان

آ .ل گریگوروا یکی از مخالفین سرس��خت استفاده از تنبیه ،مخصوص ًا
تنبیههای بدنی است .وی میگوید« :نباید کودک را در اضطراب و اطاعت
تربی��ت کرد و در او فرمانبرداری بیچون و چ��را و کورکورانه را پرورش
داد که مبتنی بر ترس از مجازات باش��د .مربی که میخواهد در کودکان
اطاعت برده وار و شناسایی کامل و بیچون و چرای «حق با قوی است»
را به وجود آورد چنین مس��ایلی را پی��ش خود مطرح میکند ...تأثیر غلط
اص�لاح کودک با تنبیه از این جهت به وج��ود میآید که اغلب کودکان
در حقیق��ت از انج��ام کاری که ب��ه خاطر آن کت��ک خوردهاند خودداری
میکنند ...اما کتک واقعیت عمل را از بین نمی برد بلکه فقط ظهور عیب
را از بین میبرد نه خود عیب را ،کتک نه تنها فایدهای نمی رس��اند بلکه
ضرر هم میرس��اند ،عیب را در اختفا نگه میدارد ...پدران و مادرانی هم
وجود دارند که فکر میکنند کتک چیزی یاد میدهد و با این وس��یله به
اصالح کودک میپردازند ،ولی در واقع کودک با خونسردی به گول زدن
پدر و مادر خود ادامه میدهد و بدین ترتیب روی خصایل زشتی که دارد
خصلت دیگر نیز اضافه میکند و آن دروغگویی و ریاکاری است.
بنابرای��ن ،اولین چیزی که باید پدران و مادران بدانند این اس��ت که در
تنبیه بدنی اغلب موفقیت ظاهری به دست میآید و در واقع شکست پدر
و مادر در پش��ت آن پنهان میشود .کودکان کتک خورده تنها در حضور
بزرگترها اصالح میش��وند ،در صورتی که عادت به انجام کارهای بد در
خف��ا به جای خود محف��وظ میماند ...اگر کودک از انج��ام کاری که به
خاطر آن کتک خورده دست کشید یعنی ترس از درد ،ترس از رنج بدنی
بود که به تمام احساسات و امیال وی پیروز گردید .در این مورد در واقع
پدر موفق ش��ده به نتیجه مطلوب برس��د ،اما به قیمت گران و با تقویت
خصوصیاتی چون ترسویی و بزدلی در کودک به هدف تایل شد.
نبای��د مضرات��ی را که تنبیههای بدنی روی سلس��له اعصاب کودک به
 .2مربیان بزرگ ،ص .333
 .3در تربیت ،ص .165
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ج��ای میگذارن��د از یاد برد .تنبیه بدنی اغلب منج��ر به بیماری عصبی
شدید میشود ...وقتی تنبیه بدین وسیله معمولی نفوذ در کودک میشود
در تمام رفتار او احس��اس ترس از تنبیه آشکار میشود و این موجب به
وجود آمدن عادات ناپس��ند در کودک میشود که به تدریج جزء طبیعت
ثانوی او میگردند.
بنابراین ،تنبیههای بدنی میتوانند کودک را به فرمانبرداری بکش��انند
ام��ا این چه کودکی خواهد ب��ود و چگونه آدمی بار خواهد آمد؟ کودکان
ضعی��ف در نتیجه تنبیه ،ترس��و و بیزیان بار میآین��د و کودکان قوی،
س��نگدل و گس��تاخ میش��وند .در هر دو مورد این تنبیهها در کودکان
عصبانی��ت ،درغگوی��ی ،حیله گ��ری را افزایش میدهند و س��اده دلی
کودکانه و زنده دلی سالم و بشاشت آنها را از هم میپاشند.
ی��ک نتیجه س��نگین دیگر تنبیه بدن��ی را نیز که لجبازی باش��د باید
یادآوری کرد .لجاجت شکل ویژهای از دفاع کودک است .شکل دفاعی
از اعتراض اس��ت .چون کودک ضعیف و بیدفاع است و نمی تواند اراده
خ��ود را با اراده بزرگترها مقابله کند ،گوش��هگیری اختی��ار میکندُ .کند
ذهن میش��ود ،نسبت به تأثیرات محیط چون کر و الل میشود ،حالت
مقاومت خاموش و درونی را میگیرد».1
همی��ن دانش��مند در توضیح عقیده خ��ود میگوید« :در ک��ودکان از
همان ماه اول زندگی میل فراوان به آش��نایی با محیط ش��روع میشود.
آنها میخواهند تا آنجا که ممکن اس��ت چیزهای تازه را ببینند ،س��پس
میخواهند با دس��ت بگیرند ،به اش��یاء دس��ت بزنند و بعد به کار ببرند.
اغل��ب فعالیت آرام ناپذیری ظاهر میکنند .کودک به همه جا با لجاجت
میرود ،خیلی چیزها را خراب کرده میش��کند ،اغلب خود را به بدبختی
میکش��اند ،میافتد میسوزد ،ممکن است خود و دیگران را زخمی کند.
مزاحم اطرافیان میشود و آنها را عصبانی میسازد.
با وجود این ،بزرگترها باید به خاطر داشته باشند که هر چند که کودک
کوچولو اغلب لجباز و یا حتی ش��یطان به نظر میرس��د ولی رفتارش از
میل بد او سرچش��مه نمی گی��رد .بلکه از اهمیت نی��از او حکایت دارد.
ن��ه تنه��ا نباید این نیاز را س��رکوب نمود بلکه باید هر طور ش��ده آن را
محافظت و تقویت کرد .زیرا این همان نیاز اس��ت که بدون ارضای آن،
مغز کودک ،عقل ک��ودک و تمام روح کودک نمی تواند به طور طبیعی
رشد کند.
اما همچنان که نباید جلو فعالیت کودک را گرفت ،اجازه هم نباید داد
ت��ا کار غیرمجازی را انجام دهد .باید فعالیت او را به س��وی کار مجاز و
مفید جلب نمود .مث ً
ال کودک چیزی را میخواهد که نباید به آن دس��ت
بزند ،در عوض میتوان چیز دیگری را که جالب و س��رگرمکننده باش��د
به او داد».2
 .1روانشناسی تجربی کودک ،ص .267-261
 .2همان منبع ،ص .271-270
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بعد از آن ،عواقب و آثار س��وء تنبیه را نس��بت به همین کودک مورد
بررسی قرار داده میگوید« :کودک پس از کتک خوردن ،پس از داد زدن
عم ً
ال سکوت میکند ،او با اشک از اولین قصد خویش انصراف میجوید
و میطع بزرگتر میشود .در چنین موردی بزرگتر معمو ًال احساس رضایت
میکن��د ،او کودک را با انضباط ک��رده و او را مجبور به اطاعت و منظم
نم��ود .ولی چنین موفقیت��ی در اکثر موارد گران تمام میش��ود .باز اگر
تنبیه و به جای نشاندن بندرت صورت گیرد خوب است ،اما فرض کنید
ک��ه پی در پی انجام ش��ود .در این صورت در ک��ودکان کوچولو کم کم
منفی گری ،بیارادگی ،بیتفاوتی نس��بت به اطرافیان آغاز میش��ود .در
آنها کنجکاوی و دانش دوس��تی از بین میرود و ابتکارش��ان را از دست
میدهند .در بس��یاری از کودکان عدم اطمینان به خود ،ترس ،احساس
نقص شخصی بروز میکند.
ام��ا تمام این نتایج فوراً ظاهر نمی ش��ود ،آنه��ا مدتها از نظر پنهان
میمانند».3
بعد از آن مینویس��د « :برای تربیت صحیح در سنین نوآموزی ،مانند
سنین کودکی ،باید سعی کرد تا کودک خواست بزرگتر را درک کند ،به
او اعتماد کند ،میل انجام آن را داشته باشد .به عبارت دیگر باید در نظر
داش��ت درخواس��تی که از کودک ،خصوصاض نوجوان داریم درخواست
ش��خصی نس��بت به خود او باشد .این بدان معنا اس��ت که بزرگترها در
وهل��ه اول روی امی��ال ،عقاید ،نظریات ،ایدههای ک��ودک اثر بگذارد و
تنه��ا در موارد نادری به اجبار و تنبیه اقدام کنند و هیچ وقت تنبیه را به
صورت نظم در نیاورند».4
این دانشمندان به طورکلی با تنبیه مخالفت نمودهاند و ولیاء و مربیان
را از این عمل شدیداً بر حذر داشتهاند .تنبیه را نه تنها برای تربیت مفید
نمی دانند بلکه آن را امری زیانبار و خطرناک و موجب بسیاری از مفاسد
اخالقی و اجتماعی میدانند .این مطلب را درباره مطلق تنبیهات گفتهاند
لیکن تنبیههای بدنی را امری زیانبار و خطرناکتر میدانند.
ادامه دارد...

 .3همان منبع ،ص .272
 .4همان منبع ،ص .275

آغاز به س��اخت این کارخان��ه در دی ماه س��ال  1398و با زیربنای
ح��دود  500مترمربع آغاز و در خرداد ماه س��ال  1399به بهرهبرداری
رسید .ظرفیت تولید دستگاه خرپازن تمام اتوماتیک آن  7تا  10متر در
دقیقه میباش��د .همچنین عالوه بر راهاندازی دس��تگاه سایر تجهیزات
جانبی شامل کمپرس��ور باد ،چیلر ،دستگاه جوش سر به سر و جرثقیل
س��قفی برای تخلی��ه ،جابجای��ی و بارگیری مواد اولی��ه و محصوالت
خریداری و آماده اس��تفاده میباشد .از خصوصیات مهم این خط تولید
امکان برنامهریزی تولید از قبیل طول و تعداد خرپای تیرچه ،سیس��تم
تنظیم ارتفاع اتوماتیک و سریع و سیستم عیب یاب هوشمند میباشد.
راهاندازی این خط موجب اشتغال به کار نیرویهای بومی آموزشدیده
گردیده اس��ت .مقدار تولید خرپا از ابتدای بهرهبرداری تا پایان مهرماه
س��ال  1399به میزان  192/000متر بوده که عمده آن برای بازسازی
مناطق آسیبدیده از سیل در استان سیستان و بلوچستان مورد استفاده
قرار گرفته است.
از مزایای خرپای صنعت��ی میتوان به رعایت یکنواختی فواصل گام
زیگ��زاگ ها ،دقت در ارتفاع ،اتصال اجزا با اس��تفاده از جوش نقطهای
به صورت تمام اتوماتیک و حذف اثرات منفی جوش دس��تی و کاهش
قیمت تمام ش��ده اش��اره کرد .با توجه به صرفه جوی��ی در هزینه ها،
کاه��ش پرت��ی مصالح و تولید س��ریع ،تیرچهه��ا در کمترین زمان به
مصرفکنندگان تحویل داده میش��ود .همچنین با ابالغ سازمان ملی
استاندارد ایران استفاده از خرپای دستی در بسیاری از استانها در حال
حاضر ممنوع میباشد.
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تأمین مصالح با کیفیت و با قیمت مناسب یکی از دغدغههای اصلی
مس��ئولین بنیاد مسکن در هنگام بازس��ازی میباشد .با توجه به سهم
قابل توجه آهن آالت از نظر اقتصادی و همچنین سرعت پیشرفت کار
در بازس��ازی واحدهای آسیب دیده ،موجب گردیده است تا تأمین آهن
آالت از اولین اولویتهای کاری پروژههای بازسازی قرار گیرد .در طی
س��یل ویرانگر فروردین ماه سال  ،98زلزله در مناطق استان آذربایجان
شرقی در آبان  ،98زلزله بهمن ماه در استان آذربایجان غربی و هچنین
س��یل استان سیستان و بلوچستان در بهمن ماه بیش از تعداد 85.000
واحد مس��کونی نیازمند س��اخت مجدد ش��دند .در همین زمینه تأمین
مصالح س��اختمانی بهویژه آهن آالت در اولویت کاری بنیاد مس��کن و
ش��رکت بنیاد بتن ایران قرار گرفت که بر همین اساس تاکنون میزان
 66.000ت��ن انواع میلگرد و مقاطع فوالدی خریداری و  12.000واحد
اس��کلت پیش ساخته پیچ و مهرهای ساخته معادل  27/120تن ساخته
و توزیع شده است .همچنین به منظور مدیریت توزیع در مجموع تعداد
 14انبار در مناطق آس��یبدیده در  11استان کشور و یک انبار مرکزی
واقع در اس��تان اصفهان توسط ش��رکت بنیاد بتن ایران دایر گردید که
تاکنون اس��کلتهای ساخته ش��ده و میلگردهای خریداری گردیده در
استانهای لرس��تان ،خوزس��تان ،گلس��تان ،اصفهان ،یزد ،آذربایجان
ش��رقی ،آذربایجان غربی ،خراس��ان ،کهگیلوی��ه و بویراحمد ،مرکزی،
قزوین ،زنجان ،سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری توزیع و
برای پروژههای بازسازی مورد استفاده قرار گرفتهاند.

اولی�ن خط تولید خرپای صنعتی به روش تمام اتوماتیک در
استان خراسان جنوبی افتتاح شد
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گزارش عملکرد بنیاد بتن
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اخبار پژوهشکده سوانح طبیعی
وبینار ویژه روز جهانی کاهش خطر سوانح با محوریت
«حکمرانی ریسک سوانح» برگزار شد
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کووید19-؛ درسآموختهها» مطالبی را بیان نمود.
وی با بیان اینکه بیماریهای همهگیر بخش ثابتی از تاریخ بش��ر هستند ،به
ش��رح انواع بیماریهای همهگیر در طول تاری��خ پرداخت و بر اهمیت توجه به
درسآموختهها تأکید نمود.

وبین��ار ویژه روز جهانی کاهش خطر س��وانح با محوریت «حکمرانی ریس��ک
سوانح» به همت پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت بالیای
طبیعی با حضور پروفس��ور دیوید الکساندر -اس��تاد دانشگاه  UCLانگلستان،
دکتر علی عسگری -دانشیار دانشگاه یورک کانادا و دکتر جلیل عرب خردمند-
رئیس مرکز تحقیقات سالمت دفاعی و سایر مسئولین برگزار شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی پژوهش��کده س��وانح طبیعی ،مجم��ع عمومی ملل
متحد ،در س��ال  1989با تصویب فعالیت دهه بینالمللی کاهش ریسک سوانح
( )IDNDR 1990-1999با هدف ارتقای فرهنگ جهانی در زمینه آگاهی
از ریس��ک و کاهش س��وانح 13 ،اکتبر را به عنوان روز جهانی کاهش ریس��ک
سوانح تعیین کرده است.
پژوهش��کده س��وانح طبیع��ی در زمینه رس��الت خ��ود مبنی بر تروی��ج و به
اش��تراکگذاری دانش ،به مناس��بت این روز ،با همکاری کرس��ی یونس��کو در
مدیریت بالیای طبیعی ،نشس��تی با موضوع «حکمرانی ریسک سوانح» برگزار
نمود.
در این نشست موضوعهای زیر مورد بحث و تبادلنظر اساتید قرار گرفت.
• پروفس��ور دیوید الکس��اندر ب��ا موض��و ِع «مدیریت بازیاب��ی کووید19؛
درسآموختهها»
• دکتر علی عس��گری دانش��یار دانش��گاه یورک کانادا ب��ا موضو ِع «تغییر
تحولگرا در حکمرانی ریسک سوانح»
• دکتر جلیل عرب خردمند با موضو ِع «حکمرانی ریس��ک سوانح در ایران:
افقهای روشن پیشروی کشورهای در حال توسعه»
گفتنی است تمرکز موضوعی روز جهانی کاهش ریسک سوانح در سال 2020
بر رس��اندن این پیام است که بسیاری از سوانح قابل پیشگیری هستند؛ مشروط
بر این که اس��تراتژیهایی وجود داشته باش��د که ریسکهای موجود را کاهش
دهد و از ایجاد ریسکهای جدید جلوگیری کند؛ و این آن چیزی است که از آن
به عنوان «حکمرانی مطلوب ریسک سوانح» یاد میکنند.
استاد دانش�گاه  :UCLبیماریهای همهگیر بخش
ثابتی از تاریخ بشر هستند
در ابتدا دیوید الکس��اندر استاد کاهش ریسک و سوانح مؤسسه کاهش ریسک
و س��وانح دانش��گاه  UCLانگلس��تان در رابطه با موض��وع «مدیریت بازیابی
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الکس��اندر خاطرنش��ان س��اخت که پیش از همهگیری کووی��د 19-مواردی
همچون س��ناریوی پایه همهگیری ،احتمال در پیش داش��تن عواقب اقتصادی-
اجتماعی که میتواند حداقل بهاندازه عواقب پزش��کی جدی باش��د و احتمال به
وجود آمدن تغییرهای رفتاری در افراد آسیبدیده ،قابل پیشبینی بود .وی افزود:
یک��ی از مهمتری��ن ابعادی که منجر به یاد ک��ردن از کووید 19-به عنوان یک
فاجعه میشود ،جهانی بودن آن است؛ این بیماری ،بدون شک یک فاجعه است.
اس��تاد دانشگاه  UCLانگلس��تان تبعات کووید 19-را به سه دسته مستقیم،
غیرمس��تقیم و ثانویه تقس��یمبندی کرد و از آن جمله به اثرهای کووید 19-بر
مس��کن ،سالمتی و درآمد اشاره کرد .وی همچنین عناصر کووید 19-را ازجمله
ترس و اضطراب عمومی ،از دست دادن درآمد و امنیت مالی و تأمین تجهیزات
پزش��کی را نیز برشمرد .سپس به عدم قطعیتها در رابطه با واکسن کووید19-
اشاره نمود و به موضوع مدیریت آن پرداخت.
استاد دانشگاه  UCLانگلستان به مواردی همچون همراه بودن تصمیمهای
سیاس��ی با توصیهه��ای مبتنی بر عل��م و دانش ،توجه به برنامهریزی ش��رایط
اضطراری که به هیچ وجه نباید نادیده گرفته شوند و نامناسب بودن دانشمندان
و سیاس��تمداران ب��رای نقشهای مدیریت و برنامهریزی ش��رایط اضطراری در
زمینه مدیریت کووید 19-تأکید کرد.
الکس��اندر همچنین برخی م��واردی که در مورد کرونا نمیدانس��تیم؛ مواردی
که در این زمینه انجام ش��ده اس��ت؛ آنچه میبایس��ت انجام شود و آنچه مورد
نیاز اس��ت (اتخ��اذ رویکردهای هماهنگ در س��طح محلی ،مل��ی و منطقهای،
شکلگیری ارتباط مکرر ،ش��فاف ،صادقانه و نامتناقض با مردم و ارزیابی دقیق
اطالعات علمی ،اقتصادی ،لجس��تیکی و رفتاری) را برش��مرد و مورد بررسی و
تحلی��ل ق��رار داد .وی افزود :درمورد بازیابی پس از کرونا چیزی نمیدانس��تیم؛
نمیدانستیم آیا بیش از یک پیک شیوع وجود دارد یا خیر .تمام جزئیات در مورد
این ویروس ،مورد بحث است.
اس��تاد دانش��گاه  UCLانگلس��تان در پایان بر اهمیت آمادگی برای شرایط
اضط��راری بیماریهای همهگیر در آینده تأکید ک��رد و به ضرورت برنامهریزی
ش��رایط اضطراری ،مانورهای شبیهس��ازی و مدیریت بحران ،بررسی تغییرهای
رفاه ،پش��تیبانی و مالیات ،آمادگ��ی برای جذب تغییرهای گس��ترده در اقتصاد،

رئی��س مرکز تحقیقات س�لامت دفاعی به تبیین و نق��د قوانین پرداخت و در
این زمینه ،س��وابق قانونی از پذیرش کنوانسیون  1864ژنو توسط ایران در سال
 1253را مورد بررسی قرار داد.
عرب خردمند سپس سیاستهای کلی نظام در این حوزه را برشمرد و افزود :از
مهمترین قوانین مجلس ش��ورای اسالمی میتوان به طرح جامع امداد و نجات،
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ،قانون تشکیل سازمان مدیریت
بح��ران و قانون مدیریت بحران کش��ور اش��اره نمود .وی قوانی��ن را به عنوان
پیشرفت مناسبی ارزیابی نمود و گفت :از سال  1375همکاریهای منطقهای و
بینالمللی به صورت مصوب در ایران مطرح ش��ده که به عنوان نمونه میتوان
از قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد
برای مواجهه جدی با خشکس��الی و بیابانزدایی در سال  ،1375قانون عضویت
دولت جمهوری اس�لامی ایران در کنسرس��یوم بینالمللی زمینلغزش در سال
 ،1390قانون عضویت دولت جمهوری اس�لامی ایران در مرکز آسیایی کاهش
بالیا در سال  ،1390موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و کمیسیون
اقتصادی و اجتماعی آس��یا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره
تأس��یس مرکز آس��یا و اقیانوسیه برای توس��عه مدیریت اطالعات بالیا در سال
 1398و ...یاد کرد.
رئیس مرکز تحقیقات سالمت دفاعی خاطرنشان کرد :براساس قانون اساسی
جمهوری اس�لامی ایران و سیاس��تهای کلی نظام ،درک ریس��ک خطر جزء
وظایف دولت است و میبایست عملکرد مسئولین در ارتباط با قوانین باالدستی
بررس��ی شود .با تصویب قانون مدیریت بحران کشور در سال  ،1398امیدواریم
دیگر ش��اهد مدیریتهای پراکنده در هنگام وقوع بحرانها نباش��یم و مدیریت
یکپارچه بحران صورت گیرد.
در پایان ،عربخردمند بر ایجاد مدیریت واحد با تعیین مسئول مربوطه تأکید کرد
و افزود :آن چیزی که میتواند مؤثر باشد ،اتخاذ تصمیمهایی است که با اجماع و
اقناع جامعه همراه باشد ،در غیر این صورت با شکست مواجه خواهد شد.
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دانش��یار گروه مدیریت بحران و س��وانح دانش��گاه یورک کانادا افزود :بخش
عمده این بحران به اتفاقهایی که در این چند س��ال رخ داده برمیگردد؛ از آن
جمله میتوان به خروج آمریکا از معاهدات و سازمانهای بینالمللی اشاره نمود
که این موضوع بر مش��کالت حکمروایی بینالمللی در این زمینه افزوده اس��ت.
موضوع دیگری که وجود دارد ،رقابت مخرب جهانی است که ما را در یک دور
باطل فقر و نابرابری قرار داده که بر کسی پوشیده نیست.
عس��گری خاطرنش��ان کرد :بحرانها حکمروایی جهانی را تح��ت تأثیر قرار
میدهند؛ متأس��فانه توجه سیاس��تمداران اغلب به مسائل و مشکالت اقتصادی
است و شهروندان نیز بهندرت متوجه خألهای موجود در حکمروایی بحران قبل
از وقوع بحرانها میشوند.
دانش��یار دانش��گاه یورک کان��ادا در ادامه رابطه میان بحرانه��ای همهگیر و
تحولهای تاریخی را شرح داد و همهگیریها را سرمنشأ بسیاری از تحولهای
جهانی دانست و افزود :رابطه دوطرفهای میان همهگیریها و تحولهای جهانی
وجود دارد.
عس��گری در این زمینه به بیماری طاعون و س��قوط امپراطوری یونان -آتن،
اشغال سریع آسیا و اروپا توسط مغوالن به دلیل شیوع طاعون و شکست ناپلئون
در روس��یه به دلیل شیوع تیفوس در ارتش فرانس��ه اشاره نمود .وی سپس این
سؤال را مطرح کرد که آیا کووید 19-میتواند سرمنشأ تحولها و دگرگونیهای
مشابه شود یا خیر و در این رابطه از تحولهای مربوط به تکنولوژی یاد کرد.
عس��گری به جملهای از میلتون فریدمن (برنده جایزه نوبل اقتصاد  )1976نیز
اش��اره کرد« :فقط یک بحران -واقعی ی��ا تصوری -میتواند باعث تغییر واقعی
ش��ود؛ وقتی چنین بحرانی رخ دهد ،اقدامهایی صورت میگیرد که بس��تگی به
ایدههای مطرحش��ده دارد .به نظر من وظیفه اصلی ما آن اس��ت که گزینههایی
را برای سیاس��تهای موج��ود تهیه کنیم و آن را نگه داری��م تا آنچه زمانی از
نظر سیاسی امکانناپذیر بوده است را اجتنابناپذیر کنیم» .وی افزود :علتهای
شکس��ت حکمروایی در بحران کووید 19-در دو بخش ویژگیهای ساختاری و
شیوههای فکری مربوطه قابل بررسی است.
علی عسگری با اشاره به بحران کووید ،19-به اهداف ازدسترفته سند سندای
تأکید کرد و منظور از تغییر تحولگرا در نظام حکمروایی بحران را خارج شدن از
دور باطل دانست و خاطرنشان کرد :تغییر تحولگرا یعنی دگرگونی ،یعنی انجام
کارها به شکلی کام ً
ال متفاوت و نه فقط کمی بیشتر و یا کمتر از شکل قبلی.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

جامعه و روانشناسی و ...اشاره نمود.
سپس علی عس��گری -دانشیار گروه مدیریت بحران و سوانح دانشگاه یورک
کانادا گفت :حکمروایی مردم بر خودشان میتواند یکی از سالمترین و مثبتترین
راههای سازماندهی جامعه باشد.
علی عس��گری در رابطه با موضوع «تغییر تحولگرا (دگرگونی) در حکمرانی
ریس��ک س��وانح» به طرح بحث پرداخت .وی در ابتدا به اهمیت تحول اساسی
نظام مدیریت بحران در س��طح محلی ،ملی ،منطقهای و جهانی اش��اره نمود و
ب��ه چرایی آن پرداخ��ت و گفت :قبل از بحران کووید 19-نیز ما دچار بحران در
حاکمی��ت قانون در زمینهه��ای مختلف بودیم و این بیماری ب��ه این بحرانها
اضافه شد و آن را بیش از پیش آشکار ساخت.

دانش��یار دانشگاه یورک در پایان به ستونهای نامتوازن مدیریت بحران اشاره
کرد و توجه نظام مدیریت بحران کنونی را معطوف به مقابله دانس��ت همچنین
نظریه دگرگونی در حکمروایی بحران ریسک شامل نظریه سیستمهای پیچیده،
نظری��ه پیشبینی تنوع و نظری��ه اقدام جمعی را ش��رح داد و افزود :حکمروایی
بحران به مانند یک سیستم سازگار پیچیده است ،ما باید به این نتیجه برسیم که
به کار گرفتن قشرها ،نیروها ،تفکرها و ایدههای مختلف (از همه لحاظ) میتواند
ش��رایطی را به وجود بیاورد که تصمیمهای بهتری اتخاذ ش��ود .وی ادامه داد:
حکمروایی مردم بر خودش��ان میتواند یکی از س��المترین و مثبتترین راههای
سازماندهی جامعه باشد.
در ادامه جلیل عرب خردمند بر ایجاد مدیریت واحد با تعیین مس��ئول مربوطه
تأکید کرد .وی در مورد «حکمرانی ریس��ک س��وانح در ایران؛ افقهای روش��ن
پیشروی کش��ورهای در حال توس��عه» به سخنرانی پرداخت و در آغاز به شرح
مفهوم س�لامت دفاعی پرداخت و گفت :س�لامت دفاعی ب��ه اقدامهای جامع
س�لامت در عرصه حوادث و بالیای طبیعی و انسانس��اخت که موجبات چرخه
مدیریت خطر حوادث و بالیا را برای محیطزیس��ت ،فرد و همنوعان ،ایثارگرانه
فراهم میسازد ،گفته میشود.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان آذربایجان شرقی
دیدار نماینده مجلس شورای اسالمی با اهالی روستاهای جزیره اسالمی

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،س��ید محمدرضا میرتاج الدین��ی -نماینده
مردم شهرستانهای تبریز ،اس��کو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی،
مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن استان و دیگر مدیران کل استان
و مسئولین شهرس��تان ،در دیدار با اعضای ش��وراهای روستاهای جزیره
اسالمی در روستای س��رای ،گفت :خدمت به مردم فلسفه اصلی و هدف
نهایی مس��ئولیتها است که اگر نباش��د آن دوران برای آن مسئول وبال
خواهد شد.
میرتاج الدینی افزود :در س��خنان ائمه معصومین نیز خدمت به مردم به
طور مداوم تأکید ش��ده و اگر مدیران ما روزان��ه یک فراز از نامه  ۵۳نهج
البالغه را بخوانند با عشق و عالقه بیشتری به مردم خدمت میکنند .وی
ادامه داد :حضرت علی(ع) در نهج البالغه میفرمایند« :مردم قضاوتی که درباره عملکرد یک مس��ئول انجام دهند خداوند نیز به همان قضاوت
مردم نگاه خواهد کرد» و بهترین ذخیره برای مدیران و مسئوالن عمل صالح و خدمت به مردم است.
نماینده مردم شهرس��تانهای تبریز ،اس��کو و آذرش��هر در مجلس شورای اسالمی حضور مس��ئوالن در کنار مردم در شرایط سخت را ضروری
دانست.
در ادامه مهندس باباپور در سخنانی گفت :بنیاد مسکن برای نوسازی و مقاومسازی واحدهای فرسوده مبلغ  500میلیون ریال وام با تسهیالت
کم بهره و مبلغ  80میلیون ریال بالعوض دراختیار روستاییان قرار میدهد و روستاییان برای حفظ جان و مال خود باید به بنیاد مسکن شهرستان
برای تکمیل پرونده مراجعه و از مساعدت دولت بهرهمند شود.
در پایان مدیران کل ،مسئولین ،دهیاران و اعضای شوراهای اسالمی جزیره اسالمی نیز به بیان مشکالت موجود پرداختند.

بردبار کسی است که برادرهای دینیش را تحمل کند -حضرت علی(ع)
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ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،دکتر ن��وری -نماینده مردم شهرس��تان
بس��تانآباد در مجلس شورای اس�لامی با مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد
مس��کن استان دیدار ،در مورد مس��ائل روز و مشکالت طرحهای عمرانی
روستاهای شهرستان بستانآباد به بحث و تبادلنظر پرداخته و راهکارهای
الزم برای عمران و آبادانی روستاها و مشکالت مردم را اتخاذ نمودند.
در ابت��دای این دیدار دکت��ر نوری از تالشهای عمرانی بنیاد مس��کن
بهویژه در عمران و آبادانی روس��تاها قدردانی نمود .س��پس تهیه و اجرای
طرحهای عمرانی ،آس��فالت ریزی ،اصالح معابر و سایر موانع و مشکالت
طرحها مورد بررس��ی قرار گرفت .وی همچنین ب��ر لزوم تدوام عمران و
توسعه روس��تایی در مناطق کم برخوردار شهرستان تأکید کرد و گفت :با
توجه به اینکه خدمات قابل توجهی از سوی بنیاد مسکن در مناطق روستایی انجام شده است اما همچنان حجم محرومیتها در این مناطق زیاد
است و الزم است از همه ظرفیتها برای رفع محرومیت منطقه بهرهگیری شود.
س��پس مهندس باباپور با اش��اره به فعالیتهای گوناگون بنیاد مسکن در شهرها و روستاها ،از حمایتهای نمایندگان مجلس شورای اسالمی از
بنیاد مسکن برای خدماترسانی به قشرهای محروم جامعه روستایی قدردانی نمود و خواستار تداوم و افزایش این حمایتها شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار نماینده مردم شهرستان بستانآباد در مجلس شورای اسالمی با مدیرکل بنیاد مسکن

روستای در معرض رانش کرکسر هوراند مورد بازدید مدیران کل استان قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی ،مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
مهن��دس کرمی -مدیرکل امور روس��تایی اس��تانداری ،مهندس هنربر-
مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری و گروهی از مس��ئولین شهرس��تان
هوراند از روس��تای در معرض خطر رانش کرکس��ر بازدید و دس��تورهای
الزم برای اس��کان اهالی در واحدهای اس��کان موقت تازه ساخته شده را
صادر نمودند.
در ابتدا مهندس باباپور گفت :رانش روس��تای کرکسر شهرستان هوراند
از سال  ۱۳۸۴مطرح و جابهجایی روستا تصویب شد .بنیاد مسکن در سال
 ،1384محل جدید س��اخت روستا را هم شناس��ایی کرده بود اما به دلیل
عدم تأمین اعتبار در آن زمان ،موضوع مجدداً در سال  ۱۳۹۴مطرح ،اعتبار
الزم تأمین و به اهالی اخطار داده ش��د که مس��أله رانش زمین حادتر ش��ده و اهالی باید به محل جدید نقل مکان کنند .وی با بیان اینکه خدمات
زیربنایی اعم از تسطیح زمین ،انتقال آب ،برق و گاز برای انتقال روستا به محل جدید تأمین شده است ،ادامه داد :تاکنون در چند مرحله تسهیالت
مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی به اهالی کرکسر پرداخت شده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان افزود :از هفته قبل و پس از انتش��ار خبر رانش این روستا ،ستاد مدیریت بحران جابهجایی  ۱۵خانواده ساکن این
روستا به محل جدید را تصویب کرد.
مهن��دس باباپ��ور گف��ت :با توجه به گرانی مصالح س��اختمانی ،کوهس��تانی بودن منطقه و کرای��ه باالی حمل مصالح ،س��تاد مدیریت بحران
هماهنگیهایی برای اس��تفاده از ماش��ینآالت ادارهکل راهداری اس��تان انجام داده که در صورت تحقق هزینههای س��اخت واحدهای مسکونی
جدید تا حد قابل توجهی کاهش خواهد یافت .ضمن این که تعداد  ۱۶۰کیسه سیمان برای هر واحد مسکونی نیز از محل هدایای رهبری تأمین
میشود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در پایان افزود :دردوهفته گذشته همه ادارههای خدمات رسان حمایتهای خوبی از روستاییان کرکسر انجام داده
که جای قدردانی دارد.

کسی که از بیان قول حق ،شرم دارد احمق است -حضرت علی(ع)
25

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از بازسازی دیوار ساحلی روستای سیل زده قوزلوجه
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به گ��زارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان ،مهندس کرمی -مدیرکل امور روستایی استانداری استان ،عادل
اصغرپور -فرماندار و گروهی از رؤس��ای ادارههای شهرس��تان عجب شیر
از روند بازسازی دیوار ساحلی روستای سیل زده قوزلوجه بازدید نمودند.
در ابت��دا ع��ادل اصغرپور با س��پاس از عوامل اجرایی بنیاد مس��کن در
بازسازی دیوار ساحلی روستای سیل زده قوزلوجه گفت :نگاه ما به مناطق
محروم روس��تایی همیشه نگاه حمایتی بوده است و همه مسئولین ادارهها
موظف به حمایت از سرمایهگذاری در این مناطق و رفع محرومیت و حل
مشکالت مردم هستند.
سپس مهندس کرمی خواستار بهرهگیری از همه ظرفیتهای قانونی برای توسعه روستایی در مناطق محروم و کم برخوردار این شهرستان شد
و گفت :ایجاد توسعه برابر در مناطق روستایی موجب ایجاد انگیزه برای ماندگاری روستاییان و کاهش مهاجرتها میشود.
در پایان مهندس باباپور با بیان اینکه بنیاد مس��کن در یک فعالیت جهادی به توس��عه معابر روس��تاها میپردازد گفت :طرحهای توس��عه معابر
روس��تایی این شهرس��تان براساس اولویت ،تخصیص و تأمین اعتبار الزم االجرا خواهد شد .بنابراین بنیاد مسکن همگام با مشارکتهای مردمی
برای توسعه روستایی و محرومیتزدایی میکوشد و از همه ظرفیتهای فنی و قانونی برای توسعه معابر و خیابانهای روستایی شهرستان عجب
شیر استفاده خواهد نمود.

دیدار مدیرکل و قائم مقام نماینده ولی فقیه بنیاد مسکن استان با امامجمعه و فرماندار شهرستان شبستر
به گ��زارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان ،حجتاالس�لام صادقی -قائم مق��ام نماینده ولی فقی��ه در بنیاد
مس��کن اس��تان ،مهندس کرمی -مدیرکل امور روس��تایی و ش��وراهای
اس��تانداری استان و مهندس فیضی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان شبستر
با حجتاالسالموالمس��لمین یونس کیانی -امامجمعه شهرس��تان شبستر
دیدار نمودند.
در ای��ن دی��دار مس��ئولین بنیاد مس��کن به ط��ور جداگانه گزارش��ی از
فعالیتهای مربوط به حوزه کاری خود را ارائه دادند.
س��پس حجتاالسالموالمس��لمین کیانی در س��خنانی گف��ت :یکی از
دس��تاوردهای انقالب اس�لامی تشکیل بنیاد مس��کن به فرمان حضرت
ام��ام خمینی(ره) میباش��د که خدماتی را به قشرآس��یب پذیر جامعه ارائه
داد و اکن��ون هم با اش��رافی که مقام معظم رهبری ب��ر این نهاد مقدس
دارن��د تالشهای بیوقفهای را این نهاد انجام میدهد .وی از تالشهای
مس��ئولین بنیاد مسکن در سطح روس��تاهای شهرستان شبستر قدردانی و
اب��راز امیدواری کرد که تالشهای این نهاد در مناطق محروم روس��تایی
همچنان ادامه داشته و پایدارتر باشد.
گفتنی است مسئولین یاد ش��ده در ادامه با مهندس عبدالهی -فرماندار
شهرستان شبستر دیدار کردند.
در این دیدار مهندس عبدالهی در س��خنانی گفت :قطع ًا س��ال  ،۹9سال
تس��ریع بخش اجرای پروژههای عمرانی در س��طح روستاها و بخشهای
شهرس��تان خواهد ب��ود .وی در ادامه خدماترس��انی بهینه ب��ه مردم را
مهمترین وظیفه دانس��ت و از مس��ئولین دستگاههای اجرایی بهویژه بنیاد

راهنمایی اندیشیدن خاموشی (بجا) میباشد -امام موسی کاظم(ع)
26

طرح اقدام ملی مسکن در  ۳۵هکتار از اراضی شهرستان شبستر اجرا میشود
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به گزارش روابط عموم��ی ،این توافقنامه به منظور تهیه طرح ،برآورد و
اجرای عملیات آمادهسازی اراضی ملی شماره پالک  ۵۱اصلی بخش ۱۶
شهر تبریز موسوم به اراضی شبس��تر توسط ابوالقاسم سلطانی -مدیرکل
راه و شهرس��ازی و مهندس حافظ باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن استان
امضا شد.
این اراضی برای ش��روع عملیات آمادهس��ازی اجرای ط��رح اقدام ملی
مسکن از سوی معاونت امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان
به بنیاد مسکن تحویل شده است.
براس��اس این توافقنامه بنیاد مس��کن متعهد به طراحی س��ایت مطابق
ضوابط طرح تفصیلی مصوب ش��هر تبریز و ارایه آن به اداره کل راه و شهرس��ازی برای طی مراحل تصویب از نظر شهرسازی ،برآورد هزینههای
اجرایی براساس طرح نهایی مصوب برای تنظیم قرارداد نهایی و اجرای طرح آمادهسازی براساس قرارداد منعقده است.
در این توافقنامه اداره کل راه و شهرس��ازی نیز متعهد به تس��ریع در تصویب طرح نهایی در کمیسیونهای مربوطه شهرسازی و تنظیم و ابالغ
قرارداد آمادهسازی بوده و بعد از اتمام مراحل یاد شده ،قرارداد آمادهسازی در قالب پیمانکاری نقدی یا غیرنقدی مطابق شیوه جاری سازمان ملی
زمین و مسکن بین ادارههای کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن استان تنظیم و مالک انجام عملیات آمادهسازی خواهد بود.
سهم آذربایجان شرقی از طرح اقدام ملی مسکن تعداد  ۴۱000واحد مسکونی است.
این طرح در  ۵۷شهر زیر  ۱۰۰هزار نفری در سطح آذربایجان شرقی اجرا میشود و تاکنون  ۱۴415نفر در استان در این طرح ثبتنام کردهاند.
قرعهکش��ی واگذاری قطعات تفکیکی و کلنگ زنی طرح اقدام ملی برای اولین بار در اس��تان در شهرستان بستانآباد و سپس قرعهکشی تعداد
 ۹۲واحد مسکونی بین متقاضیان شهرستان میانه برگزار شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مس��کن خواست در بخشهای شهری و روس��تایی بهویژه توسعه پایداری روستایی ،جلوگیری از مهاجرت مردم از روستاها به شهر ،رضایتمندی
مردم و فراهمسازی امکانات بیشتر مساعدت الزم را انجام دهند.
فرماندار در پایان بر مقاومسازی مساکن روستایی شهرستان تأکید کرد و افزود :دستگاههای اجرایی ،بخشداران و دهیاران باید زمینه همکاری
با بنیاد مسکن را درهمه زمینهها در روستاها فراهم کنند.

بازدید از پروژههای بنیاد مسکن

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس باباپور -مدیرکل و حجتاالس�لام
صادق��ی -قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس
کرمی -مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری و مهندس فیضی-
مدیر بنیاد مسکن شهرستان شبستر از طرحهای عمرانی شهرستان بازدید
نمودند.
در ابتدا مهندس باباپور و هیئت همراه از پروژه مشارکتی بنیاد مسکن با
دهیاری در روس��تا شهر بنیس و از پروژه  20واحد مسکونی بنیس بازدید
نمودند.
سپس با حضور در روستای دیزج خلیل از پروژه مشارکتی با دهیاری در
زمینه مرمت و بازس��ازی خانه تاریخی جهادی روستای یاد شده بازدید و
راهکارهای الزم در مورد اتمام و مرمت این پروژه را صادر نمودند.
در ادامه مهندس کرمی اظهار کرد :امروزه با نگاه ویژه دولت تدبیر و امید به روس��تاها ،کلیه مناطق روس��تایی از درآمد پایدار بهرهمند گشتهاند
و بنیاد مس��کن ،بخش��داران و دهیاران باید با خدماترسانی مناسب به روستانشینان ،آبروی نظام و دولت را با چشاندن طعم واقعی خدماترسانی
به مردم حفظ کنند.

وقتی بال به اوج برسد به فرج ختم میگردد -حضرت علی(ع)
27
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بازدید مدیران کل استان از اجرای طرح هادی روستاهای یایچی و آلمالو
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
مهندس کرمی -مدیرکل امور روس��تایی اس��تانداری ،ع��ادل اصغرپور-
فرماندار و گروهی از رؤس��ای ادارههای شهرس��تان عجب ش��یر از روند
اجرای طرح هادی روستای یایچی بازدید و تصمیمهای الزم برای تکمیل
و اجرای بهتر این طرح را اتخاذ نمودند.
در ابت��دا مهندس باباپور با تش��ریح فعالیتهای بنیاد مس��کن به نقش
ای��ن نهاد در زمینه کمک به قش��رهای کمدرآمد در جامعه اش��اره کرد و
گفت :اس��تفاده از مشارکت و توانمندی دهیاران و روستاییان برای عمران
و توس��عه مناطق روس��تایی از اهمی��ت ویژهای برخوردار اس��ت که بنیاد
مس��کن با برنامهریزی صحیح و همکاری دهیاریها توانسته روند توسعه
روستاهای این شهرستان را سرعت بخشد.
در ادامه مهندس کرمی بر گسترش تعاملهای بنیاد مسکن با دهیاریها
تأکی��د کرد و گفت :در س��الهای اخیر با مش��ارکت دهیاریها در زمینه
اجرای طرح هادی بهویژه آس��فالت ریزی و جدولگذاری معابر روس��تایی
و همچنین بهسازی مسکن روس��تایی در سطح روستاهای استان بهویژه
روستاهای شهرستان عجب شیر گامهای اساسی برداشته شده است.
در پایان عادل اصغرپور با بیان اینکه بنیاد مس�کن همواره در

تمامی زمینههای اجرایی بس�یار فنی و تخصصی عمل نموده و
در حال خدماترسانی مداوم به روستاییان و محرومان جامعه است گفت :اگر میخواهیم به خودکفایی در جامعه برسیم
باید روستاها را در تمامی زمینهها تقویت کنیم تا مردم مجددا ً به روستاها باز گردند.

همچنین مس��ئولین یاد ش��ده از روند اجرای سنگ فرش روستای آلمالوی بخش قلعه چای بازدید کرده و با مشکالت این روستا آشنا شدند نیز
تصمیمهای الزم برای تکمیل این طرح را اتخاذ نمودند.

دیدار رییس سازمان بسیج سازندگی با مدیرکل بنیاد مسکن استان
به گزارش روابط عمومی ،س��رهنگ محمد اس��کندری -رییس سازمان
بسیج س��ازندگی اس��تان با مهندس حافظ باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان دیدار و در مورد همکاری مش��ترک در کارهای اجرایی به بحث و
گفتگو پرداختند.
در ابتدا س�رهنگ اس�کندری با بیان اینکه بنیاد مسکن یکی از

نهادهای ارزشمند در خدماترسانی به قشرهای کمدرآمد
جامعه میباش�د ،گفت :بنیاد مس�کن استان با ورود به عرصه
خدمترس�انی در روس�تاها ،بهویژه در مناط�ق دورافتاده،
مح�روم و مناط�ق زلزله زده به خوبی توانس�ته در اس�تقرار
عدال�ت اقتصادی ،اجتماعی و توس�عه اقتصاد روس�تایی مؤثر
واقع شود .وی یادآور شد :بنیاد مسکن و بسیج سازندگی با داشتن تعامل ویژه با دستگاههای اجرایی استان بهویژه در توسعه ،عمران و آبادانی

روستاها به خوبی توانستهاند در همه صحنهها حضور فعال داشته باشند.
سپس مهندس باباپور فعالیتهای عمرانی بنیاد مسکن بهویژه در روستاها ،مناطق محروم و تأسیس نهادهای انقالبی به فرمان بنیانگذار کبیر
انقالب اس�لامی ایران حضرت امام(ره) را از لطفهای خداوندی دانس��ت و گفت :بازس��ازی مناطق آس��یبدیده از زلزله و سیل ،ساخت مسکن
محرومین و ...از جمله فعالیتهای این نهاد میباش��د که اجرای چنین طرحهایی با مدیریت صحیح منابع و امکانات نه تنها در محرومیتزدایی
نقش اساسی داشته بلکه در کیفیت بخشی به زندگی مردم نیز مؤثر بوده است.

بندگان برای اطالعت از خدا وادار گشتهاند و رستگاری جز در پرتو اطاعت
حاصل نمی شود -امام موسی کاظم(ع)
28
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس باباپور -مدیرکل و مهندس مقتومی-
معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان با مهندس یعقوبی -فرماندار
شهرستان چاراویماق دیدار و در نشستی در زمینه محرومیتزدایی مناطق
کمتر توس��عه یافته اس��تان و شهرس��تان تفاهمنامهای امضا نمودند تا با
مش��ارکت دولت بنیاد علوی برای توس��عه منطقه انتخاب شده نسبت به
محرومیتزدای��ی در ط��ول مدت  5س��ال اقدام نماید که بر این اس��اس
تفاهمنامهای بین بنیاد مسکن و بنیاد علوی با حضور فرماندار منعقد شد تا
ه��ر کدام از طرفین در مرحله اول با تأمین اعتبار مبلغی حدود  55میلیارد
ریال در اجرای دیوار حایل  2روس��تا ،اجرای طرح هادی  4روس��تا و پرداخت تس��هیالت بالعوض و یا مصالح به واحدهای ساخته شده از محل
تس��هیالت طرح ویژه بهس��ازی و نوسازی مسکن روس��تایی نیمه تمام ماندهاند تا مبلغ  16میلیارد ریال مشارکت نمایند تا تعدادی از روستاهای
محروم شهرستان چاراویماق با حمایت این دو نهاد تبدیل به روستاهای هدف گردشگری گشته و برای تعدادی ازجوانان اشتغالزایی ایجاد گردد.
در این نشس��ت مهندس یعقوبی با ابراز رضایت از انعقاد این تفاهمنامه و مش��ارکت دو نهاد در شهرستان ابراز امیدواری کرد که با برکت دولت
جمهوری اسالمی و با تدبیر مدیران گامهای مؤثری در روستاهای شهرستان برای عمران و آبادانی بر خواهیم داشت.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

امضای تفاهمنامه بنیاد مسکن با بنیاد علوی برای اجرای طرحهای مشارکتی

دیدار با خانواه معزز شهدا

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت هفته دف��اع مقدس مهندس
بدل��ی -مدیرکل و گروهی از کارکنان بنیاد مس��کن اس��تان با تعدادی از
خانوادههای معظم ش��هدا دیدار و ضمن آرزوی سالمتی برای این عزیزان
با نثار فاتحه یاد تمامی شهیدان را گرامی داشتند.
در ای��ن دیدار مهندس بدلی ضمن گرامیداش��ت ی��اد و خاطره حضرت
امام(ره) و شهدای واال مقام انقالب اسالمی ،صبر و استقامت خانوادههای
شهدا را الگویی بیبدیل برای ایستادگی در مقابل مشکالت و هجمههای
امروزی دش��منان نظام مقدس جمهوری اسالمی دانسته و دعای خیر این
عزیزان را یکی از مهمترین پشتوانهها برای عبور از این سختیها برشمرد.

ایثارگران گرانقدرترین یادگاریهای حماسه دفاع مقدس هستند

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت چهلمین س��الگرد هفته دفاع
مقدس از کارکنان ایثارگر بنیاد مسکن استان تجلیل به عمل آمد.
در این مراس��م مهن��دس بدلی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان دفاع و
جانفشانی شهیدان ،جانبازان و ایثارگران در طول هشت سال دفاع مقدس را
مصداق بارز آیه شریفه  23سوره احزاب دانست و رشادت و از خودگذشتگی
این عزیزان و ایستادگی و اطاعت ایشان از امام(ره) و ولی خود را الگویی بارز
برای مقابله با هجمههای دشمنان انقالب اسالمی برشمرد.
مهن��دس بدلی همچنین ایثارگران را اس��وه مقاوم��ت ،غیرت و مردان
بیادعا برش��مرد و بر ادامه راه حضرت امام خمینی(ره) ،شهدا و پیروی از
رهنمودهای مقام معظم رهبری نیز تأکید نمود.
در پایان از تعدادی از کارکنان ایثارگر بنیاد مسکن استان با اهدای لوح تقدیر ،تجلیل به عمل آمد.

هیج تنهایی ترسناکتر از خود بینی نیست -حضرت محمد(ص)
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بنابر گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس محمود بدل��ی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان با حجتاالسالموالمسلمین جمشیدی -امامجمعه شهرستان
چایپاره دیدار کرد.
در ابتدا مهندس بدلی با ارائه گزارش��ی از اهم فعالیتهای بنیاد مسکن
مطالب��ی گفت :این نهاد که یادگار امام راحل اس��ت ،فعالیتهای عمرانی
متنوعی در روستاها و شهرها انجام میدهد که این خدمات در زمینه رونق
اقتصاد ،کش��اورزی و ...روس��تاها نقش بس��زایی درپی داشته و دارد .وی
افزود :روحانیون همیش��ه نقش ارزندهای در فرهنگسازی جامعه داشته و
دارند بنابراین با توجه به وجود بسیاری از واحدهای مسکونی روستایی فرسوده و آسیب پذیر در برابر سوانح ،از حجتاالسالموالمسلمین جمشیدی
درخواست نمود در امر فرهنگ مقاومسازی خانهها این نهاد را یاری نماید تا اهالی در ساخت و سازها مقاومسازی را رعایت نمایند.
س��پس حجتاالسالموالمسلمین جمشیدی با گرامیداش�ت یاد و خاطره حضرت امام(ره) مبنی بر صدور فرمان تاریخی
در مورد تأس�یس بنیاد مس�کن گفت :خدمات این نهاد بهویژه در مناطق روستایی و محروم ملموس ،ارزشمند و موجب
رضایت اهالی میباشد .وی در ادامه خواستار افزایش بیش از پیش این فعالیتها شد.

امامجمعه شهرستان چایپاره با قدردانی از مدیر و کارکنان بنیاد مسکن در ارائه خدمات عمرانی در روستاها و شهرها خواستار کمک به ساخت
مکانهای مذهبی و فرهنگی مانند فرهنگسراها ،کتابخانه و مساجد مشترک شد.

دیدار با فرماندار شهرستان پلدشت

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،صفری -فرماندار شهرس��تان پلدش��ت با
مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار کرد.
در این دیدار صفری از تعامل و همکاری خوب بنیاد مسکن با بخشداران
و دهیاران شهرس��تان در اختصاص قیر یاران��های برای اجرای پروژههای
مش��ارکتی در روستاهای این شهرس��تان قدردانی کرد و امیدوار شد که با
پیگیریهای بنیاد مس��کن شهرس��تان از مدیریت منطقه آزاد ماکو بتوان
اعتبار الزم برای بازنگری و اجرای طرح هادی در سایر روستاهای نیازمند
شهرستان اقدام نمود.
سپس مهندس بدلی در سخنانی شهرستان پلدشت را به دلیل قرار گرفتن در همسایگی با کشور آذربایجان و مراودات روزانه این شهرستان با
کش��ور همس��ایه یکی از شهرستانهای حائز اهمیت عنوان نمود و ارتقاء سطح بهداشت و شاخصههای رشد و توسعه در روستاهای شهرستان را
آبرویی برای نظام جمهوری اسالمی دانست .وی همچنین گفت :ما نباید رشد و توسعه روستاها را در اجرای طرح هادی برای روستاها بدانیم و
در این زمینه از مسکن و نقش آن در ارتقاء سالمت اهالی ساکنین و به تبع آن نقش مسکن در توسعه روستایی غافل شویم.

دیدار با فرماندار شهرستان چایپاره

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
با ایروانلو -فرماندار شهرستان چایپاره دیدار و تبادلنظر نمود.
در ابتدا ایروانلو با بیان مطالبی از نقش بیمثال بنیاد مس��کن در عمران
و آبادانی روس��تاها و ش��هرهای زیر  25000نفر جمعیت ،خواستار کمک
و مس��اعدتهای بنیاد مس��کن ،در زمینه حل مش��کالت شهرس��تان در
بخشهای مسکن ،اجرای طرح هادی ،تصویب و اجرای طرح روستاهای
هدف گردش��گری ،نیز مشکل سند برای کسانی که تصمیم به استفاده از
تسهیالت برای ساخت مسکن در شهر چایپاره را دارند شد.

هیچ شرف (اصل و تبار) همانند خوش رفتاری نیست -حضرت محمد(ص)
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س��پس مهندس بدلی با بیان مطالبی گفت :بنیاد مس��کن براساس وظیفه ذاتی خود همیشه به دنبال تهیه مسکن برای مردم بهویژه محرومین
جامعه بوده اس��ت و توانس��ته است تاکنون بیش از  2150واحد از طریق اجرای طرح مسکن مهر و بیش از  3550واحد از طریق تسهیالت طرح
ویژه بهس��ازی مس��کن روستایی نسبت به تأمین مسکن اهالی شهرستان چایپاره اقدام نماید وی با اشاره به آغاز طرح اقدام ملی ،ابراز امیدواری
نمود که با اجرای این طرح در شهرستان چایپاره مشکل مسکن در این شهرستان کاسته شود.
در پایان ایراوانلو با س��پاس از تالشهای مهندس عبدا...زاده -مدیر پیش��ین بنیاد مس��کن شهرستان چایپاره و دستاوردهای خوب بنیاد مسکن
در دوره مدیریتی وی ،موفقیت ،سربلندی و پیشبرد اهداف بنیاد مسکن در خدمت به محرومین جامعه را برای مهندس آقازاده -سرپرست جدید
بنیاد مسکن شهرستان از خداوند متعال مسئلت نمود.

همکاری با بنیاد مسکن در اجرای طرحها ستودنی است
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بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
در دیدار با عبدالهی اصل -فرماندار شهرس��تان شوط ،با بیان مطلب فوق
گفت :باال بودن ش��اخصههای شهرس��تان در زمینه تهی��ه و اجرای طرح
هادی و نیز س��نددار نمودن واحدهای مسکونی روستایی و شهرهای زیر
 25000نفر جمعیت نش��ان همکاری خوب مردم و مسئولین شهرستان با
بنیاد مسکن در زمینه اجرای اهداف این نهاد بوده و ضمن اشاره به زلزله
اسفند ماه شهرس��تانهای خوی و سلماس و هزینههای سنگین و گاهی
غیرقابل جبران خس��ارتهای جانی و مالی ،پیش��گیری را بهتر از درمان
دانسته و خواستار افزایش همکاریهای بیش از پیش با بنیاد مسکن برای
ترویج و اجرای طرح ویژه بهسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی شد.
سپس عبدالهی اصل با قدردانی از حضور مستمر مدیرکل بنیاد مسکن در این شهرستان و پیگیری مجدانه امور توسط وی و مجموعه کارکنان
بنیاد مسکن ،شهرستان شوط را از جمله مناطقی دانست که نیاز به توجه ویژه داشته و بر همکاری با بنیاد مسکن در زمینه انجام برنامه عمرانی
این نهاد اعالم آمادگی نمود.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان اردبیل
بازدید از روستاهای شهرستان نیر

به گزارش رواب��ط عمومی ،دکتر نیکزاد -نائب رئیس مجلس ش��ورای
اس�لامی و نماینده مردم شهرس��تانهای اردبیل ،نیر ،نمین و سرعین در
مجلس شورای اسالمی ،شجاع اقبالی -فرماندار شهرستان نیر و مهندس
س��بحانی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،ضمن بازدی��د میدانی از روند
وضعیت عمرانی روستاهای این شهرستان ،با گروهی از روستاییان منطقه
دیدار و پیرامون درخواستهای آنان گفتگو کردند.
در این برنامه دیدار زمانبندی شده با روستاییان ،ضمن حضور در نشست
روس��تاهای امین لو ،کهریز ،خانه ش��یر و کورعباسلو از نزدیک در جریان
روند اجرایی کارها در حوزههای اجرایی طرحهای هادی و مقاومس��ازی واحدهای مس��کونی روس��تایی قرار گرفته و مقرر گردید به تناس��ب نیاز
روستاهای تابعه و ارائه درخواست اهالی نسبت به تحقق برخی از پروژههایی همچون :جدولگذاری ،زیرسازی معابر و آسفالت ریزی برای تسهیل
در رفت و آمد روستاییان ،برنامهریزیهای الزم صورت پذیرد.
در این دیدار دکتر علی نیکزاد از اقدامهای انجام پذیرفته این نهاد ،تبیین روند اجرایی پروژههای بنیاد مس��کن در س��طح شهرس��تان و آخرین
وضعیت پیش��رفت فیزیکی اقدامها و عملکرد فنی طرحها از نزدیک مطلع ش��د .وی در ادامه عالوه بر قول مس��اعد برای رفع مش��کالت موجود
به اهالی روستاهای یاد شده و گفتگو با گروهی از مدیران بانکهای عامل بر ارائه تسهیالت محرومین به صورت سفته زنجیرهای تأکید کرد.

خوشرویی ،دام دوستی است -حضرت علی(ع)
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همچنین مهندس فرهاد سبحانی بر آمادگی این نهاد برای بسط و گسترش خدمات بر اساس طرح هادی در جهت رفاه و آسایش روستاییان،
گفت :بنیاد مس��کن عالوه بر پیگیری مقاومس��ازی واحدهای مسکونی روس��تایی ،موضوع افزایش محدوده قانونی و تغییر برخی کاربریها را در
روستاهای مطروحه در نشستهای آتی کارگروه ذیربط مطرح و پیگیری خواهد نمود.
گفتنی اس��ت با حضور مس��ئولین یاد ش��ده آخرین وضعیت عمرانی روستاهای بخش کورائیم این شهرستان در س��اختمان بخشداری کورائیم
بررسی شد.
در ابتدا شجاع اقبالی -فرماندار شهرستان نیر با ارائه گزارشی از شهرها و روستاهای تابعه این شهرستان خواستار حل و فصل مشکالت موجود
در شهرستان شد.
در ادامه دهیاران روس��تاهای بوسجین ،جین قشالقی ،خانقشالقی ،قورتولموش مهماندوست و قلعه جوق به بیان مشکالت موجود در روستاها
و خواستههای اهالی پرداختند.
سپس دکتر علی نیکزاد عالوه بر بررسی موردی مشکالت بخش کورائیم شهرستان نیر خواستار توجه بیش از پیش برای حل نارساییها شده
و راهکارهایی نیز برای مرتفع نمودن کمبودها و تسریع در روند اجرایی امورهای جاری مطرح نمود.

دیدار با روستاییان خانقاه بفراجرد

به گ��زارش رواب��ط عمومی ،دکت��ر س��یدغنی نظری -نماین��ده مردم
شهرس��تانهای خلخال و کوثر در مجلس ش��واری اسالمی و گروهی از
مدیران دستگاههای اجرایی استان با روستاییان خانقاه بفراجرد شهرستان
خلخال دیدار کردند.
در این دیدار مهندس فرهاد س��بحانی ـ مدیرکل بنیاد مسکن استان به
تشریح فعالیتهای بنیاد مس��کن در این شهرستان و بهویژه روستای یاد
ش��ده اعم از اجرای زیرسازی و عملیات آس��فالت بیش از  4000مترمربع
در س��ال جاری پرداخت و گفت :با برنامهریزیهای انجام شده ،اقدامهای
اجرایی الزم برای ادامه اجرای طرح هادی و مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی ،عملیات آسفالت معابر عمومی این روستا نیز خواسته اهالی
مبنی بر مشارکت در اجرای پل دودهنه برای تسهیل در رفت و آمد روستاییان توسط این نهاد صورت خواهد پذیرفت.
در این دیدار دکتر نظری عالوه بر قدردانی از تالشهای صورت پذیرفته در س��طح روس��تاهای شهرستان خلخال و کوثر ،خواستار تعامل بیش
از پیش دستگاهها و ارگانهای مؤثر در ارائه خدمات به مردم شد.

اجرای عملیات آسفالت در معابر روستای آتشگاه

به گزارش روابط عمومی ،حس��نپور -فرماندار شهرس��تان س��رعین به
همراه محمدی -مدیر بنیاد مس��کن این شهرستان از روند اجرایی پروژه
آسفالت معابر روستای آتشگاه بازدید کرد.
در این بازدید بهروز محمدی با ارائه گزارشی گفت :پروژه اجرای عملیات
آس��فالت در معابر روستای آتش��گاه از توابع شهرستان سرعین با اعتباری
بیش از  8میلیارد ریال در زمینه تس��هیل در عبور و مرور روس��تاییان این
منطقه از محل جذب قیر سهمیهای اختصاص یافته و اعتبارهای استانی و
همچنین تفاهمنامه فیمابین با دهیاری روستا ،اجرا شده است.
س��پس حس��ن حس��نپور با قدردانی از تالشهای به عمل آمده توسط
بنیاد مسکن از اهالی روستا خواست نسبت به حفظ و نگهداری پروژههای
اجرایی کمال همکاری را با نهادهای ذیربط معمول دارند.

دانشی نیست مگر از دانشمند خداشناس و استوار در علم و دین -امام موسی کاظم(ع)
32

بنابر گزارش روابط عمومی ،عملیات اجرای آسفالت در معابر روستای گرده از توابع شهرستان نمین مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
علی جهانگیری -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان نمین در جریان بازدید از عملیات آس��فالت در معابر روستای گرده با ارائه گزارشی در مورد کم
و کیف اجرای طرح هادی در این روس��تا گفت :ش��رح عملیات صورت گرفته در این پروژه ش��امل اجرای زیرسازی معابر توسط دهیاری روستا با
اعتباری حدود  1میلیارد و  600میلیون ریال بوده و برای عملیات آس��فالت ریزی معابر عمومی روس��تا اعتباری به مبلغ  3میلیارد و  400میلیون
ریال در زمینه تسهیل در عبور و مرور روستاییان این منطقه از محل جذب قیر سهمیهای اختصاص یافته و همچنین اعتبارهای استانی و انعقاد
تفاهمنامه فیمابین با دهیاری روستا ،صورت پذیرفته است.
گفتنی اس��ت در این بازدید نیز عاطف ناصری -فرماندار شهرس��تان نمین از تالشها و اقدامهای این نهاد انقالبی در جریان خدمترس��انی به
مردم و روستاییان تابعه این شهرستان قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مدیریت بح��ران با حضور مدیرکل
مدیریت بحران اس��تانداری و مهندس س��بحانی -مدیرکل بنیاد مسکن
استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس فرهاد س��بحانی ب��ا بیان مطالبی گفت :عملیات اجرایی
س��اخت واحدهای مس��کونی جدید در روس��تای خس��ارتدیده از س��یل
مصطفیلو در شهرستان خلخال قبل از شروع فصل سرما به پایان خواهد
رس��ید .وی افزود :سیل در تابستان امسال به واحدهای مسکونی در حال
ساخت روستا نیز آسیب وارد کرده است که بنیاد مسکن با ارائه تسهیالت
بانکی در تالش برای جبران این خسارت است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان اجرا و تکمیل پروژههای نوسازی  ۶۵واحد مسکونی جدید از مجموع  ۷۸واحد مسکونی این روستا ،تصریح
کرد ۵۰ :میلیون ریال کمک بالعوض در اختیار صاحبان واحدهای مسکونی در حال ساخت این روستا قرار گرفته که پرداخت این مبلغ از محل
جبران معیشت و خسارتهای سیل مشروط به دریافت تسهیالت بانکی برای تکمیل واحدهای مسکونی در حال ساخت است.
مهندس س��بحانی در ادامه گفت :با توجه به تجربه موفق بنیاد مس��کن اس��تان در بازسازی کامل واحدهای مسکونی در حال تخریب روستای
ترازوج شهرس��تان خلخال و بازس��ازی تعداد  ۷۶واحد مسکونی در حال تخریب روس��تای مصطفیلو ،بنیاد مسکن در نظر دارد این طرح را در ۲
روس��تای کهران و پروچ نیز اجرا کند .وی در پایان افزود :تاکنون تعداد  ۱۳000واحد مس��کن کمدوام و بیدوام در روس��تاهای این شهرستان از
طریق پرداخت تسهیالت بانکی ارزانقیمت مقاومسازی و بهسازی شده که همین امر موجب کسب رتبه اول توسط بنیاد مسکن این شهرستان
در بین شهرستانهای استان شده است.
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بازسازی واحدهای سیلزده در روستای مصطفیلو

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اتمام عملیات آسفالت در معابر روستای گرده

بررسی روند اجرایی طرح اقدام ملی مسکن در استان اردبیل
به گزارش روابط عمومی ،مهندس فرزاد قلندری -معاون هماهنگی امور
عمرانی استانداری اردبیل در نشست شورای مسکن استان گفت :با تالش
اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان تأمین زمین برای ساخت مسکن اقدام
ملی در ش��هرهای مختلف استان اردبیل شروع و بخشی از این اراضی نیز
با همکاری دستگاههای اجرایی تأمین شده است.
مهندس قلندری به مشارکت بنیاد مسکن استان در اجرای این پروژهها
در شهرهای مختلف اس��تان اشاره نمود و خاطر نشان کرد :در مجموع با
تالش مس��ئوالن استانی قرار اس��ت تعداد  12000واحد مسکن در قالب
طرح اقدام ملی در شهرهای مختلف استان اجرایی و عملیاتی و اقدامهای
انجام ش��ده توس��ط این نهاد هم مثمرثم��ر خواهد ب��ود .وی در ادامه از

آفت سخن گفتن ،دروغ است -حضرت محمد(ص)
33

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اختصاص زمین برای س��اخت  1000واحد مس��کونی دیگر خبر داد و تصریح کرد :در قالب طرح اقدام ملی مس��کن ش��هرهای زیر  ۱۰۰هزار نفر
جمعیت استان با محوریت بنیاد مسکن عملیات اجرایی تعدادی از این واحدها در شهرهای مختلف استان شروع شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری اردبیل با بیان اینکه در صورت نیاز و افزایش متقاضیان واجد ش��رایط زمین مورد نیاز را به صورت
رایگان تأمین میکنیم ،گفت :زمین برای س��اخت واحدهای بیش��تر در شهرهای اس��تان وجود دارد و مشکلی جهت تأمین زمین برای متقاضیان
بیشتر در استان اردبیل نداریم.
گفتنی است در ادامه مهندس فرهاد سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان دریافت  45699مترمربع زمین توسط این نهاد برای اجرای
طرح اقدام ملی مسکن در سطح استان ،گفت :این نهاد تاکنون در  10شهر استان پروسه عملیات اجرایی برای ساخت تعداد  960واحد مسکونی
را با دریافت زمین آغاز نموده اس��ت و تاکنون بنیاد مس��کن برای ساخت تعداد  120واحد مسکونی در شهر پارسآباد و تعداد  120واحد مسکونی
در شهر خلخال اقدام کرده است.
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دیدار قائم مقام مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه با ائمه جمعه شهرستانهای گرمی و بیله سوار

به گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالموالمسلمین نجفینژاد -قائم مقام
مس��ئول دفتر نمایندگی ولی فقیه و ایرج آخوندزاده -رئیس حراست بنیاد
مسکن اس��تان با حجتاالسالموالمسلمین صفری -امامجمعه شهرستان
گرمی و حجتاالسالموالمسلمین عزیزی -امامجمعه شهرستان بیله سوار
دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار حجتاالسالموالمس�لمین نجفین�ژاد با بیان اینکه

تأمین مسکن محرومان و نیازمندان جامعه جزو وظایف اساسی
این نهاد انقالبی و از آرمانهای نظام مقدس اسالمی میباشد،
گفت :بنیاد مسکن استان در طول دهههای گذشته در این عرصه گامهای مؤثری برای تأمین سرپناه نیازمندان و محرومان
جامعه برداشته است و امیدواریم با حمایت مسئوالن این روند مثبت بیش از پیش با قوت و استمرار ادامه داشته باشد.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اش��اره به اینکه هدف اصلی بنیاد مس��کن ،کمک به محرومین و قش��رهای کمدرآمد جامعه اعم از
روستایی و شهری میباشد ،تصریح کرد :دعای خیر نیازمندان فاقد مسکن که صاحب خانه میشوند ،مصداقی از الطاف الهی است که این مهم
در نتیجه کار جهادی و خدمتگزاری بیمنت جهادگران بنیاد مسکن به مردم والیی صورت میپذیرد.
گفتنی اس��ت در این دیدار ائمه جمعه شهرس��تانهای یاد شده به بیان دیدگاهها و طرح مشکالت حوزه شهرستانی خویش پرداخته و از آمادگی
الزم برای حمایت و کمک به رفع نارسایی در حوزه مسکن و تحقق سرپناه مناسب برای نیازمندان و محرومان جامعه تأکید کردند.

غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و
نکوداشت یاد و خاطره ایثارگریها و جانفشانیهای رزمندگان  ۸سال دفاع
مقدس ،مراس��م غبارروبی و عطرافش��انی مزار ش��هدا در بهشت حضرت
فاطمه(س) اس��تان با حضور گروهی از همکاران بنیاد مس��کن اس��تان،
بس��یجیان پایگاه مقاومت ش��هید میرکریمی و حجتاالسالموالمسلمین
نجفینژاد -قائم مقام مس��ئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مس��کن
استان برگزار شد.
در این مراس��م حجتاالسالموالمسلمین نجفینژاد با گرامیداشت یاد و
خاطره ش��هدای هشت سال دفاع مقدس ،شهدای مدافع حرم و همچنین
ش��هدای عرصه س�لامت جامعه گفت :زنده نگه داشتن یاد و خاطره این
عزیزان مهمترین وظیفه مس��ئوالن و آحاد ملت و آس��ایش و امنیت کنونی جامعه ما حاصل رشادتها و جانفشانی شهداء میباشد همچنین تجلیل
از مقام شامخ شهدا ،ایثارگران و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس وظیفه مبرهن ماست.

اندیشه ،آیینه پاک و روشن است -حضرت علی(ع)
34

ب��ه گزارش روابط عمومی ،با حضور فرماندار شهرس��تان کوثر ،مدیرکل
بنیاد مس��کن استان و قائم مقام مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد
مس��کن استان ،مراسم تکریم و معارفه رؤسای قدیم و جدید بنیاد مسکن
این شهرستان برگزار شد.
در این مراس��م طی حکمی از سوی مهندس فرهاد سبحانی -مدیرکل
بنیاد مسکن اس��تان ،محمدجعفر یونسی به عنوان سرپرست بنیاد مسکن
شهرس��تان کوثر منصوب و از دکتر فرهاد ش��کارچی -مدیر پیشین بنیاد
مس��کن این شهرس��تان که به مقام بازنشستگی نائل شده است ،قدردانی
شد.

همکاری جدی بنیاد مسکن و بانک مسکن برای خانهدار شدن مردم

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور علی رحیمیزاده -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان و مهدی بلوچی -مدیر ش��عب بانک مسکن استان
برگزار شد.
در این نشس��ت همکاریهای بنیاد مسکن و بانک مسکن مورد ارزیابی
ق��رار گرف��ت و هر دو طرف در زمینه پیش��برد و تس��ریع اجرایی ش��دن
پروژههای اقدام ملی مسکن در البرز تأکید کردند.
در ادامه همکاریهای جدی بنیاد مس��کن و بانک مسکن برای خانهدار
شدن مردم از طریق این طرح مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان البرز

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

معارفه سرپرست جدید بنیاد مسکن شهرستان کوثر

نشست ستاد اقامه نماز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت س��تاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان
با حضور حجتاالس�لام رزاقی -رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد
مس��کن اس��تان ،مهندس رحیمیزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و
اعضای ستاد برگزار شد.
در ابت��دا حجتاالس�لام رزاقی با اش��اره به جای��گاه واالی نماز گفت:
برگزاری نشستی با موضوع نماز و تاثیرهای آن بر بازدهی کاری کارمندان
یک��ی از مهمترین فعالیتهای این س��تاد میباش��د .وی افزود :نماز یک
س��احل امن و پر از آرامش برای مومنینو خانوادهها اس��ت ،همانطور که
امام خمینی(ره) گفت؛ نماز کارخانه انسانسازی است.
همچنین مهندس رحیمیزاده نیز پیگیری مصوبههای انجام شده و انعکاس آن به ستاد اقامه نماز کشور را یکی از مهمترین موضوعهای این
نشس��ت دانس��ت و گفت :در بسیاری از روستاها مساجد زیبایی ساخته و یا بازس��ازی شدهاند که باید انعکاس داده شوند .وی افزود :بازدید از این
اقدامها و مستندسازی از آنها میتواند در انعکاس فعالیتهای انجام شده مؤثر باشد.
در این نشس��ت بررسی مسائل فرهنگی ،آموزشی و پژوهشی ،تش��ویق و ترغیب کارکنان برای حضور بیشتر در نماز جماعت ،برگزاری مستمر
نشس��ت ه��ا ،تأمین منابع مال��ی برای برنامههای حوزه نماز ،همفکری برای احیای نماز جماعت با توجه به ظرفیتهای بنیاد مس��کن ،بررس��ی
طرحهای هادی و مساجد در روستاهای استان و بازدید حضوری و مستندسازی از مهمترین موضوعهای مطرح شده بود.

کار بسیار از هوا پرستان و نادانان ،پذیرفته نمی شود -امام موسی کاظم(ع)
35

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

توجه بیشتر به بازسازی مساجد
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به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترک دبیر ستاد اقامه نماز و رییس
امور مساجد اس��تان البرز با حضور مسئول حساب  100امام(ره) در زمینه
اجرایی ش��دن بند  11تفاهمنامه بنیاد مس��کن و ستاد اقامه نماز در استان
برگزار شد.
در این نشست حجتاالسالموالمس��لمین منطقی -رییس امور مساجد
الب��رز با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن در زمینه توس��عه و آبادانی
روستاها خواستار توجه بیشتر به بازسازی مساجد در مناطق محروم شد.
همچنی��ن در این نشس��ت موضوعهای کمک مس��اجد ب��ه محرومین،
پیش��نهاد تش��کیل مجمع خیرین مس��جد ساز و معرفی روس��تاهای فاقد
مسجد و یا نیازمند بازسازی نیز مطرح شد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان بوشهر
استاندار بوشهر :کیفیت ساخت و ساز در اجرای طرحهای عمرانی بنیاد مسکن مطلوب است

به گزارش روابط عمومی ،دکتر عبدالکریم گراوند -استاندار بوشهر از پروژههای بنیاد مسکن بازدید کرد.
در این بازدید دکتر گراوند گفت :کیفیت س��اخت و س��از در اجرای طرحهای عمرانی بنیاد مس��کن اس��تان بوش��هر مطلوب است .وی با اظهار
خرس��ندی از اجرای طرحهای عمرانی بنیاد مس��کن از خدمات مدیرکل بنیاد مس��کن استان در توجه به توس��عه زیرساختهای عمرانی در نقاط
مختلف قدردانی کرد.

استاندار با تأکید بر حمایت و مساعدت در تسریع اجرای طرحهای بنیاد مسکن استان افزود :مدیران جهادی و انقالبی
نیاز به حمایت ،همراهی و پش�تیبانی دارند که امیدوارم فضای کار و تالش در بنیاد مس�کن همچون گذش�ته با ش�تاب
بیش�تری در حوزه روستاها انجام شود و شاهد رش�د و بالندگی بنیاد مسکن در تمامی حوزههای کاری و خدماترسانی
در سطح روستاها باشیم.

قدردانی نماینده مجلس شورای اسالمی از خدمات بنیاد مسکن استان در روستاها و شهرها

به گزارش روابط عمومی ،عبدالکریم جمیری -نماینده مردم شهرستانهای بوشهر ،گناوه و دیلم در مجلس شورای اسالمی در دیدار با مدیر و
معاونین بنیاد مسکن گفت :عملکرد مؤثر بنیاد مسکن استان در سطح روستاها و شهرها را به خوبی میتوان لمس کرد.
عبدالکری��م جمی��ری افزود :این نهاد انقالبی به عنوان دس��تگاه قوی ی��ادگار امام راحل همچنان در کنار مردم حض��ور دارد .وی تصریح کرد:
برنامهریزیهای مجمع نمایندگان استان براساس اولویتهاست و تالش میکنیم عملکرد قابل دفاعی داشته باشیم.
نماینده مردم شهرس��تانهای بوش��هر ،گناوه و دیلم در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه خدمات ارزش��مند بنیاد مسکن استان به مردم از
هیچکس پوشیده نیست ،تأکید کرد :از مدیریتی که با برنامه برای رفع مشکالت مردم عمل کند ،حمایت خواهم کرد.

 ۴000مترمربع از معابر روستایی در شهرستان تنگستان آسفالت شدند

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور عبدالحسن رفیعیپور -فرماندار شهرستان تنگستان و علی افرند -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
تنگستان آسفالت کوچه و معابر روستای حاج خورشید افتتاح شد.
علی افرند گفت :مبلغ  ۱میلیارد و  500میلیون ریال از هزینه این پروژه از محل اعتبارهای نفت و  3000مترمربع آسفالت از محل قیر رایگان
است؛ همچنین  ۵۵0میلیون ریال از بودجه روستاهای فاقد دهیاری تأمین شده است.
س��پس عبدالحس��ن رفیعیپور با گرامیداشت روز روستا با بیان اینکه وظیفه همه ما خدمت به انقالب ،کشور و مردم است گفت :نظام جمهوری
اسالمی منشأ خدمات به مردم است.

کسی که مومنی را به کاری سرزنش نماید نمیمیرد تا همان را انجام دهد -حضرت محمد(ص)
36

تسهیالت پروژه مسکن محرومین در استان افزایش یافت

به گزارش روابط عمومی ،با درخواس��ت بنیاد مسکن استان و مساعدت
مدیر شعب بانک مسکن استان میزان تسهیالت پروژه مسکن محرومین
در استان بوشهر افزایش یافت.
مهن��دس حیدری بریدی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در نشس��تی
مش��ترک با مدیر شعب بانک مسکن استان با اشاره به پرداخت تسهیالت
ساخت مسکن ش��هری ،گفت :در زمینه کمک به خانهدار شدن قشرهای
کمدرآمد و محروم و رونق س��اخت و س��از در اس��تان با همکاری بانک
مس��کن استان ،سقف تسهیالت به ازای هر واحد از  ۴0۰میلیون ریال به
 ۶۵0میلیون ریال افزایش یافت.
مهندس حمید حیدری بریدی افزود :این پروژهها در شهرستانهای دیلم ،دیر و کنگان در حال اجرا میباشند.
همچنین مهندس عقیل زینلی -مدیر ش��عب بانک مس��کن استان گفت :طرح مسکن محرومین فرصتی مناسب برای توسعه صنایع وابسته به
ساخت و ساز و ایجاد اشتغال در سطح استان است.
مهندس عقیل زینلی افزود :تالش میکنیم با تسهیلگری صورت گرفته از سوی بانک مسکن استان و همکاری با بنیاد مسکن ،در وقت معین
این واحدها در اختیار مردم قرار گیرند .وی ادامه داد :در اجرای این پروژهها تالش خواهد شد تا به دلیل سوابق خوب بنیاد مسکن استان از نظر
معماری و کیفیت در اجرا ،واحدهای مقاوم و با کیفیتی در اختیار قشرهای کمدرآمد جامعه قرار گیرند.
گفتنی اس��ت در این نشس��ت ،روند اجرای پروژه مسکن محرومین در شهرس��تان دیلم ،دیر و کنگان و شیوه پرداخت تسهیالت از سوی بانک
مسکن مورد بررسی قرار گرفت.
مهندس حمید حیدری بریدی از تعامل سازنده بانک مسکن و حمایت از پروژههای بنیاد مسکن در سطح استان قدردانی کرد.
سپس عقیل زینلی نیز شیوه پرداخت تسهیالت از سوی این بانک را تشریح کرد و نسبت به تسریع در اجرای پروژه مسکن محرومین و تحویل
فوری به مردم در این سه شهرستان ابراز امیدواری کرد.
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به گزارش روابط عمومی ،مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر از ابالغ اعتبار  ۵۱0میلیارد ریالی برای بازسازی مناطق سیلزده استان خبر داد و
گفت :بخشی از این تسهیالت به صورت بالعوض و بخشی هم با سود  ۴درصد برای بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده پرداخت میشود.
مهندس حمید حیدری بریدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان در نشست با فرماندار شهرستان دیر با اشاره به وقوع سیل در شهرستانهای استان
گفت :در یک س��ال گذش��ته سیل به واحدهای مسکونی شهرستانهای کنگان ،جم ،دیر ،دشتستان و گناوه خسارت وارد کرد که برای کمک به
آسیب دیدگان اعتبارهای بازسازی و بهسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده ابالغ شده است.
مهن��دس حیدری بریدی افزود :عالوه بر پرداخت تس��هیالت بازس��ازی ۱۵0 ،میلیون ریال وام معیش��تی کمبه��ره و  ۲۹0میلیون ریال کمک
بالعوض برای هر واحد آس��یبدیده ش��هری پرداخت میش��ود .وی با بیان اینکه در مجموع  ۹۴0میلیون ریال برای بازسازی هر واحد مسکونی
ش��هری و برای واحدهای مس��کونی روستایی آسیبدیده از س��یل مبلغ  80۰میلیون ریال وام کم بهره و کمک بالعوض پرداخت میشود گفت:
در این زمینه تعداد  ۵۷۶واحد مسکونی که آسیب دیدهاند برای تعمیر آنها  ۳0۰میلیون ریال وام بازسازی و معیشتی با نرخ سود  ۴درصد و ۱0۰
میلیون ریال کمک بالعوض پرداخت میشود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بیان کرد :در فاز نخست ،مبلغ  79میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت به ساکنان نقاط شهری و روستایی آسیبدیده
از سیل سال  98و  99در  ۵شهرستان کنگان ،دیر ،جم ،دشتستان و گناوه به بانکها ابالغ شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اعتبار  ۵۱0میلیارد ریالی بازسازی مناطق سیلزده استان بوشهر ابالغ شد

تعداد  ۳۱۶واحد مسکونی روستایی در استان بوشهر افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت روز روستا ،تعداد  ۳۱۶واحد مسکونی در قالب طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در استان افتتاح شد.
در ابتدا مهندس حمید حیدری بریدی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در مراس��م افتتاح این واحدهای مس��کونی گفت :زیربنای این واحدهای
مسکونی  ۲۸440مترمربع است و برای ساخت آنها مبلغ  ۷۹0میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

سرآغاز غرور وخودبینی مرد ،تباهی عقل اوست -حضرت علی(ع)
37
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مهندس حمید حیدری بریدی افزود :در س��ال  99مقاومس��ازی تعداد  ۲500واحد مسکن روستایی به استان ابالغ شده است که تالش میشود
کار این واحدها نیز انجام ش��ود .وی ادامه داد :از محل حس��اب  ۱۰۰امام(ره) نیز تا سقف  80میلیون ریال به صورت کمک بالعوض به صاحبان
خانهای که امکان تکمیل واحدهای خود را ندارد ،پرداخت میشود.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گفت :تعداد  ۲۲پروژه عمران روس��تایی شامل بهس��ازی معابر به  ۳۹875مترمربع و  18000ریال اعتبار در این
استان افتتاح شد.

کسب رتبه برتر استانی و کشوری توسط ستاد اقامه نماز

به گزارش روابط عمومی ،در ارزیابی هیئت 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 تهران
وبینار مشترک مدیران کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن استان با وزیر راه و شهرسازی
به گزارش روابط عمومی ،وبینار مشترک طرح اقدام ملی با حضور مهندس غالمرضا
صالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس محبت خواه -مدیرکل راه و شهرسازی
اس��تان ،مدیران کل اس��تان ها ،مقام عالی وزارت راه و شهرس��ازی و معاونین وزارت
متبوع برگزار شد.
از اهم موارد مطرح ش��ده در این وبینار و نشس��ت آتی جمع بندی نهایی برای شروع
عملیات اجرایی اقدام ملی در کل کشور با حضور دکتر روحانی -رئیسجمهور خواهد بود.
همچنین موارد مرتبط با توقف کارها در تمام استانها بررسی و موضوع نهایی شدن
تخصیص زمین بررسی و مقرر گردید با توجه به زمان بندیهای اعالم شده تعیین تکلیف متقاضیان انجام پذیرد.

بررسی مشکالت روستای مرا

به گزارش روابط عمومی ،همزمان با هفته بزرگداش��ت روستا و عشایر سیداحمد
رس��ولینژاد -نماینده مردم شهرس��تانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای
اس�لامی ،دکتر مهدی حی��دری -فرماندار ،حاجی عزیزی -مدیر بنیاد مس��کن و
سلیمانی ،سرپرست بخشداری مرکزی شهرس��تان دماوند و گروهی از مسئوالن،
با حضور در روستای مرا ،با اهالی این روستا دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار اهالی روس��تا مش��کالت روستای خود را از جمله لزوم جمعآوری آبهای جاری و ساخت مخزن ،وجود آفات درختان ،لزوم تعیین
تکلیف حریم رودخانه ،مشکالت آب کشاورزی و ضرورت جلوگیری از تخلیه نخالههای ساختمانی را مطرح کردند.
در ادامه مهندس حاجی عزیزی اهمیت موضوع مقاومس��ازی مس��کن روس��تایی ،شیوه و مبلغ تس��هیالت اعطایی بنیاد مسکن استان به مردم
روستایی را بیان نمود.

مشکالت روستای خرمده بررسی شد

به گزارش روابط عمومی ،دکتر س��یداحمد رس��ولینژاد -نماینده مردم
شهرس��تانهای دماون��د و فیروزکوه در مجلس ش��ورای اس�لامی ،دکتر
حیدری -فرماندار ،مهندس محس��ن حاجی عزیزی -مدیر بنیاد مسکن و
گروهی از مسئوالن شهرستان دماوند با حضور در روستای خرمده از توابع
بخش مرکزی این شهرستان با اهالی این روستا دیدار و گفتگو کردند.

سه چیز است که در هر که باشد ،آقا و سرور است :فرو بردن خشم ،از جرم بدکار گذشت نمودن،
صله رحم با جان و ثروت -امام صادق(ع)
38

بازدید مدیرکل بنیاد مسکن و مسئولین سپاه از روستای ظهیرآباد
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به گزارش روابط عمومی ،صالحی -مدیرکل و مهندس روستایی -معاون
بازسازی و مسکن بنیاد مسکن استان ،مهندس حمیدرضا میرزایی -مدیر
بنیاد مس��کن شهرستان ،سردار حس��نزاده -فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع)
تهران ،س��رهنگ دهرویه -فرمانده بسیج سازندگی و گروهی از مسئولین
شهرس��تان ورامین از پیش��رفت پروژه بازسازی بافت فرس��وده روستای
ظهیرآباد شهرستان ورامین بازدید نمودند.
در این بازدید که در زمینه تفاهمنامه س��اخت تعداد  500واحد مسکونی
مقاوم روستایی فیمابین بنیاد مسکن استان تهران و سپاه سازندگی استان
ص��ورت پذیرفت از چگونگی پیش��رفت این پروژه در روس��تای ظهیرآباد
بازدید شد.
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در این دیدار مش��کالت و درخواس��تهایی از قبیل بازتعریف ایلراه عشایری ،تسریع در بازنگری طرح هادی روستا ،مشکالت تغییر کاربری و
سنددار کردن واحدهای مسکونی روستایی مطرح شد.
همچنین مهندس حاجی عزیزی با تشریح تسهیالت طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی نوید پرداخت تسهیالت به منظور نوسازی واحدهای
مسکونی روستایی را به مردم روستا ارائه نمود .درخواست اجرای روکش آسفالت نیز از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار بود.

بازدید مسئولین بنیاد مسکن و سپاه از شهرستان مالرد

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی سرهنگ دهرویه -رئیس سازمان
بسیج سازندگی س��پاه سیدالشهدا(ع) اس��تان ،مهندس روستایی -معاون
بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان ،مهندس شهبازی -مدیر
بنیاد مسکن شهرستان مالرد و انصاری -بخشدار صفادشت از روستاهای
محروم این شهرستان بازدید نمودند.
گفتنی اس��ت این هیئت از واحدهای فرسوده روستاهای امیرآباد قشالق
و اخترآباد در زمینه احیای بافتهای فرس��وده روس��تایی ،تأمین مس��کن
قش��رهای بیبضاعت ،محروم و قشرهای تحت پوشش نهادهای حمایتی
در قالب تفاهمنامه فیمابین بنیاد مس��کن اس��تان و بسیج سازندگی سپاه
سیدالشهدا(ع) استان بازدید نمودند.

بازدید از شهرستان ری

به گزارش روابط عمومی ،مهندس حمیدرضا روستایی -معاون بازسازی
و مس��کن روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس م��رادی راد -مدیر
بنیاد مس��کن شهرس��تان ری و دکتر فاطمه فکوریان -بخش��دار مرکزی
شهرس��تان ری از روس��تاهای قلعه علیمون و کوره فرنگی این شهرستان
بازدید نمودند.
این بازدید در زمینه تفاهمنامه بنیاد مس��کن اس��تان و بسیج سازندگی
س��پاه پاسداران اس��تان برای بازس��ازی و احیای بافت فرسوده روستایی
صورت پذیرفت.

آفت زیبایی ،خود پسندی و به خود نازیدن است -حضرت محمد(ص)
39

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از روستای مهرآباد

به گزارش روابط عمومی ،مهندس علی خوئینی -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن
اس��تان ،مهندس حاجی عزیزی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان دماون��د ،کوچکی -دهیار
مهرآباد و شیرمحمدی -عضو شورای اسالمی روستای مهرآباد از پروژههای در حال اجرای
روکش آسفالت معابر و خیابانهای روستای یاد شده بازدید نمودند.
گفتنی اس��ت پروژه روکش آس��فالت معابر و خیابانهای روس��تای بزرگ مهرآباد از توابع
بخش رودهن شهرس��تان دماوند با همکاری دهیاری و بنیاد مس��کن شهرستان دماوند در
حال اجراست.
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بازدید از روستای آرو

بهگزارش روابط عمومی ،نشس��ت هم اندیش��ی شورای اسالمی و دهیاری روستای آرو با
حضور مهندس علی خوئینی -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان و مهندس حاجی
عزیزی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان دماوند در مورد پروژههای در دست اقدام روستای
آرو در دهیاری برگزار شد.
در ادامه مس��ئولین از پروژههای روس��تا از جمله پروژههای در دست اقدام مسکن جوانان
بازدید و برای پیگیری طرح جدولگذاری معابر ،پروژه یاد شده مورد بررسی قرار گرفت.

نشست مدیر بنیاد مسکن شهرستان تهران با بخشدار کن
به گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس علی برزگر -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تانهای ته��ران ،قدس و پردیس با دهیاران و رؤس��ای ش��ورای
روس��تاهای بخش در نشستی مشترک با صابری -بخشدار کن و دهیاران
از بخش کن در دفتر بخشدار دیدار و گفتگو کرد.
در این نشست پیرامون طرحهای هادی روستایی ،ساخت و ساز غیرمجاز
و اهمیت احیای بافت فرسوده بحث و تبادلنظر شد.

نشست مدیر بنیاد مسکن شهرستان تهران با مسئولین بخش آفتاب
ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهن��دس برزگر -مدیر
بنیاد مس��کن شهرس��تان تهران ،مهندس اردالن زمانی -کارشناس فنی
شهرس��تان ،عرفانی منش -مش��اور عال��ی امور اجرایی آس��تان حضرت
امام(ره) ،امرالهی -مدیر ش��هر آفتاب و برهانی -دهیار س��عیدآباد در بنیاد
مسکن شهرستان تهران برگزار شد.
در این نشست مسائل روستای سعیدآباد به صورت تخصصی مورد بحث
قرار گرفت و طرح هادی روس��تای س��عیدآباد مهمترین موضوع مطروحه
در این نشست بود.

چه بسا یک ساعت هوسرانی ،همانا اندوه طوالنی به بار آورد -حضرت علی(ع)
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به گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس علی برزگر -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تانهای ته��ران ،پردیس و ق��دس با رادپور -رئی��س حوزه ثبتی
شهرس��تان قدس و دبیر هیئت صدور اس��ناد در بنیاد مس��کن شهرستان
نشستی برگزار نمود.
در این نشست برزگر ضمن تأکید بر تسریع صدور اسناد مالکیت امالک
روستایی از تالشهای مجموعه اداره ثبت اسناد و امالک قدردانی کرد.

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،غالمرض��ا صالحی -مدی��رکل و مهندس
خوئینی -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان و مهندس علی
برزگر -مدیر بنیاد مس��کن شهرستانهای تهران ،قدس و پردیس با لیال
واثقی -فرماندار شهرستان قدس دیدار کردند.
در این نشس��ت در مورد مسائل کالن شهرستان از جمله بافت فرسوده
روس��تایی مس��ائل مرتبط با تهیه و بازنگری ،اجرای طرح هادی و موانع
پی��ش روی آن ،تولید و طرح اقدام ملی تأمین مس��کن بحث و تبادلنظر
گردید.
س��پس واثقی از نگاه مثبت صالحی و تالشهای بنیاد مس��کن در امر
محرومیتزدایی از شهرستانهای استان قدردانی کرد.
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دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با فرماندار شهرستان قدس

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشس��ت مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تانهای تهران ،پردیس و قدس با رئیس اداره ثبت اس��ناد و
امالک شهرستان قدس

نشست مدیرکل بنیاد مسکن استان با فرماندار شهرستان پاکدشت
به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور غالمرضا صالحی -مدیرکل
و مهندس خوئینی -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،مهندس
توکل الهی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان پاکدشت ،گروهی از مدیران
و مسئولین شهرس��تان پاکدش��ت و هادی تمهیدی -فرماندار شهرستان
پاکدشت در بنیاد مسکن استان تشکیل شد.
در این نشس��ت در مورد موضوعهای توس��عه شهرس��تان از جمله طرح
هادی روس��تایی ،طرح ویژه بهسازی مسکن روس��تایی ،طرح اقدام ملی
مس��کن و همچنین موضوعهایی از قبیل س��اخت و ساز غیرمجاز و اتخاذ
تدبیره��ای الزم برای س��نددار کردن بقیه امالک ش��هری و روس��تایی
شهرستان بحث و تبادلنظر شد.
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نشست مدیر بنیاد مسکن با معاون عمرانی فرمانداری شهرستان شمیرانات
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،مهندس قدرت��ی -معاون ام��ور عمرانی
فرمان��داری ب��ا مهندس مه��دی ردایی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
شمیرانات در بنیاد مسکن این شهرستان دیدار کرد.
در ای��ن دیدار در مورد موانع ،مس��ایل و مش��كالت بازنگری طرحهای
هادی روس��تایی در سطح روستاهای شهرس��تان ،موانع اجرای طرحها و
توزیع تس��هیالت طرح ویژه بهسازی مس��کن روستایی بحث و تبادلنظر
گردید.
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نشست مشترک مسئوالن و کارشناسان ادارههای بنیاد مسکن و اوقاف و امور خیریه شهرستان مالرد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس ش��هبازی -مدیر
بنیاد مسکن شهرستان مالرد و حجتاالسالم سلیمی -رئیس اداره اوقاف
و امور خیریه شهرستان در دفتر رییس اوقاف برگزار شد.
در این نشست که در زمینه تفاهمنامه مشترک دو سازمان برگزار شد در
مورد درخواست اداره اوقاف نسبت به صدور سند اعیانی امالکی که دارای
س��ند عرصه میباشند و همچنین پیگیری صدور اس��ناد مالکیت مساجد
روستاهای دارای طرح هادی بحث و تبادلنظر گردید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان چهارمحال و بختیاری
بررسی مشکالت روستاهای واقع در حریم کیفی رودخانه زاینده رود

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی مشکالت روستاهای واقع
در حریم کیفی رودخانه زاینده رود فیمابین بنیاد مس��کن و اداره کل آب
منطقهای اس��تان با حضور مهندس کریم��ی -مدیرعامل و رئیس هیئت
مدی��ره اداره کل آب منطقهای اس��تان ،مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان و همچنین گروهی از معاونین و کارشناسان هر دو دستگاه
در اداره کل آب منطقهای استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس رئیس��ی گفت :شهرستان سامان دارای تعداد  23روستا
میباشد که تعداد  21روستای آن در حریم کیفی رودخانه زاینده رود واقع
شدهاند .وی افزود 114/77 :هکتار از اراضی داخل محدوده روستا و تعداد
 835واحد مسکونی در حریم کیفی رودخانه زاینده رود قرار دارند که تعداد
 1167خانوار در این واحدها سکونت دارند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان خاطر نشان کرد :قرارگیری این روستاها در حریم کیفی رودخانه ،منجر به خروج بخش عمدهای از بافت روستاها از
محدوده قانونی آنها شده است که این امر مانع از بازسازی و بهسازی مسکن و ارائه هرگونه خدمات زیربنایی و روبنایی در این روستاها شده است.
در ادامه نشس��ت با بررس��ی این مشکل راهکارهایی نیز ارائه و مقرر شد کمیته کارشناسی با حضور بنیاد مسکن ،ادارههای کل آب منطقهای و
آب و فاضالب استان تشکیل و با بررسی دقیق موضوع ،راهکارهای قانونی برای رفع این مشکل ارائه تا تصمیمهای نهایی گرفته شود.
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به گزارش روابط عمومی ،در زمینه اجرای طرح هادی روس��تایی در س��طح اس��تان ،معابر  7روستا در شهرس��تانهای شهرکرد ،سامان و بن با
اعتباری به مبلغ  15میلیارد ریال آسفالت شدند.
گفتنی اس��ت عملیات آس��فالت ریزی در روس��تاهای پیربلوط ،مصطفیآباد و ش��مسآباد شهرستان شهرکرد ،روس��تاهای چم خلیفه و چلیوان
شهرستان سامان و روستاهای آزادگان و شیخ شبان شهرستان بن انجام شدند.
حجم عملیات اجرایی در این روس��تاها ش��امل  23000مترمربع عملیات اجرای آسفالت میباشد که عالوه برآن در روستای چلیوان ،بتن ریزی
کف معابر به مساحت  1000مترمربع انجام و  300متر جوی و جداول ساخته شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

آسفالت معابر  7روستا در شهرستانهای شهرکرد ،سامان و بن

ساخت تعداد  75واحد مسکونی محرومین در روستای مرغملک
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بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس س��هراب رئیس��ی -مدیرکل بنیاد
مس��کن اس��تان در دیدار با اعضای ش��ورای اس�لامی و دهیار روستای
مرغملک گفت :از ابتدای شهریورماه سال  98با پیگیری مسئولین استانی
و کش��وری منابع الزم برای ساخت تعداد  2440واحد مسکونی محرومین
در استان پیشبینی و عملیاتی شد.
مهندس رئیس��ی خاطر نش��ان ک��رد :در این بین مردم برخی روس��تاها
اس��تقبال بیش��تری از این طرح داشته و روند توس��عه و نوسازی بناهای
فرس��وده با سرعت بیش��تری در جریان قرار گرفته است که در این میان،
روستای مرغملک از توابع بخش الران شهرستان شهرکرد در بین تمامی
روستاهای استان پیشتاز بوده و تعداد  75خانوار ساکن در روستا با استفاده
از این تس��هیالت خانهدار ش��ده یا واحدهای در معرض تخریب خود را بازس��ازی نمودهاند .وی افزود :پیگیری دهیار و اعضای ش��ورای اسالمی
روستا و حمایت مسئولین شهرستان و بانکهای عامل در این مورد قابل تقدیر بوده و گام مهمی در ترغیب متقاضیان به بازسازی واحدهای در
معرض تخریب و فرسوده بوده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان از دهیار و اعضای شورای اسالمی روستا خواست همانند گذشته در این زمینه پیگیریهای الزم را داشته باشند و
با شناس��ایی این افراد و نیز تش��ویق و ترغیب به مقاوم سازی ،آنان را به بنیاد مسکن معرفی نمایند تا برای مقاومسازی واحدهای مسکونی خود
اقدامهای الزم انجام شود.
در ادامه دهیار و اعضای شورای اسالمی روستا ،هر کدام در سخنانی با قدردانی از تالشهای مدیر و کارکنان بنیاد مسکن

اس�تان گفتند :طرح مس�کن محرومین جزو بهترین طرحهایی بود که کمک بزرگی به مردم استان بهویژه اهالی روستای
مرغملک کرد و افرادی که سالها نتوانسته بودند به بهسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی خود اقدام نمایند در این
طرح صاحب خانههای مقاوم و ایمن شدند .ایشان همچنین خواستار ادامه اجرای طرح هادی و بهسازی معابر باقیمانده روستا شدند.

مراسم غبارروبی گلزار شهدا

به گزارش روابط عمومی ،همزمان با هفته دفاع مقدس ،مراسم غباروربی
گلزار شهدا در شهرکرد برگزار شد.
این مراس��م با حضور فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم(ع) ،مدیرکل
و گروهی از کارکنان بنیاد مس��کن اس��تان ،خانواده معظم ش��هدا و اقشار
مختلف مردم برای تجدید میثاق با شهدا برگزار شد.
در این مراسم به مقام شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس و همچنین
شهدای مدافع حرم ادای احترام شد.

دانش سه تاست :فقه برای آیینها ،پزشکی برای بدنها و نحو برای زبان -حضرت علی(ع)
43
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برگزاری نشست بررسی وضعیت شهرک منظریه شهرکرد
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به گزارش روابط عمومی ،وضعیت عمرانی شهرک منظریه شهرکرد ،در
نشس��تی با حضور دکتر راس��تینه -نماینده مردم شهرستانهای شهرکرد،
س��امان و بن در مجلس شورای اسالمی ،مهندس رئیسی -مدیرکل بنیاد
مس��کن اس��تان ،مهندس مقصودی -مدیرکل راه و شهرس��ازی استان،
مهندس عبدالغنی -شهردار ش��هرکرد و گروهی از مسئولین و اهالی این
شهرک بررسی شد.
در ابتدا نماینده اهالی ش��هرک منظریه ،مش��کالت موج��ود را در همه
زمینهها بیان و خواستار مساعدت مسئولین برای رفع این مشکالت شد.
س��پس از آن هرکدام از مشکالت موجود توسط مدیر مربوطه بررسی و
راهکارهایی توس��ط مسئولین حاضر در نشست ارائه و مقرر شد اقدامهای
الزم در مورد برطرف شدن مشکالت صورت پذیرد.
در ادامه با توجه به اینکه اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان به عنوان متولی عمرانی ش��هرک منظریه و بنیاد مس��کن نیز مجری طرح تکمیل
آمادهسازی محلههای این شهرک میباشد ،گزارشی از اقدامهای واحد امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن استان و درصد پیشرفت
فیزیکی پروژه در قالب پاور پوینت ارائه و همچنین مش��کالت موجود بهویژه در زمینه قرارداد فیمابین این دو دس��تگاه بیان و راهکارهای الزم
برای رفع مشکالت ارائه و مقرر شد پس از بررسی راهکارهای موجود ،اقدامهای الزم برای رفع این مشکل صورت پذیرد.

معابر روستای کران آسفالت شدند

عملیات اجرای آسفالت در معابر روستای کران از توابع شهرستان فارسان با استفاده از قیر رایگان انجام شد.
به گزارش روابط عمومی ،معابر روس��تای کران با اس��تفاده از قیر رایگان به میزان  2449مترمربع زیرسازی و آسفالت شد که اعتبار اجرای این
طرح  1میلیارد و  796میلیون ریال میباشد.
گفتنی است طرح هادی در روستای کران تاکنون با بیش از  10میلیارد و  513میلیون ریال اعتبار در قالب چندین فاز ،اجرا شده است.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان رضوی
افتتاح پنج هزارمین واحد بهسازی مسکن روستایی

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور رزمیان مقدم -نماینده
مردم شهرس��تان درگز در مجلس ش��ورای اس�لامی ،فراهی -فرماندار،
بخش��دار ،رؤس��ای اداره ها ،اعضا ش��ورای اس�لامی ،دهی��اری و اهالی
روس��تای محمدتقی بیگ؛ پنج هزارمین واحد بهس��ازی مسکن روستایی
در شهرستان درگز افتتاح شد.
جواد تقدس��ی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان درگز با ارائه گزارشی از
عملکرد بنیاد مسکن گفت :این نهاد عالوه بر فعالیتهای گسترده خود در
حوزههای مختلف ،با عنایت به اصل  31قانون اساس��ی و ضرورت تأمین
مسکن و همچنین لزوم مقاومسازی واحدهای مسکونی ،طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی را در دستور کار خود دارد که از این محل تاکنون
در شهرستان درگز تعداد  5000واحد مسکن روستایی ساخته و به بهرهبرداری رسیده است.
در ادام��ه رزمی��ان مقدم و فراهی در س��خنانی ب��ا تأکید بر کمک همه جانبه در تأمین مس��کن مقاوم از تالشهای بنیاد مس��کن اس��تان در
خدمترسانی به روستاییان قدردانی کرد.

هر چیزی راهنمایی دارد و راهنمای خرد اندیشیدن است -امام موسی کاظم(ع)
44

به گزارش روابط عمومی ،عباس رضایی -کارش��ناس آموزش بنیاد مس��کن اس��تان از برگزاری دوره آموزشی حقوق مهندسی با سرفصلهای
الزامات عمومی گزارش نویسی و شرح مسئولیتهای حقوقی ،کیفری و انتظامی در بنیاد مسکن استان خبر داد.
عباس رضایی در این مورد گفت :این دوره آموزش��ی با حضور  300نفر از اعضای نظام فنی روس��تایی به مدت  8س��اعت به صورت مجازی از
طریق ارتباط با سامانه مرکز تحقیقات راه و شهرسازی برگزار شد و مهندس نیک کار تدریس دوره را به صورت مجازی و آنالین بر عهده داشت.

برگزاری دوره آموزشی نکات اجرایی آییننامه 2800

دوره آموزشی آشنایی با مبانی تأسیسات مکانیکی ساختمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،عباس رضایی -کارش��ناس آموزش بنیاد مس��کن اس��تان گفت :دوره آموزش��ی آشنایی مهندس��ین عمران با مبانی
تأسیسات مکانیکی ساختمان در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
عباس رضایی افزود :این دوره آموزش��ی با حضور  300نفر از اعضای نظام فنی روس��تایی اس��تان برگزار ش��د و دکتر پیمان ابراهیمی از اساتید
دانشگاه و مدرس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی تدریس این دوره را بر عهده داشت.
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به گزارش روابط عمومی ،عباس رضایی -کارش��ناس آموزش بنیاد مسکن اس��تان گفت :دوره آموزشی نکات اجرایی آییننامه  2800ویرایش
چهارم در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
عباس رضایی در این مورد افزود :این دوره آموزش��ی با حضور  300نفر از اعضای نظام فنی روس��تایی به مدت  6س��اعت به صورت مجازی
از طریق ارتباط با س��امانه مرکز تحقیقات راه و شهرس��ازی برگزار ش��د و دکتر کاظمی -استاد دانشگاه ،تدریس این دوره را به صورت مجازی و
آنالین بر عهده داشت.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

برگزاری دوره آموزشی حقوق مهندسی

برگزاری دوره آموزش مجازی

به گزارش روابط عمومی ،با برنامهریزی و هماهنگی دبیر ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان در دوران کرونا و شرایط فعلی دو برنامه آموزش
مجازی برای کارکنان و ائمه جماعات برگزار شد.
حجتاالسالموالمسلمین سیدمجتبی سلطانی -دبیر ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان در توضیح این دوره آموزشی گفت :این برنامه با استفاده
از پیامهای آموزشی رسم عاشقی با بیش از  ۱۵۰کلیپ در عنوانهای نماز و خانواده ،شیوههای دعوت فرزندان به نماز ،نمازشناسی ،احادیث نماز،
اسرار نماز ویژه کارکنان و ائمه جماعات برگزار شد و تمامی ائمه جماعات دستگاه و بیش از  ۷۰نفر از کارمندان در این طرح شرکت نمودند.
در پایان از برگزیدگان این دوره آموزشی قدردانی به عمل آمد.

بازدید فرماندار شهر مشهد از بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،س��یدمحمدرضا هاش��می -فرماندار مشهد با
حضور در بنیاد مس��کن شهرستان مش��هد ضمن دیدار با اربابان رجوع به
بررس��ی وضعی��ت این اداره پرداخ��ت و با مهندس ترکمن��ی -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان مشهد به گفتگو پرداخت.
در این دیدار سیدمحمدرضا هاش��می گفت :حضور در ادارهها به منظور
بررسی عینی دستگاه ها ،کارمندان ،ارباب رجوع و افراد مشغول به فعالیت
در این مجموعهها اس��ت که البته با توجه به تشدید شرایط ویروس کرونا
موضوع بررسی وضعیت رعایت پروتکلهای بهداشتی نیز از دیگر اهداف
بازدیدهای سرزده از ادارهها است.
در ادامه مهندس ترکمنی با ارائه اطالعات از وضعیت فعلی بنیاد مس��کن شهرس��تان مش��هد و ش��رایط حضور مراجعین با توجه به افزایش و
همهگیری ویروس کرونا گفت :بیشتر مراجعین به این اداره از روستاییانی هستند که پیگیر ساخت و ساز ملک خود هستند و یا برای طرح هادی

بردبار شناخته نمیشود مگر هنگام خشم و عصبانیت -حضرت علی(ع)
45

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

روستا درخواستها و پیشنهادهایی دارند ولی بنیاد مسکن به تنهایی در موضوع تغییرها در طرح هادی دخیل نمی باشد و دستگاههای دیگر نظیر
جهاد کشاورزی ،منابع طبیعی ،فرمانداریها و بخشداریها نیز عضو کمیته فنی به منظور تهیه و طراحی طرحهای هادی هستند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خوزستان
بازدید استاندار از پروژههای عمرانی بنیاد مسکن در شهرستان شادگان
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بنابر گزارش روابط عمومی ،غالمرضا شریعتی -استاندار از فعالیتهای
بنیاد مس��کن در بازسازی مناطق سیل زده روس��تاهای علوان ابوعاگاله،
دریسیه و صحابیه بازدید و ابراز رضایت نمود.
در این بازدید مدیرکل بنیاد مسکن استان ،گزارشی در مورد آخرین روند
بازسازی روستاهای شادگان ارائه داد.
در پایان تعدادی از پروژهها افتتاح شدند.

برنامه چهار ساله عمران روستایی شهرستانهای مسجد سلیمان ،اللی ،اندیکا و هفتکل تدوین میشوند

به گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس انصاریان -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان با علیرضا ورناصری -نماینده مردم شهرستانهای مسجد سلیمان،
اللی ،اندیکا و هفتکل دیدار نمود.
در این دیدار مشکالت عمران روس��تاها ،جادهها و بهسازی معابر مورد
بحث و بررسی قرار گرفتند.
همچنی��ن مهندس انصاریان در س��خنانی از تدوین برنامه چهار س��اله
عمران روس��تایی شهرستانهای مسجد س��لیمان ،اللی ،اندیکا و ففتکل
خبر داد.
س��پس علیرضا ورناصری با ابراز رضایت از کارهای انجام ش��ده توسط
بنیاد مسکن استان ،خواستار افزایش میزان اعتبارهای عمرانی این شهرها برای توسعه عمران روستایی گردید .وی در پایان بر تسریع در بازسازی
مناطق زلزله زده شهرستان مسجد سلیمان تأکید نمود.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان زنجان
رفع مشکالت و توسعه زیرساختها ،اولویت مناطق روستایی است

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس رس��تمخانی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان زنجان و دکتر طاهری -نماینده مردم شهرس��تانهای زنجان
و طارم در مجلس ش��ورای اسالمی از روستاهای بخش قره پشتلو شامل
روستاهای آقجه قلعه ،بیروندره و ...بازدید نمودند.
در ابت��دا مهندس رس��تمخانی با بیان اینکه رفع مش��کالت و توس��عه
زیرساختها ،اولویت مناطق روستایی است ،گفت :اجرای طرح دهگردشی
نیز فرصتی برای شناسایی مشکالت ،ارائه راهکارهای مؤثر برای رفع آنها
و نیز ایجاد زمینه مساعد برای توسعه زیرساخت هاست که در طول سال
انجام خواهد شد .وی افزود :وجود مشارکتهای مردمی و همراهی اهالی

صفت حیا (شامل) تمام دین است -حضرت محمد(ص)
46

مهن��دس خواجه ای :ارتقاء فرهنگ س��ازمانی ،بهرهوری و انگی��زش در بین همکاران و خانوادههای
آنان امری ضروری است
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان با حضور مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مسکن استان و سایر اعضا
برگزار شد.
در ابتدا مهندس خواجهای بر ضرورت ترویج و توس��عه نماز بهویژه نماز اول وقت در بین کارکنان تأکید کرد و گفت :در آیات و روایات بس��یار
زیادی به اهمیت برپایی نماز اول وقت و بهویژه نماز جماعت تأکید شده است و همواره نیز این موضوع مورد توجه بوده به طوری که باید گفت؛
کار نباید مانعی برای تأخیر در برپایی نماز باشد .وی با بیان اینکه ،همه باید تمام تالش خود را برای احیا و رونق اقامه نماز اول وقت وجماعت
در اداره به کار گیریم ،افزود :نماز باالترین فریضه الهی است و باید هرچه باشکوه تر اشاعه یابد ،به طوری که اهمیت نماز و برپایی آن بر کسی
پوشیده نبوده و همه وظیفه داریم در ترویج فرهنگ نماز بکوشیم تا سالمت اخالقی جامعه حفظ شود.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در ادامه بر اهمیت ارتقا فرهنگ س��ازمانی ،بهرهوری و انگیزش در بین کارکنان و خانوادههای آنان تأکید کرد و
گفت :اقدامهای همه جانبه فرهنگی و آموزش��ی برای کارکنان و خانوادههایش��ان در زمینه افزایش بهرهوری و ایجاد شور و نشاط امری ضروری
است که باید از سوی ستاد اقامه نماز جدی گرفته شود.
در ادامه جعفری -دبیر س��تاد اقامه نماز گزارش��ی از فعالیتهای فرهنگی بنیاد مسکن استان بهویژه در مورد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز
ارائه نمود و فعالیتهای این نهاد را در این زمینه بسیار مناسب و ارزشمند دانست.
جعفری با بیان اینکه ،اقدامهای مهمی در امور فرهنگی ،مس��ائل اعتقادی ،ترویج فرهنگ نماز و تقویت بینش و دانش اعتقادی صورت گرفته
است ،گفت :تأمین روحانی واجد شرایط برای اقامه نماز در سطح مدارس ،تشکیل و برگزاری منظم شورای اقامه نماز ،برگزاری نمازهای جماعت
باشکوه در مرکز و واحدهای تابعه و ...از جمله برنامههای اجرا شده ما برای گسترش فرهنگ نماز میباشد .وی به کسب رتبه برتر بنیاد مسکن
استان در ارزیابی ستاد اقامه نماز اشاره کرد و افزود :با تالش و همکاری دست اندرکاران نماز ،این نهاد انقالبی به رتبه برتر در بین دستگاههای
دولتی استان دست یافت.
گفتنی اس��ت در این نشس��ت مواردی در زمینه ترویج و توس��عه نماز اول وقت نسبت به حضور ائمه جماعت در برخی شهرستانها تأکید شود،
برخی از آیات قرآن در روزهای پنج ش��نبه پس از مراس��م زیارت عاش��ورا برای بهرهمندی کارکنان تفس��یر گردد ،مسابقات فرهنگی و آموزشی
متعددی در بین خانوادههای کارکنان برای ایجاد انگیزه برگزار شود و ...به تصویب رسید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

روستاها ،زمینه ساز تسریع و تسهیل در اجرای طرحهای عمران روستایی بوده و از این رو باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان زنجان خاطر نشان کرد :توجه به دغدغهها و مطالبات مردم در مناطق روستایی این شهرستان نیز از اولویتهای
اصلی این نهاد به ش��مار میآید که در این زمینه باید مش��کالت موجود را احصا و با همکاری دس��تگاههای ذیربط و خدمات رسان برای رفع آن
عزم جدی داشته باشیم.

بازدید از پروژههای اجرای طرح هادی روستایی

بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،مهندس محس��نی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان خدابنده و بخشدار بخش سجاس��رود از روستاهای دهجالل،
خمارک و مزیدآباد بازدید نمودند.
در ای��ن بازدید مهندس محس��نی ب��ا تأکید بر مش��ارکت و هماهنگی
دهیاریه��ا در اج��رای طرح هادی با بنیاد مس��کن اب��راز امیدواری کرد
که با هماهنگی و همکاری بیش��تر میان دس��تگاههای اجرایی ،نهادها و
مردم بهویژه دهیاریها گامهای مؤثرتری برای توس��عه و آبادانی روستاها
برداش��ته شود .وی افزود :از آنجایی که اهداف بنیاد مسکن و دهیاری در
یک زمینه میباشد این نهاد نیز با توجه به توان تخصصی کارشناسان خود
همواره برای همسویی و مش��ارکت در اجرای طرحهای عمرانی روستاها
تالش کرده است.

شکیبایی بر تنهایی ،نشانه توانایی عقل است -امام موسی کاظم(ع)
47

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مدیر بنیاد مسکن شهرستان خدابنده با بیان اینکه دهیاران بهعنوان نهاد مردمی نقش سازندهای در فرهنگ عمومی ،توسعه و آبادانی شهرها و
روستاها ایفا میکنند و به خوبی میتوانند با هدف تحقق توسعه پایدار ،فضای تعامل و انسجام را در روستاها فراهم سازند ،ادامه داد :خوشبختانه
تاکنون دهیاریها همکاری مناسبی با این نهاد انقالبی در زمینه توسعه و آبادانی روستاهای این شهرستان داشتهاند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان سمنان
نشست ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مدیریت بحران اس��تان با حضور
دکتر آش��ناگر -اس��تاندار ،دکتر فخری -معاون هماهنگ��ی امور عمرانی
اس��تانداری ،مهن��دس فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و مدیران
دس��تگاههای اجرایی مرتبط در استانداری با محوریت روستای حسینآباد
کالپوش برگزار شد.
در ابتدا مهندس فالحی با اش��اره به وقوع حادثه رانش زمین در منطقه
حس��ینآباد کالپوش گفت :مبلغ  ۲۳میلیارد ریال تس��هیالت بالعوض به
افراد حادثهدیده پرداخت شد .وی در این نشست با بیان مطلب فوق افزود:
این در حالی اس��ت که در مجموع  ۴۶میلیارد ریال تسهیالت به این افراد
پرداخت شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به اینکه  ۹۷هکتار از اراضی این روستا دچار بحران رانش زمین شده است ،گفت ۳۴ :هکتار از این اراضی
در طرح هادی روستایی ساماندهی و واحدهای مسکونی ،دولتی و خدماتی این منطقه دچار خسارت شده بود.
مهندس فالحی با تأکید بر اینکه  ۷۴۴تن س��یمان به اهالی منطقه برای س��اخت خانه در حس��ینآباد کالپوش توزیع ش��ده است ،تصریح کرد:
تعدادی از اهالی خسارتدیده نتوانستند تسهیالت  ۱۰۰میلیون ریالی جمعیت هاللاحمر را دریافت کنند که این مشکل از سوی این نهاد پیگیری
شد و به منظور کمک به اتمام واحدهای مسکونی در حال ساخت تسهیالت  ۱۵۰میلیون ریالی از سوی بنیاد مسکن به این افراد پرداخت میشود.

دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امامجمعه

بنابر گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت روز ملی روستا و
عش��ایر ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،دکتر فخری-
معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تاندار ،صمیمی��ان -مدیرکل دفتر امور
روس��تایی و شوراهای استانداری و گروهی از مسئوالن استانی با آیت ا...
ش��اهچراغی -نماینده ولی فقیه در استان و امامجمعه شهر سمنان دیدار
کردند.
در ابتدا آیت ا ...ش��اهچراغی با اعالم اینکه روس��تاهای اس��تان از نظر
زندگی ،راه دسترس��ی ،اجرای معابر روستایی و خدمات زیربنایی برق ،آب
و ش��بکه تلفن در شرایط خوبی قرار دارند گفت :براساس آمار و اطالعات،
روس��تاهایی با جمعیت باال در استان وجود دارد که راهاندازی کارگاههای
تولیدی کوچک در محل روستاها میتواند به اشتغال ،کسب درآمد و معیشت آنها کمک بسزایی داشته باشد.
سپس مهندس فالحی گفت :به مناسبت گرامیداشت روز ملی روستا تعداد  ۱۰روستای استان با جمعیت  ۱۰946نفر از مزایای  ۱۰طرح عمرانی
افتتاح ش��ده روس��تاهای استان توسط بنیاد مسکن در زمینه بهس��ازی و اصالح معابر بهرهمند شدند .وی افزود :تعداد  ۵۳۷روستا در استان وجود
دارد که تعداد  ۲۹۷روستا جمعیت باالی  ۲۰خانوار دارد و در تمام روستاهای باالی  ۲۰خانوار استان طرح هادی تهیه شده است و در  247روستا
نیز عملیات طرح هادی در حال اجرا است.

به خاطر شک و تردید ،پیوند خود را از برادرت قطع مکن -امام علی(ع)
48

بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،دکت��ر فخری -مع��اون هماهنگی امور
عمرانی استاندار ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و گروهی
از مدیران کل دستگاههای اجرایی مرتبط از سایت توسعه روستا و عملیات
تثبیت و پایدارس��ازی بافت قدیم روستای حس��ینآباد کالپوش شهرستان
میامی بازدید کردند.
در بازدید از روند ساخت واحدهای مسکونی در سایت  14هکتاری روستا
به بررسی موردی مشکالت مردم پرداخته شد.

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،در زمینه ش��روع طرح اقدام ملی مس��کن
و انجام اولویت بندی توس��ط متقاضیان ،مراس��م قرعهکش��ی تخصیص
پروژهها به تعداد  ١٧۶واحد مس��کونی در اداره کل راه و شهرسازی استان
و با حضور مهندس صادقی -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن ،مهندس
رجبی -معاون اداره راه و شهرس��ازی و آلبویه -رئیس ش��ورای اس�لامی
اس��تان ،مهندس خابوری -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان سمنان ،نماینده
فرمانداری شهرستان ،حراست اداره راه و شهرسازی استان و تعداد  ١۵نفر
از متقاضیان طرح به نمایندگی از سایرین برگزار شد.
انجام قرعهکش��ی برای تعداد  ٢٩۶نفر از متقاضیان که نس��بت به واریز
وجه اولیه و مراجعه جهت تکمیل فرم انتخاب پروژه و اولویت بندی اقدام
کردند ،انجام و تخصیص پروژهها در سامانه طرح اقدام ملی صورت گرفت.
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مراسم قرعهکشی تخصیص پروژههای طرح اقدام ملی مسکن

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار از روستای حسینآباد کالپوش

برگزاری قرعهکشی تخصیص پروژههای طرح اقدام ملی مسکن شهر شاهرود

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،در زمینه ش��روع طرح اقدام ملی مس��کن
و انجام اولویت بندی توس��ط متقاضیان ،مراس��م قرعهکش��ی تخصیص
پروژهه��ا به تعداد  ٢۴٨واحد مس��کونی در اداره کل ارش��اد شهرس��تان
شاهرود و با حضور مهندس عمیدی -مدیرکل راه و شهرسازی ،مهندس
خلیلن��ژاد -معاون مس��کن اداره راه و شهرس��ازی ،مهندس طباطبایی-
معاون امالک اداره راه و شهرس��ازی و حراس��ت اداره راه و شهرس��ازی
شرق استان ،مهندس صادقی -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان،
مهندس بیطرف -رئیس ش��ورای اس�لامی و مهندس پارسا -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان شاهرود ،نماینده فرمانداری شهرستان و تعداد  ٢٠نفر از
متقاضیان طرح به نمایندگی از سایرین برگزار شد.
مراس��م قرعهکش��ی برای تعداد  ٢۵٨نفر از متقاضیان که نس��بت به واریز وجه اولیه و مراجعه جهت تکمیل فرم انتخاب پروژه و اولویت بندی
اقدام کردند ،انجام و تخصیص پروژهها در سامانه طرح اقدام ملی صورت گرفت.

برآورده نشدن خواسته ،بهتر از درخواست از نااهل میباشد -امام صادق(ع)
49

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست بررسی مسائل و رفع مشکالت روستای حسینآباد کالپوش
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی مس��ائل و رفع مشکالت
روستای حسینآباد کالپوش با حضور دکتر فخری -معاون هماهنگی امور
عمرانی اس��تاندار ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مدیران
کل ستادی استانداری ،گروهی از مدیران کل دستگاههای اجرایی مرتبط
و مسئولین محلی روستا در بخشداری کالپوش برگزار شد.
در ابت��دا مهندس فالحی ب��ا بیان اینکه تاکنون مبل��غ  46میلیارد ریال
تس��هیالت و مبلغ 22میلیارد ریال بالعوض برای ساخت خانه در شهرک
جدید اختصاص یافته گفت :تعدادی از اهالی روستای حسینآباد تسهیالت
طرح ویژه بهسازی برای ساخت خانه در منطقه رانشی قبل از وقوع زمین
لغزش دریافت کرده بودند که این تسهیالت با پیگیری انجام شده با توجه
به صدور بیمه نامه جهت واحدها مشکل بازپرداخت رفع گردیده است.
س��پس دکتر فخری گفت :بنیاد مس��کن اس��تان بخش زیادی از تعهدهای خود را برای پیگیری س��اخت واحدهای مسکونی در شهرک جدید
عملیاتی کرده اما به دلیل مشکالت اقتصادی و افزایش قیمت مصالح امکان تکمیل خانهها از طرف مردم وجود ندارد که پیگیری اعطای مجدد
تسهیالت و تعیین ساز و کار برای تکمیل واحدهای نیمه تمام در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان سیستان و بلوچستان
نشست مشترک شورای هماهنگی روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترک ش��ورای هماهنگی روابط
عمومیهای دس��تگاههای اجرایی و شورای اطالعرسانی استان با حضور
دکتر ربیعی -س��خنگوی دول��ت ،مهندس موهبتی -اس��تاندار و معاونین
ایش��ان ،مدی��رکل روابط عموم��ی اس��تانداری ،مدیرکل صدا و س��یما و
دبیر ش��ورای اطالعرسانی اس��تان و مدیران و کارشناسان روابط عمومی
دستگاههای استان ،در استانداری برگزار شد.
در ابتدا دکتر ربیعی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا
به س��خنان مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت :امروز هم جنگ است،
اگر آن روز در تمامیت ارضی بود ،امروز در تمامیت ذهنی است .وی ارتقای جایگاه روابط عمومیها و هم افزایی دستگاهها را بسیار مهم عنوان
کرد که در قالب کمیتههای مختلف تخصصی اقتصادی ،فرهنگی و ...الزم است تا شکل گیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد:اگر پیوست رسانهای و اجتماعی کردن پروژهها در سطح کشور مقدور نیست در سطح استانی باید اقدام شود و نقش
صدا و سیما با اهمیت است.
در این نشست مشکل زیرساخت و عدم پوشش شبکه مخابراتی و عدم دسترسی به مخاطب در برخی نقاط استان مطرح شد که دکتر ربیعی،
قول پیگیری و بررسی موضوع را از وزارت ارتباطات داد.
در ادامه مهندس موهبتی گفت :استان در حوزه زیر ساختها مشکل جدی دارد اما تالشها بر این بوده تا به شاخصهای ملی نزدیک شویم.
وی توجه به موضوع حاشیه نشینی و ساخت مسکن برای محرومین به همت بنیاد مسکن را از اقدامهای برجسته در استان عنوان کرد و افزود:
حاصل آن تخصیص تعداد  5000واحد جدید به عنوان تشویقی از سوی سازمان برنامه و بودجه به استان بوده است.

برای روزی فردا اندوهگین مباش پس همانا هر فردایی روزیش میرسد -حضرت محمد(ص)
50

ب��ه گزارش روابط عمومی ،دکتر ش��هریاری -نماینده مردم شهرس��تان
زاهدان در مجلس شورای اسالمی از مناطق مختلف حاشیه شهر زاهدان
که به همت بنیاد مسکن در حال اجراست بازدید و کارهای انجام گرفته را
خوب ارزیابی و بر همکاری دیگر قسمتها نیز تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی ،به تناسب پیشرفت پروژههای اجرایی ،نشست
بررس��ی اقدامهای مشترک طرح ساماندهی حاشیه شهر زاهدان با حضور
مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،شهردار زاهدان و شهرداران
نواحی ،مهندس ش��هنوازی -معاون فرماندار این شهرستان ،رؤسای ستاد
س��اماندهی و س��تادهای معین بنیاد مسکن استان و ش��هرداری زاهدان
برگزار شد.
ابتدا در این نشست ،پس از بررسی فعالیتهای بنیاد مسکن و شهرداری
در بهسازی پهنه شمالی شهر زاهدان ،برای تسریع روند طرح و حمایت از
اهالی این مناطق موارد :کاهش حد نصاب تفکیک از  ۱۲۰مترمربع به ۷۰
مترمربع توسط شهرداری برای کمک به متقاضیان حاشیه شهر ،بخشیدن
کلیه جرایم س��اختمانی به منظور تس��ریع در صدور پروانه ساختمانی در پهنه ش��مالی شهر پس از تعهد نامه کتبی دال بر تخریب واحد مسکونی
فعلی و ...مصوب شد.
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نشست بررسی اقدامهای مشترک طرح ساماندهی حاشیه شهر زاهدان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید نماینده مجلس شورای اسالمی از پروژههای بنیاد مسکن در حاشیه شهر زاهدان

نشست مشترک بنیاد مسکن استان و شورای اسالمی شهر زاهدان

به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترک هماهنگی بنیاد مسکن استان
و شورای اسالمی شهر زاهدان در مورد پروژههای عمرانی در حاشیه شهر
ب��ا حضور مهندس منبتی -مدیرکل و مهندس عدیلی -معاون بازس��ازی
بنیاد مسکن استان ،مهندس پربار -شهردار زاهدان و مهندس شهنوازی-
رئیس شورای شهر برگزار شد.
در ابتدا مهندس منبتی با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مسکن به بیان
موضوعهای مورد نیاز برای بررس��ی در شورا پرداخت .وی افزود :باید در
کنار پرداختن به موضوع حاش��یه ،مراقب بود تا حاشیه شهر دیگری رشد
نکند پس الزم است طراحی و برنامهریزی مناسبی صورت گیرد.
در ادام��ه مهندس عدیلی ،موضوعهای ش��رعی در قال��ب تفاهمنامه و
نشس��تهای مش��ترک با داراالفتاء مکی کام ً
ال هماهنگ ،بررسی و تصمیمگیری شد و نیز با حضور کارشناس و ناظر شرعی در دفاتر ،تسهیالت
به صورت کام ً
ال شرعی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
س��پس مهندس مرادزاده -رئیس س��تاد هماهنگی ساماندهی شهر زاهدان به شیوه اطالعرسانی از جمله استفاده از ظرفیت رسانه ملی ،نشست
با ریش سفیدان و حضور در مساجد پرداخت و در ادامه به تشریح مزایای طرح پرداخت.

کسی که سخنش زیاد گردد اشتباهش فراوان گردد -امام علی(ع)
51

ماهنامه پیام بنیاد مسکن
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همچنین مهندس شهنوازی با بیان مشکالت مناطق حاشیه شهر به اهمیت ساماندهی این مناطق پرداخت و با عنوان طرح ملی از این پروژه،
به بیان مشکالت اجرای این طرح اشاره کرد و از آمادگی شورای شهر برای تسهیل کار خبر داد.
س��پس مهندس پربار به بیان برنامهها و طرحهای در حال اجرا توس��ط ش��هرداری و دیگر دس��تگاههای خصوصی اراضی شهرداری ،خالصه و
مشاعی پرداخت و گفت :مبلغی حدود  8000میلیارد ریال گردش مالی از بابت ساخت و سازها در شهر زاهدان انجام میشود که بسیار با اهمیت
اس��ت .وی مبلغ وامهای بالعوض را با توجه به مش��کالت مالی موجود ناکافی دانس��ت و از آمادگی ش��هرداری برای همکاری در این طرح در
مناطق مربوطه ( 3و  )4خبر داد.
مهندس بیجار -رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل ش��ورای اسالمی شهر زاهدان تسریع کار را مورد تأکید قرار داد و گفت :همه باید پای
کار باشند.
دکتر خوبفکر -رئیس کمیته طرح و برنامه ش��ورای ش��هر زاهدان ،به اهمیت اس��تفاده از گروههای تسهیل گری برای موضوعهای اجتماعی و
معرفی این طرح اش��اره کرد و گفت :الزم اس��ت در قالبی مشخص ش��هرداری و شورا در جریان طراحیهای صورت گرفته از سوی بنیاد مسکن
قرار گیرند.
دکتر الهامی -رییس کمیس��یون خدمات ش��هری شورای اسالمی شهر زاهدان با سپاس از فعالیتهای بنیاد مسکن در حاشیه این شهر ،داشتن
پیوس��ت فرهنگی و اجتماعی را از موضوعهای با اهمیت و اولویتدار عنوان کرد و فعالیت دیگر دس��تگاهها را هم در این قس��مت الزم دانست تا
فقط کار تک بعدی نباشد.

نشست مشترک ستاد ساماندهی سكونتگاههای غیر رسمی شهر زاهدان و دفاتر تسهیل گری

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی ب��ا حضور مهندس مرادزاده -رئیس
ستاد هماهنگی ساماندهی ش��هر زاهدان ،مهندس شمس -راهبر استانی
و مدیران دفاتر تس��هیلگری استان و نیز رؤسای ستادهای معین در بنیاد
مسکن استان ،برگزار شد.
در این نشس��ت ،با توجه به مش��کالت موج��ود ،انتخ��اب اولویتها و
فعالیتهای بنیاد مسکن استان در پهنه شمالی تحسین شد.
در ادامه به بررس��ی ابهامها و پاس��خگویی به پرسش��های مطرح شده
مدیران دفاتر تس��هیلگری پرداخته ش��د و این دفات��ر نیز برای همکاری
همه جانبه با ستادهای معین اعالم آمادگی کردند.
همچنین مقرر شد به منظور پیشبرد اهداف طرح ،کارگروهی متشکل از
دفاتر تسهیلگری ،معتمدین و ستادهای معین به صورت هفتگی تشکیل شود.

خدمت صادقانهای که دعای خالصانه متقاضیان را در روستاها به همراه دارد

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت روز ملی روس��تا و عش��ایر ،یک واحد مسکونی محرومین در روس��تای گراغه ،بخش مرکزی شهرستان
زاهدان به نمایندگی از  500واحد مسکونی قابل افتتاح در شهرستانهای میرجاوه و زاهدان به بهرهبرداری رسید.
گفتنی است مبالغ  400میلیون ریال تسهیالت و  225میلیون ریال بالعوض به متقاضیان پرداخت شده است.

دوره آموزش شناخت آتش و اطفاء حریق

به گزارش روابط عمومی ،دوره آموزش ش��ناخت آتش و اطفاء حریق ،توس��ط س��رهنگ غالمی و با همکاری دفتر آموزش بنیاد مسکن استان
برگزار شد.
این سلسله آموزش ها ،با هدف آشنایی مدیران و کارشناسان از مباحث اطفاء حریق به عنوان یکی از اصول پدافند غیرعامل ،طبقه بندی انواع
آتش ،دس��تگاههای اطفاء ،و در نهایت به حداقل رس��اندن احتمال وقوع هرگونه آتش سوزی در سطح شعب بنیاد مسکن و ستادهای تابعه برگزار
شد.

سه چیز دوستی به بار میآورد (پایبندی به) دین و فروتنی و بخشش -امام صادق(ع)
52

روز روستا در شهرستان خاش

ب��ه گزارش روابط عمومی ،در مراس��می به مناس��بت  ۱۵مهرماه -روز
روستا ،با حضور نماینده مردم شهرستان خاش در مجلس شورای اسالمی،
فرماندار این شهرس��تان ،معاون عمرانی ،گروهی از مدیران دستگاههای
اجرایی شهرستان و مسئوالن محلی ،بهره برداری از پروژه پخش آسفالت
روستای نوشآباد با اعتباری بیش از  9میلیارد و  ۵00میلیون ریال و حجم
 ۹۵۰۰مترمربع ،افتتاح تعداد  ٢٠واحد مس��کونی روستایی با اعتباری بیش
از  12میلیارد ریال در روستای افتخار آباد ،بهره برداری از طرحهای هادی
روستاهای ناصری ،حسینآباد و بیلری در شهرستان خاش و اتمام عملیات
آسفالت  ۳روستا با اعتباری بیش از  45میلیارد ریال هزینه اجرا شده است.
همچنین تاکنون برای تعداد  226روستا تهیه طرح انجام و در  37روستا
طرح هادی اجرا شده است.

شماره  | 180آبان 99

به گ��زارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس منبتی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان با فرماندار شهرستان قصرقند و بختیاری -نماینده بنیاد علوی در
بلوچستان ،دیدار کرد.
در این دیدار ،تفاهمنامهای میان بنیاد مسکن استان و بنیاد علوی منعقد
و مقرر شد اجرای طرح هادی دو روستا و معابر بین روستایی در شهرستان
قصرقند با کمک مالی بنیاد علوی به اتمام برسد .همچنین مقرر شد معابر
واقع در داخل و مابین این دو روس��تا در قالب یک تفاهمنامه طرح هادی،
زیرسازی و آسفالت شود.
در ادام��ه ،مهندس منبتی و بختیاری در پاس��خ به درخواس��ت فرماندار
شهرس��تان قصرقند مبنی بر س��نددار ش��دن خانههای روس��تایی در این
شهرستان ،با اعالم آمادگی برای در اولویت قرار دادن روستاهای باالی  80خانوار ،انجام و اجرای آن را منوط به همراهی مردم عنوان کردند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با فرماندار

ساخت واحد درمانی در روستای حاجیآباد

به گ��زارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس منبتی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان ،مهندس جودی -مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن کشور ،مهندس
صفیپور -قائم مقام مدیرکل و معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان
با باقرنژاد -نماینده خیرین روستای حاجیآباد شهر زاهدان دیدار کردند.
در این دیدار ،درباره موضوع س��اخت واحد درمانی و تأمین اعتبار خیرین
نیکوکار فعال در روستای محروم حاجیآباد واقع در حاشیه شهر زاهدان و
نیز تهیه زمین از سوی بنیاد مسکن بحث و تبادلنظر شد.

برترین شما در ایمان ،خوش اخالقترین شماست -حضرت محمد(ص)
53

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری از پروژهها در روز روستا

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت روز ملی روس��تا و عشایر ،تعداد  ۲۸۳واحد مس��کونی محرومین ۷۶ ،واحد مسکونی بازسازی شده و ۲۰
واحد مسکونی ویژه خانوارهای دارای دو فرزند معلول توسط بنیاد مسکن شهرستان چابهار به بهرهبرداری رسیدند.
همچنین از  8000مترمربع آسفالت روستای سند میرثوبان 9000 ،مترمربع آسفالت روستای سند حمزه و  5600مترمربع آسفالت روستای مزنپاد
بخش مرکزی شهرستان دشتیاری بهرهبرداری شد.

اهداء سند روستایی

به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت روز روستا ،تعداد  ۴۰برگ سند مالکیت به متقاضیان روستاهای جعفرآباد و مچ قاسم شهرستان بمپور در
ایرانشهر و نیز تعداد ۵۰برگ سند موقت زمین روستایی تحویل و واگذاری زمین به روستاییان این روستاها انجام شد.
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ساماندهی سکونتگاههای حاشیه شهرستان چابهار

به گ��زارش رواب��ط عمومی ،نشس��ت هماهنگ��ی با حض��ور مهندس
صفیپ��ور -قائم مقام مدیرکل و رئیس س��تاد هماهنگی س��کونتگاههای
غیررس��می ،معاون عمرانی فرمانداری ویژه و بخشدار مرکزی شهرستان
چابهار ،اعضای ش��ورای شهر و دهیاران روس��تاهای واقع در طرح برگزار
شد.
در این نشس��ت ،پیشرفت پروژههای عمرانی بنیاد مسکن استان در این
مناطق و مشکالت موجود در آن بررسی شد.

بهرهبرداری از واحد مسکونی محرومین

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت روز ملی روس��تا و عشایر ،یک واحد مسکونی در روستای کهن کریم دهستان پسکوه شهرستان سیب و
سوران ،به نمایندگی از  300واحد مسکونی محرومین در فاز یک این شهرستان به بهرهبرداری رسید.
مهندس توکل -مدیر بنیاد مسکن شهرستان سیب و سوران در این مورد گفت :مبلغ تسهیالت این واحدها  400میلیون ریال و نیز مبلغ کمک
بالعوض  250میلیون ریال میباشد که بنیاد مسکن به متقاضیان پرداخت کرده است.

دیدار مهندس منبتی با فرماندار و شهردار

به گزارش روابط عمومی ،مهندس منبتی -مدیرکل و معاون بازس��ازی
بنیاد مس��کن استان و نیز کارشناسان هر دو دستگاه با فرماندار و شهردار
مهرستان دیدار کردند.
در این دیدار مس��ئولین شهرستان مهرستان با بیان مشکالت موجود در
این شهرستان و شهر تازه تأسیس آشار ،خواستار کمکهای کارشناسی و
فنی از سوی بنیاد مسکن شدند.
بنیاد مس��کن استان در شهر آش��ار ،تعداد  84واحد مس��کونی از محل
اعتبارهای بازسازی در دست ساخت دارد که فرماندار شهرستان مهرستان،
متعهد به تأمین و تجهیز تأسیس��ات برقرسانی در این منطقه شد .در این
دیدار توافق ش��د بنیاد مسکن اس��تان برای اعزام نیروهای نقشه بردار به
منظور نقشهبرداری از اراضی شهر آشار و تفکیک زمینهای با کاربری مسکونی اقدام نماید.
در ادامه ،مهندس منبتی آمادگی و همکاری بنیاد مسکن استان را با فرمانداری و شهرداری مهرستان اعالم نمود.

پیش از فرارسیدن زمان مناسب ،در انجام هیچ کاری شتاب نکنید که پشیمان میشوید -امام علی(ع)
54

به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت روز ملی روستا در مراسمی از تعداد  ۷۰واحد مسکونی در چاه علو ،بخش مرکزی و روستای شمس آباد،
اجرای آسفالت روستاهای شمسآباد و دادشاه آباد ،یک واحد مسکونی در روستای هوشک بخش مرکزی شهرستان سراوان بهرهبرداری و تعداد
 ۶۰فقره سند روستایی صادر شد.

اجرای طرح مجتمع خدماتی بین راهی در شهر نصرت آباد

شماره  | 180آبان 99

به گزارش روابط عمومی ،در نشس��تی با حضور مهندس صفیپور -قائم
مقام مدیرکل و معاون مس��کن شهری بنیاد مسکن استان ،دکتر عالمی و
مهندس معتمدینژاد -مش��اورین مدیرکل ،مهندس قیصری -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان زاهدان ،ش��هردار زاهدان ،مهندس گرگیچ -کارشناس
مس��ئول زمین و مهندس عرب -کارش��ناس مس��ئول فنی و برنامهریزی
مسکن شهری اجرای طرح مجتمع خدماتی بین راهی در شهر نصرتآباد
و ابعاد حقوقی و فنی این طرح مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی اس��ت بنیاد مس��کن اس��تان در نظر دارد با همکاری شهرداری
نصرتآباد در زمینی به مس��احت  624مترمرب��ع از اراضی متعلق به بنیاد
مسکن استان ،اقدام به ساخت مجتمع چند منظوره خدماتی نماید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری از پروژههای عمرانی در شهرستان سراوان

آشنایی ناظرین نظام فنی روستایی با حوزه وظایف عملکردی

به گزارش روابط عمومی ،کالس آموزش آنالین «آشنایی ناظرین نظام فنی روستایی با حوزه وظایف عملکردی» برگزار شد.
به منظور توانمندس��ازی مجموعه جدید ناظرین نظام فنی روس��تایی استان و آشنایی بیش��تر آنان با قوانین ،مقررات و سامانههای بنیاد مسکن
و دهیاریها و روابط حاکم بر آنها ،با همکاری دفتر آموزش و توس��عه منابع انس��انی ،معاونت بازس��ازی و دفتر فناوری اطالعات ،دوره «آشنایی
ناظرین نظام فنی روس��تایی با حوزه وظایف عملکردی» توس��ط مهندس نارویی -کارشناس فنی عمران روستایی استان و عضو پیشین شورای
اسالمی شهر زاهدان برگزار شد.

انتقال رسمی اسناد  2.500.000مترمربع از اراضی تحت تملک بنیاد مسکن استان انجام شد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس منبتی -مدیرکل ،مهندس محمد جعفری -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن استان،
مهندس پاکزاد -مدیرکل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری استان و مهندس گرگیچ -مسئول امور زمین ،در دفترخانه رسمی اداره ثبت اسناد و
امالک استان برگزار و پروسه انتقال رسمی اسناد  2.500.000مترمربع از اراضی تحت تملک بنیاد مسکن استان انجام شد.

بازدید از روستاهای بخش جلگه چاه هاشم

به گزارش روابط عمومی ،مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و قائم مقام و
معاون مسکن ش��هری و مهندس شجاعی -فرماندار شهرستان دلگان از
روس��تاهای موتور روش��نی ،موتور زبودی و شهرک حیدرآباد بخش جلگه
چاه هاشم این شهرستان بازدید کردند و در این بازدید طرحهای بازسازی
و مس��کن محرومین در این روستاها و مشکالت موجود با حضور دهیاران
و ساکنین بررسی شد.
گفتنی اس��ت بنیاد مس��کن در روس��تای موتور روش��نی تعداد  ۶۰واحد
مس��کونی از محل اعتبارهای طوفان گونو در سال  ۸۶ساخته و تعداد ۱۴
پرونده جدید نیز درفاز مس��کن  ۲محرومین تش��کیل شده است همچنین

کسی که از خود خواهی بیزار و پاک شد به بزرگی و ارجمندی میرسد -امام صادق(ع)
55

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

روس��تای ش��هرک حیدرآباد تعداد  ۳۵واحد احداثی از محل اعتبارهای طوفان گونو دارد و تعداد  ۱۲پرونده بازس��ازی جدید شناس��ایی و در فاز ۲
مسکن محرومین تشکیل پرونده صورت گرفته است.
بنیاد مس��کن در روس��تای موتور زبودی نیز عالوه بر واحدهای مسکونی احداثی طرح ویژه در سالهای پیش تعداد  ۱۴متقاضی جدید برای فاز
 ۲مسکن محرومین شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده نموده است.

بازدید از روستای جون آباد
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
با فرماندار شهرستان میرجاوه دیدار کرد.
در این دی��دار ،دکتر صباغیان -معاون حقوق��ی و پارلمانی کمیته امداد
کشور ،مهندس صفیپور -قائم مقام مدیرکل و مهندس محمد جعفری-
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،مهندس قیصری -مدیر بنیاد
مس��کن شهرستان زاهدان ،بهریار -مش��اور مدیرکل ،مهندس موهبتی-
نماینده بنیاد مس��کن در شهرس��تان میرج��اوه ،پاکزاد -مع��اون عمرانی
فرماندار شهرس��تان و عب��ادی -مدیرکل کمیته امداد اس��تان نیز حضور
داشتند.
در ابت��دا مهندس منبت��ی همکاری م��ردم را در موضوعهای مختلف با
اهمیت عنوان کرد و در ادامه از استقرار شعبه بنیاد مسکن در شهرستان میرجاوه خبر داد.
سپس فرماندار با برشمردن قابلیتهای شهرستان ،از عبور و حضور زائران کشورهای همسایه 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
جونآباد 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.

بازدید از محلههای حاشیه نشین شهرستان زاهدان
ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،دکتر همتی -ریی��س جمعیت هالل احمر
کش��ور ،معاون عمرانی اس��تاندار ،فرماندار شهرس��تان زاه��دان و معاون
عمران��ی فرمان��دار از روند اجرایی ط��رح نذر آب  3و اج��رای پروژههای
آبرسانی به نقاط محروم فاقد شبکه آبرسانی بازدید کردند.
در این بازدید کارشناس قائم مقام بنیاد مسکن استان ،رؤسا و کارشناسان
س��تاد ساماندهی و معین ،توضیحهایی را در مورد اقدامهای صورت گرفته
و برنامههای آتی بهسازی و ساماندهی این مناطق ارائه دادند.

ساخت دو پارک بازی به مناسبت روز کودک

به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت روز کودک ،بنیاد مسکن استان اقدام به ساخت دو پارک بازی ویژه کودکان در روستای کمب شهرستان
چابهار و روس��تای لکوکج شهرس��تان دش��تیاری نموده همچنین به منظور افزایش فضای نشاط و ش��ادابی ،در اجرای کلیه طرحهای عمرانی در
روستاها و حاشیه شهرهای زاهدان و چابهار و پیشبینی فضاهای بازی کودکان و پاتوق محله برای سالمندان اقدام کرده است.

جز با شکیبایی بر نامالیمات و سختیها ،به آرزویتان نمی رسید -امام صادق(ع)
56

به گزارش روابط عمومی ،در هفته پیشگیری از بالیای طبیعی ،با هدف آشنایی کارکنان با اصول ایمنی و پیشگیری از بروز حوادث حین کار،
نشست آموزشی اصول اطفاء حریق با شرکت کارکنان و ناظرین بنیاد مسکن شهرستانهای سیب و سوران برگزار شد.

بهرهبرداری از واحدهای احداثی بازسازی در روستای چاه الو
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به گ��زارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور فرماندار شهرس��تان
س��راوان ،معاون برنامهریزی فرماندار ،بخش��دار مرکزی ،رییس ش��ورای
شهرستان س��راوان ،رییس ش��ورای بخش و تعدادی از معتمدین محلی،
تعداد  24واحد مسکونی احداثی تکمیل شده از محل اعتبارهای بازسازی
در روستای چاه الو بخش مرکزی شهرستان سراوان به بهرهبرداری رسید
و به متقاضیان روستایی تحویل گردید.
گفتنی است بنیاد مسکن شهرس��تان سراوان در سال جاری تعداد 400
واحد مس��کونی از محل اعتبارهای بازس��ازی و تعداد  450واحد مس��کن
محرومین در سطح روستاهای شهرستان در دست ساخت دارد که تاکنون
از این تعداد  70واحد به بهرهبرداری رسیدهاند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

برگزاری دوره آموزش اصول اطفاء حریق با رویکرد پدافند غیرعامل

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان فارس
بهرهبرداری از تعداد  152واحد مسکونی بازسازی شده در شهرستان خفر با مشارکت بنیاد مسکن

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،بهرهبرداری از تعداد  152واحد مس��کونی
بهس��ازی و بازسازی ش��ده برخوردار از تسهیالت ویژه مناطق روستایی و
وامهای جبران خسارتهای سیل سال گذشته در شهرستان خفر آغاز شد.
مهندس خس��رو جوکار -مدیر بنیاد مسکن شهرستان خفر با بیان اینکه
بنیاد مس��کن برای جبران خسارتهای ناش��ی از سیل ،حوادث و اعطای
تس��هیالت ویژه مقاومسازی و بازس��ازی واحدهای مسکونی روستایی در
کنار مردم اس��ت گفت :در س��ال  98بهس��ازی تعداد  138واحد مسکونی
برخوردار ازتس��هیالت ویژه مس��کن روس��تایی به پایان رس��ید که برای
بهسازی این واحدها مبلغ  82میلیارد و  800میلیون ریال آورده متقاضیان و تسهیالت کم بهره هزینه شده است.
مهندس جوکار افزود :در این شهرستان تعداد  14واحد مسکونی نیز از خسارتهای سیل سال  98آسیبدیده بودند که از تسهیالت و وامهای
بالعوض و کم بهره برخوردار ش��دند و برای ترمیم خس��ارتهای سیل در این واحدهای مسکونی نیز مبلغ  11میلیارد و  760میلیون ریال آورده
متقاضیان و تس��هیالت اعطا و هزینه ش��ده است .وی افزود :بنیاد مسکن توجه ویژهای به رفع مشکالت مردم مناطق محروم و روستایی در این
شهرستان دارد و پیشنهادهایی برای جبران خسارتهای زلزله ارائه داده است.

بهرهبرداری از تعداد  582واحد مسکونی

به گزارش روابط عمومی ،محمدهادی میزان -مدیر بنیاد مسکن شهرستان داراب از افتتاح و بهرهبرداری تعداد  582واحد بازسازی و بهسازی
شده از خسارتهای سیل ،حوادث و برخوردار از تسهیالت طرح ویژه مسکن روستایی در این شهرستان خبر داد.
محمدهادی میزان با اش��اره به حضور مس��تمر بنیاد مسکن در کنار مردم و در شرایط حاد و بحرانی گفت :در یک سال گذشته تعداد  509واحد
مس��کونی برخوردار از تس��هیالت طرح ویژه در این شهرس��تان بازسازی ش��دهاند که برای بازس��ازی آنها مبلغ  305میلیارد و  400میلیون ریال
تس��هیالت کم بهره و آورده متقاضیان هزینه ش��ده است .وی همچنین از بازسازی تعداد  73واحد مسکونی آسیبدیده از سیل و حوادث در این

آنکه خرد ندارد ،دین هم ندارد -حضرت محمد(ص)
57
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شهرس��تان خبر داد و افزود :این واحدها نیز با بهرهگیری از مبلغ  61میلیارد و  320میلیون ریال آورده متقاضیان و تس��هیالت کم بهره ،بهسازی
و بازسازی شدهاند.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان داراب در پایان ،گزارشی از اقدامهای انجام شده در سال  98ارائه داد.

بازسازی تعداد  174واحد مسکونی آسیبدیده از سیل در شهرستان خرامه
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ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،بهرهبرداری از تعداد  169واحد مس��کونی
برخوردار از تس��هیالت ویژه بهسازی و مقاومسازی بافتهای روستایی و
همچنین تعداد  5واحد بازسازی شده از خسارتهای سیل سال گذشته در
شهرستان خرامه آغاز شد.
اصغر ایزدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان خرامه با بیان اینکه بنیاد
مسکن در شرایط سخت و بحرانی سیل و زلزله در کنار مردم است گفت:
با ایجاد ش��رایط دریافت تسهیالت بازسازی تعداد  5واحد خسارتدیده از
سیل س��الهای گذشته در این شهرستان با اس��تفاده از مبلغ  4میلیارد و
 200میلی��ون ریال خودی��اری ،آورده متقاضیان و تس��هیالت اعتباری به
پایان رسید و این واحدها در اختیار متقاضیان قرار گرفتند.
اصغر ایزدی افزود :همچنین با اس��تفاده از مبلغ  101میلیارد و  400میلیون ریال آورده متقاضیان و تس��هیالت کم بهره طرح ویژه ،بازس��ازی
تعداد  169واحد مس��کونی روس��تایی در این شهرستان به پایان رسید .وی در ادامه خواستار استقبال بیشتر روستاییان از تسهیالت اعطایی برای
بازسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی شد.

تعداد سه طرح عمران و توسعه روستایی در شهرستان کازرون به بهرهبرداری رسید

به گزارش روابط عمومی ،قاس��م داوودی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
کازرون از اجرای سه طرح عمران و توسعه روستایی در شهرستان کازرون
همزمان با روز روستا خبر داد.
قاسم داوودی با گرامیداش��ت روز روستا گفت :طرح توسعه در روستای
ج��دول تركی در بخش جره و باالده این شهرس��تان ب��ا اعتباری به مبلغ
 1500میلیون ریال از محل اعتبارهای توازن ،در روستای احمدآباد دریس
در بخش مركزی شهرس��تان 1000 ،مترمربع آس��فالت ادامه محور اصلی
روستا ،با اعتباری به مبلغ  807میلیون ریال از محل اعتبارهای توازن و در
روستای كالنی در بخش مركزی شهرستان نیز 700 ،مترمربع سنگفرش
ادامه محور اصلی روستا ،با اعتباری به مبلغ  1000میلیون ریال از محل اعتبارهای ملی به بهرهبرداری رسیدند.
وی با گرامیداشت روز روستا و نیمه مهر ماه فعالیتها ی جهادی برای رسیدن به توسعه روستایی و توجه به اقتصاد مقاومتی را از اصول اصلی
برنامهریزیها در این حوزه دانست.

روستای کرفت و کارکردهای توسعه روستایی

به گزارش روابط عمومی ،نشست کارشناسی و هماهنگی بررسی مسائل و مشکالت روستای کرفت شهرستان خفر با حضور بخشدار مرکزی،
نماینده شورای بخش ،مدیر بنیاد مسکن شهرستان خفر ،دهیار و تعدادی از معتمدین روستای کرفت در بخشداری مرکزی برگزار شد.
در این نشس��ت خس��رو جوکار -مدیر بنیاد مسکن شهرستان خفر بر لزوم هماهنگی بین نهادها و دس��تگاههای اجرایی برای عملکرد بهتر در
زمینه محرومیتزدایی در مناطق روس��تایی تأکید کرد و گفت :بنیاد مس��کن آمادگی دارد تا در این زمینه از همه نظرهای تش��ویقی و ترغیبی
بهرهگیری کند.
خس��رو جوکار با بیان اینکه توس��عه فرآیند مستمر ،پویا ،درونزا و خودباور است افزود :بیشتر مشکالت روستاییان ،مسایل اقتصادی و اجتماعی

خالص نمودن کار ،از انجامش دشوارتر است -حضرت علی(ع)
58
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است .اصلی ترین مسئله روستاییان مسئله اشتغال و کمی درآمد است.
س��پس بخش��دار مرکزی شهرس��تان خفر با قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن نیز با اشاره به اینکه ما مس��ئولین باید از همه فرصتهای خدمت
اس��تفاده کنیم گفت :با توجه به فرموده رهبر کبیر انقالب حضرت امام(ره) که فرمودند باید مس��تضعفین را در فعالیتهای اقتصادی وارد کنید،
میزان فراهم آوردن مشارکت مردم در فعالیتها یکی از عوامل ارزشگذاری عملکرد مسئولین است.
در این نشست مؤلفه توسعه روستایی در روستای کرفت مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه پس از بحث و تبادلنظر ،به منظور تسریع ساخت و ساز در زمینهای واگذاری بنیاد مسکن و پیگیری مسائل مربوط به روستای کرفت
با توجه به اینکه این روستا شورایی ندارد تعداد شش نفر از معتمدین روستا به عنوان شورایار و مشاورین دهیار روستا انتخاب شدند.

تعداد  2طرح توسعه روستایی همزمان با روز روستا در شهرستان سروستان به بهرهبرداری رسید
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به گزارش روابط عمومی ،غالمرضا منعم -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان سروس��تان از اجرای  2طرح توسعه و عمران روستایی در روستاهای
نظرآباد و طالب بیگی این شهرستان به مناسبت  15مهر ماه روز روستا خبر داد.
غالمرضا منعم گفت :طرح آسفالت معابر در روستای نظرآباد این شهرستان با بهرهگیری از  2میلیارد و  200میلیون ریال اعتبار به بهرهبرداری
رس��ید .وی افزود :همچنین طرح زیرس��ازی کانیو و آسفالت روستای طالب بیگی در این شهرستان با بهرهگیری از  2میلیارد و  700میلیون ریال
اعتبار به بهرهبرداری رسید.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان سروستان بر لزوم شتاب بخشی در اجرای طرحهای عمران و توسعه روستایی تأکید کرد و گفت :بنیاد مسکن با
تأمین اعتبارها و روانسازی اعطای تسهیالت کم بهره بانکی برای زدودن چهره محرومیت زا روستاها تالش میکند.

تعداد  369واحد مسکونی آسیبدیده از سیل و حوادث در شهرستان سپیدان به بهرهبرداری رسید

به گزارش روابط عمومی ،علی ش��یروانی دوس��ت -مدیر بنیاد مسکن شهرستان سپیدان گفت :تعداد  325واحد مسکونی برخوردار از تسهیالت
ویژه مسکن روستایی و تعداد  44واحد مسکونی آسیبدیده از خسارت سیل که اکنون بازسازی آن به پایان رسیده است به بهرهبرداری رسید.
علی ش��یروانی دوس��ت گفت :برای تعداد  325واحد مسکونی برخوردار از تسهیالت ویژه مسکن روستایی مبلغ  19میلیارد و  500میلیون ریال
تس��هیالت کم بهره و همچنین آورده متقاضیان صرف ش��ده است همچنین برای تعداد  44واحد مسکونی آسیبدیده از خسارت مبلغ  36میلیارد
و  960میلیون ریال آورده متقاضیان و تس��هیالت کم بهره برای بازس��ازی و مقاومسازی این واحدها هزینه شده است .وی با بیان اینکه مطالعه
و بررس��ی در زمینه تش��خیص و تعیین نیازمندیهای مسكن محرومان اعم از روس��تایی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشاركت،
همكاری و خودیاری مردم و دستگاههای مختلف از جمله کارکردهای بنیاد مسکن است افزود :بنیاد مسکن در این شهرستان اقدامهای مناسبی
برای تهیه طرح مجتمعهای زیستی و واحدهای مسكونی ارزان قیمت و اجرای آنها انجام داده است.

همزمان با روز روستا تعداد  2پروژه عمران روستایی در شهرستان استهبان به بهرهبرداری رسید

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،محس��ن ابراهیم��ی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان اس��تهبان با گرامیداش��ت  15مهر ماه روز روس��تا از افتتاح و
بهرهبرداری از  2طرح عمران روس��تایی در ش��هرک ش��هید باهنر کردی
خانی و روستای علیآباد شمس این شهرستان خبر داد.
محس��ن ابراهیمی گفت :طرح عمران روس��تایی در شهرك شهید باهنر
(ك��ردی خانی) در بخ��ش رونیز ،با اعتبار  4میلی��ارد و  700میلیون ریال
از مح��ل اعتبارهای توازن منطقهای اجرا ش��ده اس��ت .وی افزود :اجرای
عملیات زیرس��ازی و آسفالت در س��طح  5000مترمربع از این روستا نوید
بخش توسعه و محرومیتزدایی در این منطقه و برخورداری روستاییان از
سهم عادالنه در توسعه است.
مدیر بنیاد مس��کن شهرستان استهبان با بیان اینکه روستای علیآباد شمس شهرستان استهبان از مواهب توسعه روستایی برخوردار شده است
گفت :طرح توسعه در این روستا با اعتباری به مبلغ  3میلیارد ریال از محل اعتبارهای توازن اجرا شده است.

هر که از بدی بیزار و پاک شد ،عزیز میشود -امام صادق(ع)
59
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ابراهیمی در پایان افزود :با بیان اینکه حدود  2400روستای باالی  20خانوار در استان در سالهای اخیر از خدمات قابل توجه توسعه بهرهمند
شدهاند گفت :بخش قابل توجهی از این روستاها در شهرستان استهبان قرار دارند که چرخ توسعه روستایی در آن به حرکت در آمده است.

موفقیت بنیاد مسکن شهرستان استهبان در برگزاری مانور ساعت صفر
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به گزارش روابط عمومی ،مانور س��اعت صفر با هدف سنجش سرعت و
می��زان آمادگی نیروهای امدادی ،خدماتی و رؤس��ای ادارهها با هماهنگی
هالل احمر شهرس��تان اس��تهبان در روس��تای چ��اه دراز بخش مرکزی
شهرس��تان استهبان برگزار شد .نیروهای بنیاد مسکن شهرستان استهبان
با حضور منس��جم و مؤثر در این مانور آمادگی امداد و خدماترس��انی در
شرایط بحرانی را با موفقیت به نمایش گذاشتند.
هدف از اجرای این مانور ارزیابی میزان آمادگی ،توان عملیاتی و امنیتی
دستگاههای عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان به صورت
لحظهای و بدون هیچگونه هماهنگی قبلی ،با حادثه فرضی اجرا میشود.
در این مراسم احمدرضا کمالی -فرماندار شهرستان استهبان گفت :تمام
مس��ئوالن بهویژه دس��تگاههای مرتبط با حوادث غیرمترقبه باید نقاط ضعف و قوت را در هنگام انجام مأموریتها شناسایی کرده و نسبت به رفع
نواقص و تقویت عملکرد مثبت خود اقدام کنند.
کمالی افزود :در اجرای این مانورهیچیک از دستگاهها از برگزاری آن اطالعی نداشتند و در تماس تلفنی با مدیران ،حادثه فرضی اطالعرسانی
شد که تمامی دستگاههای امدادی در حداقل زمان ممکن در محل حاضر شدند.
گفتنی است اعالم ناگهانی و بدون اطالع قبلی به مدیران برای حضور در مکانی خاص با هدف برنامهریزی سریع در مواجهه با بحران فرضی
را مانور ساعت صفر میگویند.
در پایان مهندس ابراهیمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان استهبان نیز با بیان اینکه بنیاد مسکن در همه شرایط ویژه و بحرانی سیل و حوادث
غیرمترقبه آماده امدادرس��انی به روس��تاییان و شهروندان است گفت :در همه شرایط مشابه بنیاد مس��کن نشان داده که حضور مؤثر و مثمر ثمر
داشته است.

کارشناس امور قراردادها و کنترل پروژه بنیاد مسکن استان عنوان کارمند نمونه را به دست آورد

به گزارش روابط عمومی ،سیدمجتبی رضویان -کارشناس امور قراردادها
و کنترل پروژه بنیاد مس��کن اس��تان عنوان کارمند نمونه را به دست آورد
و از سوی عبدالرضا قاسمپور -معاون استاندار مورد تجلیل قرار گرفت.
همچنین محمود عباس��ی -معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان با بیان
اینکه همه نیروهای تالش��گر در بنیاد مس��کن در زم��ره نیروهای نمونه
هس��تند گفت :جنس کار در بنیاد مسکن کار جهادی توأم با ایثار و حضور
به موقع در ش��رایط بحرانی و امداد به ش��هروندان و روس��تاییان است از
این رو میتوان همه نیروهای بنیاد مس��کن را کارمندان و کارکنان نمونه
دانست.
محمود عباس��ی در ادامه از تالشهای سیدمجتبی رضویان -کارشناس
امور قراردادها و کنترل پروژه بنیاد مسکن استان قدردانی و برای همه همکاران آرزوی توفیق کرد.

بهرهبرداری از سه طرح توسعه و عمران روستایی در شهرستان خنج به مناسبت روز روستا

به گزارش روابط عمومی ،همزمان با  15مهر بهرهبرداری از طرحهای توس��عه و عمران در روس��تاهای هنگنویه ،هفتوان و روستای شهرستان
از توابع شهرستان خنج آغاز شد.

تندراه رفتن ،ارزش و درخشش مؤمن را میبرد -حضرت محمد(ص)
60
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احمد عبداللهی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان خنج با گرامیداشت این روز ابراز داشت :اجرای طرح آسفالت در روستای هنگنویه با مبلغ  1میلیارد
و  300میلیون ریال اعتبار انجام شده است.
عبدالهی ادامه داد :طرح توس��عه و عمران روس��تایی در ر وس��تای هفتوان با اعتبارهای قیر رایگان به میزان  1600میلیون ریال و در روس��تای
شهرستان نیز طرح عمران روستایی با اجرای كانال خاكی و اعتباری به مبلغ  1میلیارد و  500میلیون ریال انجام شده است .وی در ادامه بر لزوم
توجه به فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی در روستاها تأکید کرد و گفت :اگر به برنامههای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی در روستاها توجه جدی
شود قطع ًا مهاجرت معكوس از شهرها به روستاها شكل خواهد گرفت.

روستای تادوان و کارکردهای توسعه روستایی با مشارکت بنیاد مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،نشست کارشناسی و هماهنگی ویدئو کنفرانس
با موضوع تصمیمگیری در مورد کاهش حریم تأسیس��ات روستای تادوان
شهرستان خفر و با حضور مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و
گروهی از مسئوالن محلی برگزار شد.
مهن��دس زمانی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با بی��ان اینکه از همه
فرصتها برای توس��عه روس��تایی در شهرس��تان نوبنیاد خفر بهرهگیری
میش��ود گفت :شهرستان خفر از جمله شهرس��تانهای نوبنیاد در استان
است که نمایندگی بنیاد مسکن از همان روزهای اول در آن مستقر و فعال
گردید و این موضوع نوید بخش توسعه و محرومیتزدایی بیشتر است.
مهن��دس زمان��ی با بیان اینکه هر چند در بین ش��هرها ،کالنش��هرها و
ش��هرهای بزرگ در برابر شهرهای متوس��ط و ...نابرابریهایی وجود دارد
افزود :ولی نابرابری و تفاوت در دسترس��ی به امکانات ،خدمات و فرصتها در بین ش��هرها و روس��تاها بس��یار جدی بوده و دارای تفاوت بس��یار
معناداری است .از این رو توسعه روستایی و تأمین سهم عادالنه از توسعه در این مناطق معنایی قابل توجه مییابد.
سپس مهندس حمیدی -سرپرست معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن استان بر لزوم استفاده از ظرفیتهای توسعه روستایی تأکید کرد.
در ادامه کارشناس��ان بنیاد مس��کن اس��تان با مهندس جوکار -سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرستان خفر ،بهمنیان -بخش��دار راهگان و مهندس
نصر -کارشناس فنی شهرستان و دهیار روستا زمینههای توسعه در روستای تادوان را بررسی کردند.

مشارکت بنیاد مسکن در تأمین مسکن مددجویان بخش مرکزی

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی و کارشناس��ی با حضور
مهندس علی اکبر مبین -مدیر بنیاد مسکن شهرستان نی ریز و مهندس
طبری -بخش��دار بخش پش��تکوه این شهرس��تان در مورد طرح مسکن
محرومین و طرحهای بهس��ازی بخش پشتکوه شهرستان نی ریز برگزار
شد.
در ابتدا محس��ن طبری -بخشدار پشتکوه شهرستان نی ریز با یادآوری
آرمانه��ای اصل��ی انقالب و آموزهه��ای معنوی که بنیاد مس��کن بر آن
بنیان نهاد ش��ده است گفت :تأمین مسکن نیازمندان و محرومین از جمله
کارکردهای اصلی بنیاد مسکن است که باید در شرایط کنونی جامعه بیش
از پیش به آن توجه داشت.
محس��ن طبری با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای توسعه روس��تایی در این شهرستان افزود :مخاطب بس��یاری از فعالیتهای توسعه ،خانوارهای
مددجویان و افراد تحت پوشش هستند که بنیاد مسکن در این عرصه در سالهای مختلف خدمات قابل توجهی انجام داده است.
س��پس مهندس علی اکبر مبین گزارش��ی از خدمات برای اعطای تسهیالت روس��تایی در این شهرستان را ارائه داد و گفت :بنیاد مسکن زمینه
اعطای تس��هیالت معیش��تی مس��کن در این شهرس��تان به تعداد  50فقره و به مبلغ  7میلیارد و  500میلیون ریال را فراهم کرده است ،پرداخت

شیفتگی و آزمندی فراوان ،گردآورنده همه عیبها و بدیها است -حضرت علی(ع)
61
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بالعوض حوادث نیز به مبلغ  10میلیارد و  40میلیون ریال و همچنین پرداخت بالعوض معیش��تی به مبلغ  3میلیارد ریال پیگیری ش��ده اس��ت.
این تس��هیالت بیش��تر به خانوارهای تحت پوشش و مددجویان اعطا شده اس��ت .وی در ادامه به بیان عملکرد این نهاد در حوزه واگذاری زمین
هم اش��اره کرد و افزود :در س��الی که گذشت تعداد  225قطعه زمین در مناطق روستایی واگذار شده و نسبت به صدور  530جلد سند مالکیت نیز
اقدام شده است.

گشایشهای تازه برای ایجاد مسکن محرومان در شهرستان اوز با مشارکت بنیاد مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس س��ینا آقایاری -بخش��دار مرکزی شهرس��تان اوز در نشس��ت طرح س��اخت مس��کن محرومان از پشتیبانی
نیکوکاران ابراز خش��نودی کرد و گفت :باید از همه قابلیتها و توان خیرین و نیکوکاران و فرصتهای قانونی برای تأمین مس��کن نیازمندان و
محرومان با مشارکت و همراهی بنیاد مسکن استفاده کرد.
مهندس سینا آقایاری با قدردانی از مهندس بهرام دوستی روشن -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان اوز ،در برپایی نشست مشترک فرمانداری
شهرس��تان ،بهزیس��تی ،دهیاران و کمیته امداد امام(ره) جهت س��اخت خانه برای قش��رهای محروم بهویژه معلوالن ،بر لزوم تالش و هماهنگی
مس��ئوالن در اس��تفاده مطلوب از تسهیالت دولتی تأکید کرد .وی با بیان مشکل کمبود زمین در ساخت و ساز برای قشرهای آسیب پذیر جامعه،
خواستار تالش دهیاران برای جلب نظر نیکوکاران شهرستان شد تا همان گونه که خیراندیشان تاکنون در زمینههای گوناگون نقش پر رنگی در
تأمین نیازهای عمومی جامعه ایفا کردهاند در بخش خانهسازی برای محرومان نیز ورود کنند.
س��پس مهندس بهرام دوس��تی روشن گفت :بنیاد مسکن از زمان تأسیس تالش کرده اس��ت از ظرفیتهای تسهیالتی سازمان خود در زمینه
کمک به تأمین نیاز و خواس��تههای قش��رهای آسیب پذیر به مس��کن اقدامهای الزم را صورت دهد .وی در رابطه با تأمین زمین افزود :متقاضی
باید صاحب زمین باشد و در روستاهایی که بنیاد مسکن زمین داشته باشد آن زمین را با تخفیف  ۲۰درصدی واگذار میکند.
در ادامه محمد معتقدی -کارش��ناس کمیته امداد امام(ره) شهرس��تان الرستان ،با اعالم این که در روزهای آینده کمیته امداد در شهرستان اوز
راهاندازی و مشغول به کار خواهد کرد ،گفت :مددجویان معلول چنان چه زیر پوشش کمیته امداد قرار داشته باشند میتوانند عالوه بر تسهیالت
بنیاد مس��کن از  300میلیون ریال تس��هیالت با بهره  ۴درصد و  250میلیون ریال کمک بالعوض استفاده کنند و این  550میلیون ریال مضاف
بر  800میلیون ریال بنیاد مسکن میباشد.

گشایشهای تازه در زمینه صدور اسناد مالکیت واحدهای شهری و روستایی در شهرستان کازرون

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کارشناس��ی و هماهنگی مدیران بنیاد مس��کن شهرس��تان کازرون ،اداره کل ثبت اس��ناد و اداره اوقاف این
شهرس��تان ،در مورد مس��ائل و مشکالت پیش روی صدور سند متقاضیان در سطح شهرستان و نیز بررس��ی تفاهمنامه همکاری بنیاد مسکن و
اداره ثبت اسناد برگزار شد.
قاسم داوودی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان کازرون با بیان اینکه اعطای اسناد مالکیت در مناطق روستایی و شهرهای زیر  25000نفر جمعیت
با تفاهمنامههای موجود دنبال میش��ود گفت :مطابق مصوبههای برنامههای توس��عه ساالنه تعداد  ۳۵۰هزار جلد سند مالکیت روستایی در کشور
صادر میشود که بخش قابل توجهی از این اسناد به استان و شهرستان کازرون تعلق دارد.
در پایان مدیران اداره ثبت اس��ناد و امالک و اداره اوقاف این شهرس��تان نیز رویکردهای کارشناس��ی و ظرفیتهای قانونی برای صدور اسناد
مالکیت در مناطق روستایی را مطرح کردند.

افتتاح باشگاه ورزشی بنیاد مسکن شهرستان الرستان

به گزارش روابط عمومى ،در مراسمی با حضور مهندس محمدرسول پرورى -معاون مسكن شهرى بنیاد مسكن استان و گروهی از مسئوالن
محلی ،باش��گاه ورزش��ی بنیاد مسکن توسط معاونت مسکن ش��هری بنیاد مسکن استان و مهندس برومند -سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرستان
الرستان افتتاح شد.
این باشگاه که در طبقه اول ساختمان اداری در فضایی به مساحت تقریبی  40مترمربع واقع گردیده با دستگاههای بدنسازی که از طریق اداره
کل بنیاد مسکن استان تأمین شده زمینه پرورش استعدادهای ورزشی همکاران را فراهم کرده است.
مهندس امیر برومند -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرس��تان الرستان در مراسم راهاندازی این باشگاه ورزش��ی گفت :کارکنان دولت باید انگیزه
فعالیت و روحیه نشاط اجتماعی را در محل کار داشته باشند در واقع عقل سالم در تن و بدن سالم است.

سه چیز دشمنی به بار میآورد :دورویی ،غرورو خودپسندی -امام صادق(ع)
62

روستای کمرآباد آرندی مجری نخستین واحد تفاهمنامه مسکن محرومان
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به گ��زارش روابط عمومی ،س��اخت اولین واحد مس��کن محرومین در
روس��تای کمرآباد آرندی در بخش ارژن شهرس��تان شیراز موضوع تحت
تفاهمنامه بنیاد مسکن و سازمان برنامه و بودجه آغاز شد.
مهندس صف شکن -مدیر بنیاد مسکن شهرستان شیراز گفت :در قالب
این طرح تعداد  3500واحد مس��کونی در استان ساخنه میشود که بخش
قابل توجهی از آن به شهرستان شیراز اختصاص دارد.
مهندس مس��عود صف ش��کن در مراس��م عملیات اجرایی س��اخت این
واحد مس��کونی که به صورت نمادین برگزار ش��د با تأکید بر اینکه کمیته
امداد امام(ره) و بنیاد مس��کن در تأمین مس��کن و سرپناه ویژه نیازمندان
و قشرهای آس��یب پذیر مش��ارکت دارند افزود :تأمین  ۳۰۰میلیون ریال
کمک بال عوض و  ۵۰۰میلیون ریال وام و تس��هیالت کم بهره برای این واحدهای مس��کونی اقدامی است که میتواند یک خانواده را با حداقل
امکانات صاحب یک سرپناه مناسب نماید .وی ساخت مسکن برای مددجویان و محرومان جامعه را از آرمانهای اصلی انقالب و نظام اسالمی
و همراستا با اهداف بنیاد مسکن دانست.
همچنین بازدید مش��ترک کارش��ناس بنیاد مسکن شهرستان شیراز و کمیته امداد امام(ره) شهرس��تان از واحدهای مسکونی محرومین و افراد
تحت پوشش كمیته امداد امام(ره) این شهرستان در زمینه اجرای طرح مسکن محرومین انجام شد و ارزیابیهای الزم از چگونگی وضعیت این
خانهها به ثبت رسید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهندس برومند برگزاری مس��ابقات را در نش��اط اجتماعی و برخورد شایسته کارکنان مهم ارزیابی کرد و افزود :ورزش نقش مهمی در سالمت
کارکنان و ارائه خدمات بهتر به مردم دارد .وی در ادامه گفت :توجه به ورزش کارکنان و خانواده کارکنان ضرورت دارد و الزم است همه کارکنان
شهرستان توجه ویژهای به این امر داشته باشند.
س��پس مهندس محمدرس��ول پروری با بیان مطالبی گفت :ضرورت تداوم تحقیقات علمی برای بسترسازی ورزش در جامعه و آثار مثبت آن در
بین اقشار مختلف مردم ،کارکنان و کارمندان و ارتباط نزدیک با دانشگاهها و مراکز علمی احساس میشود.

بهرهبرداری از طرحهای عمران روستایی در شهرستان جهرم و تقدیر از بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،همزمان با فرا رس��یدن روز روستا و عشایر توسط دکتر بهرام
میرآخوری -معاون رییس س��ازمان امور عش��ایر کش��ور چندین ط��رح عمرانی از محل
اعتبارهای ارزش افزوده که توس��ط بنیاد مس��کن شهرس��تان جهرم اج��را گردیده بود به
بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م که با حضور مهدی ش��فیعیان -فرماندار شهرس��تان جهرم ،بخشداران
شهرستان و مسئولین استانی و محلی برگزار شد از همکار بنیاد مسکن این شهرستان در
امور اجرایی قدردانی شد.
بهرام میرآخوری با قدردانی از خدمات بنیاد مس��کن در توس��عه روس��تایی و خدمت به
قش��رهای عش��ایری گفت :با توجه به فراهم ش��دن زیرس��اختها ،هنوز روش سنتی در
بسیاری از مناطق عشایری حاکم است و باید به صورت تدریجی اموری مانند بیمه عشایر
اجرا ش��ود .وی در باره تأمین آب عش��ایر افزود :آب آش��امیدنی س��الم و بهداشتی در ۳۷
میلیون هکتار از مراتعی که در اختیار این قشر قرار دارد پیشبینی و مرمت الزم در بخش
چشمهها برای آبرسانی انجام شده است.
همچنی��ن مه��دی ش��فیعیان -فرمان��دار وی��ژه شهرس��تان جه��رم بر لزوم توس��عه و
محرومیتزدایی در مناطق کم برخوردار شهرس��تان جهرم تأکید کرد و گفت :باید از همه

دانش گنجینههایی است که کلیدهای او پرسش میباشد -حضرت علی(ع)
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ظرفیتهای قانونی در این زمینه استفاده شود.
در ادامه این مراسم صمد کارگرفرد -مدیر بنیاد مسکن شهرستان جهرم مورد قدردانی قرار گرفت.
کارگرفرد همچنین با ارائه گزارشی از روند توسعه روستایی در این شهرستان گفت :بنیاد مسکن در کنار جمعیت روستایی و عشایری قابلیتهای
بالقوه توسعه روستایی را به فعل تبدیل کرده است و در سالهای گذشته خدمات شایان توجهی به جمعیت عشایری و روستایی ارائه داده است.

روستای شول نقش رستم و کارکردهای توسعه در روز روستا
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به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت روز روستا طرح توسعه و عمران روستایی به مبلغ  4میلیارد ریال در روستای شول نقش رستم شهرستان
مرودشت به بهرهبرداری رسید.
محمدصادق حیدری -سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرستان مرودش��ت گفت :طرح عمران و توسعه روستای شول نقش رستم از محل اعتبارهای
قیر رایگان و با آسفالت  7257مترمربع از معابر این روستا کلید خورده است.
حیدری در ادامه افزود :جامعه روس��تایی به رغم همه مش��كالتی كه با آن روبرو اس��ت هنوزبخش عمدهای ازجمعیت مولد را درخود جا داده و
نقش��ی قابل توجه در تأمین امنیت غذایی و تولید ایفا میكند .وی گفت :بس��یاری از روس��تاهای شهرستان مرودشت به نیازهای مصرف بازار در
حدود توانایی خود پاسخ میدهند و با تولید ماده اولیه الزم میتوانند چرخهای صنایع وابسته به بخش كشاورزی را بچرخانند.
سرپرست بنیاد مسکن شهرستان مرودشت افزود :از این رو اقتصاد مقاومتی نیز در روستاها موضوعیت مییابد و نیز برای مقابله با هرنوع تهدید
و فشارهای موجود و احتمالی آینده بسیار مؤثر خواهد بود چرا كه با اقتصاد مقاومتی میتوان در برابر تحریمها ایستادگی كرد.

پرداخت تسهیالت ویژه و کمک بالعوض به مددجویان و خانوارهای کمدرآمد شهرستان جهرم

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی ش��یوه گزینش؛ پرداخت
تس��هیالت طرح وی��ژه و کمک بالعوض ب��رای مددجوی��ان کمیته امداد
امام(ره) ،بهزیستی و خانوارهای کمدرآمد شهرستان جهرم با مشارکت بنیاد
مسکن و با حضور مهدی شفیعیان -فرماندار ویژه شهرستان جهرم و مدیران
بنیاد مسکن ،کمیته امداد امام و بهزیستی این شهرستان برگزار شد.
در ابتدا مهدی ش��فیعیان بر لزوم اس��تفاده از قابلیته��ا و ظرفیتهای
قانونی برای کمک به قش��رهای آس��یب پذیر و مددجوی��ان تأکید کرد و
گفت :بنیاد مس��کن و همه نهادهای برخاسته از متن انقالب در این زمینه
مس��ئولیت دارن��د ت��ا از ظرفیتهای قانون��ی برای کمک به نیازمندان اس��تفاده نمایند .وی با قدردانی از تالشهای بنیاد مس��کن در توس��عه و
محرومیتزدایی افزود :مردم مناطق روستایی از جمله شریف ترین قشرهای اجتماع هستند که شایسته دریافت بهترین خدمات میباشند ،خدمت
به محرومان و نیازمندان فرصتی است که در نظام اسالمی در اختیار مسئوالن قراردارد و باید از این فرصتها به بهترین وجه برای رفع نیازهای
مردم استفاده گردد.
س��پس صمد کارگرفرد -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان جهرم با س��پاس از حمایت و همراهی فرماندار شهرستان جهرم بر آمادگی بنیاد مسکن
برای ارائه خدمات به قشرها و خانوارهای کمدرآمد و محروم جامعه تأکید کرد و گفت :در این زمینه در سالهای مختلف گامهای مؤثری برداشته
شده است.
در پایان مدیران بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) شهرستان جهرم نیز با قدردانی از حمایتهای فرماندار شهرستان و همراهی بنیاد مسکن بر
لزوم استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تأمین مسکن مددجویان و همچنین تأمین نیازهای خانوارهای تحت پوشش تأکید کردند.

گام به گام با طرح مسکن ملی در شهرستان الرستان با مشارکت بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی قرعهکشی طرح اقدام ملی مسکن شهر الر با مشارکت و همراهی بنیاد مسکن برگزار شد ،طرح فاز یک
و قرعهکشی برای تخصیص تعداد  ۱۶۹واحد در اداره کل راه و شهرسازی این شهر برگزار شد.
در این مراسم تعداد  169نفر واجد شرایط طرح مسکن اقدام ملی با قرعهکشی  776نفری برگزیده شدند.

چاره اندیشی پیش از انجام کار ،تو را از پشیمانی آسوده مینماید -حضرت علی(ع)
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نیازمندان تأکید کرد و خواس�تار اقس�اط وامهای پرداختی بنیاد مسکن به جوانان در حداقل ممکن باشد و این پروژه مهم
که آغاز شده مشکل بزرگی از زندگی جوانان را حل خواهد کرد.
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مهندس امیر برومند -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان الرستان گفت :تاکنون در ش��هر الر تعداد  ۹۱۶نفر در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام و
افتتاح حساب داشتهاند و از این تعداد  ۷۷۶نفر واریز وجه داشتهاند.
مهندس برومند افزود :در فاز اول طبق دس��تور العملی که از وزارتخانه ابالغ ش��ده از بین  ۷۷۶نفر با قید قرعه تعداد  ۱۶۹نفر انتخاب میشوند.
وی با بر ش��مردن برخی از امتیازهای مس��کن ملی افزود :این موضوع به
ای��ن معنا نیس��ت که فازهای بعدی انجام نمی ش��وند و ب��ا توجه به قول
مس��اعدی که از مدیرکل بنیاد مسکن استان اخذ شده به تمام کسانی که
وجه واریز کردهاند مسکن ملی تعلق خواهد گرفت.
س��پس صالحی نیا -سرپرست ش��عب بانک مسکن جنوب استان گفت:
در طرح اقدام ملی مسکن ،بانک مسکن مانند طرح مسکن مهر به عنوان
بانک عامل در اجرای این پروژه انتخاب ش��ده و پرداخت تسهیالت با ۱۰
درصد پیشرفت پروژه از طرف بانک قابل پرداخت است.
صالحی نیا افزود :یکی از ش��رایط افتتاح حس��اب این است که فرم (ج)
طرفین سبز باشد به این معنا که تاکنون از تسهیالت بنیاد مسکن استفاده
نکرده باشند.
در ادامه حجتاالسالموالمس�لمین موسوی خرم -امامجمعه شهرستان الرستان بر لزوم اجرای عدالت برای تأمین مسکن
همچنین باقری فرد -مدیركل راه و شهرسازى شهرستان الرستان بر لزوم استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تأمین مسکن نیازمندان در طرح
اقدام ملی تأکید کرد و گفت :با توجه به اینكه زمین هاى جانمایى شده براى این طرح تقریب ًا در یك محدوده است و به دلیل شفافیت در اقدام
دس��تگاه هاى متولى این امر ،مراس��م قرعه كشى فقط برای مشخص شدن مالكین زمین جنب قرارگاه پلیس راه جنوب استان خواهد بود كه در
مرحله اول تعداد  ١٦٩نفر براى این زمین انتخاب خواهند شد.
باقری فرد افزود :على رغم محدودیت زمین هاى مناس��ب در محدوده ش��هر الر ،این اطمینان به مردم داده خواهد شد كه به تمامى افراد واجد
شرایط كه نسبت به واریز وجه اقدام کردهاند در موقعیت هاى مكانى دیگر زمین اختصاص داده شود.

بازدید از طرحهای عمرانی در روستای بیدزرد

به گ��زارش روابط عمومی ،بخش��دار جره باالده شهرس��تان کازرون و
گروهی از کارشناس��ان بنیاد مس��کن این شهرس��تان از اجرای طرحهای
عمرانی بنیاد مسکن در روستای بید زرد بخش جره باالده بازدید کردند.
قاس��م داوودی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان کازرون در این بازدید
گفت :طرحهای توسعه در روس��تای بیدزرد نیز از محل اعتبارهای توازن
سال  98با مبلغ  1500میلیون ریال اجرا شده است.
داوودی همچنین گزارش��ی از طرحهای توس��عه در این شهرستان ارائه
داد و افزود :بنیاد مس��کن در زمینه ساماندهی ساخت و سازهای روستایی
در این شهرس��تان مبادرت به صدور پروانه س��اخت کرده است و در سال
 98تعداد  374فقره پروانه با فعالیت  4دفتر فنی و  30ناظر فعال روستایی
صادر شده است .وی به صدور سند به عنوان یکی از کارکردهای اصلی بنیاد مسکن با مشارکت اداره ثبت اسناد و امالک اشاره کرد و گفت :در
سال  98تعداد  210فقره سند روستایی و نیز  430فقره سند شهری صادر شده است.
همچنین طرح آسفالت روستای جدول ترکی شهرستان کازرون با اعتباری به مبلغ  1میلیارد و  500میلیون ریال اجرا شده است.

مرد در سه چیز معذور نیست :مشورت با خیرخواه ،نرمش با حسود و دوستی با مردم -امام صادق(ع)
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گامهای تازه برای تأمین مسکن مددجویان
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به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت کارشناس��ی و هماهنگ��ی و ارایه
گزارش روند پیگیری جذب تس��هیالت مسکن محرومین با حضور مهدی
ش��فیعیان -معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرس��تان جهرم و تأکید بر
همکاری مستمر ادارههای کمیته امداد امام خمینی(ره) ،بهزیستی و بانک
مسکن با بنیاد مسکن در فرمانداری تشکیل شد.
در ابتدا مهدی شفیعیان در سخنانی به مناسبت روز روستا گفت :روستا،
جامعهای اس��ت که میتوان آغازگری تمدن را از آن دانست و روستاییان
مردمی هس��تند که صدق اعمال و رفتارش��ان ،گستره نعمت را بر آنان وس��عت میدهد .وی تأکید کرد :پس از انقالب اسالمی توجه به روستاها
و توس��عه آن به عنوان ُرکنی پراهمیت در رش��د همه جانبه جامعه مورد توجه مدیران قرار گرفت و ما حصل آن توس��عه زیرس��اختها در مناطق
روستایی و کمتر برخوردار بود.
فرماندار ویژه شهرستان جهرم با توجه به شعار سال مبنی بر«جهش تولید» افزود :آنچه امروز میتواند روستاهای شهرستان جهرم را با توجه به
پتانسیلهای موجود ،به درجه قابل قبولی از ارتقاء و توسعه برساند ،ایجاد درآمد پایدار با استفاده از دانش بومی و تلفیق آن با تکنولوژی روز است.
س��پس صمد کارگردفرد -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان جهرم گزارشی از روند اعطای تس��هیالت و فعالیتهای انجام شده برای ساخت مسکن
مددجویان را ارائه داد و گفت :براس��اس تفاهمنامه بین بنیاد مس��کن و سازمان برنامه و بودجه و با همکاری فرمانداری و سازمانهای مسئول تعداد
 3500واحد مسکن در استان تا پایان سال  99ساخته میشود که بخش قابل توجهی از این مسکن در شهرستان جهرم و ویژه مددجویان خواهد بود.

گشایشهای تازه برای تأمین مسکن مددجویان در شهرستان زرقان با مشارکت بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،در نشس��ت کارشناس��ی و هماهنگی با حضور مهندس هوش��نگ عظیمی -مدیر بنیاد مسکن ،زهرا فالحی -رییس
بهزیس��تی و رییس کمیته امداد شهرس��تان زرقان موضوع مس��کن محرومان و شیوه پرداخت تس��هیالت به قشرهای محروم و مددجویان مورد
بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
در ابتدا هوشنگ عظیمی با بیان اینکه تأمین مسکن مددجویان از جمله اولویتهای بنیاد مسکن است گفت :بنیاد مسکن در این زمینه از هیچ
کوششی دریغ نخواهد نکرد .وی با اشاره به تفاهمنامه موجود بین بنیاد مسکن و سازمان برنامه و بودجه افزود :استان فارس در این زمینه حدود
 3500واحد مسکونی ویژه مددجویان خواهد ساخت و بخش قابل توجهی از این واحدها به شهرستان زرقان اختصاص دارد.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان زرقان ادامه داد :این تفاهمنامه ویژه مددجویان تحت پوش��ش فاقد مسکن و یا دارای مسکن فرسوده ساکن در
روستاها و شهرهای زیر  ۲۵هزار نفر جمعیت انعقاد گردیده است.
عظیمی انعقاد این تفاهمنامه را گامی مهم برای اهداف محرومیتزدایی دولت دانست و یادآور شد :همه معضالت و چالشهای مددجویان در
زمینه ساخت مسکن در این تفاهمنامه از جمله سهم اولیه آورده مددجو ،متراژ زمین برای اخذ پروانه ،تأمین سهم آورده مددجو و بسیاری موارد
دیگر بررسی و مرتفع شده است.

دکتر حمیدی :همه تالشها معطوف به توس��عه روستایی و محرومیتزدایی در مناطق کم برخوردار
استان فارس است

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،دکتر علیرض��ا حمیدی -مع��اون عمران
روستایی بنیاد مس��کن استان در دیدار با سیدکمال پاکفطرت -مدیرکل
امور روستایی و شوراهای استانداری با بررسی راهکارهای انجام کارهای
مشترک و سیاس��تگزاری مشترک در حوزه توس��عه روستایی گفت :همه
تالشها معطوف به توس��عه روس��تایی و محرومیتزدایی در مناطق کم
برخوردار استان فارس است.
دکت��ر حمیدی با بیان اینکه بنیاد مس��کن از هم��ه ظرفیتهای قانونی
برای توس��عه روستایی در اس��تان بهرهگیری میکند افزود :کمک به حل

حلم و بردباری دوست و وزیر مؤمن است -حضرت علی(ع)
66

به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترک هماهنگی و کارشناسی بنیاد
مس��کن شهرس��تان قیر و کارزین و فرمانداری این شهرس��تان با حضور
مهندس محمدرس��ول پروری -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان
به همراه ش��ورای شهر و شهرداری امام ش��هر از توابع بخش مرکزی در
مورد رفع موانع واگذاری زمینهای مس��کونی ش��مال امام شهر و تأمین
مسکن جوانان برگزار شد.
در ابتدا مهندس محمدرس��ول پروری با بیان اینکه از همه فرصتهای
پیش رو از جمله فرصت مس��کن اقدام ملی برای تأمین مسکن قشرهای
مختلف جامعه و قشر جوان و متقاضی مسکن باید استفاده کرد گفت :این
طرح میتواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای جوانان و طبقات و قشرهای
فاقد مسکن باشد .وی درباره حمایتهای دولت از این طرح افزود :حذف قیمت زمین در تولید مسکن کمک شایانی به این طرح کرده است.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان ابراز امیدواری کرد که با همکاری سازمانهایی همچون بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) در
زمینه اعطای تسهیالت ،دهکهای پایینتر جامعه نیز امکان برخورداری از مسکن را در این طرح بیابند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

تسهیل گری بنیاد مسکن برای رفع موانع واگذاری زمین در شمال امام شهر
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مش��کالت بهس��ازی روستاها و بررسی مسایل و مش��کالت تهیه و اجرای طرحهای هادی و عمران روستایی و تأمین اقتصاد و معیشت روستا از
جمله فصلهای مش��ترک اس��ت که بنیاد مسکن با امور روستایی و شوراهای استانداری فارس میتواند در آن به تأمل و هم افزایی برسد .وی با
بیان اینکه  54درصد از روس��تاهای باالی  20خانوار اس��تان از خدمات طرحهای هادی برخوردارند اعالم کرد :اجرای طرحهای هادی به عنوان
س��ند  10س��اله توسعه روستایی در مناطق محروم و کم برخوردار گام اصلی و اساس��ی در زمینه عمران و توسعه روستاها قلمداد میشود و تأثیر
بسزایی در زدودن چهره فقر و محرومیت از روستاها دارد.
سپس سیدکمال پاکفطرت با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن در زمینه توسعه و عمران روستایی گفت :اقدامهای دولت در زمینه تأمین و
توسعه زیرساختهایی همچون آب ،برق ،گاز ،راه و پرداخت تسهیالت اشتغالزایی به روستاییان و عشایر ،تقویت امکانات رفاهی مانند طرحهای
هادی و نوس��ازی خانههای روس��تایی روند توس��عه پایدار روستاهای فارس را شتاب بخشیده اس��ت .وی افزود :هر چند خشکسالیهای پیاپی و
جذابیتهای ش��هری طی س��الهای اخیر زمینهساز مهاجرت روس��تاییان به شهرها شد اما توسعه روستاها س��بب کاهش مهاجرت روستاییان و
افزایش ایجاد اشتغال و میل به زندگی در روستا شده است.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گفت :مهاجرت معکوس و کاهش مهاجرت از روستا به شهر از جمله دستاوردهای قابل توجه در
روستاهای استان بوده است.

مهندس زمانی :روانسازی روند اعطای اسناد مالکیت روستایی گره گشای مشکالت توسعه روستایی است
به گزارش روابط عمومی ،مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان
با سیدمهدی هاشمی -مدیرکل اداره ثبت اسناد و امالک استان دیدار کرد.
در ای��ن دیدار مهندس زمانی بر لزوم روانس��ازی روند اعطای اس��ناد
مالکیت روس��تایی تأکید کرد و گفت :این موضوع گره گش��ای مشکالت
توس��عه روس��تایی اس��ت و عاملی برای ایجاد رونق در معامالت و تأمین
معیش��ت و ایجاد درآمد در مناطق روس��تایی است .وی با ارائه گزارشی از
روند اعطای اسناد مالکیت در استان فارس افزود :صدور اسناد مالکیت در
روس��تاها از جمله اقدامهای انجام شده در زمینه توسعه روستایی است که
موجب قانونمند شدن معامالت ملکی ،ایجاد درآمد و تأمین معیشت برای
روستاییان و ...شده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گفت :تاکنون تعداد  277هزار و  268جلد س��ند مالکیت واحدهای روستایی در استان با همکاری ادارههای ثبت

راستی روزی را فراهم میآورد و خیانت تهیدستی را -حضرت محمد(ص)
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اس��ناد و امالک این اس��تان صادر شده است ،شاخص صدور سند مالکیت واحدهای روستایی در این استان  68/3درصد است که فراتر از متوسط
کشوری میباشد.
سپس سیدمهدی هاشمی با بیان مطالبی گفت :روند صدور اسناد مالکیت در مناطق مختلف استان شتاب قابل توجهی گرفته است .وی با اشاره
به صدور نزدیک به تعداد  112000سند مالکیت کاداستری طی شش ماهه نخست سال جاری در ادارههای تابعه ثبتی این استان افزود :در این
زمینه رشد  9درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را شاهد میباشیم.
مدیرکل اداره ثبت اس��ناد و امالک اس��تان گفت :در ش��ش ماهه ابتدایی سال  98تعداد  102789س��ند مالکیت کاداستری در این استان صادر
شده است.
همچنین مقرر شد در مورد تفاهمنامه اداره ثبت اسناد و امالک و بنیاد مسکن با موضوع تبدیل اسناد دفترچهای به تک برگ و استفاده از نقشه
برداران با کد کاربری پیگیریهای الزم صورت پذیرد و تا پایان آذرماه س��ال جاری تعهدهای ثبت و بنیاد مس��کن در مورد صدور اس��ناد مالکیت
شهری و روستایی با همکاری طرفین به تحقق برسد و مقرر گردید اعتبار سنجی نقشههای برداشتی شمیم در کوتاهترین فرصت در سامانه ثبت
و با معرفی کتبی بنیاد مسکن دارای اعتبار گردد.

شهر گلهدار و قرعهکشی مسکن اقدام ملی با مشارکت بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م قرعهکش��ی تخصی��ص پروژه اقدام
ملی ش��هر گلهدار شهرستان مهر با حضور مهندس محمدرسول پروری-
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان ،نعیمی -سرپرست بنیاد مسکن
شهرس��تان مهر ،نمایندگان فرمانداری ،دادستانی و اداره راه و شهرسازی
شهرستان مهر و برخی مسئوالن محلی در اداره بهداشت مهر برگزار شد.
در ابتدا نعیمی بر لزوم استفاده از ظرفیتهای قانونی در این طرح تأکید
کرد.
س��پس مهندس محمدرس��ول پروری در س��خنانی گف��ت :تاکنون در
ش��هرهای الرس��تان ،اقلید صفا ش��هر ،نورآباد ،نی ریز ،آباده ،ارسنجان،
بوانات ،داراب ،کازرون ،اردکان ،اوز ،خنج ،گله دار ،المرد و گراش مقدمات
ساخت مسکن اقدام ملی فراهم شده است .وی جمع تقاضاهای ثبت شده
در حوزه الرس��تان شامل شهرهای الر ،اوز ،خنج ،گله دار ،المرد و گراش
را نیز  ۵159تقاضا اعالم کرد و افزود :در این حوزه نیز آورده متقاضیان تاکنون مبلغ  ۷۷۰میلیارد و  ۴۷۴میلیون ریال بوده است.
معاون مس��کن ش��هری بنیاد مسکن استان با اش��اره به اینکه از  ۴۰۰هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن حدود  ۱۰۰هزار واحد آن در شهرهای
کمتر از  ۱۰۰هزار نفر ساخته میشود که مسئولیت اجرای آن با بنیاد مسکن است گفت :تالش میشود در سایر شهرهای استان نیز که شرایط
ساخت مسکن ملی فراهم شود در گامهای بعدی اقدامهای ثبت نام و ساخت واحدها آغاز شود.

رفع تصرف اراضی ملی در شهرستانهای داراب و زریندشت و ایجاد امکان توسعه روستایی

به گزارش روابط عمومی ،با حکم قضایی دادس��تان و تخریب برخی مس��تحدثات و رفع تصرف اراضی ملی تصرف ش��ده توسط سود جویان در
شهر دبیران شهرستان زریندشت و در شهرستان داراب امکان توسعه روستایی در این مناطق ایجاد شده است.
همچنین با تخریب و رفع تصرف اراضی فضای سبز تصرف شده توسط سود جویان در روستای خیرآباد از توابع بخش جنت شهرستان داراب
با حکم قضایی دادستان شهرستان داراب و با همکاری مأموران انتظامی بخش جنت این اراضی به منابع ملی و بیت المال بازگشت.بازگشت این
اراضی به منابع ملی و در حریم روستاها زمینه توسعه روستایی را در این مناطق فراهم میکند.
مهندس میزان -مدیر بنیاد مسکن شهرستان داراب با قدردانی از خدمات دستگاه قضایی و انتظامی در رفع اراضی تصرف شده گفت :از جمله
ابزارهای اصلی توسعه روستایی آزاد بودن حریم روستاها برای واگذاری اراضی و بازنگری در طرحهای هادی روستایی است.
مهندس میزان افزود :هر جا حریم روس��تاها مورد تعرض قرار گیرد امکان بازنگری در طرحهای هادی و توس��عه روستاها و واگذاریهای جدید
زمین به متقاضیان دشوار میگردد.

سه چیز مرد را از رسیدن به رتبهها و مقامات عالی باز دارد :کوتاهی همت ،کم چاره اندیشی و
ناتوانی فکر و اندیشه -امام صادق(ع)
68

روستای کریشکی میزبان گرامیداشت روز روستا
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به گزارش روابط عمومی ،مراس��م گرامیداشت روز ملی روستاو عشایر
در روس��تای هدف گردشگری کریش��کی در بخش بیرم با حضور معاون
اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرستان الرس��تان ،معاون عمرانی فرمانداری
وبخشداران بخش بیرم و صحرای باغ برگزار شد.
جلیل حس��نی -فرماندار ویژه شهرستان الرستان در سخنانی با اشاره به
اینکه مردم ولی نعمتان ما هس��تند و باید مش��کالت آنها را شنید ،گفت:
وظیفه مس��ئوالن رفتن به بخشها ،روستاها و خدمت مردم رسیدن برای
شنیدن دردها و مشکالت و تالش برای رفع آنها است.
حسنی ادامه داد :اینگونه ارتباطات موجب همدلی ،انسجام ملی ،تحکیم
مبانی انقالب و اعتقاد مردم به نظام جمهوری اسالمی میشود و همچنین
در این نشستها اعتماد مردم به دولت و نظام افزایش مییابد .وی بر خدمت صادقانه مسئوالن به مردم بهویژه دستگاه خدمترسانی تأکید کرد
و افزود :خدمت به مردم جز وظایف مسئوالن است ،بنابراین خدمت صادقانه و بیمنت باید سرلوحه و اولویت کاری قرار گیرد.
سپس مهندس برومند -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان الرستان بر لزوم توسعه روستایی و محرومیتزدایی از مناطق کم برخوردار تأکید کرد
و گفت :روستای کریشکی از جمله مناطق اولویتدار در شهرستان الرستان برای توسعه گردشگری روستایی است.
مهندس امیر برومند با بیان اینکه کریشکی از روستاهای نمونه شهرستان الرستان است افزود :در سالهای گذشته این روستا به عنوان روستای
نمونه شهرس��تان الرس��تان انتخاب شده اس��ت .از نظر امکانات رفاهی ،تفریحی و گردشی نیز به عنوان واحد نمونه و روستای نمونه گردشگری
برگزیده شده است.
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در پایان مهرداد کاوه -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان زریندشت گفت :تصرف اراضی حاشیه روستاها در واقع ایجاد محدودیت برای توسعه
روستایی است همه باید حریم روستا را به رسمیت بشناسند و به قانون در این زمینه پایبند باشند.

آمادگی نهادهای مسئول شهرستان استهبان برای رفع تصرف از اراضی دهستان خیر

به گزارش روابط عمومی ،مهندس محسن ابراهیمی -مدیر بنیاد مسکن
شهرستان استهبان ،سرهنگ اکبرپور -فرماندهی انتظامی این شهرستان
و مهندس علیش��اهی -رئیس منابع طبیعی از ارضی ملی در دهستان خیر
بخ��ش رونیز بازدی��د کردند و هماهنگی الزم ب��رای برخورد با متصرفین
اراضی در این منطقه به عمل آمد.
در این بازدید مهندس ابراهیمی تصرف اراضی در حاشیه روستاها را عاملی
برای کند ش��دن فرایند توسعه روستایی دانست و گفت :توسعه روستایی در
قالب اجرای طرحهای هادی شکل میگیرد و تصرف عدوانی اراضی موجب
میشود محدودیتهای زیادی در راه اجرای طرحهای توسعه روستایی ایجاد
گردد .وی با قدردانی از مسئوالن قضایی و انتظامی در این شهرستان خاطر
نشان کرد :همکاری بین بخشی با حضور نهادهای مسئول میتواند شتاب بخش رفع تصرف از اراضی حاشیه روستاها باشد.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان استهبان در ادامه افزود :با ساخت و سازهای غیرمجاز و ایجاد مستحدثات خارج از طرحهای هادی در حریم شهرها
و روستاها باید برخورد قانونی شود.
س��پس س��رهنگ اکبرپور و مهندس علیش��اهی با بی��ان آمادگی برای اجرای قانون و برخ��ورد با متخلفان در چهارچوب قانون یاد آور ش��دند:
دس��تگاههای اجرایی با همکاری دس��تگاههای امنیتی و قضایی باید با اقدامهای پیش��گیرانه از بروز تخلفات بهویژه در حاشیه شهرها و روستاها
جلوگیری کنند .صیانت از اراضی ملی ،منابع طبیعی و جلوگیری از تصرف و تخریب غیرقانونی این اراضی در حاش��یه ش��هرها و روستاها باید در
اولویت قرار گیرند.

با فریب و نیرنگ کار مکن پس همانا آن صفت فرو مایگان است -حضرت علی(ع)
69
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تعداد  215واحد مسکن بهسازی و بازسازی شده روستایی در شهرستان سروستان به بهرهبرداری رسید
به گزارش روابط عمومی ،غالمرضا منعم -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان سروستان از افتتاح و بهرهبرداری از تعداد  215واحد مسکن بهسازی
و بازس��ازی ش��ده روستایی در این شهرستان خبر داد و گفت :تعداد  200واحد روستایی با برخورداری از تسهیالت طرح ویژه مسکن روستایی در
این شهرستان بهسازی و تعداد  15روستای خسارتدیده از سیل نیز بازسازی شدند و در اختیار مالکان آن قرار گرفتند.
غالمرضا منعم با اش��اره به نقش بنیاد مس��کن دراعطای تسهیالت بهسازی مسکن روس��تایی افزود :برای بهسازی تعداد  200واحد مسکونی
روس��تایی با بهرهگیری از تس��هیالت ویژه  120میلیارد ریال از محل تس��هیالت این طرح و آورده متقاضیان هزینه ش��ده است ،در این حوزه از
 60میلیارد ریال تس��هیالت ویژه و به همین مقدار نیز آورده متقاضیان اس��تفاده ش��ده اس��ت .وی در ادامه به بازس��ازی تعداد  15واحد روستایی
خسارتدیده از سیل اشاره کرد و گفت :همچنین با بهرهگیری از  12میلیارد و  600میلیون ریال تسهیالت ویژه و آورده متقاضیان این واحدهای
مسکونی بازسازی شدند و در اختیار  15خانوار ساکن در مناطق روستایی قرار گرفتند.
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روستای چاه طال و کارکردهای توسعه روستایی

به گزارش روابط عمومی ،بخش��دار مركزی شهرستان خنج ،مدیر بنیاد مسكن
و رؤس��ای ادارههای منابع آب ،آبفای روس��تایی و كارش��ناس جهادكش��اورزی
شهرستان خنج از روستای چاه طال بازدید کردند.
در ابت��دا مهندس عبدالهی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان خنج ب��ا تأكید بر
جلوگیری از خطر احتمالی س��یالب در این روس��تا بر لزوم ایجاد تمهیداتی برای
تفكیك و الحاق أراضی ملی بالمعارض و پیگیری و جذب اعتبار از ش��ركت گاز
برای ترمیم محل عبور تأسیسات گاز در این روستا تأکید کرد.
مهندس احمد عبدالهی در ادامه با بیان اینکه بنیاد مس��کن رویکردهای توسعه
را در روستای چاه طال آغاز کرده است گفت :این روستا در سالهای مختلف در
خطر بروز سیالب قرار داشته است و باید با همکاری نهادهای مسئول عملیات اجرایی طرحهای کنترل سیالب ،بهسازی و توسعه برای کاهش
خطرهای س��یالب در روس��تا اجرا شود .وی با بیان اینکه در روستاهایی که در معرض آبگرفتگی و بروز سیالب هستند باید نهادهای مسئول در
این زمینه پیشبینیهایی برای جلوگیری از بروز خس��ارت کنند گفت :بنیاد مس��کن آمادگی دارد تا با توسعه زیرساختها و سرمایهگذاری بیشتر
برای جبران خسارتهای سیل در این زمینه به کمک روستاییان بشتابد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قزوین
جمالیپور :کمیته عمران و بازسازی روستاهای استان باید تشکیل شود

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست شورای مدیران بنیاد مسکن استان با حضور
جمالیپور -استاندار و مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این نشس��ت جمالیپور گفت :کمیته عمران ،بازسازی و بهسازی روستایی
با دبیری بنیاد مس��کن تش��کیل ش��ود تا زمینه همافزایی و همگرایی در حوزه
آبادانی و محرومیتزدایی از روس��تاهای استان فراهم آید .وی همچنین با بیان
اینکه توس��عه هر کش��ور در گرو توسعه مناطق پاییندس��ت همچون روستاها
اس��ت ،افزود :ب��ا برنامهریزیهایی ک��ه از دهه  80در بحث خدماترس��انی و
محرومیتزدایی روستاها تدوین و اجرایی شد ،شاهد بهبود وضعیت روستاها در
سطح کشور هستیم.
استاندار گفت :اگر به آبادانی و بهبود وضعیت روستاها کمک شود روستاها نیز میتوانند به تولید ثروت و سرمایه کشور کمک شایانی کنند.
جمالیپور ،تدوین س��ند جامع توس��عه روس��تایی اس��تان را از دیگر مأموریتهای کمیته بهسازی و بازسازی روستایی اس��تان دانست و افزود:
این کمیته باید به منظور همافزایی تمام دس��تگاههای اجرایی در حوزه روس��تایی تش��کیل شود تا ظرفیتهای اقتصادی ،فرهنگی ،گردشگری و

از ستیزهجویی بپرهیز زیرا همانا اولش نادانی و پایانش پشیمانی میباشد -حضرت محمد(ص)
70

استاندار خاطرنشان کرد :فعالیتهای بنیاد مسکن استان در طول این سالها بسیار قابل توجه بوده تا جایی که عملکرد
و برنامهریزیهای آن در حوزه بهبود وضعیت روستاهای استان به مهاجرت معکوس از شهرها به روستا منجر شده است.

جمالیپور در پایان تصریح کرد :متأسفانه امروز کشور به دلیل بیتوجهی به آبادانی روستاها و ارائه نشدن خدمات مطلوب به آنها با چالشی به
نام حاشیهنشینی و افزایش معضالت و آسیبهای اجتماعی روبه رو شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

کش��اورزی روستاهای استان مطابق سند آمایش س��رزمینی روستایی قابل ارزیابی و شناسایی باشد .وی ادامه داد :تنها در صورت آگاهی از تمام
ظرفیت روستاهای استان میتوان آنها را به سمت توسعه پایدار هدایت کرد و برنامهریزی مدونی را برای ارتقا و توسعه آنها تدوین و اجرایی نمود.

کلنگ آغاز عملیات اجرایی تعداد  92واحد مسکونی اقدام ملی مسکن در بویین زهرا به زمین زده شد
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور عباس��پور -نماینده
مردم شهرستانهای بوئین زهرا ،آوج و آبگرم در مجلس شورای اسالمی،
رضوانی -امامجمعه شهرس��تان بویین زه��را ،مهندس گونجی -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان ،مطبوعی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بوئین زهرا
و دکتر غیاثوند -ش��هردار بوئین زهرا ،کلنگ آغاز عملیات س��اخت تعداد
 ۹۲واحد مس��کونی اقدام ملی مس��کن در بویین زهرا ،به عنوان نخستین
مجتمع این طرح ملی در این شهرستان به زمین زده شد.
در این مراس��م مهندس گونجی با بی��ان مطالبی گفت :همزمان با آغاز
ط��رح اقدام ملی مس��کن ،تعداد  ۷۲۶متقاضی در شهرس��تان بویین زهرا
اق��دام به ثبت نام کردند که از این تعداد ۳۱۵ ،نفر دارای ش��رایط دریافت
مسکن تشخیص داده شدند و نیز تاکنون  ۷۷متقاضی اقدام به واریز وجه اولیه کردند .وی ادامه داد :در همین زمینه و با هماهنگی اداره کل راه
و شهرسازی استان ۲۳ ،قطعه زمین  ۱۹۰متری برای ساخت تعداد  ۹۲واحد مسکونی در این شهرستان تعیین و به بنیاد مسکن تحویل داده شد.
سپس عباسپور با اشاره به واگذاری بخش عمدهای از عملیات اجرایی این طرح به بنیاد مسکن در سطح کشور و شهرهای زیر  25000نفر گفت:
با توجه به خدمات شایسته و مؤثر این نهاد در عرصه محرومیتزدایی در ساخت مسکن محرومین و اقدامهای عمرانی گسترده در سطح روستاها
و نیز حضور به موقع در بروز حوادث قهری و بازسازی موفق مناطق سانحهدیده توسط این نهاد ،امید میرود این طرح نیز دارای سرانجام خوب
و برکات مؤثری باشد .وی این نهاد را یادگار امام(ره) دانست که همچنان به رغم تمامی مشکالت در کنار مردم و محرومان است.
نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی گفت :تعداد  9481واحد مس��کونی در طرح اقدام ملی مسکن برای استان قزوین پیشبینی شده که عملیات
ساخت این پروژه در شهرهای زیر  ۱۰۰هزار نفر جمعیت بر عهده بنیاد مسکن گذاشته شده است.

مهندس گونجی :مددجویان و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) خانهدار میشوند

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس اصغر گونجی -مدیرکل بنیاد مسکن
استان در نشس��ت مش��ترک با حق گویان -مدیرکل کمیته امداد امام(ره)
اس��تان گفت :در پی س��فر معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان برنامه و
بودجه کش��ور به استان و انعقاد تفاهمنامه با استانداری برنامه ساخت تعداد
 2000واحد مسکن برای نیازمندان در استان قزوین تدوین شده است.
مهن��دس گونجی ادامه داد :به منظ��ور اجرای این تفاهمنامه ،مبلغ ۳0۰
میلیون ریال کمک بالعوض و  ۵0۰میلیون ریال وام بانکی اعطاء میشود
تا بتوانیم مددجویان کمیته امداد و س��ایر نیازمندان فاقد مسکن را خانهدار
کنیم .وی افزود :تاکنون بخشی از نیازمندان واجد شرایط شناسایی شدهاند
و بقیه این افراد نیز براساس سازوکارهای پیشبینی شده و ضوابط جاری در ادارههای بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) انتخاب میشوند.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان اظهار کرد :برای کاهش هزینه ،نقشههای این واحدهای مس��کونی به صورت مشخص تعیین و پس از دریافت
تأییدیه ،آماده اجرا هستند.

خوشرفتاری فراهم آورنده دوستی میباشد -امام صادق(ع)
71

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهندس گونجی در پایان یادآورش��د :با کنار هم قرار دادن امکانات و توان کمیته امداد امام(ره) ،بنیاد مس��کن و س��ایر دستگاهها میتوانیم این
واحدهای مسکونی را در حداقل زمان ممکن ساخته و هزینه ساخت آن را نیز به میزان قابل توجهی کاهش دهیم.

دیدار مدیران کل بنیاد مسکن و مدیرعامل اداره آب و فاضالب استان
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بنابر گزارش روابط عمومی ،به منظور بررسی همکاریها و شیوه اجرای
بهین��ه پروژهه��ای عمرانی که دارای نقاط مش��ترک اجرای��ی در مناطق
روس��تایی میباش��ند ،مدیران کل بنیاد مسکن اس��تان و مدیرعامل اداره
آب و فاضالب اس��تان به همراه معاونین دو دس��تگاه ب��ا یکدیگر دیدار و
گفتگو کردند.
در این دیدار مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،با اشاره به
اجرای طرحهای هادی روس��تایی و بهس��ازی محیط روستاها بر ضرورت
هماهنگی دس��تگاههای خدمات رس��ان در امور عمرانی در مورد حفظ و
نگهداری پروژههای بهسازی ،ایجاد هم افزایی و هماهنگی در زمان بندی مناسب در ارائه خدمات و عدم تداخل اقدامهای عمرانی تأکید کرد.
مهندس گونجی خاطر نشان کرد :با ایجاد کمیتههای اجرایی مشترک در هر شهرستان و بررسی زمان بندی مناسب میتوان از تخریب و هدر
رفتن منابع اعتباری در این پروژهها جلوگیری کرد.
در ادامه بیرنوندی -مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان با بیان مطالبی گفت :در اس��تان با ارائه خدمات مستمر به بیش از  ۵۲۰هزار نفر
جمعیت روس��تایی هر س��اله اعتبارهای ملی و اس��تانی را برای اجرای طرحها هزینه میکنیم و همچنین برای ایجاد هرگونه همکاری در زمینه
اجرای بهینه پروژهها آمادگی داریم.

دیدار فرماندار با مدیرکل بنیاد مسکن استان

بنابر گزارش روابط عمومی ،احمدپور -فرماندار شهرس��تان آبیک با مهندس
گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ب��ه منظور رایزن��ی در مورد وضعیت
عمرانی و اجرای طرحهای بهس��ازی محیطی در روس��تاهای شهرستان آبیک
دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا احمدپور با اش�اره به ژرف اندیش�ی امام(ره) در تأسیس

بنیاد مس�کن تأکید کرد که اکنون ب�ا توجه نظام مقدس جمهوری
اسلامی و امام(ره) به مناطق محروم ،بنیاد مسکن توانسته است
چهره روس�تاها را دگرگون کند و روس�تاییان در آرامش بیشتری
زندگی کنند .وی در ادامه خواس��تار توجه به توزیع متوازن اعتبارها و اجرای

طرحهای بهسازی محیط روستایی شد و تأکید کرد تا همانند گذشته نظارت مناسبی در امر هزینههای عمرانی صورت پذیرد.
س��پس مهنس گونجی با اش��اره به مس��تعد بودن روستاهای شهرستان آبیک برای توسعه و س��رمایهگذاری تأکید کرد و گفت :این نهاد در امر
عمران و آبادانی این منطقه بر مبنای طرحهای مطالعاتی و اجرایی خود تالش بیشتری خواهد داشت.

مهندس گونجی :شهرداریها برای صدور پروانه جهت اجرای طرح اقدام ملی مسکن همکاری کنند

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در دیدار با ش��هردار در نشس��ت ش��ورای تأمین اس��تان گفت:
ش��هرداریهای اس��تان برای صدور پروانه جهت اجرای عملیات طرح اقدام ملی مسکن با این نهاد همکاریهای الزم را داشته باشند تا در روند
ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی مسکن تسریع گردد.
مهندس گونجی همچنین تصریح کرد :از میان  1455متقاضی ثبت نامکننده طرح اقدام ملی مسکن ،تعداد  ۷۸۱متقاضی حایز شرایط تشخیص
داده شده که از این میان ،تعداد  ۲۶۸متقاضی اقدام به افتتاح حساب و  ۱۸۳متقاضی نیز آورده خود را به حساب واریز کردهاند .وی افزود :در گام
نخست ،اجرای این طرح در هفت شهر آبیک ،بویین زهرا ،بیدستان ،اقبالیه ،اسفرورین ،تاکستان و محمودآباد نمونه انجام میشود.

همانا تمام خوبیها با عقل به دست میآید -حضرت محمد(ص)
72

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قم
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بنابر گ��زارش روابط عمومی ،مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان با رجبی -دادستان شهرستان تاکستان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار مهندس گونجی با ارائه گزارش��ی از روند وضعیت عمومی
پروژههای عمرانی در این نهاد در س��طح اس��تان گفت :کلیه فرایندهای
اجرایی و عمرانی در این نهاد مطابق با دس��تورالعملهای ابالغی از دوایر
ناظر و قانونی بوده اس��ت که مستند بر قوانین موضوعه کشوری و استانی
است و کلیه مراحل توسط دوایر ناظر کنترل میگردد که تاکنون از شرایط
خوبی برخوردار هس��تیم ،زیرا این نهاد یادگار ام��ام(ره) بوده و انتظارها از
آن بسیار باال است و همواره خود را متعهد به رعایت قوانین دانسته ایم.
س��پس رجبی با اش��اره به تعدد وظایف این نه��اد در حوزههای عمرانی
تأکید کرد اجرای صحیح پروژهها و رسیدگی قانونی و دقیق به پروندههای الحاق زمینهای روستایی به طرح هادی روستایی از دعاوی حقوقی
بیم��ورد ،جلوگیری و باعث ایجاد آرامش در روس��تاها و رفاه میگ��ردد .وی تأکید کرد :رعایت قوانین و نظارت در پروژههای عمرانی از اتالف و
بروز انحرافها جلوگیری میکند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

رجبی :رعایت قوانین و نظارت در پروژههای عمرانی از اتالف و بروز انحرافها جلوگیری میکند

دیدار مدیر امور شعب پست بانک با مدیرکل بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حض��ور مهندس بلدی -مدیرکل
و یزدان پناه -معاون پش��تیبانی بنیاد مس��کن استان و سادات -مدیر امور
شعب پست بانک اس��تان به منظور تعامل مناسب و همکاریهای بیشتر
در بنیاد مسکن تشکیل شد.
در ابتدا مهندس بلدی با قدردانی از همکاری پس��ت بانک با بنیاد مسکن،
خدمات این بانک در امر تسهیالت قرضالحسنه را بسیار خوب ارزیابی نمود
و گفت :بنیاد مسکن رسالت مهمی در زمینه تأمین مسکن قشرهای کمدرآمد
و مقاومس��ازی واحدهای مسکونی روستایی بر عهده دارد که در این زمینه با
کمک بانکها توانسته است تسهیالت ویژهای به متقاضیان پرداخت کند.
در ادامه سادات گفت :پست بانک آمادگی کامل برای پرداخت تسهیالت
الزم جهت نوسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی را دارد .وی تأکید کرد :تاکنون همکاریهای بسیار خوبی بین بنیاد مسکن و پست
بانک صورت گرفته است که امیدواریم پس از این نیز شاهد گسترش آن باشیم.

نشست مشترک مدیرکل با مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان
به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حض��ور مهندس بلدی -مدیرکل
و یزدان پناه -معاون پش��تیبانی بنیاد مس��کن اس��تان و زبردستی -مدیر
امور ش��عب بانک کشاورزی استان به منظور همکاریهای بیشتر در بنیاد
مسکن تشکیل شد.
در ابتدا مهندس بلدی با تش��ریح فعالیتهای بنیاد مسکن از همکاری و
مساعدت بانکهای عامل قدردانی نمود و گفت :با توجه به همکاری خوب
بانکهای عامل در اس��تان ،بنیاد مسکن توانسته خدمات عمرانی مطلوبی
در روستاها و ش��هرها ارائه نماید .وی افزود :فعالیتهای بانک کشاورزی

عاقلترین مردم ،با حیاترین آنهاست -حضرت علی(ع)
73

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

برای ارائه خدمات به جامعه هدف بسیار ارزشمند است و باید با تعامل مناسب در زمینه جذب تسهیالت طرح ویژه بازسازی و مقاومسازی مسکن
روستایی ،گامهای مؤثرتری در زمینه پیشرفت و توسعه استان بهویژه تأمین مسکن محرومین و قشرهای آسیب پذیر برداشته شود.
در ادامه زبردس�تی رسیدگی به وضعیت روس�تاییان بهویژه مسکن آنان را مهم دانست و گفت :همدلی و همکاری همه

دستگاهها برای تحقق این هدف الزم است.

برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا و گرامیداشت هفته دفاع مقدس
به گزارش روابط عمومی ،مراس��م پرفیض زیارت عاشورا و گرامیداشت
هفته دف��اع دفاع مقدس با حضور حجتاالسالموالمس��لمین س��یداحمد
میرعمادی -نماینده ولی فقیه و کارکنان بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ای��ن مراس��م حجتاالسالموالمس�لمین میرعم�ادی ب�ا
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گرامیداش�ت هفت�ه دف�اع مق�دس گف�ت :دف�اع مق�دس
بزرگتری�ن روی�داد تاریخی ایران اس�ت زیرا در ط�ول تاریخ
هرگاه به ایران تجاوز و تعدی ش�د بخش�ی از خاک ایران جدا
ش�ده اس�ت اما در دفاع مقدس با رش�ادت رزمندگان یک
وجب از خاک ایران جدا نش�د .وی به پنج خصوصیت اس��تثنایی در

دفاع مقدس اش��اره نمود و افزود :اخالص رزمندگان ،نصرت و امداد الهی،
فرماندهی امام عارف و شجاع ،حضور مردم به عنوان بسیجی و حاکم بودن معنویت در جبههها از ویژگیهای منحصر به فرد دفاع مقدس میباشد.
نماینده ولی فقیه در بنیاد مس��کن اس��تان با اش��اره به اینکه از نظر فرهنگی دفاع مقدس مهم است چرا که امام(ره) فرمود :دفاع مقدس جنگ
اس�لام در برابر کفر بود ،گفت :در دوران دفاع مقدس جبهه ایران جبهه معنویت ،دعا و قرآن بود اما در مقابل جبهه کفر ،جبهه دورویی ،نفاق و
تجاوزگری قرار داشت و امروز ما باید با همان روحیه جبهه فرهنگی انقالب اسالمی را تقویت کنیم.

نشست مشترک مدیرکل با مسئول بسیج سازندگی و کمیته امداد امام(ره)

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس بلدی -مدیرکل و
مال اس��ماعیلی -معاون بازسازی و مس��کن روستایی بنیاد مسکن استان،
س��رهنگ داودآبادی -مس��ئول بسیج س��ازندگی س��پاه قم و جوشقانی-
معاون کمیته امداد امام(ره) در مورد همکاریهای فیمابین سازمان بسیج
س��ازندگی ،کمیته امداد و بنیاد مس��کن برای ساخت مسکن خانوادههای
تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) در بنیاد مسکن تشکیل شد.
در ابتدا مهندس بلدی گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مس��کن ارائه داد و
گفت :این نهاد در محرومیتزدایی و توس��عه روس��تایی یکی از نهادهای
پیشتاز در کشور و استان است و محور عمده فعالیتهای توسعه روستایی
بر محرومیتزدایی و انجام کارهای ماندگار اس��ت .وی افزود :در روستاها
و مناطق محروم که حوزه فعالیت بنیاد مس��کن محس��وب میشود با همکاری دهیاران و شورای اسالمی روستاها و همچنین بخشداران بخشها
با تهیه زمین مناسب میتوان برای نیازمندان با همکاری سایر نهادهای ذیربط و بسیج سازندگی گامهای مؤثر برداشت.
در ادامه سرهنگ داودآبادی با بیان اینکه بنیاد مسکن یکی از نهادهای ارزشمند در خدماترسانی به قشرهای کمدرآمد
جامعه میباشد گفت :بنیاد مسکن استان با ورود به عرصه خدمترسانی در روستاها ،بهویژه مناطق دورافتاده و محروم
به خوبی توانسته در استقرار عدالت اقتصادی ،اجتماعی و نیز توسعه اقتصاد روستایی مؤثر واقع شود.

وی تصریح کرد :اس��تقرار بس��یج س��ازندگی تحت عنوان گروههای جهادی در زمینه اقتصاد مقاومتی بدون ش��ک در امر توسعه و بهینهسازی
مناطق محروم و کم توسعه مؤثر بوده است.

دانش پیشوای خرد است -حضرت محمد(ص)
74
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به گزارش روابط عمومی ،مراسم تودیع و معارفه سرپرست بنیاد مسکن بخش
کهک با حضور مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،شریفی -بخشدار،
رس��ولی -رئیس ش��ورای شهر ،رضایی نسب -ش��هردار ،خلیلی -رئیس شورای
اس�لامی ،دهیاران و اعضای ش��ورای اسالمی روس��تاهای بخش کهک و سایر
مسئولین محلی در بخشداری کهک برگزار شد.
در ابتدا مهندس بلدی با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مسکن در بخش
کهک و نیز با اشاره به سیاستهای بنیاد مسکن برای خانهدار شدن قشر جوان
روس��تایی و فاقد مس��کن در زمینه اهداف کالن بنیاد مسکن و خدماترسانی
به جامعه هدف و خانوادههای ضعیف روس��تایی آمادگی بنیاد مس��کن را برای
هرگونه همکاری با دهیاران و اعضای ش��ورای اس�لامی اعالم کرد .وی همچنین بر لزوم توسعه خدماترسانی به مناطق محروم و کمتر توسعه
یافته تأکید کرد و گفت :وجود سرپناه برای قشر کمدرآمد جامعه همیشه یک ضرورت بوده است پس باید برای قشرهای کمدرآمد جامعه کاری
کرد که راحت تر صاحب خانه شوند.
در ادامه ش��ریفی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن در زمینه توسعه روستایی ،تأمین مسکن شهری و سایر خدمات آن ابراز امیدواری کرد
ک��ه در چارچ��وب وظایف مصوب در زمینه تحقق اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اس�لامی ایران بتوانیم گامهای اساس��ی برای رفع
محرومیت و حل مشکالت جامعه برداریم.
در پایان با قدردانی از تالشهای مهندس مجید عزیزی ،مهندس س��یدمهدی موجانی به عنوان سرپرس��ت جدید بنیاد مس��کن دفتر نمایندگی
در بخش کهک معرفی شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

برگزاری مراسم تودیع و معارفه سرپرست بنیاد مسکن بخش کهک

واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط در روستای خلج آباد

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م قرعهکش��ی زمینهای تملکی بنیاد مسکن
واقع در روس��تای خلجآباد از توابع بخش س��لفچگان با حضور تمیزی -بخشدار
سلفچگان ،علی محمدی -سرپرست دفتر نمایندگی بخش سلفچگان ،نادری-
نماینده حراست بنیاد مسکن اس��تان ،اعضای شورای اسالمی و دهیار روستای
خلجآباد در بخش��داری برگزار شد .در این مراسم تعداد  32قطعه زمین براساس
قرعهکشی مشخص و به متقاضیان واجد شرایط واگذار گردید.
گفتنی اس��ت بنیاد مسکن مطابق قانون س��اماندهی تولید و عرضه مسکن در
روس��تاها ،اقدام به تملک زمین برای واگذاری به متقاضیان واجد شرایط جهت
ساخت مسکن روستایی مینماید که تاکنون تعداد  6100قطعه زمین توسط بنیاد مسکن به روستاییان استان واگذار شده است.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كردستان
افتتاح آسفالت ورودی روستای میانه

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور مهندس قادری -مدیرکل
بنیاد مس��کن استان ،سرهنگ عسگری -فرمانده سپاه شهرستان سنندج،
حجتاالسالموالمس��لمین موس��وی -نماینده ولی فقیه در سپاه سنندج،
بخش��دار و اعضای شورای روستا ،اجرای آس��فالت ورودی روستای میانه
از توابع بخش کالترزان شهرستان سنندج افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا رس��ولی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان س��نندج گزارش��ی از
اقدامهای انجام ش��ده در این روس��تا را ارائه نمود که این اقدامها ش��امل

همانا خردمندان در دنیا پارسایی نمودند و خواهان آخرت گشتهاند -امام موسی کاظم(ع)
75
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اجرای  6000مترمربع آسفالت با اعتبار  3میلیارد ریال بوده است.
در ادامه راس�ت خدیو -بخشدار بخش کالترزان با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن در روستاها گفت :خدمات بنیاد

مسکن در روستاها نمونه بارزی از تعهد و کار جهادی میباشد.

بهرهبرداری از آسفالت معابر روستای یونسآباد
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ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،به مناس��بت  15مهر ماه ،روز ملی روس��تا
و عش��ایر ،با حضور نظری -معاون سیاس��ی فرماندار شهرس��تان سنندج،
مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،اس��فندیاری -بخشدار
حس��ینآباد و مردم محلی اجرای آسفالت معابر روستای یونسآباد از توابع
بخش مرکزی شهرستان سنندج افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا رس��ولی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان س��نندج گزارش��ی از
فعالیتهای انجام شده در این روستا را ارائه نمود .رسولی گفت :اقدامهای
صورت گرفته در این روس��تا ش��امل اج��رای  8000مترمربع آس��فالت با
اعتباری به مبلغ  7میلیارد ریال بوده است.
سپس اسفندیاری با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن در روستاها گفت :خدمات بنیاد مسکن در روستاها نمونه بارزی از تعهد و کار جهادی
بوده و باعث دلگرمی مردم روستا به محل زندگی خودشان شده است.
در ادامه یکهزار و دویس��ت و پنجاهمین جلد س��ند مالکیت روستایی بخش حس��ینآباد به مالک آن اهداء و واحد احداثی خسارتدیده از سیل
سال  98نیز افتتاح شد.
در پایان واحد بوم گردی و گردشگری در روستای امروله واقع در بخش حسینآباد افتتاح و به بهرهبرداری رسید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كهگیلویه و بویراحمد
افتتاح یک واحد مسکن محرومین به نمایندگی از تعداد  200واحد در شهرستان باشت

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت روز روستا یک واحد
مسکونی مسکن محرومین به نمایندگی از تعداد  200واحد در بخش مرکزی
شهرس��تان باشت از توابع استان کهگیلویه و بویر احمد در روستای تلچگاه
توس��ط سیدمسعود حسینی -فرماندار ،مهندس انبازپور -بخشدار مرکزی و
مهندس شیرزاده -سرپرست دفتر نمایندگی بنیاد مسکن شهرستان باشت،
شوراها و دهیار روستا و گروهی از اهالی به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا مهندس شیرزاده با ارائه گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن در
دولت تدبیر و امید گفت :از تعداد  400واحد س��همیه تخصیصی مس��کن
محرومین در شهرس��تان باش��ت تعداد  234واحد مختص بخش مرکزی
بوده که از این تعداد  200واحد در مرحله پی کنی 75 ،واحد در مرحله فنداسیون 60 ،واحد در مرحله اجرای اسکلت قائم و دیوارچینی و تعداد 35
واحد به بهرهبرداری رسیدهاند .وی افزود :روستای تلچگاه در آمار سرشماری  1395دارای  47خانوار با جمعیتی بیش از  178نفر بودکه با خدمات
صورت گرفته توسط این نهاد در روستا بهویژه پرداخت تسهیالت مسکن محرومین تعداد خانوار به  63خانوار افزایش یافته است.
در ادامه حسینی با گرامیداشت این روز بزرگ از تالش و همکاری همه جانبه بخشداران ،دهیاران ،شوراهای اسالمی روستاها و بهویژه عملکرد
خوب بنیاد مس��کن در خدماترس��انی به روستاییان که نتیجه آن مهاجرت معکوس از شهرها به روس��تاها گردیده قدردانی نمود و گفت :جامعه
روستاییان و عشایر برخالف نسبت جمعیتی پایین ،نقش مهمی در امنیت ،اقتصاد و استقالل کشور ایفاد میکنند و به عنوان کانونهای کوچک
تولیدی ،سهم بزرگی در توسعه استانی و ملی دارند .وی همچنین با اعالم آمادگی کامل مجموعه فرمانداری شهرستان به منظور ایجاد تعامل و
ارتباط با بنیاد مس��کن در زمینه پیش��رفت و آبادانی روستاها افزود :فعالیتهای بنیاد مسکن در سطح استان در آبادانی و توسعه روستاها چشمگیر

هیج دانایی همچون چارهاندیشی نیست -حضرت محمد(ص)
76

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گلستان
استاندار سنددار شدن امالک مردم در روستاها را موجب کاهش اختالف و نزاع دانست
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به گزارش روابط عمومی ،مراس��م آغاز عملیات اجرایی طرح صدور س��ند امالک بنیاد علوی در  600روس��تا و  17ش��هر استان با حضور دکتر
حقشناس -استاندار ،مهندس حسینی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و دیگر مسئوالن استانی در روستای قربانآباد آق قال برگزار شد.
در این مراس��م دکتر حقش��ناس گفت :یکی از مبانی اصلی توسعه سنددار بودن دارایی هاست و سنددار شدن امالک مردم موجب کاهش بروز
اختالف ،نزاع و پروندههای قضایی میشود .وی افزود :اسناد میتوانند زمینه دریافت تسهیالت بانکی را فراهم کنند و مردم میتوانند به درستی
از ظرفیت داراییهای خود استفاده کنند و زمینه شکلگیری بنگاههای کشاورزی اقتصادی را در روستاها فراهم آورند.
اس��تاندار ادامه داد :در حال حاضر میزان ثبت اس��ناد در استان  ۲۰درصد باالتر از میانگین کشوری است اما باید تالش کنیم امالک مردم را به
خود مردم واگذار کنیم.
در ادامه حسینی با بیان مطالبی در مورد اهداف اجرای طرح گفت :این اقدام مهم در زمینه منویات رهبر معظم انقالب مبنی بر واگذاری امالک
بنیاد علوی به مردم در زمینه جهش در تولید و حمایت از اقتصاد و معیشت مردم انجام خواهد شد.
گفتنی است در مراسم امضا و آغاز متمرکز عملیات اجرایی طرح صدور سند امالک بنیاد علوی در تعداد  ۶۰۰روستا و  ۱۷شهر استان128000 ،
واحد از  ۲۲۸000مس��کن روس��تایی با جمعیت  ۵۱۲000نفر و همچنین  ۴۰هزار واحد مس��کونی ش��هری با جمعیت  ۱۶۰هزار نفر از این طرح
برخوردار خواهند شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

است و مانع از مهاجرت روستاییان به شهر شده است.
فرماندار شهرستان باشت در پایان از مدیریت و مجموعه همکارانش در بنیاد مسکن قدردانی کرد.

جشن پایان بازسازی واحدهای مسکونی سیل زده در آزادشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م اتمام جش��ن بازس��ازی و نوس��ازی
واحدهای خس��ارتدیده از س��یل با حضور دکتر حقش��ناس -اس��تاندار،
مهندس حس��ینی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و گروهی از مسئولین در
روستای نظرچاقلی شهرستان آزادشهر برگزار شد.
در این مراسم مهندس سیدمحمد حسینی گفت :سیل سال  98خسارت
س��نگینی به تأسیسات روبنایی و واحدهای مس��کونی برخی از شهرها و
روستاهای استان وارد کرد .وی ادامه داد :تعداد  279روستا در استان براثر
س��یل سال گذشته خس��ارت دید که تعیین خس��ارت برای این واحدهای
مسکونی در روستاها انجام شده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان افزود :در قالب  721پروژه کار بازسازی
واحدهای مسکونی و جبران خسارت را در استان پیگیر شد که در فاز نخست تعداد  115پروژه در 105روستا با اعتباری بیش از  200میلیارد ریال
به صورت متمرکز در روستای عطا بهلکه شهرستان آزادشهر به بهرهبرداری رسید که معادل  25درصد اعتبارهای سیل است.
مهندس حس��ینی گفت :در شهرس��تان آزادشهر کار جبران خس��ارت تعداد  1202واحد احداثی و تعمیراتی با اعتباری بیش از  550میلیارد ریال
به پایان رس��ید و اکنون با حضور اس��تاندار آخرین واحد خس��ارتدیده از س��یل در آزادشهر تحویل متقاضی ش��د .وی ادامه داد :با بهرهبرداری از
چهار هزار و چهارصد و سومین واحد مقاومسازی شده توسط بنیاد مسکن در روستای نظرچاقلی شهرستان آزادشهر ،عملیات بازسازی واحدهای
خسارتدیده از سیل در این شهرستان به اتمام رسید.

اتمام بازسازی واحدهای خسارتدیده از سیل در شهرستان آزادشهر

به گزارش روابط عمومی ،استاندار از اتمام بازسازی واحدهای خسارتدیده از سیل در شهرستان آزادشهر خبر داد.
دکتر حقشناس -استاندار در مراسم افتتاح واحدهای مسکونی سیل زده در شهرستان آزادشهر گفت :با بهرهبرداری از تعداد  ۵۹۱واحد ساخته

کسی که خردمند شد به معاش روزانه که نیازش را برآورده سازد قانع است -امام موسی کاظم(ع)
77
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شده در شهرستان آزادشهر ،عملیات بازسازی واحدهای خسارتدیده از سیل در این شهرستان به اتمام رسید.
دکتر حقش��ناس افزود :در س��یل سال گذشته تعداد  1200واحد مسکونی در شهرستان آزادشهر آس��یبدیده بودند که نیمی از آنها صد درصد
تخریبی و نیم دیگر نیازمند بازس��ازی بودند و امروز همه این واحدها به اتمام رس��یدهاند .وی گفت :بیش از  ۴000واحد مس��کونی در شهرستان
آزادشهر توسط بنیاد مسکن مقاومسازی شدهاند.
اس��تاندار در پایان افزود :بهس��ازی روستاها توسط بنیاد مسکن در حال انجام است و بهسازی  ۸روستا در شهرستان آزادشهر مورد بهرهبرداری
قرار گرفت.

آغاز عملیات ساخت تعداد  12خانه عالم و  65واحد مسکونی ویژه ایتام در شهرستان رامیان
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به گزارش روابط عمومی ،عملیات اجرایی ساخت تعداد  ۱۲خانه عالم و
 ۶۵واحد مسکونی ویژه ایتام در شهرستان رامیان آغاز شد.
در مراسمی با حضور دکتر حقشناس -استاندار ،عملیات اجرایی ساخت
تعداد  ۱۲واحد خانه عالم شهرستان رامیان با اعتباری به مبلغ  8میلیارد و
 400میلیون ریال و عملیات متمرکز ساخت تعداد  ۶۵واحد مسکونی ویژه
ایتام تحت پوش��ش سازمان بهزیس��تی و کمیته امداد با اعتبار  65میلیارد
ریال توسط بنیاد مسکن استان آغاز شد.
دکتر حقش��ناس در این مراس��م گفت :تعداد  ۳۰۰روس��تای باالی ۲۰
خانوار در اس��تان وجود دارد که قرار اس��ت در آنها خانه عالم ساخته شود.
وی افزود :در کل کش��ور تعداد  ۲000واحد مس��کونی ویژه ایتام س��اخته
خواهد شد که سهمیه استان گلستان از آن تعداد  ۶۵واحد است و با قول مساعد بنیاد مسکن استان این عدد به  ۷۵واحد افزایش خواهد یافت.
استاندار ادامه داد :این اولین واحد مسکونی ویژه ایتام از مجموع  2000واحد سطح کشور است که کلنگ زنی شده است.

کلنگ اولین واحد مسکونی آسیبدیده در زلزله شهرستان رامیان به زمین زده شد

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور دکتر هادی حقشناس-
استاندار ،مهندس حس��ینی -مدیرکل بنیاد مسکن و مدیران دستگاههای
امدادی استان و شهرس��تان رامیان کلنگ بازسازی اولین واحد مسکونی
آسیبدیده از زلزله در روستای قورچای شهرستان رامیان به زمین زده شد.
سپس دکتر حقشناس از روستای زلزله زده قورچای ،اسکان اضطراری
مردم حادثهدیده و روند امدادرسانی بازدید کرد .وی با حضور در چادرهای
اس��کان اضطراری ،با مردم به گفتگو نشس��ت و مش��کالت آنها را مورد
بررسی قرار داد.
در ادامه مهندس حس��ینی با اش��اره به پرداخت تسهیالت ارزان قیمت
و بالعوض برای بازس��ازی واحدهای مس��کونی خسارتدیده گفت :برای هر واحد مس��کونی ،مبلغ  ۵0۰میلیون ریال تسهیالت با کارمزد کم و
بازپرداخت  ۱۵ساله و ضمانت زنجیرهای ،در نظر گرفته شده است.

بازدید از مناطق زلزله زده شهرستان رامیان

به گزارش روابط عمومی ،دکتر هادی حقش��ناس -اس��تاندار و مهندس حسینی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان از مناطق زلزله زده شهرستان
رامیان بازدید کردند.
در این بازدید دکتر هادی حقش��ناس گفت :تمام خانههای آس��یبدیده در زلزله شهرستان رامیان بیمه هستند و بنیاد مسکن به عنوان دستگاه
متولی برای بازس��ازی خانههای تخریب ش��ده اقدام خواهد کرد .وی در بازدید از مناطق زلزله زده شهرس��تان رامیان افزود :با وقوع زلزله 5/1
ریشتری در این شهرستان نیروهای اورژانس در همان ساعت اول در منطقه زلزله زده حضور یافتند که خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم.

از همنشینی با کسی که از او بر دینت هراسانی ،پرهیز نما -حضرت علی(ع)
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اس��تاندار ادامه داد :خانههای خش��ت و گلی در روستاهای ویرو ،قورچای و الهادی بین  20تا  50درصد آسیب دیدند که عوامل بنیاد مسکن در
محل حادثه حضور یافته و برای جبران خسارت اقدام خواهند کرد.
دکتر حقش��ناس وی یادآور ش��د :با توجه به این حادثه ،مدیریت بحران اس��تان از هوش��یاری الزم برای آمادگی در حوادث احتمالی پیش رو
برخوردار است.
در پایان مهندس حس��ینی با بیان مطالبی گفت :زلزله به تعداد  195واحد مس��کونی در  9روس��تای این شهرستان از  10تا  100درصد خسارت
وارد کرده است که تعداد  124واحد مسکونی نیاز به ساخت مجدد و تعداد  71واحد نیاز به تعمیر دارند.

تعداد  4000واحد مسکونی در شهرستان سیلزده گمیشان تعمیر و ساخته شد
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به گزارش روابط عمومی ،دکتر هادی حقشناس -استاندار در مراسم متمرکز افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژههای هفته دولت در شهرستان
گمیش��ان گفت :به فرموده مقام معظم رهبری زمان مس��ئولیت محدود اما فرصتها نامحدود اس��ت و ش��هید رجایی اگرچه کمتر از یک ماه به
عنوان رئیس جمهور در کشور مسئولیت داشت اما از زمان محدود ،فرصتی بینهایت ایجاد کرد و نام خود را در تاریخ این کشور ماندگار ساخت.
دکتر حقشناس افزود :در سال جاری  ۶۶۱0میلیارد ریال افتتاح و کلنگ زنی در شهرستان گمیشان صورت گرفته که بیش از دو برابر افتتاحها
و کلنگ زنیهای س��ال گذش��ته و بیش از  ۱۵برابر افتتاحها و کلنگ زنیهای سال  ۹۷است .وی گفت :در حالت عادی تعداد  ۳۰۰تا  ۴۰۰واحد
مسکونی سالیانه در شهرستان گمیشان ساخته میشود اما سال گذشته و پس از وقوع سیل با همکاری قابل تقدیر بنیاد مسکن تعداد  4000واحد
مسکونی معادل  ۲۰درصد خانههای شهرستان ،تعمیر و بازسازی شدند.
اس��تاندار در پایان افزود :برای واحدهای مس��کونی میراثی اعتبار بالعوض و تس��هیالت در نظر گرفته شده تا این واحدها به صورت بوم گردی
تعمیر و مرمت شوند و در کنار آنها واحدهای مسکونی الزم برای مالکان ساخته شوند.

پروژههای بنیاد مسکن در شهرستان علیآباد کتول افتتاح شد

به گ��زارش روابط عموم��ی ،افتتاح متمرک��ز پروژههای بنیاد مس��کن
شهرس��تان علیآب��اد کتول در هفته دولت در روس��تای کوچک نظرخانی
برگزار شد.
ای��ن افتتاحیه و کلنگ زنی با حضور نوروزی -نماینده مردم شهرس��تان
علیآباد کتول در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار ،مدیرکل بنیاد مسکن
استان و مسئولین ادارههای شهرستان برگزار شد.
مهندس جعفری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان علیآباد کتول با اشاره به
عملکرد بنیاد مسکن گفت :اجرای طرح هادی در تعداد  ۹روستا با اعتباری
بیش از  44میلیارد ریال ،اجرای زیرسازی و آسفالت معابر روستاها به طول
 114500مترمربع ،اجرای  16650متر جوی و جدول و جابجایی و ساخت
 4700متر شبکه برق بخشی از فعالیتهای بنیاد مسکن در روستاهای این شهرستان است.
در ادامه مهندس حسینی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با سپاس از تالشها و پیگیریهای نماینده مردم شهرستان علیآباد کتول در مجلس
ش��ورای اس�لامی در مورد اختصاص س��همیه قیر رایگان به بنیاد مسکن ،حضور و مشارکت شوراها و دهیاران روستاها با بنیاد مسکن را خواستار
شد و گفت :در سال  ۹۸ ،۹۷با مشارکت دهیاریها  ۹۰هزار مترمربع در تعداد  ۱۹روستای شهرستان زیرسازی و آسفالت شد.

افتتاح پروژههای عمرانی بنیاد مسکن در شهرستان رامیان

به گزارش روابط عمومی ،مهندس احمدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تانهای آزادشهر و رامیان از افتتاح و بهرهبرداری از طرحهای عمرانی
بنیاد مسکن در شهرستان رامیان با  33میلیارد ریال اعتبار خبر داد.
مهندس احمدی در مراسم افتتاح پروژههای هفته دولت شهرستان رامیان گفت :به مناسبت هفته دولت  300واحد مسکونی روستایی با اعتبار
 120میلیارد ریال در این شهرس��تان افتتاح ش��دند .وی افزود :همچنین  19پروژه طرح هادی روستایی شامل زیرسازی و آسفالت ،ساخت کانال،
جدول و پیاده روسازی با اعتبار  30میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.

هیچ پاکدامنی همانند خودداری از گناه نیست -حضرت محمد(ص)
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مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای آزادشهر و رامیان گفت :بازسازی و مقاومسازی تعداد  515واحد مسکونی خسارتدیده از طوفان ،سیل و رانش
( 350واحد تعمیری و  165واحد احداثی) با اعتبار  18میلیارد ریال نیز در روستاهای شهرستان رامیان افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

تعداد  22000واحد مسکونی سیل زده در استان نوسازی و بازسازی شد
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس حسینی -مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :تعداد  22000واحد مسکونی خسارتدیده از سیل سال  98در
استان نوسازی و بازسازی شد.
مهندس حس��ینی در نشس��ت با رئیس س��ازمان مدیریت و برنامهریزی استان با سپاس از تعامل ارزنده بین دس��تگاهی ،بخشی از فعالیتها و
اقدامهای مش��ترک بنیاد مس��کن استان با دفتر امور روستایی را تشریح و بر توسعه این روابط برای برخورداری هر چه بیشتر مردم استان بهویژه
روستاییان تأکید کرد .وی با اشاره به بازسازی واحدهای مسکونی خسارتدیده از سیل که به بیش از  ۲۲000واحد مسکونی خسارت وارد کرده
بود و همچنین اجرای طرح س��اخت  ۳۰۰۰واحد مس��کن محرومین در استان ،از تعامل خوب و ارزنده مدیرکل امور روستایی و دهیاران روستاها
در صدور پروانههای س��اختمانی به صورت رایگان قدردانی کرد و گفت :معتقدم همیش��ه با تعامل و همکاری میتوان کارهای بزرگی را با هدف
برخورداری قشر عظیمی از مردم به مرحله اجرا درآورد.

بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان از بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،رئیس س��ازمان مدیریت و برنامهریزی استان
از حوزههای مختلف بنیاد مسکن استان بازدید کرد.
مهندس قدرت ا ...عابدی -رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
در دی��دار با همکاران حوزههای مختلف بنیاد مس��کن ،هدف از این دیدار
را قدردانی از تالشها و خدمات بنیاد مس��کن بهویژه در س��ال گذشته و
حمای��ت از برنامههای س��ال جاری بنیاد مس��کن در حوزههای عمرانی و
خدمات��ی که بخش عظیمی از جمعیت اس��تان از آن برخوردار میش��وند،
دانست.

مهن�دس عاب�دی در بازدی�د از ح�وزه معاون�ت عم�ران
روس�تایی بر این نکته تأکید کرد که سپردن امور روستاها به
دستگاههایی غیر از بنیاد مسکن کاری اشتباه است چرا که پایه و اساس شکلگیری روستاها ،عمران ،توسعه و پایدارسازی
روستاها ،حتی اشتغال و معیشت روستاییان با خدمات بنیاد مسکن عجین شده است و اکنون شاهد آن هستیم که بنیاد مسکن

در مواقع بحران ،از لحظههای اولیه وقوع تا پایان بازس��ازی در کنار مردم هس��تند .وی با اش��اره به ارتباطات و تعاملهای خوب و گسترده دفتر
مرکزی بنیاد مس��کن کش��ور با سازمان برنامه و بودجه کشور ،س��اخت واحدهای مسکونی برای محرومان که نیازمند ترین قشر جامعه هستند را
حاصل این تعاملها و اعتماد نظام و مسئوالن عالی رتبه کشور به مجموعه بنیاد مسکن دانست.
رئیس س��ازمان مدیریت و برنامهریزی اس��تان با اشاره به وقوع سیالب ویرانگر و فراگیر در سطح کشور و استان گلستان ،تأمین اعتبار به موقع
و تخصیص سریع آن به استانها از جمله استان گلستان ،برنامهریزی دقیق و عملیاتی بنیاد مسکن استان ،تالشهای مجموعه بنیاد مسکن در
اتمام عملیات بازسازی ،ساخت بیش از  7000واحد مسکونی سیل زدگان و به موازات آن ساخت  4واحد مسکونی روستایی دیگر را کاری بزرگ
و مهم در زمینه برخورداری مردم از برکتهای نظام مقدس جمهوری اسالمی دانست که توسط مجموعه بنیاد مسکن به مردم استان عرضه شد.
مهندس عابدی با اش��اره به واگذاری امور مربوط به طرح توس��عه و اش��تغال روس��تاها (موضوع ماده  )27به بنیاد مس��کن ،مطالعات دقیق و
کارشناسی این موضوع را خواستار شد و از اقدامهای انجام شده در این مورد قدردانی کرد.
گفتنی است در ابتدای این دیدار ،مهندس سیدمحمد حسینی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با تشریح فعالیتهای انجام شده و برنامههای بنیاد
مسکن در زمینه برخورداری هر چه بیشتر مردم استان از خدمات این نهاد ،از حمایتهای همه جانبه رئیس و کارکنان مجموعه سازمان مدیریت
و برنامهریزی استان قدردانی و بر ادامه تعاملها با آن سازمان تأکید کرد.

کسی که از عیب خود آگاه گردد به عیبجویی از دیگران نمیپردازد -حضرت علی(ع)
80

آبادانی روس�تاها ،رفع نیاز مسکن مردم بهویژه محرومان که اقدامی خداپسندانه و مهم است متمایز از سایر دستگاهها
دانست و از آمادگی ائمه جمعه و جماعات برای آگاهی بخشی به مردم برای برخورداری بیش از پیش از خدمات مهم و
اثربخش بنیاد مسکن خبر داد.

گفتنی اس��ت در این دیدار در مورد بهرهمندی علما و ائمه جمعه و جماعات از طرحهای مس��کن بنیاد مس��کن اس��تان ،ساخت خانههای عالم
روستایی و ...بحث و تبادلنظر شد.
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس حس��ینی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان
از آمادگی این نهاد جهت س��اخت مسکن ارزان قیمت برای قشرهای مختلف
جامعه خبر داد.
مهندس حسینی در دیدار با حجتاالسالم کیایی مسئول شورای سیاستگزاری
ائمه جمعه اس��تان ،بنیاد مس��کن را یکی از مهمتری��ن یادگارهای امام(ره) در
برط��رف کردن نیازهای اولیه و اساس��ی مردم بهوی��ژه نیازمندان و محرومان
دانست .وی با بیان فعالیتهای بنیاد مسکن ،هدف این نهاد را عمران و آبادانی
روستاها و تأمین اولیه نیازمندان دانست.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان امین مردم بودن ،اعتماد و اعتقاد داشتن مردم
ب��ه امام��ان جمعه و جایگاه عبادی ائمه جمعه در میان مردم را مهم و ارزنده دانس��ت و گفت :ش��ورای سیاس��تگزاری ائم��ه جمعه با ویژگیها و
پتانسیلهای ممتازش میتواند در بهرهمندی مردم بهویژه نیازمندان و محرومان از خدمات بنیاد مسکن مؤثر باشد.
سپس حجتاالسالموالمسلمین کیایی فعالیتهای بنیاد مسکن را به جهت توجه ویژه به محرومان و نیازمندان ،عمران و
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آمادگی بنیاد مسکن استان برای ساخت مسکن ارزان قیمت برای قشرهای مختلف جامعه

اجرای طرح هادی در تعداد  43روستای شهرستان علیآباد کتول

به گزارش روابط عمومی ،مهندس س��یدمحمد حس��ینی -مدیرکل و معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن اس��تان در دیدار با بخشدار مرکزی،
رؤس��ای ش��وراها و دهیاران روستاهای بخش مرکزی شهرس��تان علیآباد کتول گفت :تهیه طرح هادی برای کل  ۶۲روستای باالی  ۲۰خانوار
شهرس��تان و تهیه طرح هادی  9روس��تای زیر  20خانوار ،اجرای طرح هادی در  43روس��تا و اجرای  63پروژه عمرانی و  8پروژه استانی با اعتبار
 62میلیارد ریال از اقدامهای انجام ش��ده در روس��تاهای این شهرستان اس��ت .وی در ادامه گزارشی از اهم فعالیتهای انجام شده در شهرستان
علیآباد کتول را ارائه داد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان نتیجه مش��ارکت و هم افزایی دهیاران با بنیاد مسکن را عمران و آبادانی روستاها و برخورداری مردم دانست و با
بیان اینکه بنیاد مسکن در روند اجرای طرح هادی فقط مجری طرحها است نه تأمینکننده اعتبارهای مورد نیاز ،از دهیاران خواست تا از ظرفیت
نمایندگان و فرمانداران برای جذب اعتبارها و توجه به اجرای طرح هادی و بازنگری طرحهای هادی استفاده کنند.
مهندس حسینی با اشاره به طرح مهم و امیدبخش ساخت تعداد  3000واحد مسکن محرومین در استان ،از مجموعه معاونت عمرانی استانداری
بهویژه مدیرکل دفتر امور روستایی و دهیاران که در مدت معین در بخش صدور پروانه ساختمان رایگان برای جامعه هدف این طرح که از نیازمندان
واقعی جامعه هستند ،قدردانی کرد و ابراز داشت :بنیاد مسکن در سال  ۹۹برای مقاومسازی واحدهای مسکونی در شهرستان علیآباد کتول ،مبلغ
 ۳0۰میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته است .وی در پایان با تأکید بر نقش و تعامل دهیاران با بنیاد مسکن در اجرای پروژههای عمرانی در روستاها،
آگاهی بخشی به مردم در مورد خدمات بنیاد مسکن به اهالی روستاها برای برخورداری هرچه بیشتر مردم از این خدمات را خواستار شد.

تعداد  196خانواده دارای دو فرد معلول در استان گلستان صاحب خانه شدند

به گزارش روابط عمومی ،مدیرکل بنیاد مسکن استان از افتتاح  196واحد مسکونی ویژه خانوادههای دارای دو فرد معلول در استان خبر داد.
حجتاالسالموالمس��لمین ترابی -امامجمعه شهرس��تان گنبد و مهندس حس��ینی -مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان از دو واحد ساخته شده برای
خانوادههای دارای دو فرد معلول شهری بازدید کردند.
مهندس حس��ینی در این بازدید گفت :بنیاد مس��کن با همکاری بنیاد مستضعفان و بهزیستی ،طرح تأمین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو
فرد معلول را در دس��تور کار دارد و تا س��ال گذشته عالوه بر  ۴0۰میلیون ریال تس��هیالت قرضالحسنه ۱۸0 ،میلیون ریال کمک بالعوض هم

خوشا کسی که زیاده بر نیازش را بخشش نماید و از پرگویی خودداری کند -حضرت محمد(ص)
81
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به این خانوادهها پرداخت میکرد .وی افزود :این کمکها در س��ال جدید به  ۵0۰میلیون ریال تس��هیالت و  ۳۶0میلیون ریال کمک بالعوض
افزایش پیدا کرده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان اینکه این نهاد برای ارائه خدمات به خانوادههای دارای دو فرد معلول هیچ محدودیتی ندارد ،از این خانوادهها
خواست برای برخورداری از این خدمات هرچه سریعتر به بنیاد مسکن شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.
گفتنی است در هفته دولت تعداد  ۱۹۶واحد مسکونی خانوادههای دارای دو فرد معلول روستایی با  ۸0میلیارد ریال اعتبار به بهرهبرداری رسیدند.

آمادگی بنیاد مسکن استان گلستان برای تأمین مسکن ویژه بسیجیان
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در دیدار با
فرمانده و معاونین س��پاه نینوای اس��تان از آمادگی این نهاد برای تأمین و
ساخت مسکن ویژه بسیجیان خبر داد.
در این دیدار س��ردار علی ملک ش��اهکوهی مس��کن را از اصلی ترین
نیازهای انسانها دانست و بااشاره به شرایط کنونی جامعه ،نداشتن مسکن
و مش��کالت م��ردم بهویژه جوانان در تأمین مس��کن ب��رای آغاز زندگی
مشترک ،نقش بنیاد مسکن استان در این امر را بسیار مهم دانست .وی با
اشاره به برنامههای بنیاد مسکن استان در تأمین مسکن روستاییان و نیازمندان ،بر ادامه این روند تا رفع محرومیتها تأکید کرد.
فرمانده سپاه نینوا استان با اشاره به همکاری مشترک سپاه و بنیاد مسکن استان در جریان سیل و بازسازی مناطق سیل زده ،از آمادگی سپاه
برای مشارکت و کمک در اجرای طرحهای بنیاد مسکن استان خبر داد.
سپس مهندس حسینی نیز با اشاره به فرمان تاریخی امام(ره) حدود  ۶۰روز از پیروزی انقالب اسالمی ،بنیاد مسکن استان را یک نهاد عمومی تخصصی
در تأمین و ساخت مسکن و عمران و آبادانی روستاها دانست که بازسازی خسارتهای جنگ تحمیلی ،برگ زرینی در کارنامه کاری بنیاد مسکن است.
وی با اشاره به ظرفیت ها ،پتانسیل پرسنلی و ماشین آالتی ،ساخت مسکن ،عمران و آبادانی روستاها را تخصص بنیاد مسکن استان دانست.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در ادامه گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن ارائه داد .سپس طرح تأمین مسکن بسیجیان رونمایی و این طرح را
تشریح کرد.
مهندس حسینی در ادامه از آمادگی بنیاد مسکن استان برای عقد تفاهمنامه با سپاه نینوا استان و رفع مشکل مسکن بسیجیان خبر داد.
در ادامه سرهنگ ملک حسینی -رئیس بسیج سازندگی استان با اشاره به همکاری تنگاتنگ سپاه با بنیاد مسکن استان در سیل ،بنیاد مسکن
استان را از معدود دستگاههای موفق در بحرانها دانست.
س��رهنگ ملک حس��ینی با اشاره به س��اخت واحدهای مسکونی در روستاها گفت :بیش��ک در بحرانها و حوادث غیرمترقبه در روستاها برای
اقدامهای بنیاد مسکن در ساخت مسکن ،واحدهای مسکونی مقاوم در روستاها را به نسبت شهرها بسیار کمتر دانست که باعث افتخار است.
س��پس س��رهنگ جمال لیوانی با اش��اره به تعاملهای بنیاد مسکن و سپاه ،این دو نهاد را در خدمت به مردم پیشتاز دانست و بر همکاری بیش
از پیش سپاه و بنیاد مسکن تأکید کرد.
در پایان س��ردار ملک ش��اهکویی با پیشنهاد مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان مبنی بر عقد تفاهمنامه همکاری مشترک ،دستورهای الزم مبنی بر
تشکیل کارگروه همکاری مشترک را به معاونین خود صادر و ابراز امیدواری کرد این همکاریها موجب خدمت بیش از پیش به مردم استان شود.

 220میلیارد ریال پروژه عمرانی در روستاهای شهرستان بندر ترکمن افتتاح شدند

به گ��زارش روابط عمومی ،مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان بندرترکمن
گفت :پروژههای عمرانی بنیاد مس��کن شهرستان بندر ترکمن با اعتباری
بیش از  ۲۲3میلیارد و  ۲۱0میلیون ریال افتتاح شدند.
مهندس حیدری در افتتاح متمرکز پروژههای بنیاد مسکن شهرستان که
در روس��تای قره سو برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطر شهیدان رجایی
و باهنر و هفته دولت ابراز داشت :به مناسبت هفته دولت تعداد  ۱۹۳واحد
مس��کونی روستایی احداثی بنیاد مس��کن در مناطق سیل زده ۵۲۰ ،واحد

کسی که با دشمنان نشست و برخاست نماید باوقار میشود -حضرت علی(ع)
82

بنیاد مسکن استان گلستان به کمک توسعه ورزش در روستاهای استان آمد
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به گزارش روابط عمومی ،تفاهمنامه همکاری بین بنیاد مس��کن و اداره
کل ورزش و جوانان اس��تان در زمینه توس��عه ورزش و سالنهای ورزشی
روستایی امضا شد.
ای��ن تفاهمنامه در جه��ت تعامل و هم افزایی بین دس��تگاهی پیرامون
تأمین مس��کن جوانان ،قهرمانان ،ورزشکاران و سایر حوزههای همکاری
در زمینههای واگذاری و تأمین زمین جهت توس��عه ورزش و س��النهای
ورزش��ی و غیره به امضاء بنیاد مسکن و اداره کل ورزش و جوانان استان
رسید.
در این دیدار مهندس س��یدمحمد حسینی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
بر آمادگی این نهاد برای تأمین مسکن قشرها و گروههای مختلف بهویژه
جامعه هدف اداره کل ورزش و جوانان که جزو قشرهای با اولویت در بخش مسکن هستند ،تأکید کرد.
همچنین برزمینی -مدیرکل ورزش و جوانان استان با سپاس از ابتکار بنیاد مسکن استان در تأمین مسکن جوانان و ورزشکاران که نیازمندترین
قش��ر به مس��کن هستند ،جامعه هدف اداره کل ورزش و جوانان را جامعهای  ۶۳000نفری از ورزشکاران دانست و گفت :تعداد  ۸۷سازمان مردم
نهاد تحت پوش��ش و حمایت ورزش و جوانان اس��تان نیز با امضاء این تفاهمنامه میتوانند از خدمات ویژه بنیاد مس��کن استان در بخش مسکن
برخوردار شوند که این اتفاق برای اولین بار در سطح کشور ،در استان خواهد افتاد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

تعمیری با اعتباری بیش از  219میلیارد و  ۲۱0میلیون ریال و همچنین اجرای طرح هادی روس��تایی قره س��و با اعتباری بیش از  ۴میلیارد ریال
به بهرهبرداری رسیدند.

هنرمندان صنایع دستی و فعاالن گردشگری استان خانهدار میشوند

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس حس��ینی -مدیرکل بنیاد
مس��کن اس��تان و احمد تجری -مدیرکل میراث فرهنگی ،گردش��گری و صنایع
دس��تی اس��تان برگزار ش��د که در این نشس��ت تفاهمنامهای بین بنیاد مسکن و
ادارهکل میراث فرهنگی ،گردش��گری و صنایع دستی مبنی بر حفظ بافت تاریخی
و باارزش روس��تاهای هدف گردش��گری و تأمین مس��کن هنرمندان حوزه صنایع
دس��تی که در تفاهمنامه امضاء شد و قرار است طرحهای هادی با در نظر گرفتن
ویژگیهای تاریخی و گردشگری برای این روستاها تهیه و اجرا شود.
مهندس سیدمحمد حسینی با اشاره به امضای تفاهمنامه با میراث فرهنگی استان
با بیان اینکه بیش از  46درصد جمعیت اس��تان در روس��تاها س��کونت دارند ،گفت:
اس��تان گلس��تان دومین استان پرجمعیت روستایی کشور اس��ت و باتوجه به توسعه
بخش گردش��گری و صنای ع دستی در روستاها میتوان با همکاری ادار ه کل میراث
فرهنگی فعالیتهای بسیار خوبی برای ثبات و ماندگاری مردم در روستاها انجام داد.
وی افزود :تعداد  19روستای استان دارای بافت با ارزش هستند که تاکنون  12روستا
مورد مطالعه قرار گرفته و طرح هادی در  6روستا اجرایی شده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ادامه داد :بنیاد مس��کن برای تأمین مس��کن هنرمندان زیرمجموعه میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
استان آمادگی دارد.
س��پس احمد تجری با بیان مطالبی گفت :گردشگری و صنایع دستی عالوه بر اینکه میتواند محرک خوبی برای مهاجرت
به روس�تاها باش�د ،عامل مؤثر در توسعه اقتصاد و اشتغال روستا اس�ت .وی افزود :روستاهای گلستان ظرفیتهای بسیار غنی در
حوزههای میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی دارند که با احیای هر کدام از این موارد توسعه روستاها رقم خواهد خورد .وی افزود :رونق

از فروتنی و خشوع منافقانه بپرهیز -حضرت محمد(ص)
83
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گردش��گری ،مهاجرت معکوس ،حفظ بافت و معماری روس��تاهای تاریخی و تأمین مسکن هنرمندان فعال در صنعت گردشگری و صنایع دستی
شهری و روستایی از اهداف این تفاهمنامه است.

مبلغ  2000میلیارد ریال برای مسکن محرومان به استان گلستان اختصاص یافت
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به گزارش روابط عمومی ،مدیرکل بنیاد مس��کن استان با اشاره به ساخت
 ۳000واحد مسکن محرومین در استان از تأمین زمین رایگان به واجدین فاقد
زمین این طرح و تأمین اعتبار حدود  ۲۰0۰میلیارد ریالی این طرح خبر داد.
مهندس س��یدمحمد حسینی در ابتدای نشست با مدیرکل امور روستایی
اس��تانداری حضور و همکاری دو جانبه امور روس��تایی استانداری و بنیاد
مسکن استان را به فال نیک گرفت و با سپاس از تعاملها و مثبت ارزیابی
کردن ارتباطات دوس��ویه ،ارزیاب عملکرد دو دستگاه را روستاییان دانست
و لبخند رضایت و شیرینی بهرهمندی مردم از خدمات نظام در حوزههای
کاری بنیاد مس��کن را حاصل کار و تالشهای همکاران دانس��ت .وی با
اش��اره به اجرای طرحهای عمرانی در روس��تاها ،نگهداری این طرحها را
مهم دانست و بر امور روستایی به دهیاران مبنی بر نگهداری این پروژهها تأکید کرد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به همکاری دهیاران با بنیاد مسکن در بحث صدور پروانههای ساختمانهای احداثی حوادثی و محرومین،
از پیگیری این امور توسط مدیرکل امور روستایی و همکارانش و دهیاران روستاها قدردانی کرد.
سپس نصیبی -مدیرکل امور روستایی استانداری با اشاره به همکاریهای مشترک ،از تالشهای مجموعه بنیاد مسکن استان بهویژه در حوزه
عمرانی و خدماتی به روستاییان قدردانی و از آمادگی این اداره کل در بخش مشارکتهای دوجانبه برای تجمیع اعتبارهای عمرانی خبر داد.
نصیبی با اشاره به طرح کاشت  ۳اصله درخت مستمر در واحدهای مسکونی ساخته شده و الزام صدور پایان کار بعد از کاشت نهال ،اجرای این
مصوبه را در ایجاد فضای سبز روستایی مهم دانست و از اقدامهای بنیاد مسکن در ایجاد و توسعه فضای سبز روستایی قدردانی کرد.

ضرباالجل یک هفتهای به بانکهای استان برای پرداخت تسهیالت مسکن محرومان

به گ��زارش روابط عمومی ،تعلل بانکهای اس��تان برای عق��د قرارداد با
متقاضیان اس��تفاده از تس��هیالت مس��کن محرومان سبب ش��د تا مدیرکل
بازرسی استانداری ضرباالجل یک هفتهای برای بانکها تعیین کند.
س��هم استان در طرح ساخت مس��کن ویژه محرومان ساخت تعداد 3000
واحد مس��کونی است که بهمن ماه سال گذش��ته با حضور رؤسای سازمان
برنام��ه و بودجه ،بنیاد مس��کن و کمیته امداد امام خمینی(ره) در روس��تای
تازهآباد آق قال شروع شد.
هر چند به علت ش��یوع بیماری کرونا ،همان ابتدا کار کمی دچار وقفه شد
اما با پایان ممنوعیت فعالیتهای عمرانی از نیمههای اردیبهش��ت ماه سال
 99در یک طرح ضربتی همه نیازمندان شناسایی و تقریب ًا برای همه آنان پرونده تشکیل شد .از آن زمان تاکنون بیش از  2000پرونده در بانکها
معطل مانده و هنوز تسهیالت را دریافت نکردهاند.
این موضوع س��بب ش��د تا اس��تاندار مهلت  10روزهای را برای بانکها تعیین کند تا تکلیف این پروندهها مشخص شود .اما بانکها توجهی به
این امر نکردند و اکنون محمدپور -مدیرکل بازرسی استانداری هم مجبور شده ضرباالجل یک هفتهای برای آنها تعیین کند تا شاید یک گام
دیگر برای خانهدار شدن قشرهای محروم و نیازمند در این استان برداشته شود.
محمدپور در نشست بررسی طرح ساخت مسکن محرومین که با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی و مدیران بانکهای عامل و به منظور
پرداخت تس��هیالت و کمکهای بالعوض برگزار ش��د ،به نشست قرارگاه بازس��ازی استان و دستور استاندار و ضرب االجل مبنی بر عقد قرارداد
بانکها با متقاضیان اشاره کرد و گفت :متقاضیان این طرح که از محرومان و نیازمندان واقعی جامعه هستند ،باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند.

در انجام حق سستی ننمایید -حضرت علی(ع)
84

حضور نماینده مجلس شورای اسالمی در بنیاد مسکن شهرستان رودسر

ب��ه گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالموالمس��لمین صفری -نماینده
مردم شهرس��تانهای املش و رودسر در مجلس شورای اسالمی با حضور
در بنیاد مس��کن شهرستان رودسر با مدیر و کارکنان در مورد مسائل بنیاد
مسکن بحث و تبادلنظر نمود.
مهندس بیگی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان رودسر به بیان مطالبی
پیرامون تحقق افق روند مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی تا سال
 ۱۴۰۴پرداخت و با ارائه آماری در این مورد نیاز سالیانه به تسهیالت مورد
نیاز را برای تحقق این امر ذکر نمود .همچنین مسائل و مشکالت موجود
متقاضیان را برای اخذ این تسهیالت در بانکهای عامل و محقق نشدن
سهمیه بیان نمود.
مهندس بیگی در ادامه گزارش��ی از روند تأمین اعتبارعمرانی کمیته برنامهریزی شهرس��تان و وضعیت موجود روس��تاها به لحاظ برخورداری از
طرح هادی را ارائه داد و س��همیه قیر رایگان برای روس��ازی معابر روستایی را درخواست نمود و برخی از چالشها و مشکالت بنیاد مسکن برای
رفع موانع مردم را بیان نمود.
در ادام��ه حجتاالسالموالمس�لمین صف�ری با قدردان�ی از فعالیتهای ص�ورت گرفته در روند مقاومس�ازی واحدهای
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گیالن

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

وی در ادام��ه از تعل��ل بانکها در این روند انتقاد کرد و با تعیین زمانبندی یک هفتهای ،خواس��تار انجام تعهدهای بانکها در زمینه اجرای این
تفاهمنامه شد.
س��پس مهندس س��یدمحمد حسینی -مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز از خدمات ارزنده و جهادی بانکها در جریان سیل سال  99که منجر به
عقد  29000فقره قرارداد بانکی در اس��تان ش��د ،قدردانی کرد و گفت :حدود  4500نفر جامعه هدف این طرح با اجرای طرح ضربتی یک ماهه با
همکاری ادارههای کمیته امداد و بهزیستی شناسایی شدند.
مهندس حس��ینی افزود :با توجه به مهلت یک س��اله اجرای این طرح مهم و وضعیت موجود مسکن محرومین از استاندار ،معاون امور عمرانی،
مدیرکل دفتر امور روس��تایی و دهیاران برای صدور رایگان پروانههای س��اختمانی این واحدها قدردانی کرد .وی در پایان با بیان اینکه  95درصد
متقاضیان به بانکهای عامل معرفی ش��دهاند ،با اش��اره به حساس��یتهای موجود و پیگیریهای مستمر استاندار خواس��تار تسریع در روند عقد
قراردادها و پرداخت تسهیالت و کمکهای بالعوض شد.

مس�کونی روس�تایی و فعالیتهای انجام ش�ده در بحث عمران روس�تایی گفت :بنیاد مس�کن یک نهاد انقالبی است که
براساس آرمانهای انقالب شکل گرفته و کارش هم کار جهادی است و انشاءا ...با عملکرد خوب خود جهادی باقی بماند.

وی در ادامه خواستار استفاده از ظرفیتهای موجود در روستاها در زمینه عمران و آبادانی روستاها شد.

بررسی موانع و مشکالت پروژههای عمرانی شهرستان شفت

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی موانع و مشکالت پروژههای
عمرانی شهرس��تان ش��فت با حضور اکبری مقدم -معاون هماهنگی امور
عمرانی استانداری ،خلیل بهروزی فر -نماینده مردم شهرستانهای فومن
و شفت در مجلس شورای اسالمی ،موسوی -فرماندار ،مهندس اکبرزاده-
مدیرکل بنیاد مسکن استان و معاونین و کارشناسان برگزار شد.
در ابتدا مهندس اکبرزاده با اشاره به فعالیتهای انجام شده از سوی بنیاد
طرح هادی با استفاده از قیر
مسکن شهرستان شفت گفت :شاخص اجرای ِ
رایگان در تعداد  20روس��تا در بازه سه ساله ،تا پایان سال جاری افزایش

همخویی و همدمی در سه چیز است :در همسر موافق ،فرزند نیکو کار
و دوست یکرنگ و باصفا -امام صادق(ع)
85
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مییابد .وی ش��اخص اجرای طرح هادی در شهرس��تان ش��فت با استفاده از س��همیه قیر رایگان را در حال بهبود عنوان کرد و افزود :با این حال
نیازمند تشریک مساعی مسئوالن محلی ،در روند اجرای طرحهای هادی هستیم.
مدیرکل بنیاد مسکن استان به بررسی ویژه بازنگری روستاهای نیازمند بازنگری طرح هادی اشاره کرد وگفت :در صورت تصویب در کمیتههای
برنامهریزی شهرستان این نهاد آمادگی کامل خواهد داشت تا نسبت به بازنگری این روستاها در اسرع وقت اقدام نماید.
سپس موسوی با بیان اینکه تعداد  92روستای شهرستان شفت دارای طرح هادی هستند ،گفت :این طرحها در تعداد  37روستا اجرایی شدهاند
و طرح هادی  30روس��تای این شهرس��تان ،نیازمند بازنگری میباش��ند .وی با اشاره به مشکالت و مطالبات مهم شهرستان شفت در حوزه بنیاد
مسکن ،خواستار پیگیری و تسریع در اجرای پروژهها شد.
در ادامه خلیل بهروزی فر با بیان مطالبی گفت :استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی برای تسریع و ایجاد تحرک در فعالیتهای عمرانی روستاها
ضرورت دارد و مشکالت حاشیهای شهرها میتواند با توجه به توسعه روستاها و زیرساختهای مورد نیاز آنها حل گردد .وی افزود :باید با ایجاد
منابع درآمدی جدید در روستاها از روند مهاجرتهای ناخواسته کاست و زمینه و انگیزه الزم برای ماندگاری روستاییان را فراهم کرد.
در پایان مهندس اکبری مقدم ،از تالشهای بنیاد مس�کن در عمران و آبادانی روس�تاها قدردانی نمود و تعامل مجموعه

فرمانداری ،بخش�داری و دهیاران با بنیاد مس�کن برای توس�عه عمران و آبادانی روس�تاها را ضروری دانست .وی ادامه
داد :این نهاد انقالبی باتوجه به نقش و عملکرد چندین ساله خود از جایگاه مهمی در حوزههای مختلف شهری و روستایی
برخوردار است و ما نیز از این ظرفیت بیش از گذشته استفاده خواهیم نمود.

آسفالت معابر روستای پلنگ پاره

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت روز روستا ،مراسم افتتاح آسفالت
معابر روس��تای پلنگ پاره بخش پره سر شهرس��تان رضوانشهر با حضور
مهن��دس مظف��ری -فرمان��دار ،حجتاالسالموالمس��لمین مهدینژاد-
امامجمعه ش��هر پره س��ر ،مهندس آفتابی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
رضوانشهر ،دهیار ،شورای اسالمی و اهالی روستا برگزار شد.
در ابتدای مراس��م مهندس آفتابی گفت :پروژه آسفالت معابر این روستا
به مساحت  ۴۵۰۰مترمربع با اعتباری بیش از  ۴میلیارد ریال اجرا گردیده
است.
سپس مهندس مظفری انجام پروژههای عمرانی و مشارکتهای مردمی
در تسریع این پروژهها همچون آسفالت خیابان و معابر روستاها در ماندگاری روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها را بسیار تأثیرگذار
خواند و گفت :تمام تالش خود را برای تأمین خواستههای مردم و خدماترسانی در زمینه تحقق اهداف دولت تدبیر و امید در شهرستان به کار
خواهیم بست .وی در پایان از فعالیتهای بنیاد مسکن در حوزههای عمرانی برای توسعه روستاها قدردانی نمود.

بازدید فرماندار از پروژه ساخت پل روستای دران

به گزارش روابط عمومی ،مهندس وحید پورحضرت -فرماندار و مهندس
سیدحسین محمدی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ماسال از پروژه ساخت
پل روستای دران بازدید کردند.
در ابتدا مهندس سیدحس��ین محمدی گفت :پل کالورتی روستای دران
بخش ش��اندرمن که در سیل س��ال  ۹۷به صورت کامل تخریب شده بود
توسط بنیاد مسکن از ردیف اعتبارهای ملی حوادث در حال اجرا است.
در ادام��ه پورحض��رت با بیان مطالبی گفت :پروژه س��اخت پل روس��تا
پیشرفت خوبی داشته و تمام توان خود را به کار خواهیم بست تا با تکمیل
پروژههای عمرانی در حال اجرا تحول بزرگی در روس��تا ایجاد کنیم .وی
همچنین خواستار تسریع در اتمام پروژه در موعد مقرر شد.

پارساترین مردم کسی است که حرام را ترک کند -امام حسن عسگری(ع)
86

برگزاری قرعهکشی متقاضیان پروژه طرح اقدام ملی مسکن شهر لنگرود

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،نشس��ت توجیهی ،گروه بن��دی و انتخاب
س��رگروه متقاضیان طرح اقدام ملی مس��کن شهر لنگرود به عنوان اولین
شهرس��تان در استان ،در قالب گروههای س��اخت با حضور بهمن بابایی-
معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن استان ،رحیمی -مدیر بنیاد مسکن
شهرس��تان لنگرود ،نمایندگان سازمان بازرسی اس��تان ،فرمانداری و راه
و شهرس��ازی شهرس��تان و متقاضیان در اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی
شهرستان لنگرود برگزار شد.
بهم��ن بابایی با بیان اینكه تعداد  263نفر متقاضى در ش��هر لنگرود در
ای��ن طرح ثبت نام نمودهاند كه تعداد  100نفر واجد ش��رایط در این طرح
قرار گرفتند و تاكنون تعداد  48نفر نس��بت به واریز وجه نزد بانك مسكن
اهتمام داشته كه بر این اساس انتخاب سرگروه و بلوک متقاضیان مشخص میگردد .وی افزود :پروژه طرح اقدام ملی شهر لنگرود در زمینی به
مساحت تقریبی  2500مترمربع در  6بلوک  5طبقه و  10واحدی ( هر طبقه  2واحد) با اسکلت بتنی طراحی گردیده است.
در ادامه برای تعداد  6بلوک (قطعه زمین) در قالب گروههای  10نفره ،ابتدا به صورت توافق ،س��رگروه مش��خص و س��پس برای افراد باقیمانده
به صورت قرعهکشی اقدامهای الزم صورت پذیرفت.
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به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت فرا رسیدن هفته روستا مهندس
سیدمحس��ن موسوی -فرماندار شهرستان شفت با حضور در بنیاد مسکن
این شهرس��تان ضمن بازدید و سرکشی از واحدهای مخلتف اداره از روند
رعایت اصول بهداش��تی در حین انجام خدمترس��انی به متقاضیان ابراز
رضایت نمود.
مهندس موسوی همچنین با ابراز رضایت از روند اجرای خدمات بهویژه
در حوزه عمرانی و خدمات فنی ،وجود نیروی انس��انی متعهد و متخصص
را دلی��ل ای��ن امر دانس��ت و بهرهگیری بنیاد مس��کن در ح��وزه خدمات
غیرحضوری را الگویی شایسته در شهرستان بر شمرد.
سپس مهندس عبادی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان شفت گزارشی
از اقدامهای انجام شده توسط بنیاد مسکن شهرستان شفت را ارائه داد.
در پایان مراسم فرماندار با ارائه لوح تقدیر از تالشهای محمدجواد حقدادی و دنیا قاسمزاده قدردانی نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

حضور فرماندار در بنیاد مسکن شهرستان شفت

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان لرستان
صرف  ۲۹0۰میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژههای عمران روستایی در استان لرستان

بنابر گزارش روابط عمومی ،رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در
نشس��ت مشترک با دکتر خادمی -اس��تاندار از صرف  ۲۹0۰میلیارد ریال
اعتبار برای اجرای پروژههای عمران روس��تایی در استان خبر داد و گفت:
این مبلغ در قالب  548پروژه در  211روستا و شهر استان هزینه میشود.
مس��عود رضایی افزود :ب��ا برنامهریزی و تالش مجموعه بنیاد مس��کن
تمامی واحدهای تعمیری در سال  98به پایان رسید ،ضمن اینکه در حال
حاضر نیز ساخت واحدهای سیلزده روستایی  98درصد پیشرفت فیزیکی

کسی که خود را پست و ناچیز بشمارد و ارزش خویش را نداند از بدی او آسوده مباش -امام هادی(ع)
87

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دارد .وی همچنین با تأکید بر ضرورت اجرای پروژههای عمرانی و ایمنس��ازی روس��تاهای اس��تان تصریح کرد :بهسازی معابر روستایی ،اجرای
مقاطع هیدرولیکی ،ساخت پل ،تملک و آمادهسازی سایتهای جدید مسکونی از مهمترین اقدامهای صورت گرفته در این روستاها بوده است و
نمونه شاخص این پروژهها دیوارهسازی شهر پلدختر است که عملیات اجرایی آن با کیفیت مطلوبی در مراحل نهایی کار است.

بهرهبرداری از تعداد  ۵پروژه اجرای طرح هادی روستایی
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،تعداد  ۵طرح هادی روس��تایی با اعتباری
بیش از  ۱۰700میلیون ریال در شهرستان چگنی به بهرهبرداری رسید.
در مراس��می که ب��ا حض��ور رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان،
ترابینژاد -فرماندار شهرس��تان چگنی ،حجتاالسالموالمسلمین سوری-
امامجمعه شهرستان چگنی و گروهی از مدیران این شهرستان برگزار شد،
طرح هادی روس��تای شوراب محمودوند بخش ویسیان به نمایندگی از ۵
طرح هادی اجرایی در این شهرستان به بهرهبرداری رسید.
رضایی محل اجرای  5طرح هادی را در روس��تاهای ش��رف بس��تانرود،
شوراب محمودوند ،چهارگوش ،عباسآباد و قالبی سفلی عنوان نمود .وی
گفت ۵100 :مترمربع زیرسازی و  ۷۰500مترمربع آسفالت با اعتباری بیش از  ۱۰700میلیون ریال اجرا شدهاند.
در ادامه ترابینژاد خدمات بنیاد مس��کن را بیبدیل عنوان نمود و گفت :خدمات بنیاد مس��کن به مردم محروم جامعه برگرفته از نفس قدس��ی
امام(ره) است و تأسیس این نهاد انقالبی موجب برکتهای فراوانی در خدمترسانی به محرومین جامعه شده است.

آموزش و توانمندسازی روستاییان رکن اصلی توسعه پایدار و رونق اقتصادی کشور

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور آذرخش -مدیرکل فنی و
حرفهای استان و رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا رضایی در سخنانی به اهمیت پویایی اقتصاد خانوارهای روستایی
بر آموزش و توانمندسازی روستاییان در زمینه دستیابی به توسعه پایدار و
استفاده بهینه از منابع کشور تأکید کرد .وی در ادامه روستاییان را یکی از
مهمترین قطبهای اقتصادی کشور دانسته و گفت :آموزش نقشی بسیار
اساس��ی در توس��عه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی جوامع دارد و
پیشرفت در روستاها نیز با توسعه مهارتآموزی میسر میشود.
مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان صرف زیرساختها و خدمات زیربنایی در
روس��تاها را جوابگوی نیازهای حال حاضر جوامع روستایی ندانس��ت و افزود :ایجاد فرصتهای مناسب شغلی ،افزایش تولید و درآمد روستاییان،
تقویت بنیه اقتصادی روستاها و کاهش بیکاری مستلزم آموزش و مهارتآموزی روستاییان است.
رضایی با تأکید بر ضرورت محرومیتزدایی از روس��تاهای اس��تان گفت :در طرح توسعه پایدار منظومههای روستایی ،روستاها براساس شرایط
اقلیم��ی ،موقعی��ت جغرافیای��ی و ظرفیت ها ،به تفكی��ك منظومههایی را تش��كیل داده و هر یك به قطبهای فرهنگی ،كش��اورزی ،صنعتی و
اقتصادی تبدیل میش��وند .وی با تأکید بر تنظیم تفاهمنامه مش��ترک با س��ازمان فنی و حرفهای استان در زمینه آموزش کارآفرینان و متقاضیان
گرایشهای شغلی در بخش ززو ماهرو شهرستان الیگودرز و نیروهای اجرایی شاغل در حوزه مسکن روستایی افزود :آموزشهای فنی و حرفهای
با توانمندس��ازی روس��تاییان زمینه ساز گسترش عدالت اجتماعی ،تحقق توس��عه پایدار و پیشرفت اقتصادی ،بهبود وضعیت اشتغال ،جلوگیری از
مهاجرت بیرویه روستاییان ،افزایش نشاط و اصالح سبک زندگی و افزایش نرخ بهره بری در زندگی جوامع روستایی خواهد بود.
در پایان آذرخش توس�عه روس�تایی را فرآیندی همه جانبه و پایدار دانس�ت و گفت :یکی از ضرورتهای دس�تیابی به

توس�عه پایدار در مناطق روستایی ،توانمندسازی جوامع روستایی است و اولین راهبرد عمده در تدوین ،طراحی و اجرای
برنامههای توانمندس�ازی روس�تاییان ،آموزش بوده و در این زمینه با تمام امکانات و ظرفیتهای موجود همکاری الزم
را خواهیم داشت.

همانا خردمند کسی است که به یگانگی خدای تعالی معتقد باشد
و فرمانش را اطاعت نماید -حضرت محمد(ص)
88
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بنابر گزارش رواب��ط عمومی ،ترابینژاد -فرماندار شهرس��تان چگنی و
رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان از مناطق سیل زده شهرستان چگنی
بازدید کردند.
در این بازدید رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان از پرداخت بیش از
 15000میلیارد ریال تسهیالت و کمک بالعوض به سیلزدگان لرستانی
خبر داد.
رضایی پیش��رفت فیزیکی واحدهای س��اخته ش��ده در مناطق سیل زده
استان را  ۹8درصد عنوان نمود و گفت :عملیات بازسازی مناطق سیل زده
استان در مراحل نهایی کار است .وی با اشاره به عملیات ساخت و تعمیر
بیش از  ۳500واحد روس��تایی و شهری آسیبدیده از سیل در شهرستان
چگنی افزود :تعداد  ۲000واحد ساخته شده و  1500واحد تعمیری سهم شهرستان چگنی در بازسازی مناطق سیل زده استان است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان به صرف بیش از  ۱۶0میلیارد ریال هزینه با هدف عمران و ایمنسازی روستاهای شهرستان چگنی اشاره و تصریح
کرد :بهس��ازی معابر روس��تایی ،اجرای مقاطع هیدرولیکی ،ساخت پل و تملک و آمادهسازی س��ایتهای جدید مسکونی از مهمترین اقدامهای
صورت گرفته در این روستاها بوده است.
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پرداخت بیش از  ۱۵0۰۰میلیارد ریال تسهیالت و کمک بالعوض به سیل زدگان لرستانی

طرح منظومه روستایی ززوماهرو طرح پایلوت کشوری

بنابر گزارش روابط عمومی ،رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در
نشست مشترک با امیری -معاون عمرانی استاندار از طرح توسعه منظومه
روس��تایی بخش ززوماهرو شهرس��تان الیگودرز به عنوان یکی از  ۷طرح
پایلوت کشوری خبر داد.
مسعود رضایی با تأکید بر ضرورت محرومیتزدایی از روستاهای استان
براساس توجه به کانونهای تولید و ایجاد درآمد پایدار و کمک به اقتصاد
خانوارهای روس��تایی گفت :در طرح توسعه پایدار منظومههای روستایی،
روس��تاها براس��اس ش��رایط اقلیمی ،موقعیت جغرافیایی و ظرفیت ها ،به
تفكیك ،منظومههایی را تش��كیل داده و هر یك به قطبهای فرهنگی ،كش��اورزی ،صنعتی و اقتصادی تبدیل میش��وند .وی با اش��اره به تهیه
 ۹۹طرح منظومه روس��تایی در س��طح کش��ور  ۵طرح منظومه روستایی را سهم اس��تان عنوان نموده و افزود ۷ :طرح منظومه روستایی در کشور
به صورت پایلوت به اجرا خواهد رسید که طرح منظومه روستایی بخش ززوماهرو شهرستان الیگودرز یکی از  ۷طرح پایلوت کشوری میباشد.

ساخت تعداد  2000واحد مسکن محرومین

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حض��ور رضایی -مدیرکل بنیاد
مس��کن استان و امیری -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان
به منظور بررس��ی پیشرفت فیزیکی ساخت مس��کن محرومین در استان
تشکیل شد.
در ابتدا رضایی با بیان مطالبی گفت :س��اخت تعداد  2000واحد مسکن
محرومی��ن روس��تایی بر اس��اس تفاهمنامهای که بین س��ازمان برنامه و
بودجه ،بنیاد مس��کن و اس��تانداری منعقد گردیده در دست اجرا میباشد.
وی همچنی��ن با بیان اینکه جامعه هدف م��ا خانوارهای دارای واحدهای
مس��کونی غیرمقاوم و درمعرض خطر و خانوارهای محروم فاقد مس��کن
مناسب و ساکن در روستاها میباشند افزود :اجرای طرح مسکن محرومین

برترین صدقه آن است که از توانگری باشد ،نخست به نان خور خود بپردازد -امام جعفر صادق(ع)
89
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در استان با همکاری مردم در مراحل نهایی کار است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به سهمیه  7600واحد مسکن روستایی در سال گذشته گفت :تعداد  2000واحد مسکن محرومین در استان
در حال اجرا بوده که عالوه بر استفاده از تسهیالت مسکن روستایی ،از  250میلیون ریال کمک بالعوض نیز بهرمند شدهاند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان مازندران
بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه  200واحدی اقدام ملی مسکن کوثر
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به گزارش روابط عمومی ،دکتر محمودزاده -معاون مسکن و ساختمان
وزارت راه و شهرس��ازی ،مهن��دس نظ��ری -مدیرکل راه و شهرس��ازی،
مهندس خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،تقوی -مدیر امور
ش��عب بانک مسکن اس��تان و سایر مسئولین دو دس��تگاه از روند اجرای
پروژه  200واحدی طرح اقدام ملی مس��کن کوثر شهرستان ساری بازدید
نمودند.
در این بازدید دکتر ربیعی -معاون مس��کن ش��هری بنیاد مسکن استان
گزارش��ی از روند اجرای پروژه  200واحدی طرح اقدام ملی مسکن کوثر
در شهرستان ساری را ارائه نمود.

بررسی مشکالت روستاهای شهرستان بابل

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ،در زمینه بررس��ی مس��ائل و مش��كالت
روس��تاهای شهرستانهای بابل نشس��تی با حضور دکتر کریمی -نماینده
مجلس شورای اسالمی ،فرماندار ،بخشدار و سایر مسئولین شهرستانی در
روستاهای مورد بازدید برگزار شد.
روحی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بابل درخصوص موارد مطرح شده
در این نشست گفت :در این نشست هر یک از مسئولین دستگاهها موانع
و مشکالت مطرح شده مرتبط با سازمان خود را مورد بررسی قرار دادند و
در ادامه برای رفع آن ،پاسخ و راهکارهای مناسب را ارائه نمودند.
روح��ی در ادام��ه گزارش��ی از فعالیتها و عملكرد بنیاد مس��کن نیز در
حوزههای مختلف اجرای طرح هادی ،بهس��ازی مس��کن و صدور س��ند
مالکیت ارائه و آنها را مورد بررسی قرار داد .وی همچنین به سؤاالت مطرح شده نیز پاسخ داد.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان بابل افزود :همکاری و مساعدت دستگاههای اجرایی ذیربط در روس��تاها و همچنین مشارکت مردم ،دهیاری و
شوراها برای تسریع در اجرای پروژهها ضروری بوده و پیشرفت فعالیتهای عمرانی در روستاها را به همراه دارد.
در پایان از تعدادی روستاها در بخش مرکزی شهرستان بابل بازدید به عمل آمد.

نشست مدیرکل بنیاد مسکن با نماینده مجلس شورای اسالمی

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مهندس خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مس��کن استان با دکتر باقرزاده -نماینده مردم شهرستانهای بابلسر و
فریدونکنار در مجلس شورای اسالمی در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس خانی با ارائه گزارشی از روند فعالیتهای بنیاد مسکن در سطح استان بهویژه در شهرستانهای بابلسر و فریدونکنار گفت :بنیاد
مس��کن به عنوان دس��تگاه متولی عمران و آبادانی در روستاها با فعالیت در حوزههای مختلف زمینهساز استقرار منابع و امکانات رفاهی ،معیشتی
توسعه و آبادانی روستاها ،مهاجرت معکوس جمعیت و ...را به دنبال داشته است که هم اکنون نیز این روند با مشارکت ،تعامل و همكاری مردم

از ما نیست کسی که دنیایش را به خاطر دینش ترک نماید یا دینش را
برای دنیایش رها سازد -امام موسی کاظم(ع)
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،خلیلی -بخش��دار بخش گهرباران ،مهندس
خانی نوذری -مدیرکل و قاس��مپور -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن
اس��تان از روستاهای ورکال ،بزمین آباد ،حلومس��ر ،ولوجا ،برگه ،تجن لته
علیا و س��فلی بخش گهرباران شهرس��تان میان��دورود بازدید و از نزدیک
فعالیتهای عمرانی صورت پذیرفته توسط بنیاد مسکن در این روستاها و
همچنین مش��کالت و درخواستهای مردمی در برخی دیگر از روستاها را
مورد بررسی قرار دادند.
غالمرض��ا عباس��پور -مدی��ر دفتر نمایندگی بنیاد مس��کن شهرس��تان
میان��دورود در مورد ای��ن بازدید گفت :اجرای طرح هادی با مش��ارکت و
همیاری دهیاریها و همچنین بازنگری طرح هادی از مواردی بود که در
اغلب روستاها مورد درخواست مردم بوده و خواستار پیگیری مسئولین ذیربط برای انجام آن شدند.
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بازدید از روستاهای بخش گهرباران
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و همچنین شورای اسالمی و دهیاریها ادامه دارد.
در ادامه دکتر باقرزاده با س��پاس از عملکرد و روند فعالیتهای عمرانی
بنیاد مس��کن در روس��تاها از یکسو خواس��تار پیگیری مطالبات مردمی
مبنی بر عمران و آبادانی روس��تاها در بخشهای مختلف از جمله اجرای
بازنگری طرح هادی ،بهس��ازی مسکن روستایی و ...توسط مسئولین این
نهاد و از سوی دیگر تعامل و همكاری مردم و دستگاههای اجرایی ذیربط،
دهیاریها و ش��ورای اس�لامی روستاها با بنیاد مس��کن برای گسترش و
سرعت بخش��یدن فعالیتهای عمرانی در روستاها در زمینه رفع نیازهای
مردم شد.
همچنی��ن در این نشس��ت علی اصغ��ر محمودی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تانهای بابلس��ر و فریدونکنار نیز از فعالیتهای انجام شده و در دس��ت اقدام این نهاد در بخشهای مختلف از جمله اجرای طرح هادی،
بازنگری طرح هادی و طرحها و پروژههای عمرانی دیگر از قبیل طرح اقدام ملی مسکن و ...گزارشی را ارائه نمود.

بازدید فرماندار از پروژه اجرای طرح هادی روستای یوسف آباد

به گزارش روابط عمومی ،محمدعلی مشایخی -سرپرست بنیاد مسکن
و شریعت -فرماندار شهرس��تان محمودآباد ،اعضای شورای بخش و...از
روند اجرای طرح هادی روستای یوسفآباد بازدید نمودند.
در این بازدید مش��ایخی گفت :اجرای طرح هادی روس��تای یوسفآباد
که با مش��ارکت بنیاد مسکن و دهیاری اجرا شد با اعتبار  2میلیارد و 400
میلیون ریال به پایان رسید.
در پایان ش��ریعت ب��ا قدردانی از تالشه��ای بنیاد مس��کن در اجرای
پروژههای عمران��ی در بخشهای مختلف از جمل��ه اجرای طرح هادی،
بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و ...خواستار مشارکت بیشتر شوراها و
دهیاریها در زمان اجرای پروژههای عمرانی با این نهاد شد.

هیچ بندهای مزه ایمان را نمیچشد تا آن که دروغ ،شوخی و جدیش را رها نماید -حضرت علی(ع)
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تجلیل از خانواده شهدا ،همکاران جانباز و ایثارگر در بنیاد مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس
و یاد و خاطره ش��هدای گرانقدر هش��ت س��ال جنگ تحمیلی و همچنین
تجلیل از خانواده ش��هدا ،همکاران جانباز ،ایثارگر و ...مراس��می با حضور
حجتاالس�لام سلیمانی کوتنایی -مس��ئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در
بنیاد مس��کن استان ،مهندس خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
معاونی��ن ،خانوادههای ش��هدا ،همکاران جانباز و ایثارگر در بنیاد مس��کن
اس��تان برگزار شد و از حاضرین در این مراسم با اهدا لوح سپاس تقدیر و
تجلیل به عمل آمد.
در این مراس��م حجتاالسالم سلیمانی کوتنایی با تجلیل از رشادت ها،
ایثار و فداکاریهای ارزش��مند همه شهدای گرانقدر ،جانبازان و ایثارگران
ک��ه از ج��ان و مال و فرزندان خود در راه اس�لام و میهن خود گذش��تند گفت :ثب��ات ،امنیت ،آزادگی و عظمت امروز کش��ور مرهون فداکاری و
جانفش��انیهای همه ش��هدا ،جانبازان ،ایثارگران و خانواده آنها است که باید به آن ارج نهیم و ادامه دهنده مسیرشان که همان خط والیت است
باشیم.

بررسی وضعیت تأمین و کمک به ساخت مسکن محرومین در شهرستان گلوگاه

به گ��زارش رواب��ط عمومی ،س��یدرضا هاش��می -مدیر بنیاد مس��كن
شهرستان گلوگاه گفت :نشستی با حضور کلبادینژاد -فرماندار شهرستان،
یال -معاون عمرانی فرماندار ،محمود جانلو -بخش��دار مرکزی ،رحمانی-
بخش��دار بخش کلب��اد ،یعقوبی -رئی��س کمیته ام��داد ،کاظمی -رئیس
بهزیس��تی ،خواجوی -معاون شهردار و سایر مسئولین شهرستانی با هدف
بررسی وضعیت مسکن محرومین در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
هاشمی در ادامه به موارد مطرح شده در این نشست اشاره کرد و افزود:
مواردی توسط فرماندار و حاضرین در مورد تسریع در بازدید میدانی و شناسایی افراد و خانوار محروم ،تسریع در پاسخ استعالمها و تسهیل رویه
صدور پروانه افراد تحت پوشش ،شناسایی افراد خیر و معرفی آنها به واحد حساب  100حضرت امام(ره) بنیاد مسکن با همکاری دهیاران مطرح
ش��د .وی همچنین گزارش��ی از اقدامهای انجام شده و برنامههای در دست اقدام این نهاد در مورد تأمین مسکن محرومین و قشرهای کمدرآمد
و بد مسکن را ارائه نمود.

نشست پیگیری تأمین مسکن محرومین در شهرستان جویبار

به گ��زارش رواب��ط عمومی ،صادق عابدی -سرپرس��ت بنیاد مس��كن
شهرس��تان جویبار گفت :نشس��تی با حض��ور خدابنده -مع��اون فرماندار
شهرس��تان جویب��ار ،مهندس قلینژاد -معاون امور بازس��ازی و مس��کن
روس��تایی بنیاد مسکن اس��تان ،باوندی -رئیس اداره بهزیستی و مدیران
ادارههای مرتبط در فرمانداری این شهرس��تان با هدف بررس��ی وضعیت
مسکن محرومین ،تأمین و کمک به ساخت مسکن برای این قشر برگزار
شد.
عابدی -سرپرست بنیاد مسكن شهرستان جویبار به موارد مطرح شده در
این نشست اشاره کرد و گفت :این نشست با توجه به تفاهمنامه همکاری
مشترک فیمابین سازمان برنامه بودجه ،بنیاد مسکن و استانداری در مورد
ساخت تعداد  ۲000واحد مسکن در استان برای خانوارهای نیازمند و فاقد سرپناه مناسب براساس ماده  ۶تفاهمنامه یاد شده مبنی بر تسهیل در

مؤمن بر هر صفتی خو میگیرد ولی بر دروغ و خیانت خو نمیگیرد -حضرت محمد(ص)
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تأمین زمین رایگان برگزار گردید.
در ادامه خدابنده در سخنانی گفت :براساس این تفاهمنامه ساخت تعداد  ۲۰۰۰واحد مسکونی با متوسط مساحت  ۶۰مترمربع برای خانوارهای
جامعه هدف و مش��مولین کمدرآمد ،آس��یبپذیر ساکن در شهرهای کوچک و روستاهای دارای ظرفیت اس��تقرار دائم جمعیت شامل خانوارهای
دارای واحد مسکونی غیرمقاوم و درمعرض خطر و ...در اولویت میباشند .وی افزود :منابع مالی و شیوه تأمین اعتبار آن از مجموع منابع مورد نیاز
 ۱۴۰۰میلیارد ریال اس��ت که مبلغ  ۶۰۰میلیارد آن به صورت بالعوض توس��ط سازمان و  ۸۰۰میلیارد آن توسط بنیاد مسکن در قالب تسهیالت
ارزان قیمت براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان و بنیاد مسکن تهیه و اجرایی خواهد شد تأمین میگردد و مابقی هزینه مورد
نیاز توسط واجدین شرایط به عنوان آورده تأمین خواهد شد.

نشست پیگیری تأمین مسکن برای محرومین
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور امین ولیزاده -مدیر
بنیاد مس��كن و طالبی -فرماندار شهرس��تان س��وادکوه ،مرادی-
رئیس کمیته ام��داد امام خمینی(ره) ،دادمهر -رئیس بهزیس��تی،
شهرداران و بخشداران با هدف بررسی وضعیت مسکن محرومین،
تأمین و کمک به ساخت مسکن برای این قشر در فرمانداری این
شهرستان برگزار شد.
ولیزاده در مورد این نشس��ت گفت :مواردی توس��ط فرماندار و حاضرین مطرح و مقرر شد سازمان بهزیستی نسبت به معرفی افراد واجد شرایط
به بنیاد مس��کن اقدام و این نهاد نس��بت به معرفی افراد به بانکهای عامل برای دریافت تسهیالت اقدام نماید همچنین شهرداران و بخشداران
نسبت به صدور پروانه مساعدت الزم را به عمل آورد و اقدام نمایند.

مراسم کلنگ زنی مسکن محرومین همزمان با بزرگداشت روز روستا

به گزارش روابط عمومی ،همزمان با مراسم بزرگداشت روز روستا آیین
کلنگ زنی مسکن محرومین در روستای کشکسرا از توابع بخش مرکزی
شهرستان نوش��هر با حضور حجتاالسالموالمسلمین مشایخ -امامجمعه
شهرستان نوشهر ،مهندس یزدانی -فرماندار ،معاونت فرمانداری ،بخشدار
مرکزی ،رؤس��ای ادارههای بهزیس��تی ،کمیته امداد ،ش��ورای اسالمی و
دهیاری صورت پذیرفت.
مه��دی بیژنی -مدیر بنیاد مس��كن شهرس��تان نوش��هر در م��ورد این
بزرگداش��ت گف��ت :روز روس��تا فرصت مناس��بی برای ارائه گزارش��ی از
فعالیتهای دس��تگاه اجرایی خدمات رس��ان در روستاها میباشد که بنیاد
مسکن نیز به عنوان متولی اصلی توسعه کالبدی روستا و ساخت و سازها
در چارچوب ضوابط و آییننامههای مصوب شده اقدامهای فراوانی را انجام داده است.
مهدی بیژنی با س��پاس از همکاری نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیس��تی افزود :این مراسم در زمینه تفاهمنامه فیمابین
س��ازمان برنامه و بودجه و بنیاد مس��کن در مورد س��اخت تعداد  ۲۰۰۰واحد مسکونی در سطح اس��تان با هدف ساخت مسکن برای افراد محروم
دارای مسکن غیرمقاوم و یا فاقد سرپناه و محرومیتزدایی میباشد که تأمین منابع اعتباری آن به صورت بالعوض تخصیصی سازمان برنامه و
بودجه ،تسهیالت کم بهره بانکی و کمک خیرین پیشبینی شده است.
در ادام��ه مهن��دس یزدانی با قدردانی از فعالیتهای مجموعه همکاران بنیاد مس��کن شهرس��تان ابراز امیدواری ک��رد که به برکت عقد چنین
تفاهمنامههایی موجبات شادمانی و آرامش برای قشرهای محروم در روستا که فاقد سرپناه مناسب میباشند فراهم شود .وی با اشاره به تفاهمنامه
یاد شده گفت :بانکهای عامل ،بخشداران ،دهیاران ،ادارههای خدماترسان (آب ،برق ،گاز) و ...میبایست کلیه خدمات الزم را به صورت رایگان
برای این قشر در نظر گیرند و در روند رسیدگی به مکاتبات اداریشان نیز تسریع گردد.

نادانی در سه چیز است :بیدلیل دوست عوض کردن ،بیاعالم دلیل دشمنی کردن و جستجو در
کارهای بیفایده -امام صادق(ع)
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان مركزی
افتتاح طرح هادی روستای دارستان
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به گزارش روابط عمومی ،فاز اول اجرای طرح هادی روس��تای دارستان
شهرستان تفرش با حضور مهندس آقازاده -استاندار ،دکتر زندیه وکیلی-
معاون هماهنگی و امور عمرانی اس��تانداری ،مهندس رضافرح -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان ،فراهانی -فرماندار شهرس��تان تفرش و گروهی از
مدیران استانی و شهرستانی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا مهندس رضافرح با ارائه گزارشی از تهیه طرح هادی در روستای
دارستان گفت :در مجموع حدود  857روستای باالی  20خانوار در استان
وجود دارد که در دستور کار تهیه طرح هادی قرار دارند .وی افزود :استان
مرکزی در تهیه طرح و مطالعه طرحهای هادی ،استان سبز است و روستاهای واجد شرایط به طور کامل طرح هادی دارند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :فاز اول طرح هادی روستای دارستان با تخصیص اعتباری بیش از  3میلیارد و  100میلیون ریال اجرا شده است.
س��پس مهندس آقازاده ،عمران و آبادانی روس�تاها را امر مهمی برای اهداف انقالب و امام راحل دانس�ت و گفت :بنیاد

مسکن استان نقش مؤثری در مورد محرومیتزدایی در قالب ساخت مسکن محرومین و مقاومسازی واحدهای مسکونی
فرسوده و نیز رعایت اصول و حریم ساخت و سازها در کاهش خسارت ناشی از بالیای طبیعت و قهری داشته است.

گفتنی اس��ت با حضور مس��ئولین یاد ش��ده چهار هزار و دویست و هشتادمین واحد بازسازی شده آس��یبدیده از سیالب فروردین ماه سال 98
استان به طور نمادین افتتاح شد.
مهندس رضافرح گفت :در شهرستان تفرش حدود تعداد  3032واحد مسکونی روستایی وجود دارد که تعداد  1960واحد با استفاده از تسهیالت
طرح ویژه و تعداد  263واحد با استفاده از تسهیالت بازسازی ،مقاومسازی شده است .وی افزود :در روستای دارستان بیش از  47واحد مسکونی
وجود دارد که تعداد  12واحد با استفاده از تسهیالت طرح ویژه و تعداد  1واحد با استفاده از تسهیالت بازسازی ساخته شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی تصریح کرد :تسهیالت در نظر گرفته شده برای بازسازی و مقاومسازی شهرستان تفرش مبلغ  149میلیارد و
 200میلیون ریال میباشد و حدود  2145تن سیمان اهدایی از طرف مقام معظم رهبری نیز در اختیار متقاضیان شهرستان تفرش قرار گرفته است.

افتتاح واحدهای مسکونی بازسازی شده در شهرستان آشتیان

به گزارش روابط عمومی ،مراسم افتتاحیه و بهرهبرداری نمادین از چهار
هزار و سیصدمین واحد مسکونی بازسازی شده از سیل فروردین  ۹۸استان
مرکزی در شهرستان آشتیان با حضور مهندس آقازاده -استاندار ،مهندس
زندی��ه وکیل��ی -معاون هماهنگی امور اس��تانداری ،مهن��دس رضافرح-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،جهان میرزایی -فرماندار شهرستان آشتیان
و گروهی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد.
در ابتدا مهندس رضافرح با ارائه گزارش��ی از روند بازس��ازی در س��طح
اس��تان و شهرستان آشتیان گفت :در مجموع تعداد  4800واحد مسکونی
آسیبدیده در سطح استان در حال بازسازی میباشند که از این تعداد 68
واحد آس��یبدیده مربوط به شهرستان آشتیان اس��ت .وی افزود :در حال
حاضر بازسازی تعداد  64واحد مسکونی در شهرستان آشتیان به اتمام رسیده که واحدهای باقیمانده نیز به زودی به بهرهبرداری خواهند رسید.
مدیرکل بنیاد مس��کن استان تصریح کرد :اعتبارهای تخصیص یافته برای مقاومسازی و بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده در شهرستان
آشتیان مبلغ  41میلیارد و  100میلیون ریال میباشد.
سپس مهندس آقازاده با قدردانی از تالشها و پیگیریهای مستمر مسئولین بنیاد مسکن در بازسازی واحدهای آسیبدیده از سیالب فروردین
ماه س��ال  ،98اقدامهای انجام ش��ده توسط این نهاد در سطح استان را زمینه ساز عمران ،آبادانی و مقاومسازی بافتهای فرسوده روستاها دانست

ستمگر و یاریکننده بر ستم و خرسند بر آن ،هر سه با هم (در گناه ظلم) شریکند -حضرت علی(ع)
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به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس آقازاده -استاندار،
دکتر زندی��ه وکیلی -معاون هماهنگی امور اس��تانداری ،مهندس رضافرح-
مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان ،جهان میرزایی -فرماندار شهرستان آشتیان و
گروهی از مدیران استانی و شهرستانی عملیات اجرایی ساخت تعداد  50واحد
مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان آشتیان آغاز شد.
در این مراسم مهندس رضافرح با بیان مطالبی اظهار امیدواری کرد که
این واحدهای مسکونی با مساعدت و همکاری سایر دستگاههای اجرایی
اس��تان در کوتاه ترین زمان ممکن ساخته و در اختیار متقاضیان ثبت نام
شده قرار گیرند.
س��پس مهندس آق��ازاده عملکرد موفق بنیاد مس��کن اس��تان را مورد
قدردانی قرار داد و گفت :با همت و مدیریت مسئوالن استان تقریب ًا زمین مورد نیاز در تمام شهرهای استان تأمین شده است.
گفتنی اس��ت؛ طرح ملی مس��کن شامل ساخت تعداد  400هزار واحد مسکونی میشود که از این تعداد  ۲۰۰هزار واحد آن در شهرهای جدید و
با مشارکت بخش خصوصی ۱۰۰ ،هزار واحد در مناطق بافت فرسوده و توسط شرکت بازآفرینی شهری و  ۱۰۰هزار واحد نیز توسط بنیاد مسکن
ساخته میشوند.
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و گفت :بنیاد مسکن استان با بسیج تمامی توان توانست خدمات ارزندهای را به روستاهای آسیبدیده انجام دهد و هم اکنون نیز روند بازسازی
به ش��کل مطلوبی در حال پیش��روی است که میتوان با نهادینه کردن تفکر مقاومسازی واحدهای مسکونی روستاییان تأثیر کار منفی و مخرب
ناشی از بالیای طبیعی و حوادث قهری را به حداقل ممکن رساند.
گفتنی است؛ در این مراسم به صورت نمادین کلید واحد مسکونی به همراه هدایایی به مالک آن اهداء گردید.

نشست مشترک مدیرکل بنیاد مسکن استان و فرماندار شهرستان شازند

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترک مهن��دس رضافرح -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان و هیئت همراه با رجبی -فرماندار شهرس��تان شازند در
فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در ابتدا مهندس رضافرح با ارائه گزارش��ی از روند بازسازی در سطح استان
و شهرستان ش��ازند گفت :در مجموع تعداد  4800واحد مسکونی آسیبدیده
در س��طح استان در حال بازسازی است که از این تعداد  753واحد آسیبدیده
مربوط به شهرستان شازند میباشد .وی همچنین از اتمام عملیات تعمیر تعداد
 388واحد مس��کونی در سطح استان و  15واحد در شهرستان شازند خبر داد
و افزود :اعتبارهای تخصیص یافته برای مقاومس��ازی و بازس��ازی واحدهای
مسکونی آسیبدیده در شهرستان شازند مبلغ  423میلیارد و  600میلیون ریال میباشد و  120شغل نیز در سطح شهرستان ایجاد کرده است.
س��پس رجبی با قدردانی از فعالیتها و اقدامهای صورت گرفته در مورد بازس��ازی ،عمران و آبادانی روس��تاهای شهرستان گفت :بنیاد مسکن
شهرس��تان ش��ازند در زمینه اجرای طرح هادی و مقاومسازی مسکن روس��تایی و همچنین در زمنیه ساخت مسکن برای محرومین در سالهای
اخیر تالشهای مضاعفی انجام داده و گامهای مؤثری در زمینه مهاجرت معکوس روس��تاییان برداش��ته است .وی خدمترسانی به محرومین را
مهمترین وظیفه دانست و بر همکاری و تعامل میان تمامی دستگاههای ذیربط و مسئولین مربوطه در جهت تحقق این امر تأکید کرد.

کمک به حساب  100امام(ره)

به گزارش روابط عمومی ،به همت امور مشارکتهای مردمی و حساب  100امام(ره) مبلغ  750میلیون ریال به صورت نقدی و  4میلیارد و 110
میلیون ریال برای کمک به مناطق سیل زده استان مرکزی و شهرستان چگنی استان لرستان به حساب  100امام(ره) توسط خیرین اهداء شد.

ایمان دو نیم است نیمی در شکیبایی و نیمی در سپاسگزاری -حضرت محمد(ص)
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به گ��زارش روابط عموم��ی ،فاز اول اج��رای طرح هادی روس��تای خورهه
شهرس��تان محالت با حضور مهندس آقازاده -اس��تاندار مرکزی ،دکتر زندیه
وکیل��ی  -معاون هماهنگی و ام��ور عمرانی اس��تانداری ،مهندس رضافرح -
مدیرکل بنیاد مسکن استان ،قمری  -فرماندار شهرستان محالت و گروهی از
مدیران استانی و شهرستانی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م مهندس رضافرح با بیان مطالب��ی در مورد مزایای طرح هادی
گفت :اجرای طر ح هادی و تأمین زیرس��اختهای مورد نیاز روس��تایی از عوامل
مهم در مهاجرت معکوس و توزان جمعیتی می باش��د و اکنون در بیش از تعداد
 ۴۹۰روس��تای استان طرح هادی کلید خورده و این طرحها در تعداد  ۱۷۰روستا
به اتمام رسیدهاند .وی 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 تالشهای مدیرکل و کارکنان بنیاد مس��کن استان گفت :اجرای طرح هادی در روستا باعث فراهم شدن
زیرس��اختهای مناس��ب در این مناطق میشود که به تبع آن میتوانیم شاهد مهاجرت معکوس باش��یم زیرا توسعه روستاها تنها با اجرای طرح
هادی روستایی تحقق می یابد.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با نماینده ولی فقیه در استان

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رضافرح  -مدیرکل بنیاد مسکن استان با
آیتا ...دری نجف آبادی  -نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرستان
اراک دیدار و گفتگو نمود.
در ابت��دا مهندس رضافرح با ارائه آمار و عملكرد بنياد مس��كن اس��تان در زمينه
اجراي طرح هاي هادي ،ساخت مسكن روستايي و شهري و سنددار كردن امالك
روستايي ،از تالشها و حمایتهای آیتا ...دری نجف آبادی قدردانی نمود.
سپس آیتا ...دری نجف آبادی با سپاس از فعالیت های بنیاد مسکن ،افتتاح
حساب  ۱۰۰و تأسیس بنیاد مسکن را نتیجه درایت و بینش الهی حضرت امام
(ره) دانس��ت و گفت :بنیاد مسکن در بازسازی مناطق آسیب دیده نقش مهمی
را ایفا نموده است و همچنین اقدامها وگامهای مؤثری برای پیشرفت ،عمران و آبادانی روستاها و به دنبال آن محرومیتزدایی در شهر و روستا
برداشته است .وی افزود :بنیاد مسکن استان ،مجموعهای سرشار از روحیه جهادی و انقالبی و پر تالش است که این مسئله را در بازسازی موفق
مناطق آسیبدیده از سیل و زلزله در استان مرکزی و استانهای لرستان و کرمانشاه شاهد بودهایم و امید است که همچنان حضور بنیاد مسکن،
در پروژههای شهری و روستایی دارای ثمرهها و برکتهای مستمر باشد.
گفتنی است؛ در این دیدار در مورد تأمین مسکن خانواده شهدای مدافعین حرم ،تأمین مسکن طالب و خانوادههای محروم بحث و تبادل نظر گردید.

بازدید فرماندار از بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،حاج علی بیگی  -فرماندار شهرس��تان خنداب با حضور در بنیاد مس��کن شهرس��تان خنداب از روند خدمت رسانی به
متقاضیان بازدید نمود.
در این بازدید مهندس س��لطانی  -سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرستان خنداب گزارش��ی از فعالیت های انجام شده در زمینه بازسازی واحدهای
خسارت دیده در سطح شهرستان را ارائه نمود.
سپس حاج علی بیگی با قدردانی از مجموعه فعالیت های انجام شده در مورد خدمت رسانی به صاحبان واحدهای مسکونی آسیب دیده گفت:
صدور پروانه رایگان تشکیل پرونده و معرفی به بانک بخشی از اقدام های بسیار خوب مجموعه بنیاد مسکن در زمینه خدمت رسانی به متقاضیان
می باشد .وی در ادامه با قدردانی از تالش های بنیاد مسکن در سطح روستا افزود :این نهاد در طول چهل سال همواره در مسیر سازندگی گام
برداشته و خدمات شایسته و قابل تقدیری را به قشر محروم جامعه ارائه داده است.

کسی که خواهان صلح و آشتی نباشد به درماندگی و بییاوری مبتال میشود -امام صادق(ع)
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در نشستی با حضور حجتاالسالموالمسلمین
اعتمادی -مش��اور اس��تاندار و مدیر س��تاد اقامه نماز اس��تان و مهندس
ذاکری -مدیرکل پیش��ین بنیاد مسکن اس��تان توافقنامه بومی بین ستاد
اقامه نماز و بنیاد مسکن به امضاء رسید.
در ابتدا مهندس ذاکری با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مسکن گفت:
تهیه مس��کن برای مردم روس��تاها دارای اهمیت زیادی میباشد و این از
وظایف مهم بنیاد مسکن میباشد .وی به حضور جهادی این نهاد در برابر
حوادث غیرمترقبه نیز تأکید نمود.
در ادامه حجتاالسالموالمس��لمین اعتم��ادی گفت :باید به اهمیت نماز
بهوی��ژه اقامه آن در اول وقت توجه خاص داش��ته و به آن اهتمام ورزند.
وی همچنین از اعضای س��تاد اقامه نماز بنیاد مس��کن که موفق به احراز رتبه برتر در بین دس��تگاههای اجرایی استان در سال  1398شدهاند با
اهداء لوح سپاس از آنها قدردانی نمود.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان هرمزگان

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان یزد
انعقاد تفاهمنامه دوجانبه فیمابین ستاد اقامه نماز و اداره کل بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،در نشست شورای ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن
استان ،تفاهمنامه ترویج فرهنگ اقامه نماز بین بنیاد مسکن و ستاد اقامه
نماز استان امضاء شد.
در ابت��دا حجتاالسالموالمس��لمین رضایی گفت :به منظ��ور عملیاتی
نمودن پیامهای مقام معظم رهبری در اجالسهای سراس��ری نماز ،پس
از برگزاری نشس��تهای مش��ترک ،تخصصی و کارشناسی بین مسئولین
مربوطه در دو دس��تگاه ،برنامههای سال  ۱۳۹۹بنیاد مسکن مورد بررسی
و تصویب قرار گرفت.
در ادامه حجتاالسالم دهقان نیری -نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن
اس��تان گفت :کار برای س��اخت مس��جد و نمازخانهها صورت گرفته ولی
کارهای بنیادی یعنی تقویت اعتقادها ،کمتر انجام شده که باید برنامههای خوبی در این زمینه اجرا شوند.
س��پس حجتاالسالم سیداکبر موس��وی -مدیر ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان با سپاس از تالشهای اداره در بحث اقامه نماز گفت :بنیاد
مسکن از دستگاههای موفق در اجرای برنامههای ستاد اقامه نماز میباشد.
در ادامه مدیرکل بنیاد مسکن استان راهکارهایی برای ساخت نمازخانه در مجتمعهای تجاری و شهرکها ارائه داد.
در پایان ،تفاهمنامه بومی ستاد اقامه نماز و بنیاد مسکن استان به امضا رسید.

نشست هماهنگی عملیات عمرانی پروژه کمربندی روستای نصرآباد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی ادامه اجرای عملیات عمرانی پروژه کمربندی روس��تای نصرآباد با حضور سرپرس��ت فرمانداری
شهرستان تفت ،بخشدار مرکزی ،معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،گروهی از کارشناسان ادارههای ذیربط ،دهیار و تعدادی از اعضای
شورای اسالمی روستای نصرآباد برگزارشد.

خوشی برای حسود نیست -حضرت علی(ع)
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در ابتدا نوکار -فرماندار شهرستان تفت گفت :عملیات عمرانی پروژه کمربندی روستای نصرآباد از سال گذشته آغاز و بخشی از آن با همکاری
دهیاری و بنیاد مس��کن اجرا ش��ده و امیدواریم با همکاری دهیاری ،بنیاد
مس��کن ،راهداری و حمل نقل جادهای ادام��ه عملیات عمرانی این پروژه
مجدداً آغاز تا شاهد بهرهبرداری هر چه سریع تر آن باشیم.
س��پس علی احمدیان -بخش��دار مرکزی شهرس��تان تف��ت گفت :این
کمربن��دی مس��یر تردد داخل روس��تای نصرآباد ،روس��تاهای اطراف این
دهستان و تعدادی از روستاهای شهرستان میبد است و با توجه به عرض
کم جاده قدیمی این مسیر ،چند حادثه ناگوار در این مسیر ُرخ داده است.
در ادامه مهندس کارگر -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان اظهار
داش��ت :در سال گذش��ته عملیات اجرایی پروژه کمربندی روستای نصرآباد
برای کاهش حادثه و بار ترافیکی مسیر با همکاری دهیاری و بنیاد مسکن
آغاز و امیدواریم تا قبل از شروع بارندگیهای فصل پاییز آسفالت آن مسیر نیز با مشارکت دهیاری ،بنیاد مسکن و اداره راهداری و حمل نقل جادهای
صورت گیرد .همچنین پیرامون شیوه اجرای این پروژه بحث و تبادلنظر صورت گرفت و تصمیمهای الزم برای نحوه همکاری دهیاری ،بنیاد مسکن،
راهداری و حمل و نقل جادهای برای انجام ادامه این پروژه اتخاذ شد.

نشست با بانک مسکن

به گزارش رواب��ط عمومی ،صیدنبی حیدریان -مدیر ش��عب و معاونین
بانک مسکن استان با حضور در بنیاد مسکن استان با مدیرکل و معاونین
بنیاد مسکن استان دیدار و در مورد تعاملهای بیشتر گفتگو نمودند.
در ابت��دا دکت��ر قربانی��ان -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با اش��اره به
تجربههای کسب ش��ده در طرح مسکن مهر و پیشتازی استان در اختتام
طرح مس��کن مهر ابراز امیدواری نمود که طرح اقدام ملّی نیز با همکاری
دستگاههای متولی ،با موفقیت و رضایت متقاضیان به پایان برسد.
س��پس صیدنبی حیدریان با اش��اره به آمادگی بانک مسکن در پرداخت
تس��هیالت طرح اقدام ملّی در اس��تان گفت :متقاضیان ط��رح اقدام ملّی
مس��کن میتوانند همزمان با واریز مبلغ ودیعه طرح اقدام ملّی مس��کن با
سپردهگذاری در حساب صندوق پسانداز مسکن یکم بانک مسکن مبلغ تسهیالت دریافت شده طرح را به جای نرخ  18درصد با نرخ  8درصد
و در پروژههای واقع در محل بافت فرسوده با نرخ  6درصد تقسیط نمایند.
در پایان نیز پیش��نهادهایی برای س��هولت استفاده متقاضیان طرح اقدام ملّی مس��کن از تسهیالت ارزان قیمت با استفاده از تسهیالت صندوق
پسانداز مس��کن یکم و همچنین تس��هیل در پرداخت تس��هیالت و بهسازی و نوسازی مسکن روس��تایی برای مقاومسازی واحدهای مسکونی
روستاییان مطرح شد.

نشست با کمیته امداد و بهزیستی

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس نادریانزاده -معاون
بازس��ازی و مس��کن روستایی استان و کارشناس��ان اداره کل بهزیستی و
کمیته امداد امام خمینی(ره) در بنیاد مسکن استان تشکیل شد.
در این نشست مهندس نادریانزاده با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته
برای تفاهمنامه همکاری کمیته امداد و بهزیس��تی با بنیاد مس��کن برای
س��اخت واحدهای مسکونی مددجویان روس��تایی و همچنین خانوارهای
دارای دو فرد معلول و بیش��تر که تحت حمایت این نهادها هس��تند گفت:

دانش را با نوشته ،در بند آورید -حضرت محمد(ص)
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حل مشکل مسکن جوانان روستاهای شهرستان خاتم

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:
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��تی ب��ا حضور میربهب��ودی -فرماندار
شهرس��تان خاتم ،دکتر قربانیان -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،مهندس
دهقان هراتی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان خاتم و حسینی -سرپرست
اداره حراست بنیاد مسکن استان در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در این نشس��ت موضوعهای مهمی از جمله حل مش��کالت زیرساختی
ساخت مسکن جوانان در روس��تاها ،اجرای طرح هادی روستاها و اجرای
طرح اقدام ملّی مس��کن در شهرستان مطرح و پس از بحث و تبادلنظر،
تصمیمهای الزم اتخاذ شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

از ابتدای این تفاهمنامه تاکنون در استان برای ساخت و تکمیل بیش از  60واحد مسکونی روستایی کمک بالعوض تا سقف  250میلیون ریال
پرداخت شده است.
در ادامه در مورد مس��ائل و مش��کالت تفاهمنامه ساخت واحدها ،تأمین اعتبار برای تکمیل واحدها ،ساخت و تحویل به موقع به متقاضیان و...
بحث و تبادلنظر صورت گرفت.

فرهاد شکارچی (اردبیل)
حسن اشجع (اردبیل)
ناهید آقاعموئی (اردبیل)

تجلیل از همکاران بازنشسته

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان گیالن ،مهندس نوربخش -معاون
پش��تیبانی بنیاد مسکن استان در مراسم قدردانی از همکاران که به تازگی به افتخار
بازنشستگی نائل آمدهاند ،در سخنانی بازنشستگی با عزت را افتخاری بزرگ دانست
و برای همکاران بازنشس��ته آرزو کرد که در ادامه مس��یر زندگی ،اوقات خوبی را در
کنار خانواده سپری کنند.
مهن��دس نوربخش گفت :فرصتهای زندگی هیچ وقت قابل برگش��ت نیس��ت و
بازنشس��تگی یک مرحله از زندگی است و روند زندگی دائم در حل چرخش و تغییر
است که از یک مرحله به مرحله دیگر تغییر میکند .وی در پایان از تالشهای همکاران بازنشسته قدردانی نمود.
بنیاد علوی برای توس��عه منطقه انتخاب ش��ده گفتنی است در پایان این مراسم ،با اهداء لوح یادبود و تقدیرنامه ،هدیهای به رسم یادبود به یوسف
عاصی ،مجید دژم پناه ،عباس جاوید مقدم ،علی علی اصغری و سیدرضا زارع حسینی اعطاء گردید.
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قدردانی و
سپاسگزاری
استان آذربایجان غربی

• عبدالله��ی اصل -فرماندار شهرس��تان ش��وط با اعطای ل��وح تقدیر به
مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان آذربایجان غربی ،از تالشها و
حضور مستمر وی در شهرستان شوط ،پیگیری مسائل و مشکالت در حوزه
مسکن ،آسفالت معابر روستایی و تأمین قیر رایگان تجلیل نمود.

استان ایالم

• س��رتیپ پاسدار جمال شاکرمی -فرمانده س��پاه امیرالمومنین(ع) استان
ایالم با اهدای لوح تقدیر به حبیب اله محبی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان
ایالم ،از تالشهای بیدریغ و مخلصانه وی و همکارانش در مجموعه پایگاه
بسیج اداری این نهاد قدردانی نمود.

استان چهارمحال و بختیاری

• علی ملکپور -مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) اس��تان چهارمحال
و بختی��اری با اهدای لوحهای تقدیر جداگانه به مهندس س��یدبهادر زیالبی
دوپالن��ی -مدیرکل ،مهندس ف��رزاد مردانی کران��ی و مهندس محمدرضا
احمدی میرقائد -کارشناسان بنیاد مسکن شهرستان فارسان از آنان به دلیل
احس��انهای ماندگار ،همکاریش ب��ا کمیته امداد ام��ام(ره) و نیز در عرصه
یاریرس��انی به محرومین جامع��ه که ثمرههای خیلی خوب��ی برای ایتام و
نیازمندان تحت حمایت این نهاد مقدس داشته ،قدردانی نمود.

استان خراسان رضوی

• علی نخعی -رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ،علیرضا جنیدی -فرمانده
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ناحیه مقاومت بس��یج سپاه ،حجتاالسالموالمس��لمین امینی -امامجمعه و
مجتبی شاکری -فرمانده شهرستان بردسکن با اهدای لوح تقدیری مشترک
به محمد ریحانزاده -کارشناس بنیاد مسکن این شهرستان ،از روی به پاس
ایثارگریها و تالشهای ارزش��مند و ماندگارش که از پیشکوس��تان جهاد و
مقاومت و یادگار دوران سراسر حماسه و افتخار میباشد قدردانی نمودند.

استان خوزستان

• س��رهنگ پاسدار حس��ین رییس��یزاده -فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و
حس��ین پنبه دانهپور -فرماندار شهرستان شوش��تر با اهدای لوحهای تقدیر
جداگان��ه به اکبر حس��ین زاده ،محم��د گتوندی و عبدالرحی��م محمدزاده-
کارمندان نمونه بس��یجی ،از آنان به دلیل تالش هایش��ان که باعث پیشبرد
اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران شدهاند قدردانی نمودند.
• حجتاالسالموالمس��لمین سیدمرتضی مرعشی -امامجمعه (شهر شهید
شرافت) و پارس��ازاده -شهردار با اهدای لوحهای تقدیر جداگانه به مهندس
انصاریان -مدیرکل و مهندس بهمنش��یر -ذیحس��اب بنیاد مس��کن استان
خوزستان ،از تالش آنان در حمایت بیدریغ برای حل مشکالت شهر شهید
شرافت ،رفع محرومیتها در حوزه مسکن نیز کمک به خرید ساختمان دفتر
امامجمعه و ...قدردانی کردند.

استان فارس

• عابدین رخ افروز -بخشدار مرکزی با اهدای لوح تقدیر به مهندس امیر
برومند -مدیر بنیاد مسکن شهرستان زریندشت ،از تالشهای صادقانه وی
در راه رس��یدن به اهداف عالیه جمهوری اس�لامی ایران و نیز خدمت در راه

• دکتر حس��ین کالنتری -استاندار و رئیس ستاد جشنواره شهید رجایی و
علی سلحشوری -رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و دبیر ستاد جشنواره
شهید رجایی استان کهگیلویه و بویراحمد با اهدای لوح تقدیر به دکتر حسین
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 نهاد در کسب این موفقیت قدردانی کردند.

استان گیالن

• س��رهنگ پاس��دارحمید یحییپور -فرمانده ناحیه مقاومت بس��یج سپاه،
محمد رنجبر -فرمانده و حجتاالسالموالمس��لمین علی رنجبر -امامجمعه
شهرس��تان املش ،با اهدای لوح تقدیر به یعقوب اصغری -سرپرس��ت بنیاد
مسکن این شهرستان ،از وی به پاس مجاهدت ،ایثار و فداکاری ارزشمندش
قدردانی کردند.
• حجتاالسالموالمس��لمین عل��ی رنجبر -امامجمع��ه و مهندس محمد
رنجبر -فرماندار شهرس��تان املش ،با اهدای لوح تقدیر به یعقوب اصغری-

• مهندس عزیزا ...مهدیان -معاون امور بازس��ازی و مس��کن روستایی با
اهدای لوح تقدیر به مهندس گلناری -مدیرعامل ش��رکت بنیاد بتن اس��تان
خوزس��تان ،از تالش و کوش��ش مدیریت و کارکنان آن ش��رکت در زمینه
تأمین به موقع بخش عمدهای از مصالح مورد نیاز عملیات بازس��ازی مناطق
س��انحهدیده از سیل این استان و احساس مس��ئولیت در زمینه ارائه خدمت
بیم ّنت به سانحه دیدگان آن ،قدردانی نمود.
• حس��ن علیاری -رئیس ستاد هماهنگی بازسازی مناطق سیل زده استان
خوزس��تان با اهدای لوح تقدیر به مهندس گلناری -مدیرعامل شرکت بنیاد
بتن اس��تان خوزس��تان ،از خدمات صادقانه و ارزش��مند وی و همکاران آن
مجموعه که از ابتدای شروع روند بازسازی تاکنون با تمامی امکانات و توان
در خدمترس��انی به مردم آس��یبدیده نقش مهم و تأثیرگذاری را داشتهاند
قدردانی کرد.
• علی فیلی -رئیس س��تاد معین بازس��ازی بنیاد مسکن استان خوزستان
مس��تقر در شهرس��تان اهواز با اهدای لوح تقدیر به مهندس گلناری -مدیر
شرکت بنیاد بتن اس��تان خوزستان ،از تالشهای ارزشمند و صادقانه وی و
همکارانش در جهت پیشبرد و پیشرفت امر بازسازی قدردانی کرد.
• فرزاد روش��ن -رئیس ستاد معین بازسازی بنیاد مسکن استان هرمزگان
مستقر در شهرس��تان کارون با اهدای لوح تقدیر به مهندس گلناری -مدیر
ش��رکت بنیاد بتن شهرس��تان خوزس��تان ،از تالشهای کلیه کارکنان این
ش��رکت که در این مدت با ستاد بازسازی استان همکاری داشتهاند قدردانی
نمود.
• محمدصادق حیدری باغنو -رئیس س��تاد معین بازس��ازی بنیاد مسکن
اس��تان فارس مستقر در شهرستان شوش��تر با اهدای لوح تقدیر به مهندس
علیاری -رئیس ستاد هماهنگی بازسازی مناطق سیل زده استان خوزستان،
از وی به دلیل تحویل میلگرد توس��ط ش��رکت بنیاد بتن به ستاد معین برای
توزیع بین متقاضیان آس��یبدیده از سیل فروردین  ،98انجام مراحل تسویه
حساب و نیز صدور صورتجلسه با آن شرکت در سه مرحله قدردانی کرد.
• س��یامک س��لیمانی -رئیس س��تاد معین بازس��ازی بنیاد مسکن استان
کرمان مستقر در شهرستان حمیدیه با اهدای لوح تقدیر به شرکت بنیاد بتن
اس��تان خوزس��تان ،از تالشهای صادقانه مدیران و کارکنان آن شرکت در
مورد همکاری با این س��تاد در ارائه خدمت به سیل زدگان استان خوزستان،
قدردانی نمود.
• سیامک سلیمانی -رئیس ستاد معین بازسازی بنیاد مسکن استان کرمان
ب��ا اهدای لوح تقدیر به مهن��دس حمزه قبادی نیا -مدی��ر کارگاه بنیاد بتن
اس��تان خوزس��تان از تالشهای صمیمان��ه وی و کارکنانش در همکاری با
ستاد بازسازی بنیاد مسکن استان کرمان قدردانی کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

استان کهگیلویه و بویراحمد

بنیاد بتن
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عمران و آبادانی روستاهای بخش مرکزی شهرستان قدردانی نمود.
• ابراهیم خرم -فرماندار شهرس��تان زریندش��ت با اه��دای لوح تقدیر به
مهندس امیر برومند -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان ،از وی به دلیل زحمات
بیش��ائبه ،خالصان��ه و مؤثرش در مدت زم��ان تصدی اداره بنیاد مس��کن
شهرستان زریندشت قدردانی نمود.
• عبدالرضا قاس��مپور -معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس با
اهدای لوح تقدیر به س��ید مجتبی رضویان -کارش��ناس کنترل پروژه بنیاد
مس��کن اس��تان فارس ،از همت استوار ،تالش ارزشمند و نقش مؤثر وی در
سربلندی ایران اسالمی با کسب عنوان کارمند نمونه دستگاهی درسال ،98
قدردانی کرد.
• عب��اس حاجیزاده -مدی��رکل ورزش و جوانان اس��تان فارس با اهدای
لوحه��ای تقدی��ر جداگانه به جهانگیر پروین و س��یدروح اله طبیب لقمانی-
کارمندان بنیاد مسکن شهرستان کازرون ،از آنان به دلیل توجه به امر توسعه
و ورزش و همکاریهایی که با اداره ورزش و جوانان شهرس��تان داش��تهاند،
قدردانی کرد.
• س��رگرد پاسدار س��جاد راحت طلب -فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه
شهرستان زریندشت با اهدای لوح تقدیر به مهندس امیربرومند -مدیر بنیاد
مس��کن این شهرس��تان ،از وی به دلیل زحمات بیشائبه اش در شهرستان
زریندش��ت که در راس��تای اهداف انقالب اس�لامی ایران و آرمانهای امام
خمینی(ره) و نیز پی��روی از فرامین رهبر معظم انقالب (مدظله العالی) بوده
اس��ت ،همچنین از همکاری مداوم و خالصانه اش در مجموعه سپاه و بسیج
شهرستان قدردانی کرد.
• سیدمرتضی بختیاری -رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با اهدای لوح
تقدیر به مهندس امیر برومند -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان زریندشت ،از
تالشهای وی در احیاء سنتهای حسنه الهی و ایجاد سرپناهی امن توسط
خیرین مسکن ساز ،قدردانی کرد.

سرپرس��ت بنیاد مسکن این شهرس��تان ،از تالشهای شایس��ته وی در به
پاداشتن نماز جمعه و نیز خدمترسانی به نمازگزاران قدردانی کردند.
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درگذشت همکار

ون
إِنَّا للهّ وإِنّا إِلَی ِه َرا ِج ُع َ

با نهایت تأثر و تأسف باخبر شدیم میثم عسکری از همکاران بنیاد مسکن استان کهگیلویه و
بویراحمد 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.
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ون
إِنَّا للهّ وإِنّا إِلَی ِه َرا ِج ُع َ

درگذشت همکار بازنشسته

با نهایت تأثر و تأسف باخبر شديم فرهنگ محمدزاده از همکاران بازنشسته بنیاد مسکن
اس��تان 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 خان��واده 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 می نماید.

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.
حجتاالسالم صادقی -درگذشت پدر (آذربایجان شرقی)
رحمان ناجی -درگذشت پدر (آذربایجان شرقی)
رضا جوانمرد -درگذشت پدر (اردبیل)
مقصود کیومرثی -درگذشت مادر (اردبیل)
جلیل مجیدی -درگذشت مادر (اردبیل)
رحمت اله قاسمی -درگذشت پدر (تهران)
سیدضیا نجاتی -درگذشت پدر (قم)
سیدمحمد میراحمدی -درگذشت پدر (چهارمحال و بختیاری)
رحمتا ...رضایی -درگذشت برادر (کهگیلویه و بویراحمد)
علی ذبیحی -درگذشت مادر (گیالن)
مهدی جوشن -درگذشت پدر (بوشهر)
نورا ...سفیدیان – درگذشت خواهر (دفتر مرکزی)
فریبا احمدزاده – درگذشت مادر (دفتر مرکزی)
مهدی احمدزاده – درگذشت مادر (دفتر مرکزی)
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برندگان مسابقه شماره 168
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موسی الرضا فعالپور (اردبیل)،
فرشید فیاض جهانی (مازندران)،
مسیّب مجدآبادی (شرکت سامان محیطی)

پاسخنامه شماره ()168

اسامی همکارانی که پاسخ درست مسابقه
شماره  168را برای ما ارسال نمودند:

در ای��ن مس��ابقه ،تعداد  65نفر از همکاران ش��رکت کرده
بودن��د که از این تعداد 55 ،نفر پاس��خ درس��ت را برای ما
ارسال نمودند.

اصغ��ر عالمه ،حمید حاجی حیدری ،مهربخش مهری ،مرتضی مرتضایی ،ایرج آخوندزاده،

بایرام امن زاده ،مهدی پورجم ،س��یداکبر صالحی ،سیامک باقرزاده ،شیوا حیدرزاده اردبیلی،

اصغر صفرنژاد ،عبدالرضا بهجتی ،پریس��ا محمدی ،موس��ی الرضا فعالپ��ور ،عبدا ...صوری،

مس��عود ناحومی ،رضا ام��ن زاده ،احد قهرمان روزگار ،رامین میرزای��ی ،علی دهنوی ،فریبا
احمدزاده ،نعمت ا ...پهلوانیان ،جواد گلزار ،حمید عاش��ورپور ،فرش��ید فیاض جهانی ،محسن
امین��ی ،محمدرضا رضایی ،فاطم��ه گلپریان ،علی مهرابی ،خلیل پ��ور رحیمی ،علی مالدار،

میترا صادقی پی ،علی دیوس��االر ،داود حقیقت ،بایرامعلی عبدینژاد ،علی اصغر سرخه ای،

حمی��د حقیقت ،وحید حقیقت ،رامین فلکیان ،فریدون موس��ایی ،احس��ان فریدجو ،مجتبی
رضایی ،س��عید رحیمی ،جعفر رسولی ،حسین توفیقی ،پریسا خلیلی ،ناصر مهدوی ،همایون
مسیب مجدآبادی ،مصطفی یوسفی رامندی ،مهدی حمیدی،
گازرانی ،صولت طاهری کندرّ ،

سیدحامد کمالی نسب ،ولی محمد دنان ،علی اکبر بردبار.
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الف

ب

ج

د

نام:
نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
تاریخ ارسال:
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مسابقه ()170

پرسشهای این مسابقه از مطالب نشریه انتخاب
شده ،خواهشمند است پاسخهای خود را حداكثر تا
پایان همان ماه به ادارهكل روابط عمومی بفرستید .از
بین كسانی كه پاسخ درست را برای ما میفرستند ،به
قید قرعه به  3نفر جایزهای تقدیم خواهد شد و سپس
به قید قرعه از بین  36نفر 2 ،نفر به همراه خانواده
با هزینه بنیاد به مشهد اعزام خواهند شد .از شركت
دادن اسامی ناخوانا ،معذوریم.
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پاسخنامه شماره ()170

1
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19
20

الف

ب

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

د

 -1تعداد -----واحد مس�کونی در طرح اقدام ملی مسکن الف) همزمان با واریز مبلغ ودیعه طرح
برای استان پیش بینی شده است.
ب) با س��پرده گذاری در حس��اب صندوق پس انداز مسکن یکم
د) 8949
ج) 5976
الف)  9481ب) 4981
بانک مسکن
 -2کلن�گ زن�ی ط�رح اق�دام مل�ی ب�رای اولی�ن ب�ار در ج) الف و ب
استان -----و در شهرستان -----انجام شد.
د) با پیشتازی استان در اختتام طرح مسکن مهر
الف) آذربایجان شرقی -شبستر
 -11ک�دام یک از اس�تان های زیر در تهیه ط�رح و مطالعه
ب) آذربایجان غربی -بستان آباد
طرح های هادی ،استان سبز است؟
ج) آذربایجان شرقی -بستان آباد
الف) مازندران ب) مرکزی ج) گلستان د) فارس
د) اردبیل -نیر
 -12کدام یک از روس�تاهای زیر مربوط به استان مازندران
 -3استان -----تاکنون از طریق پرداخت تسهیالت بانکی میباشند؟

ارزان قیمت مقاوم سازی و بهسازی شده موجب کسب رتبه الف) ولوجا ،بزمین آباد و برگه
اول شده است.
ب) شوراب ،محمودوند و چهارگوش
ب) اردبیل -خلخال
الف) فارس -جهرم
ج) پلنگ پاره ،دران و قورچای
د) آذربایجان شرقی -نیر
ج) گیالن -فومن
د) نظرچاقلی ،تلچگاه و یونس آباد

 -4مهندس تابش :تأمین مسکن محرمین اقدام بزرگی بود  -13ط�رح های هادی روس�تاهای شهرس�تان چگنی با چه
که از سال -----با همکاری -----با هدف ایجاد سرپناهی اعتباری اجرا شده اند؟
امن برای محرومین اجرا شده است.
الف) بیش از  10میلیارد و  700میلیون ریال

الف)  -86س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور -استانداران -ب) بیش از  15000میلیارد ریال
فرمانداران
ج)  250میلیون ریال
ب)  -98س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور -استانداران -د) بیش از  160میلیارد ریال
بنیاد مسکن
 -14طرح هادی در چند روس�تای شهرس�تان شفت اجرایی
ج)  -99دهیاران -شورای اسالمی -استانداران -بنیاد مسکن
شده و طرح هادی چند روستای آن نیازمند بازنگری میباشد؟
د)  -98س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور -بنیاد مسکن -الف)  92 -37ب) 30 -92
شهرداران
د) 37 -30
		
ج) 92 -30

 -5مهندس درفش�ی اعتماد مس�ئوالن به بنیاد مسکن را در  -15با خدمات صورت گرفته توس�ط بنیاد مس�کن در کدام
کدام یک از عوامل زیر دانست؟
یک از روس�تاهای زی�ر ،جمعیت از  47خان�وار به  63خانوار
الف) نیروی جوان -تعهد اخالقی -امکانات و تعامل خوب با مردم افزایش یافته است؟

ب) تعهد -تخصص -دارا بودن امکانات و تعامل خوب با مردم
ج) تجهیزات -ادامه تسهیالت -تعهد مسئولین بنیاد مسکن
د) ب و ج

الف) کرفت

ب) لکوکج

ج) جدول ترکی د) تلچگاه

 -16داوودی فعالیت های جهادی برای رس�یدن به توس�عه
روستایی و توجه به اقتصاد مقاومتی را از -----دانست.

 -6مهندس ش�املو :بنیاد مسکن یک نهاد عمومی -----است الف) اجرای طرح های بهسازی و مقاوم سازی روستاها
که مهمترین وظیفه آن فعالیت در امور -----روستاها میباشد .ب) اصول اصلی برنامهریزیها در این حوزه
الف) غیردولتی -کاربردی روستاها
ج) اجرای طرحهای هادی در روستاها
ب) دولتی -اجرایی شهرهای زیر  25000نفر میباشد
د) الف و ج
ج) خصوصی -عمرانی روستاها
 -17در شهرس�تان سامان چه تعداد روس�تا و چه تعداد واحد
د) غیردولتی -اجرایی روستاها
مسکونی در حریم کیفی رودخانه زاینده رود قرار دارند؟
ب) 835 -23
 -7طرح اقدام ملی تولید مسکن تدبیری مناسب برای ایجاد الف) 23 -1167
تعادل نسبی در اقتصاد است؟
د) 21 -23
		
ج) 21 -835
ب) دکتر نوبخت
الف) مهندس تابش
 -18در روس�تاهای جعفرآب�اد و مچ قاس�م چند برگ س�ند
د) مهندس زمانی
ج) مهندس حق شناس
مالکی�ت و نیز چند برگ س�ند موقت زمین روس�تایی تحویل
 -8بیش از -----درصد مردم شهرس�تان های زاهدان و چابهار شده است؟

حاش�یه نشین هستند و با سیستم دولت مبنی بر ساماندهی بافت الف)  40 -50ب) 60 -55
د) 65 -30
		
محله های حاشیه نشین ،مسئولیت این مهم بر عهده -----است .ج) 35 -40
الف)  -35وزارت راه و شهرسازی
 -19در چند روس�تای استان سمنان عملیات طرح هادی در
ب)  -40کمیته امداد
حال اجراست؟
ج)  -40بنیاد مسکن
د) 247
ج) 296
ب) 428
الف) 258
د)  -35بنیاد مسکن ،وزارت راه و شهرسازی و کمیته امداد
 -20مهندس رستمخانی ،اجرای طرح دهگردشی را فرصتی
 -9در شهرس�تان درگ�ز چه تعداد واحد مس�کن روس�تایی برای کدام یک از عوامل زیر دانست؟

ساخته و به بهره برداری رسید؟
الف) مشارکت های مردمی و همراهی اهالی روستاها
د) 7800
ج) 5000
الف)  45000ب) 3560
ب) شناس��ایی مش��کالت و ایج��اد زمینه مس��اعد برای توس��عه
 -10حیدری�ان :متقاضی�ان ط�رح اقدام ملی مس�کن در چه زیرساختها
صورت�ی می توانند مبلغ تس�هیالت دریافت ش�ده این طرح ج) شناسایی مشکالت و ارائه راهکارهای مؤثر برای رفع آنها
را به جای نرخ  18درصد با نرخ  8درصد تقسیط نمایند؟
د) ب و ج

