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نشست هیئت مدیره شرکت بنیاد بتن ایران با حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد
بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت هیئت مدیره ش��رکت
بنیاد بتن ایران با حضور حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد-
نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور برگزار شد.
ابتدا ،مهندس ذبیحیان -مدیرعامل شرکت بنیاد بتن ایران ،در
رابطه با فعالیتهای این شرکت ،گزارشی را بیان نمود.
س��پس حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد با بیان مطالبی،
رهنمودهای الزم را ارائه نمود و گفت:
 .1بای��د همواره به این نکته توجه ش��ود که ش��رکت بنیاد بتن
جزیی از بنیاد مس��کن بوده و نباید بهعنوان بخشی جداشده تلقی
ش��ود .دلیل اینکه در برخی از اس��تانها مسئولین بنیاد مسکن با
این شرکت همراهی ندارند .همین ذهنیت جدا شدن شرکت بنیاد بتن ایران میباشد که باید اصالح شود.
 .2تمامی فعالیتها باید معطوف به اهداف حساب  100امام(ره) باشد.
 .3شرکت بنیاد بتن ایران باید مزیت نسبی خود را کشف نموده و یا اگر کشف شده است ،در سمت وسوی آن حرکت نماید.
 .4وظیفه اصلی این ش��رکت تولید مصالح باکیفیت ،اس��تاندارد و قیمت مناسب میباشد و باید به سبد محصوالت توجه و تنوع تولید ایجاد نماید و نوآوری
و ابداع در تولید نیز مدنظر قرار گیرد.
 .5سهم خرید بنیاد مسکن از محصوالت بنیاد بتن بسیار کم و الزم است بنیاد مسکن سهم بیشتری از خرید داشته باشد.
 .6الزم است شرکت بنیاد بتن با مرکز پژوهشکده سوانح طبیعی و ...ارتباط بیشتری داشته باشد.
 .7بخش تبلیغات و بازاریابی ،بسیار مهم و ضروری است و باید به این بخش توجه الزم بشود ،بهویژه در زمینه تولیدات کارخانه بن مالت.
در پایان نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور ،از وضعیت مناسب و پیشرفت قابل توجه در بخشهای مختلف تولید ،فروش و سوددهی مناسب در شرکت بنیاد
بتن ایران و همچنین محسوس بودن آن نسبت به قبل ،ابراز رضایت نمود و خواستار توجه جدی به نوسازی ماشینآالت و بهویژه ماشینآالت حمل و توزیع شد.

نشست بررسی مشکالت کاری بازسازی مناطق زلزلهزده مسجد سلیمان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خوزستان ،نشست بررسی
مش��کالت بازس��ازی مناطق زلزلهزده مس��جد س��لیمان با حضور مهندس
درفشی -معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استانهای بنیاد مسکن کشور و
هیئت همراه و مهندس انصاریان -مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این نشست سیدمحسن میرس��االری -معاون پشتیبانی ،مهندس رضا
عبداللهی -معاون بازسازی و مس��کن روستایی و مجید سعید دریسزاده-
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان به ارائه گزارش پرداختند.
2
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان همدان ،مهندس تابش-
رئیس بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه در مراسم بهرهبرداری از  ۸۱۱طرح
هادی کش��ور که از طریق ویدئوکنفرانسی از سوی رئیسجمهور و با حضور
مس��ئولین و نماینده ولیفقیه استان در روستای حیدره داراالمام برگزار شد،
گفت :اکنون تعداد  ۱۰۶واحد مس��کن روس��تایی با پرداخت  ۳۴۰۰میلیارد
تومان تسهیالت در سطح کشور به بهرهبرداری میرسد.
مهندس تابش با اش��اره بهاینکه براس��اس طرح مسکن روستایی ساخت
س��االنه تعداد  ۲۰۰هزار واحد مسکونی در روستاهای کشور در برنامه بنیاد
مس��کن ق��رار دارد ،افزود :تا پایان امس��ال تعداد  ۱۱۰هزار واحد مس��کن
روس��تایی در کشور س��اخته میش��ود .وی ادامه داد :تعداد  ۱۰۶294واحد
مسکونی در قالب طرح ویژه بهسازی ونوسازی مسکن روستایی با اعتباری
بیش از  ۲۹472میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
رئیس بنیاد مسکن کشور در پایان گفت :تهیه طرح و اجرای بافت واجد ارزش به مبلغ  ۲۱506میلیون ریال ،صدور تعداد  ۱۶۴جلد سند مالکیت روستایی
و نوسازی و بهسازی تعداد  ۴۹واحد روستایی از اهم اقدامهای بنیاد مسکن در روستای حیدره داراالمام همدان بوده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری از تعداد  ۸۱۱طرح هادی روستایی کشور

نشست ویدئوكنفرانس بررسی روند اجرای طرح اقدام ملی مسکن در استانها
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بنیاد مس��كن اس��تان اصفهان ،نشس��ت
ویدئوکنفرانس با موضوع بررسی روند اجرای طرح اقدام ملی مسکن توسط
بنیاد مس��کن در اس��تانها با حضور مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن
کش��ور ،مدیرانکل حوزه معاونت مسکن شهری دفترمرکزی ،مدیرانکل و
معاونین مسکن شهری بنیاد مسکن استانهای مدعو برگزار شد.
در این نشست هر یک از استانها گزارشی در مورد روند اجرا و مشکالت
پیش رو ارائه نمودند.
در ادامه پ��س از بحث و تبادلنظر تصمیمهایی برای تس��ریع در اجرای
طرح اتخاذ گردید.

برگزاری نشست تخصصی پدافند غیرعامل بنیاد مسکن بهصورت مجازی
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان اصفهان ،به مناس��بت
گرامیداش��ت و نکوداش��ت هفته پدافند غیرعامل ،نشست تخصصی پدافند
غیرعامل بنیاد مس��کن در سطح کش��ور بهصورت مجازی از طریق سامانه
ویدئوکنفران��س ب��ا حضور مهندس مهدیان -معاون بازس��ازی و مس��کن
روستایی بنیاد مسکن کشور ،مدیرانکل دفتر مرکزی ،معاونین و کارشناسان
مسئول حوزههای عمران روس��تایی ،بازسازی و مسکن روستایی ،رئیس و
کارشناسان اداره حراست و ...در بنیاد مسکن استان برگزار شد.

3
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بررسی وضعیت آخرین طرح اقدام ملی مسکن
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان کهگیلویهوبویراحمد ،نشست
بررسی آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن و همچنین روند اجرا و میزان
پیشرفت فیزیکی پروژهها در سطح کشور بهصورت ویدئوکنفرانسی با حضور
مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور ،دکتر جنتی -مدیرکل و مهندس
حامد صیادی -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان برگزار شد.
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در این نشس��ت دکتر جنتی با ارائه گزارش��ی از آخرین اقدامهای صورت
گرفته گفت :از تعداد  950واحد س��همیه این اس��تان ،تع��داد  500واحد در
شهرس��تان گچس��اران ،تعداد  100واحد در شهر سیسخت ،تعداد  50واحد
در ش��هر چرام ،تعداد  40واحد در ش��هر لیکک و تعداد  260واحد در ش��هر
دهدش��ت در حال اجرا میباش��ند ک��ه پیگیریهای انجام گرفته در ش��هر
دوگنبدان ،تاکنون برای ساختوساز تعداد  288واحد پروانه ساختمانی اخذ،
تجهیز کارگاه و زیرسازی معابر ،خاکبرداری و همچنین پیکنی برای اجرای
فونداس��یون اجرا ش��ده در ضمن متقاضیان در مابقی شهرستانها از جمله
شهرس��تانهای دهدش��ت و دنا نیز در حال اجرای کرس��ی چینی ،پیکنی و فونداسیون هستند.وی با سپاس از پیگیرها و مساعدتهای مسئولین کشوری و
استانی برای پیگیری روند پیشرفت فیزیکی پروژهها در سطح استانها افزود :برای پیشرفت فیزیکی و جلوگیری از مشکالت این چنین پروژههای ملی باید
امکانات و زیرساختهای مناسب عمرانی ،فرهنگی و اجتماعی بهصورت ویژه و با همکاری همه نهادهای مرتبط در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه مهندس تابش با ابراز رضایتمندی از عملکرد استان برای تسریع در اجرای کار و پیشرفت فیزیکی پروژهها مطابق با برنامه پیشبینی شده خواستار
افزایش کیفیت ،دقت و سرعت کار و نظارت مدیرانکل بر روند اجرایی پروژهها در استان شد .وی در پایان راهکارهای الزم را ارائه نمود.

نشست طرح توسعه پایدار منظومه روستایی
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان کهگیلویهوبویراحمد ،نشست
طرح توس��عه پایدار منظومه روس��تایی با حضور مهندس ش��املو -معاون
عمران روس��تایی بنیاد مس��کن کش��ور ،دکتر جنتی -مدیرکل و مهندس
امیدوار -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن استان و مهندس فاطمی-
رئیس امور فنی و اجرای بنیاد مسکن استان برگزار شد.

در ابتدا دکتر جنتی با گرامیداش��ت هفته بسیج و ارائه گزارشی از عملکرد
ح��وزه عمران روس��تایی بهویژه ط��رح توس��عه پایدار منظومه روس��تایی
شهرس��تان گچساران گفت :با پیگیریهای انجام گرفته و با همکاری بنیاد
مس��کن استان ،برای نخستین بار در سطح شهرستان گچساران بهویژه در
روس��تای انجیر سیاه ،کاشت و برداش��ت زعفران بهصورت آزمایشی انجام
ش��د .وی افزود :با پیگیریهای صورت گرفته  14نفر از کشاروزان در این
روستا اقدام به کاشت زعفران نمودند که برای حمایت از این طرح ،جهادکشاورزی بهصورت تضمینی این محصول را از کشاورزان خریداری مینماید.

در ادامه هر یک از مس��ئولین به ارائه عملکرد منظومه روس��تایی در دورههای گذش��ته از جمله به طرح پرورش ماهی کپور برای اولین بار در سطح استان،
بوم گردی ،ادوات کشاورزی ،صنایع تبدیلی ،زنبورداری ،پرورش قارچ و ...پرداختند.

در پایان مهندس شاملو با ابراز رضایت از عملکرد بنیاد مسکن استان در مورد پیگیریهای انجام گرفته با موضوع طرح منظومه روستایی در سطح استان
بهویژه شهرس��تان گچس��اران بهعنوان پایلوت گفت :بنیاد مسکن در طول چند دهه فعالیت عمرانی کالبدی خوبی برای توسعه روستاها انجام داده است که
مشارکت مردم اصل بوده و این امر باعث تجربههای ارزنده برای انجام موفق طرح توسعه منظومه روستایی شده است.
4
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان سیستانوبلوچستان ،مهندس
حقشناس -معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن کشور ،مهندس منبتی-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و مهندس صفیپور -رئیس ستاد ساماندهی
حاش��یه شهرس��تان چابهار ،ضمن بازدید از فعالیتهای بنیاد مسکن استان
درمحوره��ای کمب ،معلم ،رمین و عثمانآباد و س��ایرمناطق واقع در طرح،
پیشرفت پروژههای عمرانی ستاد را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
همچنین در این نشس��ت به بررس��ی پیش��رفتهای ص��ورت گرفته در
بازآفرینی نواحی ش��هری و روستایی شهرس��تان چابهار به تفکیک نواحی
پرداخته شد.
س��پس مهن��دس صفیپور ضم��ن بی��ان ویژگیهای خ��اص جمعیتی و
جغرافیایی طرح که اجرای آن را بس��یار حس��اس و در مواردی دش��وارتر از پروژههای مشابه ساخته است ،مشارکت در این طرح ملی را ،نتیجه کارنامه مثبت
بنیاد مسکن در پروژههای محرومیتزدایی در کشور دانست و بر عزم ستاد بر انجام كامل تعهدها در چارچوب برنامه زمانی طرح تأكید كرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهرستان چابهار

بازدید وزیر راهوشهرسازی از حاشیه شهرستان چابهار
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان سیستانوبلوچس��تان ،در
مراس��می با حضور وزیر راهوشهرس��ازی ،اس��تاندار ،مهندس حقشناس-
معاون مسکن ش��هری بنیاد مسکن کشور ،مهندس صفیپور -رئیس ستاد
س��اماندهی در سفر به اس��تان ،تعداد  13پروژه ملی دریایی و بندری افتتاح
و عملیات اجرایی تعداد  11پروژه عمرانی دیگر نیز در این ش��هر آغاز ش��د
که در ادامه از پروژههای بهسازی بنیاد مسکن استان در کلونیهای حاشیه
شهرستان چابهار بازدید کردند.
برابر ابالغیه وزارت راهوشهرس��ازی ،بازآفرینی سکونتگاههای غیررسمی
شهری و روستایی در شهرستانهای زاهدان و چابهار به بنیاد مسکن واگذار
شده است.
گفتنی است نشست ویژه فرماندار شهرستان چابهار برای بررسی طرحهای عمرانی بنیاد مسکن استان در حاشیهاین شهرستان و مناطق سیلزده برگزار شد.

ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهری و روستایی شهرستان زاهدان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان سیستانوبلوچستان ،مهندس
مهدیان -معاون بازس��ازی بنیاد مسکن کش��ور و هیئت همراه از پیشرفت
س��اماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهری و روستایی شهرستان زاهدان
بازدید کردند.
گفتنی است در مرحله اول اجرای طرح ،تعداد ده هزار واحد مسکونی واقع
ش��ده در محالت حاشیه ،با اعتبار  500میلیون ریال تسهیالت بدون بهره،
 250میلی��ون ریال کمک بالعوض و برخورداری از خدمات صدور پروانه و
نظارت رایگان ،توسط بنیاد مسکن استان ساخته خواهد شد.

5
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نشست تخصصی پدافند غیرعامل برگزار شد
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان زنجان ،نشست تخصصی
پدافن��د غیرعامل با حضور مهندس مهدیان -معاون بازس��ازی و مس��کن
روستایی بنیاد مسکن کشور و مهندس خواجهای -مدیرکل و معاونین بنیاد
مسکن استان بهصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
در ابت��دا مهندس مهدیان با اش��اره بهاینکه ،با توجه ب��ه اهمیت فزاینده
تهدیدهای دش��منان و اهمیت پیشبینی و توجه به مباحث پدافند غیرعامل
در کلی��ه فعالیتهای بنیاد مس��کن ای��ن امر ضروری میباش��د ،ادامه داد:
ماهیتشناس��ی بحرانهای پیش رو از منظر پدافن��د غیرعامل ،مالحظات
پدافند س��ایبری در سامانهها و سیستمهای نرم افزاری بنیاد مسکن ،پدافند
غیرعامل در مجتمعهای مس��کونی ش��هری و الزامات پدافند غیرعامل در
تهیه طرحهای هادی روس��تایی امری مهم و ضروری بوده که باید مد نظر
بنیاد مسکن استانها باشد.
در ادامه مهندس خواجهای با اشاره بهاینکه ،پدافند غیرعامل از کم هزینهترین اقدامهای پیشگیرانه است و رعایت اصول آن باعث بهبود عملکرد سیستمها
و کاهش آسیبپذیری در مواقع بحرانی میشود ،گفت :هدف از توجه به پدافند غیرعامل ،امکان ادامه حیات ،افزایش بازدارندگی و پایداری و همچنین آسان
نم��ودن مدیری��ت بحران در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه میباش��د .وی بهرهگیری و لحاظ نمودن پدافند غیرعامل در پروژههای مطالعاتی و اجرایی
طرح هادی روس��تایی و نیز مقاومس��ازی مسکن روستایی را امری مهم و ضروری دانس��ت و افزود :بنیاد مسکن همواره سعی نموده با توجه به اهمیت این
موضوع از لحاظ زیستی و کالبدی اصول پدافند غیرعامل را رعایت نماید.
در پایان مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گفت :شناسایی الگوهـای بومی مساکن ،تدوین قوانین ساختوساز در جهت بهینه کردن شرایط زندگی با توجه به
ویژگیهای اقلیمی منطقه ،توجه به الگوی معماری سنتی از طریق به کار بردن مصالح بومی و تدوین برنامهها و ارائه الگوهای انعطاف پذیر برای دستیابی
به اهداف پدافند غیرعامل در مناطق روستایی را امری مهم و ضروری دانست ،که باید مورد توجه مسئولین ذیربط قرار گیرد.

پی�اده روی و تجدید میثاق کارکنان بنیاد مس�کن با
شهدای دفاع مقدس

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گلستان ،کارکنان بنیاد
مسکن استان با حضور در تپه نورالشهدای گرگان با شهدای دوران دفاع
مقدس تجدید میثاق کردند.
مراس��م پیاده روی و تجدید میثاق با ش��هدای گمنام به مناسبت هفته
دفاع مقدس در تپه نورالش��هدا با حضور مدیرکل ،معاونین و همکاران با
قرائت زیارت عاشورا برگزار شد.
در این مراسم مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان اینکه ما هرچه داریم
از برکتها و مجاهدتهای امام (ره) ،شهدا و مقام معظم رهبری است گفت :هفته دفاع مقدس یادآور از خودگذشتگی رزمندگانی است که به ندای
دشمن
رهبر خود برای حفظ اسالم ،انقالب و میهن خود لبیک گفتند و با این باور قلبی و ایمانی که حق همیشه در مقابل باطل پیروز است در مقابل
ِ
تا بُن و دندان مسلح دل به میدان نبرد زدند و با حلق حماسههای عاشورایی با تقدیم هزاران شهید ،جانباز ،آزاده و بهویژه شهدای گمنام بار دیگر بر
قدرت ایمان در مقابل زر و زور صحه گذاشتند و به حق چه زیبا گفت سردار رشید اسالم حاج قاسم عزیز که ما ملت امام حسینیم و ما ملت شهادتیم.

6

• حجتاالسالموالمس�لمین روحانین�ژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس�کن انقالب
اسلامی کش�ور ،طی حکمی ،حجتاالسلام صادق ش�هرابی را بهعنوان مسئول امور
فرهنگ�ی آموزش�ی دفتر نماینده ولیفقیه در بنیاد مس�کن انقالب اسلامی کش�ور
منصوب نمود.
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• حجتاالسالموالمس�لمین روحانین�ژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس�کن انقالب
اسلامی کش�ور ،طی حکمی ،محمدحس�ین رحمانی خلیل�ی را بهعنوان مس�ئول امور
پیگیری دفتر نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور منصوب نمود.
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• حجتاالسالموالمس�لمین روحانین�ژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس�کن انقالب
اسلامی کش�ور ،طی حکمی ،حجتاالسالموالمس�لمین محمدعلی رضایی را بهعنوان
مس�ئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مس�کن اس�تان تهران و مش�اور نماینده
ولیفقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی منصوب نمود.

• حجتاالسالموالمس�لمین روحانین�ژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس�کن انقالب
اسلامی کشور ،طی حکمی ،حسام سیروس را بهعنوان دستیار ویژه نماینده ولیفقیه
در بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور منصوب نمود.
• مهندس درفشی -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی،
جعفر برزگر قرهبالغ را به مدت س�ه س�ال بهعنوان معاون پش�تیبانی بنیاد مس�کن استان گیالن
منصوب نمود.
• مهندس هادی درفشی – نماینده بنیاد مسکن کشور و دبیر هیأت مرکزی گزینش ،طی حکمی،
حامد روحانی را به عنوان مدیر هسته مرکزی گزینش بنیاد مسکن کشور منصوب کرد.
• مهندس هادی درفش�ی – معاون پش�تیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور ،طی
حکمی ،محمدعلی احمدی پور را به مدت س�ه س�ال به عنوان معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان
هرمزگان منصوب نمود.
• مهندس هادی درفش�ی – معاون پش�تیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور ،طی
حکمی ،اسماعیل حسام را به عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی بنیاد مسکن استان سمنان به مدت
 6ماه منصوب نمود.
• آیتا ...عبادی -نماینده ولیفقیه در استان و رئیس ستاد استانی نهضت کمک مؤمنانه خراسان
جنوبی ،طی حکمی ،مهندس آسمانیمقدم -مدیرکل بنیاد مسکن استان خراسانجنوبی را به سمت
مسئول کمیته مسکن ستاد استانی نهضت کمک مؤمنانه منصوب کرد.
• جالل الدین خزاعی – مدیرکل اداری و پشتیبانی بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی ،حسن گودرزیان
را به سمت رئیس اداره رفاه و ورزش دفتر مرکزی منصوب نمود.
7
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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

محاجه ابراهیم با آزر

قسمت نوزدهم

مىكنیم و به عبادتش��ان كمر بس��ته ایم .ابراهیم گفت :آی��ا وقتى آنها را
مىخوانید س��خن شما را مى ش��نوند؟ یا سود و زیانى به شما مى رسانند؟
گفتن��د :م��ا پدران خود را یافتی��م كه چنین مى كردن��د .ابراهیم گفت :آیا
مىدانید كه آنچه ش��ما و پدران پیش��ینتان مى پرس��تیدهاند ،همه دشمن
من هس��تند مگر پروردگار جهانیان آن كس كه مرا آفریده و هدایتم كند
و آن كس كه غذایم دهد و آبم دهد و چون بیمار گردم بهبودم دهد و آن
كس كه بمیراندم و سپس زنده ام گرداند و آن كس كه طمع دارم در روز
جزا خطایم را ببخش��د» تا آنجا كه فرمود «پروردگار! پدرم را بیامرز كه از
گمراهان است».3
و آیات دیگرى كه در سوره صافات ،زخرف و ممتحنه به همین مضامین
آمده است.

سن رشد رسید و به میان مردم آمد ،متوجه
پس از این كه ابراهیم(ع) به ّ
شد كه آزر و مردم دیگر به پرستش بتها مشغول اند و به عبادت چیزهایى
كه به دس��ت خود س��اخته و ضرر ،نفع ،س��ود و زیانى ب��راى آنها ندارند،
کمر بس��ته و آنها را عبادت میکنن��د .وى در آغاز براى هدایت آنها از راه
اس��تدالل با منطقی نیرومند و بیانی مؤ ّدبانه به احتجاج پرداخت تا بلکه از
این راه آنها را به اشتباه بزرگ خود واقف سازد و از پرستش بتان باز دارد.
خداى تعالى در س��وره مریم قس��متى از احتج��اج او را با آزر چنین نقل
فرموده است« :و در این كتاب ابراهیم را یاد كن كه وى پیغمبرى راستگو
(و راس��تى پیشه) بود آن دم كه به پدرش گفت :اى پدر! چرا پرستش مى
كنى چیزى را كه نمى ش��نود و نمى بیند و كارى براى تو نسازد؟ اى پدر!
براس��تى كه مرا دانش��ى آمده كه تو را نیامده .از من پیروى كن تا تو را به
راهى راس��ت هدایت كنم ،اى پدر پرستش ش��یطان را مكن كه شیطان،
نافرم��ان خداى رحمان اس��ت ،اى پدر من بیم دارم ك��ه از خداى رحمان
عذابى به تو برس��د و دوس��ت ش��یطان گردى( ،آزر) بدو گفت :مگر تو اى
ابراهیم از خدایان من روگردانى ،اگر بس نكنى (و دس��ت از این سخنانت
بر ندارى) تو را سنگسار مى كنم (یا دشنام و ناسزا گویم) و باید زمانى دراز
از پیش من دور ش��وى( ،ابراهیم گفت) درود ب��ر تو .به زودى از پروردگار
خود براى تو آمرزش خواهم خواس��ت كه او نسبت به من مهربان و رحیم
است و از شما و آنچه جز خدا مى پرستید كناره گیرى مى كنم و پروردگار
خود را مى خوانم امیدوارم كه در مورد خواندن پروردگارم بدبخت نباشم».1
در سوره انبیاء چنین است« :و ما از پیش ،رشد ابراهیم را بدو دادیم و به
حال او دانا بودیم ،هنگامى كه به پدر و قومش گفت :این تصویرها چیست
كه به پرستش آنها كمر بسته اید؟ گفتند :پدران خویش را چنین یافتیم كه
عبادت آنها را مىكردند .گفت :ش��ما با پدرانتان در گمراهى آشكارى بوده
ای��د ،گفتن��د :آیا به حق نزد ما آمده اى یا تو از بازیگران هس��تى؟ ابراهیم
گفت :بلكه پروردگار شما پروردگار آسمانها و زمین است كه آنها را آفریده
و من بر اینها گواهم».2
در س��وره شعراء خداوند فرموده است« :و بخوان برایشان خبر ابراهیم را
كه به پدر و قوم خود گفت :چه مى پرس��تید؟ گفتند :بت هایى را پرستش

نکتهای که در این آیات و آیات دیگری كه درباره اس��تغفار ابراهیم براى
پدرش ذكر ش��ده و به چش��م میخورد این اس��ت كه ابراهیم(ع) پس از
محاج��ه با آزر و ق��وم خود بدو وعده داد كه از خدا برایش آمرزش بخواهد
و به این وعده هم وفا كرد اما چون متوجه ش��د كه او دش��من خداست و
اصالح ش��دنى نیست ،از او كناره گیرى و بیزارى جست .اما در پایان عمر
مى بینیم براى خود ،پدر و مادر و مؤمنان طلب آمرزش مى كند و از اینجا
معلوم مى ش��ود که این ش��خصى كه او را پدر خود خوانده و با او محاجه
كرده و براى او آمرزش خواس��ت و چون فهمید كه او دش��من خداست از
وى بیزارى جس��ته پ��در صلبى او نبوده كه در آخر عم��ر براى او آمرزش
خواسته است.
اما اصل وعده ابراهیم در آیات سوره مریم بود كه خواندید و وفاى بدان
نیز در سوره شعراء ذكر شده بود كه به خدا عرض كرد« :پروردگارا پدرم را
بیامرز كه وى از گمراهان است» .4اما بیزارى جستن و كناره گرفتن از وى
را خداوند در س��وره توبه چنین بیان فرموده« :پیغمبر و كس��انى كه ایمان
آوردهاند نباید براى مش��ركان آمرزش بخواهند پس از آنكه براى ایش��ان
آش��كار ش��د كه آنها اهل دوزخ اند ،ابراهیم هم ك��ه براى پدرش آمرزش
خواست فقط به سبب وعده اى بود كه بدو داده بود و چون براى او آشكار

 .1سوره مریم  ،آیات .41-48
 .2سوره انبیاء  ،آیات .51-56

 .3سوره شعراء  ،آیات .69-86
 .4سوره شعراء ،آیه .86

نكته

ادامه دارد
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 .1سوره توبه  ،آیات .113-114
 .2سوره مریم  ،آیه .49
 .3سوره ابراهیم  ،آیه .41
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شد كه وى دشمن خداست از او بیزارى جست».1
این داس��تان ب��ه اینجا خاتمه مى یاب��د و ابراهیم(ع) چ��ون از ایمان وى
مأی��وس گردید ،از آمرزشخواهى براى او صرفنظر كرد و از پیش او برفت
و از وى و ق��وم بت پرس��تش كناره گرفت و خ��داى تعالى نیز فرزندانى بدو
عنایت كرد و این مطلب را در سوره مریم چنین بیان فرموده« :و همین كه
ابراهیم از آنها و بت هایى را كه به جز خدا پرستش مى كردند كناره گیرى
كرد ما بدو اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همه را پیغمبر قرار دادیم».2
وقتى كه خداوند اسماعیل و اسحاق را به او عطا كرد و هر دو بزرگ شدند
و عمر ابراهیم(ع) به آخر رس��ید ،در اواخر عمر این دعا را كرد كه در س��وره
3
��اب»
«ربَّ َنا ا ْغف ِْر ل ِی َول ِ َوال ِ َد َّی َولِلْ ُم ْؤ ِمن َ
ِین َی ْو َم َیقُو ُم الْحِ َس ُ
ابراهیم ذكر ش��دهَ :
[پروردگارا! روزى كه حساب برپا شود مرا و پدر و مادرم و مؤمنان را بیامرز].

واضح اس��ت این پدرى كه ابراهیم در اینجا آمرزش��ش را در روز قیامت از
خدا مى خواهد و با خود و مؤمنان دیگر قرین فرماید غیر از آن پدرى است
كه پیش از این آمرزش��ش را خواست و چون دانست دشمن خداست از وى
بیزارى جست.
به گفته یكى از اس��تادان ،لطف مطلب در این اس��ت ك��ه خداوند آن پدر
را هم��ه ج��ا با لفظ «أب» در قرآن ذكر كرده اس��ت « :إِ ْذ َق َ
��ال أِ َلبِیهِ »...و
ِیم أِ َلبِی��هِ »...و لفظ أب چنانكه
«اغ ِفرلاِ َ ب��ى »...و « َو َما َك َ
ان ْاس��تِ ْغفَا ُر إِبْ َراه َ
گفتیم به غیر از پدر صلبى هم اطالق مى شود ،اما در اینجا «وال ِ َد َّی» اطالق
فرموده و »والد» جز بر پدر صلبی اطالق نمیشود.
به هر صورت از این آیات شریفه كه درباره محاجه ابراهیم با آزر و استغفار
و آمرزشخواه��ى براى او در قرآن ذكر ش��ده ،تأییدى براى مطلب قبلى ما
هم به دست آمد كه این شخص «تارخ» و پدر صلبى ابراهیم نبوده و دلیلى
دیگر براى گفتار شیعه در این مورد است.

کدام ویتامینها ،میوهها و خوراکیها کرونا را از ما دور میکنند؟
آنچه مسلم است قوی بودن سیستم ایمنی بدن میتواند مقاومت بدن
انسان را در برابر بیماریها افزایش دهد .کرونا هم یک بیماری ویروسی
خطرناک اس��ت و در صورتی که ضریب ایمنی انس��ان باال باش��د کرونا
نمیتواند آن طور که باید بر سالمتی وی ،آن هم در کوتاه مدت تأثیری
منفی بگذارد .ایمنی باالی بدن با استفاده از ویتامینها و خوراکیها ایجاد
میشود .اما بعضی از ویتامینها مانند سی و دی ( Dو  )Cنسبت به بقیه
اثر بیش��تری دارند .غیر از ویتامین و مواد معدنی برخی از خوراکیها نیز
میتوانند مفید باشند و تا اندازهای با ویروس بیماری کرونا مبارزه کنند.
در زیر به مواردی که دارای ویتامین دی و س��ی هستند و همچنین به
غذاها و خوراکیهای مؤثر در مقابله با کرونا اشاره کردهایم:

کلس��یم برای استحکام دندان و اس��تخوان بدن نیز الزم و حیاتی است.
قرار گرفتن در مقابل نور آفتاب نیز جذب ویتامین  Dرا در بدن انس��ان
موجب میش��ود .به غیر از اس��تفاده از ویتامینهای (س��ی و دی) که در
برخ��ی میوهها و غذاها یافت میش��وند میت��وان از مکملهای آنها نیز
بهصورت قرص ،دارو یا ش��ربت که پزشک تجویز میکند استفاده نمود.
البته به جز ویتامینهای نامبرده برخی فعالیتهای اجتماعی و فردی هم
بهمنظور باال بردن ایمنی بدن و مقابله با کرونا بسیار مؤثر هستند که در
زیر بهطور خالصه به آنها اشاره میکنیم:
 .1بهرهگیری و سرگرم کردن خود توسط فضای مجازی (اینترنت و غیره)
 .2آموختن یک هنر یا انجام کارهای هنری
 .3گوش کردن به موسیقی مورد عالقه در طول روز
 .4خواندن کتاب ،داستان ،مجله و روزنامه
 .5انجام بازی و سرگرمیهایی مثل حل جدول
 .6ش��رکت در انجمنها و دورهمیهای فرهنگی ،ادبی و شعرخوانی با
رعایت موارد بهداشتی
 .7آفت��اب گرفت��ن در طول روز بهعن��وان یک برنامه همیش��گی که
میتواند در روحیه شخص مؤثر باشد.
 .8ورزش کردن و دور کردن افسردگی از خویش

این ویتامین در قارچ ،کره ،تخم مرغ و ش��یر موجود است که با کمک

تهیه و تنظیم :الف -ص

ویتامین ( Cسی) یا (ث) در کدام مواد خوراکی موجود است؟

بعضی از غذاها و خوراکیها به حد کافی دارای این ویتامینها هس��تند
مانند گوجه فرنگی ،هندوانه ،توت فرنگی ،خورش کرفس ،اسفناج ،خورش
کنگر ،تره فرنگی و غیره ،همچنین میوههای فصل پاییز و زمس��تان نظیر
مرکبات (بهویژه لیمو و پرتقال) سرش��ار از ویتامین (ث) میباشند که برای
بدن و افزایش ضریب ایمنی بسیار مفید و الزم هستند.
ویتامین ( Dدی) در کدام مواد خوراکی وجود دارد؟
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مخالفین در توجیه نظر خود مطالب مختلفی را گفتهاند که به اجمال به
آنها اشاره میکنیم و نقاط ضعف آنها را یادآور میشویم .گفتهاند :کودک
در آغاز ،اص ً
ال مفهوم خطا و نادرستی را نمیفهمد و قصد خالف ندارد تا
استحقاق تنبیه و مجازات داشته باشد.
در جواب گفته میشود که او ًال تنبیه در صورتی تجویز میشود که قب ً
ال
کودک کام ً
ال توجیه ش��ده باش��د و ناروا بودن فعلش را بفهمد و از طرف
دیگر نیز اصالحش امکان پذیر نباشد و ثانی ًا باالخره کودک باید به تدریج
افعال خوب را از بد تشخیص بدهد و بداند که بعضی کارها نزد پدر و مادر
و سایر مردم ناپسند است و چون میخواهد در اجتماعی زندگی کند باید
خواس��ت آنها را نیز رعایت کند و خود تنبیه یکی از عواملی اس��ت که در
شناخت این مطلب به کودک کمک مینماید .ثالث ًا تنبیه برای آگاه کردن
است نه مجازات ،تنبیه برای این است که کودک به خطای خود پی ببرد
و از تکرار آن اجتناب نماید ،نهاین که انتقام جویی و مجازات باشد .اصو ًال
تنبیههای تربیتی را نباید مجازات محسوب داشت.
ژان شاتو در علت مخالفت خود با تنبیه میگفت :همه مصائب آدمیان،
نابرابریها ،بیعدالتیها ،جنگها و کینه توزیهایی که در بین بشردیده
میش��ود ،معلول تنبیهات و زورگوییهایی اس��ت که بزرگترها نسبت به
کودکان و نس��ل جدی��د بهعمل میآورن��د و با زور آنها را ب��ه پیروی از
خود وادار میس��ازند .بنابراین باید تنیه کودکان بهطورکلی حذف شود تا
مصائب بشریت نیز برطرف گردد.
در ج��واب او گفته میش��ود که او ًال س��خن او ادعایی بیش نیس��ت و
دلی��ل قاطعی برایش ندارد و ثانی�� ًا بر فرض این که مدعای او را بپذیریم
و مقداری از مصائب آدمیان را معلول تنبیهات ش��دید بزرگترها نسبت به
کودکان بدانیم .باز هم مدعای کلی و مطلق او ،یعنی زیانمند بودن مطلق
تنبیهات ،به اثبات نمیرسد .زیرا ممکن است مصائب موجود معلول افراط
در تنبیهات و انجام تنبیهات غیرمجاز باشد ،نه اصل تنبیه.
راس��ل در علت مخالفت خود با تنبیه میگفت :تنبیههای ش��دید بدنی،
قس��اوت و وحش��یگری را در کودک پرورش میده��د .زیرا کودک رفتار
وحش��یانه را در مربی خود مشاهده میکند و از او الگو میگیرد .بنابراین،
تنبیه بدآموزی دارد و باید از آن اجتناب نمود.
در جواب گفته میشود که :ما نیز در مورد تنبیههای شدید بدنی با راسل
هم عقیدهایم و آن را مضر و موجب پرورش قس��اوت قلب و وحشیگری
میدانی��م .چون تنبیه ب��رای آگاه کردن خطاکار اس��ت و در آگاه کردن
نیازی به تش��دید در تنبیه نیس��ت .کودک خط��اکار تنبیههای خفیف را
غالب ًا میپذیرد و ناعادالنه نمیداند و در باطن ذات خود را مستحق تنبیه

قسمت دوازدهم
ابراهیم امینی

میداند ،لیکن تنبیههای ش��دید را ظالمانه میداند و آن را وسیلهای برای
زورگوی��ی و انتقام جویی و قدرت نمایی بزرگترها محس��وب میدارد .در
اینجاست که نسبت به تنبیهکننده عقده و کینه پیدا میکند و او را فردی
زورگو و س��تمگر میشناس��د و عقیده پیدا میکند که انسانها از طریق
زور به اهداف خود میرس��ند ،خوی زورگویی و وحشیگری را از اولیاء فرا
میگیرد و س��عی میکند در نیل به تمایالت خود از همین روش استفاده
کند .خالصهاین که ما نیز در مورد تنبیههای ش��دید بدنی با راس��ل هم
عقیدهای��م و آن را زیانب��ار میدانیم لیکن تنبیههای خفی��ف را در موارد
ضروری و با رعایت شرایط تجویز مینماییم.
راس��ل میگفت :تنبیه خفیف بدنی کم ضرر میباشد لیکن برای تربیت
هم س��ودی ندارد .زیرا عملی را میتوان در تربیت س��ودمند دانس��ت که
ک��ودک را به فکر اص�لاح و تکمیل نفس خود بین��دازد .در صورتی که
تنبیه چنین نتیجهای در بر ندارد .در مورد تنبیه ،کودک احس��اس میکند
که مجبور اس��ت از خواسته بزرگترها اطاعت کند و میکند لیکن از روی
اضطرار ،نه به قصد اصالح و سازندگی.
در ج��واب گفته میش��ود که :ک��ودک در اثر تنبیه ب��ه خطای خود پی
میب��رد و میفهم��د ک��ه کار او مبغوض دیگ��ران و نارواس��ت و چون
میخواه��د با دیگران زندگی کند تصمی��م میگیرد که تمایالت خودش
را با خواس��تههای دیگران هماهنگ سازد تا بتواند از منافع و کمک آنها
بهرهمند گردد .بنابراین ،تنبیههای خفیف و به موقع و حس��اب شده را نیز
میتوان از عوامل مؤثر در تربیت به شمار آورد.
ادامه سخن

در توجی��ه ممنوعیت تنبیه میگفتند :تربیت مبتنی بر ترس از مجازات،
کودک را به فرمانبرداری و اطاعت بیچون و چرا عادت میدهد و چنین
عادتی زیانبار اس��ت ،چون اراده را از انس��ان سلب میکند و او را برده وار
پرورش میدهد ،در نتیجه در برابر زورگویان تسلیم میگردد.
در جواب گفته میشود که :درست است که کودک نباید به اطاعت برده
وار و بدون چ��ون و چرا پرورش یابد لیکن هر تنبیهی چنین نتیجهای را
نمیده��د .در صورتی که تنبیه در جای خود و با رعایت مجموع ش��رایط
انج��ام بگیرد چنین اثری را در بر ندارد .اگر کودک را قب ً
ال توجیه کنند تا
به خطای خود واقف شود و از سایر عوامل تربیتی نیز استفاده نمایند ولی
مؤثر واقع نش��ود و همچنان به تکرار رفتار ب��د خود ادامه دهد ،در چنین
صورتی جز تنبیه چارهای نیست ،چون اگر جلوی او را نگیرند به طغیان و
خطاکاری عادت میکند .البته تنبیه باید خفیف و با رعایت شرایط باشد.
در تعلی��ل تحریم تنبیه میگویند :تنبیه اثر تربیت��ی ندارد ،زیرا میل به

جمعی از دانش��مندان اصل تنبیه را بهعن��وان یک عامل تربیت
میپذیرن��د ،لیکن نه مطلق ًا بلکه بهعنوان یک وس��یله درجه دوم و
در ش��رایط خاص و به هنگام ض��رورت .میگویند مادام که مربی
میتواند از روش تشویق یا استدالل و برهان یا پند و اندرز یا بیان
مصالح و مفاس��د ،در کودک اثر بگذارد نباید از تنبیه اس��تفاده کند.
ولی اگر از تأثیر عوامل مذکور مأیوس شد میتواند از تنبیه استفاده
کند لیکن در حد محدود و با رعایت شرایط مخصوص.
راسل مینویسد« :من شخص ًا عقیده دارم که مقام تنبیه در تربیت
خیلی کوچک و در درجه دوم است».1
همو مینویس��د« :تنبیههای جزئی در معالجه خالفهای جزئی
خاصه در آنچه که مربوط به سلوک و رفتار است منافع خود را در بر
دارد .تحسین و نکوهش برای بچههای کوچک و پسران و دختران
بزرگتر ،اگر از طرف شخصی که مورد احترام آنان است بهعمل آید
دو ن��وع مهم پاداش یا تنبیه اس��ت من معتقدم که پرداختن به امر
تربیت بدون ستایش و سرزنش امکان پذیر نیست لیکن در این دو
مورد تا اندازهای رعایت احتیاط الزم است».2
جان الک مینویسد« :بدیهی است که تنبیه بدنی گاهی ضرورت
پیدا میکند ،اما هدف پرورش اخالقی آن است که کودک را طوری
 .1در تربیت  ،ص .156
 .2همان منبع  ،ص .161
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خطاکاری را از بین نمیبرد .در اثر ترس از مجازات ممکن اس��ت
از تکرار عمل بد خودداری نماید ولی میل به آن عمل همچنان در
باطن ذاتش باقی خواهد ماند ،تا وقتی که ترس از مجازات برداشته
شد دوباره آش��کار گردد .کودک کتک خورده برای مخفی ساختن
عیب خود ممکن است دست به دروغگویی ،ریاکاری و حیله بازی
بزند .لجبازی ،گوشهگیری ،ترس و بیتفاوتی را نیز میتوان از آثار
تنبیه به شمار آورد.
در جواب گفته میشود که ما نیز این مطلب را قبول داریم که به
وس��یله تنبیه ،عامل اصلی و درونی رفتار بد کودک از بین نمیرود
و برای جلوگیری از رفتار نابهنجار کودک باید علل و عوامل اصلی
آن را پی��دا ک��رد و از بی��ن برد ت��ا از رفتار بد خود دس��ت بر دارد،
لیکن اگر آن طریق مؤثر واقع نش��د و کودک خطاکار همچنان به
رفتار نابهنجار خویش ادامه داد ،چارهای جز تنبیه نیست .در چنین
صورتی ترس از تنبیه میتواند از رفتار بد او جلوگیری کند و حداقل
از مقدار آن بکاهد و اگر درس��ت انجام بگیرد آثار سوء چندانی نیز
نخواهد داشت .درست است که باید به کودک آزادی داد تا آزمایش
کند و اش��یاء را بشناس��د و از خواص آنها مطلع شود و بدین وسیله
عقل خویش را پرورش دهد لیکن کودک باید به این نکته مهم نیز
توجه داشته باشد که در این جهان با آزادی مطلق نمیتوان زندگی
ک��رد ،فقط آزادی در محدوده عدم ضرر نس��بت به خود و دیگران
امکان پذیر میباشد.

بار بیاوریم که در او ترس از شرمساری بر ترس از تنبیه و مکافات
غلبه داش��ته باشد .سختگیری بیاندازه و افراط در تنبیههای شدید
ناگزیر ریاکاری و تزویر بار میآورد».3
گریگوروا مینویسد« :اما در هر حال مواردی هست که بزرگترها
بای��د کودک را تنبیه کنند .بلی حتم ًا هس��ت .مث� ً
لا اگر کودک در
س��نین نوآم��وزی و یا حتی دان��ش آموزی باش��د و بداندکه پدر و
مادرش��ان اس��تراحت میکنند ،به س��ر و صدا ادامه دهد و اعتنایی
ب��ه اطالع قبلی و خواه��ش آنها نکند نه تنها میت��وان بلکه باید
تنبیهشان کرد .تنبیه در این گونه موارد به این جهت ضروری است
ک��ه در کودک تجربه اخالقی خاص عادت به خواس��ت اطرافیان،
توانایی کنترل و احس��اس وظیفه و مسئولیت در برابر رفتار خویش
تش��کیل یافته است .ولی با اس��تفاده از تنبیه پدر و مادر باید بدانند
کهاین وسیله تند و باریک تربیت باید با احتیاط و خصوص ًا با بینش
مورد استفاده قرار گیرد .مجازات به کار برده شده در اوج عصابیت،
ب��دون در نظر گرفتن تمام اوضاع و جوانبی که جرم در آن صورت
گرفته ممکن است چنانکه قب ً
ال گفته شد ،به نقص رابطه میان پدر
و مادر و کودکان منجر شود و میتواند موجب جدایی و عدم اعتماد
متقابل و حتی کینه و دشمنی گردد.
تنبیه حس��اب نشده ممکن اس��ت در کودک نسبت به درخواست
اظهار ش��ده یا نس��بت به کاری که به خاطر عدم اجرای آن تنبیه
ش��ده دشمنی ایجاد کند .مث ً
ال خصومت نسبت به آموزش یا کار به
وجود آورد .قبل از این که تنبیه به کار برده شود الزم است کاربرد
این وسیله حس��اس تربیتی را آموخت .فهمید که کدام مجازات را
در کدام شرایط میتوان به کار برد و کدام تنبیه را در کجا و چگونه
استعمال کرد یا نکرد».4
این دانش��مندان گرچه اصل تنبیه را بهعنوان یک عامل تربیتی
پذیرفتهان��د و در برخی موارد انج��ام آن را ضروری میدانند لیکن
غالب�� ًا تنبیه بدنی را به هیچ وجه تجویز نمیکنند ،بلکه تنبیه مجاز
را منحصر در تنبیههای غیربدنی میدانند .حتی تنبیههای غیربدنی
دشوار را نیز مجاز نمیدانند.
گریگوروا مینویس��د« :قبل از هر چیز باید به خاطر داش��ت که
قطع ًا تمام مجازاتهایی که ش��خصیت ک��ودک را پایین میآورند
نظی��ر تنبی��ه بدنی و ت��رس از درد آن و آنچه ک��ه اراده کودک را
تحت فشار میگذارد و شکست میدهد باید کنار گذاشت .از کتک،
انباری ،اتاق تاریک ،صندوقخانه که بچه را جهت مجازات به آنجا
میاندازند باید خودداری نمود».5
اما جان الک و خواجه طوسی و جمعی دیگر حتی تنبیه بدنی را
در بعضی موارد تجویز نمودهاند.
ادامه دارد

 .3مربیان بزرگ  ،ص .144
 .4روانشناسی تجربی کودک  ،ص .276
 .5همان منبع  ،ص .277
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گزارش عملکرد بنیاد بتن
آذر عمران غرب
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در راستای بیانات مقام معظم رهبری در مورد
نامگذاری س��ال  98به نام «رونق تولید» ،شرکت آذر عمران غرب افزایش
تولید را دس��تور کار خود قرار داده است .یکی از موارد شاخص در این زمینه
افزایش س��بد محصوالت و تولید آجر نسوز بهعنوان یک محصول جدید در
کارخانه آجر ماشینی نقده میباشد.
با توجه به وجود زیرساختهای الزم و آماده بودن بخشی از امکانات و با
تالش مضاعف نیروهای متخصص بومی این خط تولید در تابستان سال 99
با حضور مهندس ذبیحیان -مدیرعامل ش��رکت بنیاد بتن و هیئت همراه و
مهندس عزیزی -مدیرعامل شرکت آذر عمران غرب به بهره برداری رسید.
ظرفیت منظور ش��ده برای طرح ،س��االنه به مقدار  4.000.000قالب آجر
بوده که با توجه به وجود زمینههای مناس��ب برای توس��عه ،برنامهریزی در
مورد افزایش تولید مانند افزایش تعداد کورهها و بهینهس��ازی دس��تگاههای
فراوری خاک انجام شده است.
محصوالت ای��ن کارخانه با آنالیزهای اختصاصی معدنی و زمینشناس��ی
در زمینه خاکهای صنعتی و نس��وز و ب��ا فرآیند دقیق چرخه تولید مبنی بر
آمادهس��ازی سنگ و خاک نسوز ،پرس ،پخت و انتقال به خط بسته بندی و
در نهایت توزیع و فروش محصول مفتخر اس��ت که محصوالت نس��وز را با
باالترین کیفیت به س��بد تولید شرکت بنیاد بتن ایران و شرکت آذر عمران
غرب اضافه کند.
کارخانه آجر ماشینی نقده که در سال  1364تأسیس شده ،عمدتا بهصورت
س��نتی و نیمه صنعتی فعالیت داش��ته که در س��الهای اخیر با مطالعات و
بررس��یهای انجام شده توس��ط شرکت (و با بروزرس��انی تجهیزات) نقش

بسزایی در اشتغال زایی نیروی کار بومی داشته است .همچنین آجر ماشینی
نق��ده حدود  50.000.000قالب آجر را از س��ال  98تاکن��ون تولید و توزیع
کرده است.
ایجاد مرکز نوآوری ،کارآفرینی و توسعه مهندسی (صنعت راه و
ساختمان) بنیاد بتن آذرآبادگان

بنابر گزارش روابط عمومی ،مرکز نوآوری ،کارآفرینی و توس��عه مهندسی
(صنعت راه و س��اختمان ) توسط شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان در تبریز ایجاد
شد.
مرکز نوآوری ،کارآفرینی و توس��عه مهندس��ی (صنعت راه و س��اختمان)
ب��ا تصوی��ب هیئت مدی��ره و با اخذ مج��وز از پارک علم و فناوری اس��تان
آذربایجانش��رقی (وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) در سطح کشور توسط
بنیاد بتن آذرآبادگان راهاندازی شد.
گفتنی است هدف از ایجاد مرکز نوآوری ،ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری و
کارآفرینی بهصورت تخصصی در صنعت راه و ساختمان در كشور ،شناسایی
و توانمندس��ازی متخصصین ،دانشجویان و اس��اتید خالق در صنعت راه و
س��اختمان میباشد .فراهم كردن زمینه تجاریس��ازی دستاوردهای علمی
ب��رای ورود به فعالیتهای كارآفرینانه ،ارتق��ای نقش نوآوران و كارآفرینان
در توس��عه و اعتالی كشور در صنعت راه و ساختمان از طریق خلق دانش،
فناوری و كس��ب وكار دانش بنیان ،تس��ریع در تبدیل ایدهها به محصول و
تجاریسازی آنها ،تخصیص فضای مناسب و استفاده از امکانات پژوهشی،
آزمایش��گاهی ،کارگاهی ،کتابخانه و اطالعرسانی و رونق کسب و کار برای
اعضای مرکز از دیگر دستاوردهای این طرح میباشد.

با خبر شدیم تعدادی از همکارانمان در استانهای کشور پس از
چندین س�ال تالشهای صادقانه و خدمترسانی به مردم در
شهرها و روستاهای کشور به افتخار بازنشستگی نائل آمدند.
بنیاد مس�کن انقالب اسلامی ب�ا قدردانی از این

روابط عمومی
عزیزان ،برای آنان آرزوی سالمتی و توفیق مینماید.

اسامی همکارانی که به افتخار
بازنشستگی نایل آمدند:
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قربانعلی جهانسیر (گیالن)
هوشیار کریمی (گیالن)
مقصود میرزائی (اردبیل)

ابراهیم رنجبر کوچکسرایی (مازندران)
علی سیرجانی (مازندران)
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اخبار دفتر امور هماهنگی ماشینآالت
گزارش فعالیت امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی بنیاد مسکن در پروژههای مناطق
سیلزده استان سیستانوبلوچستان و طرح ساماندهی و حاشیهنشینی زاهدان

با دس��تور مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور اجرای طرحهای
هادی روستاهای مناطق سیلزده و ساماندهی مناطق حاشیهنشینی زاهدان
و چابهار در کنار اقدامهای انجام شده نظیر کمکرسانی به مردم آسیبدیده،
جمع آوری گل والی ناشی از سیل ،تخریب و آواربرداری ،حمل مصالح و...
با مدیریت اس��تان به امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی واگذار شد .با توجه
به اهمیت موضوع ،دفتر امور هماهنگی ماشینآالت برنامهریزی الزم برای
پش��تیبانی و تأمین ماشینآالت مورد نیاز و همفکری در اجرای این پروژهها
را آغاز نمود.
اهم اقدامهای این دفتر به شرح ذیل میباشد:
 .1بررسی تعداد ،حجم و شرح کار پروژههای در دست اقدام استان
 .2حضور و بازدیدهای مدیر کل دفتر امور هماهنگی ماش��ینآالت از روند
پروژههای در دست اجرا
 .3اس��تقرار کارشناسان دفتر امور هماهنگی ماشینآالت جهت هماهنگی
امور در استان سیستانوبلوچستان
 .4بررسی پتانسیل و فراخوان ماشینآالت استانهای پشتیبان
 .5اخذ آمار تعداد دس��تگاهها و پیشرفت فیزیکی پروژهها بهصورت روزانه
و تالش در زمینه رفع موانع
 .6همکاری و هماهنگی الزم با معاونین بازسازی و عمران روستایی

فراخوان ماشینآالت:

متناس��ب با حجم کار ،فراخوان و ساماندهی ماش��ینآالت سایر استانها
توسط دفتر امور هماهنگی ماشینآالت انجام شد .در اجرای این پروژهها از
تعداد  250دس��تگاه انواع ماشینآالت س��نگین و راهسازی استفاده شد80 .
درصد ماش��ینآالت یاد ش��ده ،بنیادی ( 43درصد استانهای پشتیبان و 37
درصد ماش��ینآالت خود اس��تان) و بقیه در حدود  20درصد از ماشینآالت
بخش خصوصی ،پیمانکاران بومی و شرکت سامان محیط تأمین گردید.
در این زمینه اس��تانهای خراسانرضوی ،خراسانجنوبی ،فارس ،همدان،
قزوین ،یزد ،کرمانشاه ،کردستان ،بوشهر ،کردستان ،سمنان ،کرمان ،تهران و
گیالن نسبت به پشتیبانی و اعزام ماشینآالت به استان سیستانوبلوچستان
اقدام نمودند.
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بر اثر بارندگیهای ش��دید دیماه  ۱۳۹۸تمام��ی آبهای بارندگیهای
اس��تانهای باالدس��ت و قس��متهای ش��مالی و مرک��زی اس��تان
سیستانوبلوچس��تان به سمت جنوب اس��تان ،چابهار و دریای عمان سرازیر
ش��د .حجم و شدت این سیالبها به حدی بود که روستاهای فراوانی دچار
آب گرفتگی شدند و در بیشتر نقاط استان سیستانوبلوچستان خسارتهای
جدی به بخشهای زیر بنایی ،کش��اورزی و واحدهای مس��کونی شهری و
روستایی وارد گردید.

 .7اس��تفاده از سامانه تعیین موقعیت و مدیریت ناوگان ( )AVLبهمنظور
افزایش بهره وری ماشینآالت
 .8همکاری با شرکتهای سامان محیط و بنیاد بتن در تأمین ماشینآالت
مورد نیاز

طرح ساماندهی حاشیهنشینی محالت زاهدان و چابهار:

طبق آمارهای ارائه ش��ده متأسفانه بیش از  40درصد مردم شهرستانهای
زاهدان و چابهار حاشیهنش��ین هستند .این محلهها معمو ًال منشأ غیررسمی
داشته و دارای اس��تانداردهای شهرنشینی مناسبی نبوده و مرکز آسیبهای
اجتماع��ی میباش��ند .با تصمیم دولت مبنی بر س��اماندهی بافت محلههای
حاش��یه نشین ،مس��ئولیت این مهم به بنیاد مس��کن محول گردید و عالوه
بر بازس��ازی واحدهای مسکونی ،س��اماندهی معابر محلههای زاهدان نظیر

13

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دائیآباد ،حاج��ی آباد ،خلیل آباد ،آزادی ،پیربخ��ش و معابر محالت چابهار
شامل عثمان آباد ،کمب و رمین با دستور رئیس بنیاد مسکن کشور به امور
اجرایی و ماشینآالت عمرانی واگذار شد.

مترمکعب الیروبی 385 ،متر آبرو 86805 ،مترمکعب زیراس��اس و اس��اس،
 120مت��ر تک جدول 44060 ،مت��ر کانیو 900 ،متر جوی 64375 ،مترمربع
پیاده روسازی 125600 ،مترمربع س��نگفرش 179850 ،مترمربع آسفالت و
 13800مترمربع پارک در شهرستانهای چابهار ،کنارک ،نیک شهر ،دلگان،
قصرقند ،فنوج و ...به امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی واگذار شد.
پیشرفت فیزیکی پروژه ها:
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عملیات بهس��ازی و اجرای طرح هادی  48روس��تای مناطق س��یلزده از
پیشرفت خوبی برخوردار بوده و تاکنون بیش از  80درصد پیشرفت فیزیکی
داش��ته و عملیات خاکی و آس��فالت محالت دائی آباد ،حاجیآباد و خلیلآباد
زاهدان به اتمام رس��یده اس��ت و اجرای معابر مابقی محالت در دست اقدام
میباشد .آمار تعداد ماشینآالت و پیشرفت فیزیکی اجرای پروژهها بهصورت
هفتگی توسط دفتر امور هماهنگی ماشینآالت کنترل و پیگیری میشود.
در این زمینه آمادهس��ازی زمینی به مس��احت  10هکت��ار و اجرای معابر
محالت حاش��یه شهرس��تان زاهدان با حدود  100ه��زار مترمکعب عملیات
خاکی 14100 ،تن آس��فالت 22800 ،مترمربع پیاده روسازی و  19340متر
کانیو و جدول و ساماندهی معابر محالت چابهار با حجمی در حدود  60هزار
مترمکعب عملیات خاکی 25000 ،مترمربع پیاده روسازی12550 ،متر کانیو
و جدول و  26500مترمربع آس��فالت و ...توس��ط امور اجرایی و ماشینآالت
عمرانی در دست اقدام میباشد.

اخبار ماشین آالت

* گیالن

انجام عملیات ترمیم و بازگشایی معابر آسیبدیده از سیل  31شهریور 99
در روس��تاهای گیجاو ،توالرود ،آق اولر ،کیشون بن ،بیسیم گاز و همچنین
ش��هرهای تالش ،اسالم و چوبر با اعزام بیش از  25دستگاه کمپرسی ،لودر،
بیل و کشنده به مناطق آسیبدیده.

پروژهه�ای عم�ران روس�تایی مناط�ق س�یلزده اس�تان
سیستانوبلوچستان:

* چهارمحال و بختیاری

بارندگی و جاری ش��دن س��یل در مناطق جنوبی سیستانوبلوچس��تان نه
تنه��ا زیرس��اختهای مهم منطقه از جمله راه ،ابنیه فنی و پلهای س��اخته
ش��ده بر روی رودخانهها را تخریب نمود بلکه خسارتهای زیادی به اراضی
کشاورزی و حتی زیرساختهای روستایی و ...وارد نمود ،بنابراین ساماندهی
بافت روس��تایی و اجرای طرح هادی در روس��تاهای سیلزده بهعنوان یک
ضرورت دس��تور کار قرار گرفت .از این رو در کنار اجرای پروژههای استانی
و طرح س��اماندهی حاش��یه شهرس��تانهای زاهدان و چابهار ،اجرای طرح
هادی تعداد  48روس��تای اس��تان از محل اعتبارهای سیل با حدود 78110
مترمکع��ب عملیات خاکب��رداری 107050 ،مترمکع��ب خاکریزی19200 ،
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انعقاد قرارداد آمادهس��ازی زمینهای طرح اقدام ملی محله  34منظریه به
مبلغ تقریبی  200میلیارد ریال.

 26آذر روز ملي حمل و نقل

محمدی راد -مدی��رکل دفتر امور هماهنگی ماش��ینآالت
لونقل را به رانندگان و تمامی
فرارس��یدن  26آذر روز ملی حم 
کارکن��ان امور اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی بنیاد مس��کن
بهوی��ژه رانندگان این نه��اد تبریک و از تالشه��ای آنان در
عمران و آبادانی کش��ور بهویژه در بازسازی مناطق حادثهدیده
قدردانی نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن
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￼اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان آذربایجان شرقی
استاندار 90 :درصد واحدهای تخریب شده زلزله بازسازی شدند

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،اس��تاندار به اس��کان اضط��راری و موقت
زلزلهزدگان شهرستانهای میانه و سراب در کمتر از یک ماه بعد از وقوع
زلزله آبان ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت :امروز در آستانه سالگرد این
حادثه ،با افتخار اعالم میکنیم که  ۱۰۰درصد واحدهای نیازمند مرمت و
 ۹۰درصد واحدهای تخریبی بازسازی شدهاند.
محمدرضا پورمحمدی -اس��تاندار در نشست ستاد پیشگیری ،هماهنگی
و فرماندهی عملیات پاس��خ به بحران استان در شهرستان میانه ،با اشاره
ب��ه اهمیت جنبه فیزیکی ،عمرانی بازس��ازی و نوس��ازی مناطق زلزلهزده
شهرس��تانهای میانه و س��راب ،جنبه فرهنگی و معنوی این عرصه را نیز
مهم خواند و با قدردانی از همدلی و همراهی دس��تگاههای اس��تانی و محلی در این مورد ،افزود :بازس��ازی این مناطق میتواند بهعنوان الگویی
جامع و روشی نو برای بازسازی و نوسازی مناطق آسیبدیده از حوادث و بحرانهای طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.
پورمحمدی افزایش قیمت مصالح و ناکافی بودن تس��هیالت را عمدهترین مش��کل بازس��ازی این مناطق دانس��ت و گفت :پیشرفت بازسازی
واحدهای دامی در شهرستانهای سراب و میانه ۵۲ ،درصد است که با تکلیف جهاد کشاورزی به اتمام این امر ،به زودی شاهد تکمیل واحدهای
دامی نیز خواهیم بود .وی از بارگیری  100تن سیمان برای حمل به استان خبر داد و از بنیاد مسکن خواست تا پیگیر تأمین مصالح الزم از سوی
بنیاد مستضعفان ،بنیاد برکت و سایر نهادهای مربوط باشد.
اس��تاندار در ادامه خواس��تار تهیه لیس��ت افراد نیازمند در مناطق زلزلهزده برای هماهنگی با بهزیستی و س��ایر نهادهای حمایتی بهمنظور رفع
مشکالت آنها شد.
س��پس محمدرضا مش��ایخی -فرماندار شهرستان میانه نیز با اشاره به تخریب تعداد  ۲000واحد مسکونی در بخشهای ترکمانچای و کندوان،

همچنانکه دوست نداری به تو ستم شود تو نیز ستم مکن -امام علی(ع)
15

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

گفت :از این میزان تعداد  1950واحد از پیشرفت فیزیکی بهطور میانگین باالی  ۹۰درصد برخوردار هستند.
محمدرضا مش��ایخی افزود :تعداد  1000واحد دامی در این  ۲بخش تخریب ش��ده که باالی  ۵۰درصد این واحدهای دامی تکمیل شدهاند و در
صورت تأمین منابع الزم شاهد تکمیل مابقی واحدهای دامی و مسکونی در شهرستان خواهیم بود.

بازدید استاندار از مناطق زلزلهزده شهرستانهای سراب و میانه
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بنابر گزارش روابط عمومی ،اس��تاندار آذربایجانش��رقی از روس��تاهای
ورنک��ش و گاوینهرود از توابع بخش ترکمانچای بازدید و روند بازس��ازی
مناطق زلزلهزدهاین شهرستان را بررسی کرد.
محمدرضا پورمحمدی -استاندار در بازدید از مناطق زلزلهزده شهرستان میانه،
گفت :در آستانه سالگرد حادثه زلزله در شهرستانهای میانه و سراب هستیم و
گزارشها حاکی از رضایتبخش بودن روند بازسازی این مناطق است.
پورمحمدی با اش��اره بهاینکه در شهرس��تان میان��ه ،تعداد  2000واحد
مسکونی روستایی تخریب شده بود ،افزود :کار بازسازی تعداد  1950واحد
یعنی بیش��تر از  90درصد واحدهای تخریب ش��ده به اتمام رسیده و صد
درصد واحدهای تعمیری نیز بازس��ازی ش��دهاند .وی با بیان اینکه  50درصد از اماکن دامی این شهرستان هم بازسازی شدهاند ،گفت :با تالش
دستگاههای مسئول برای برطرف کردن کاستیها ،امیدواریم کار بازسازی قبل از فصل سرما تمام شود.
اس��تاندار همچنین در نشس��ت ستاد مدیریت بحران با حضور مسئوالن استانی و محلی در فرمانداری شهرستان میانه ،آخرین وضعیت بازسازی
مناطق زلزلهزده شهرستانهای میانه و سراب مسائل و مشکالت موجود در این زمینه را بررسی کرد.

 47درصد از خانههای روستایی استان آذربایجانشرقی مقاومسازی شدهاند

بنابر گزارش روابط عمومی ،استاندار آذربایجانشرقی گفت ۴۷ :درصد از خانههای روستایی استان مقاومسازی شدهاند.
محمدرضا پورمحمدی -اس��تاندار در نشس��ت کمیته راهبری طرح ویژه بهس��ازی و نوس��ازی مسکن روس��تایی ،گفت :مقاومسازی واحدهای
مسکونی روستایی استان در سال جاری دو درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

محمدرض�ا پورمحمدی ب�ا قدردانی از تالشهای دس�تگاههای مس�ئول و پیگیریهای معاونت عمرانی اس�تانداری در
موضوع مقاومس�ازی خانههای روس�تایی ،افزود :با وجود تمرکز استان به امر بازسازی واحدهای تعمیری و تخریبی زلزله
اخیر در شهرستانهای سراب و میانه ،عملکرد استان در مقاومسازی واحدهای روستایی نیز جای قدردانی دارد .وی گفت:

توجه ویژه به مقاومس��ازی واحدهای مس��کونی روستایی در اس��تان بعد از این هم باید با حساسیت ویژهای دنبال شود تا در زمان حوادث طبیعی
مانند زلزله شاهد کمترین میزان خسارتها و تلفات باشیم.
استاندار در ادامه خواستار ایمنسازی اصولی شهر تبریز برای کاهش تلفات و خسارتها در زمان بحرانها و حوادث طبیعی شد.
در ادامه تقی کرمی -مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری با بیان اینکه آمار مقاومسازی واحدهای مسکونی در استان باالتر از میانگین
کشوری است ،گفت :این موضوع اهمیت خود را در زلزلههای اخیر شهرستانهای سراب و میانه به خوبی نشان داد.
تقی کرمی افزود :حمایت تسهیالتی برای مقاومسازی واحدهای مسکونی در روستاها از مهمترین اولویتهای استان است.
س��پس مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان نیز با بیان اینکه زلزله سال  ۹۸در شهرستانهای س��راب و میانه به  ۱۱۰روستای این
شهرس��تانها خس��ارت وارد کرد ،گفت :در اثر این زلزله تعداد  3000واحد روس��تایی در این شهرستانها نیاز به تخریب و دوبارهسازی داشت که
بازسازی  ۲965واحد مسکونی و دامی این شهرستانها تمام شده است.
مهندس باباپور افزود :هم اکنون زلزله زدگان تا حدودی سامان گرفتهاند اما تعدادی از آنان به علل مختلف از جمله گرانی مصالح ،هنوز سرپناه
خود و دام هایشان را به سرانجام نرساندهاند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه بازسازی مناطق زلزلهزده در شهرستانهای میانه و سراب به شیوه نوین انجام شد ،گفت :مدیریت سریع و صحیح
و اعطای وامهای بالعوض بعد از چند روز از وقوع زلزله منجر ش��د تا همه موضوعها به خوبی پیش رود و بازس��ازی مناطق زلزلهزدهاین شهرها
بهعنوان بازسازیهای بینظیر در کشور مطرح شد.

آفت شرف و نژاد ،افتخار نمودن است -حضرت محمد(ص)
16
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به گزارش روابط عمومی ،محمدرضا پورمحمدی -استاندار ،تقی کرمی -مدیرکل امور روستایی استان و مهندس حافظ باباپور -مدیرکل بنیاد
مسکن استان از مناطق زلزلهزده شهرستانهای میانه و سراب بازدید کردند.
بازسازی واحدهای مسکونی و دامی مناطق آسیبدیده شهرستانهای میانه و سراب در آذربایجانشرقی در گام پایانی خود بوده و عبور از خط
پایان آن همت مردم این مناطق و تالش دوچندان دستگاههای مسئول را میطلبد.
در این بازدید محمدرضا پورمحمدی با اعالم رضایت از روند بازسازی مناطق زلزلهزده ،گفت :بازسازی حدود  ۹۰درصدی واحدهای تخریب شده
در این مناطق با گذش��ت حدود یکس��ال از این حادثه میتواند بهعنوان الگویی جامع و روش��ی نو برای اس��کان آسیب دیدگان ،بازسازی و نوسازی
مناطق آسیبدیده از حوادث و بحرانهای طبیعی مورد استفاده قرار گیرد .وی روزهای باقیمانده از فصل کاری را بهترین فرصت برای بررسی و
رفع نواقص موجود در مناطق زلزلهزده اعالم کرده و افزود :در مورد رفع مش��کالتی مانند افزایش قیمت مصالح تنها راه چاره افزایش تس��هیالت
اعطایی به زلزله زدگان است.
س��پس مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن استان با بیان این که زلزله سال  ۹۸در شهرستانهای سراب و میانه به تعداد  ۱۱۰روستای این
شهرس��تانها خس��ارت وارد کرد ،گفت :در اثر این زلزله تعداد  3000واحد روس��تایی در این شهرستانها نیاز به تخریب و دوبارهسازی داشت که
بازسازی تعداد  2965واحد مسکونی و دامی این شهرستانها تمام شده است.
مهندس حافظ باباپور با اش��اره بهاینکه عملیات تعمیر واحدهای ش��هری و روستایی مناطق زلزلهزده  ۱۰۰درصد تمام شده است ،افزود :در این
حادثه تعداد  3552واحد شهری و روستایی آسیبدیده بود که عملیات تعمیر این واحدها به اتمام رسیده است.
در ادامه تقی کرمی -مدیرکل امور روس��تایی اس��تانداری با بیان مطالبی گفت :زلزله شهرس��تانهای میانه و سراب از جمله اتفاقهای بزرگی
بود که از تجربه اعطای کانکس در آن خودداری شد زیرا تجربه تلخ زلزله شهرستان ورزقان عین دمل چرکین در استان هنوز باقی ماند ه است.
تقی کرمی با بیان اینکه در زلزله شهرستانهای میانه و سراب اگر کانکسی اعطا میشد ،دیگر تسهیالت  ۱0۰میلیون ریالی پرداخت نمیشد،
افزود :زلزلهاین شهرس��تانها از جمله اتفاقهای کم حاش��یه بود و برای زلزله زدگان این شهرستانها مبلغ  ۹0۰میلیارد ریال تسهیالت بالعوض
پرداخت شد.
سپس اکبر فتحی -رییس سازمان جهادکشاورزی استان گفت :در جریان زلزله سال گذشته ،از تعداد  ۲000واحد دامی آسیبدیده شهرستانهای
میانه و سراب تعداد  1053واحد  ۱۰۰درصد تکمیل و آماده بهره برداری میباشند.
اکبر فتحی ،با بیان اینکه براس��اس مصوبه هیئت دولت تکلیفی برای جهاد کش��اورزی در زمینه مناطق زلزلهزده شهرس��تانهای میانه و سراب
لحاظ نشده بود ،گفت :این سازمان آمادگی خود را بهمنظور پیشبرد بازسازی واحدهای دامی روستاهای زلزلهزده اعالم و تشکیل پرونده داده است.
در ادامه محمدرضا مش��ایخی -فرماندار شهرس��تان میانه نیز ش��یوع ویروس کرونا و آغاز فصل برداشت محصوالت کشاورزی از جمله گندم و
س��یب را موجب معطلی در بازس��ازی واحدهای زلزلهزدهاین شهرستان اعالم کرده و گفت :در این شهرستان حدود  ۲هزار واحد مسکونی و یک
هزار واحد دامی روستایی و تعداد  ۳۴۰واحد شهری خسارت دیده بود و بیش از  ۹۰۰واحد نیز نیاز به تعمیر داشت که بازسازی یک هزار و ۹۸۲
واحد مسکونی آغاز شده و یک هزار اماکن دامی باالی  ۵۰درصد تکمیل شده است.
محمدرضا مشایخی در پایان افزود :تعمیر واحدهای خسارت دیده  ۱۰۰درصد تکمیل شده است و عدم تأمین مصالح ساختمانی و اقالم موردنیاز
برای بازسازی مهمترین علت رکود تکمیل واحدهای زلزلهزده در این شهرستان است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید استاندار از مناطق زلزلهزده

روستاهای جنگلی شهرستان ورزقان در مدار توسعه

بنابر گزارش روابط عمومی ،محمدباقر خانی -فرماندار ،کرمی -مدیرکل امور روس��تایی و شوراهای استانداری ،مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد
مس��کن اس��تان ،ولیزاده -بخشدار مرکزی ،معاون مدیرکل میراث فرهنگی ،گردش��گری و صنایع دستی و مدیران شهرستانی از روستای هدف
گردشگری کرینگان و روستاهای جنگلی و دارای ارزش تاریخی ملک طالش و ونستان بازدید کردند.
در ابتدا محمدباقر خانی در این بازدیدها با اش��اره بهاینکه طرحهادی روس��تاهای کرینگان ،ملک طالش ،ونستان ،برازین و آستمال با اعتباری
بیش از  22میلیارد ریال بهزودی اجرایی میشوند ،گفت :با اجرای طرح هادی ،اهالی خون گرم این روستاها بیشازپیش از خدمات نظام مقدس
جمهوری اسالمی بهرهمند میشوند .وی با اشاره به ظرفیتهای بسیار باالی روستاهای جنگلی شهرستان برای رونق صنعت گردشگری افزود:
پیگیری الزم برای رفع مش��کل اینترنت همراه روس��تاهای یاد ش��ده صورت گرفته است تا در کنار سایر زیرساختها و جذابیتهای گردشگری،
اینترنت همراه باکیفیت نیز در اختیار گردشگران قرار گیرد.

دین ندارد کسی که جوانمردی ندارد -امام موسی کاظم(ع)
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فرماندار انجام طرح مطالعات مردمشناس�ی روس�تاهای جنگلی و دارای بافت تاریخی و فرهنگی شهرس�تان را از دیگر
اقدامهای شایسته برای حفظ فرهنگ و آدابورسوم منطقه دانست و گفت :این طرح با مشارکت مجتمع مس سونگون
شهرستان ورزقان و ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی آغاز شده است.

در ادامه مهندس باباپور با تأکید بر توس��عه زیر س��اختهای گردشگری روستایی در زمینه جهش تولید گفت :بسیاری از مناطق روستایی استان
بهویژه روستاهای شهرستان ورزقان با برخورداری از قابلیتهای توسعه گردشگری این امکان را دارند که برای تأمین درآمد و معیشت روستاییان
منشاء اثر باشند و ما هم تالش خواهیم کرد با برنامهریزی مدون و با اجرای طرحهای متنوع روستاهای جنگلی شهرستان را تبدیل به روستاهای
تفریحی و گردشگری نماییم.

دیدار فرماندار با مدیرکل بنیاد مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس خانی -فرماندار شهرستان ورزقان با
مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن استان در زمینه گسترش تعاملها
و حل مشکالت روستاییان دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار مهندس باباپور به تش��ریح فعالیتهای بنیاد مسکن بهویژه
در سطح روستاهای این شهرستان پرداخت و گفت :بنیاد مسکن بهعنوان
متولی طرحهای توسعه روستایی بهویژه با تهیه و اجرای طرحهای هادی
روستایی نقش بس��زایی در امر توسعه همهجانبه روستاها داشته است ،در
همین زمینه توانسته از این طریق گامهای مؤثری را برای بهبود وضعیت
کالن جامعه روس��تایی همراه با بسترس��ازی مناسب برای بهبود وضعیت
اقتص��ادی ،اجتماع��ی و فرهنگی ب��ردارد و در نهایت موجب نگهداش��ت
جمعیت و مهاجرت معکوس روس��تاییان را ایفا نماید .وی با اش��اره به خدمات بنیاد مس��کن خواس��تار افزایش تعامل فرمانداری ،دهیاری و سایر
دستگاههای مرتبط با بنیاد مسکن شد.
س��پس مهندس خانی نیز با س��پاس از فعالیتهای بنیاد مس��کن ،تعامل مجموعه فرمانداری ،بخشداری و دهیاران با بنیاد مسکن را برای توسعه
عمران و آبادانی روستاها ضروری دانست .وی فعالیتهای عمرانی بنیاد مسکن در حوزه عمران روستایی و مقاومسازی مسکن روستایی را جزء
فعالیتهای قابل ستایش دانست و این فعالیتها را باعث دلگرمی مردم شهرستان عنوان نمود.

فرماندار شهرستان ورزقان با بیان اینکه ،فعالیتهای بنیاد مسکن بهویژه در بخش خدمت به محرومین چه در شهرها
و چه در روستاها غیرقابل انکار است ،گفت :با همکاری و تعامل هر چه بیشتر به پیشرفت روستاها کمک خواهیم نمود.

مهندس خانی بر ادامه مقاومس��ازی واحدهای مس��کونی روستایی شهرستان تأکید کرد و افزود :دستگاههای اجرایی ،بخشداران و دهیاران باید
زمینه همکاری با بنیاد مسکن را در روستاها فراهم کنند.

تجلیل مدیرکل بنیاد مسکن استان از اصحاب رسانه و خبرنگاران
به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور مهندس باباپور -مدیرکل
و مهندس اکرمی وش -معاون بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن
استان از خبرنگاران تجلیل شد.
مهن��دس باباپور در مراس��می در اولین س��الگرد زلزله شهرس��تانهای
س��راب و میانه ضمن دع��وت از خبرنگاران ایرنا ،ایس��نا ،مهر و فارس با
اعطای لوح س��پاس و هدایایی بهدلیل پوشش خبری و تعامل آنان با بنیاد
مس��کن از تالشهای آنان قدردانی نمود .وی گفت :در دنیای کنونی این
خبرنگاران رسانهها هستند که با تیزهوشی و دقت ،نقش واسطه بین مردم
و مسئوالن را ایفا میکنند و با ایفای نقش صحیح خود میتوانند جامعه را
به سوی پیشرفت سوق دهند و از مسائل حاشیهای پرهیز کنند و دستیابی

هرگاه یکی از برادرانت سه بار بر تو خشمگین شد و سخن ناپسندی درباره ات نگفت ،پس او را
برای (دوستی) خود ذخیره نما -امام جعفر صادق(ع)
18

انتصاب مدیر جدید بنیاد مسکن شهرستان ورزقان

￼￼برگزاری مراسم تودیع و معارفه

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م تودیع و معارفه سرپرس��ت جدید
بنیاد مس��کن شهرس��تان هریس با حضور مدی��رکل و معاونین بنیاد
مسکن استان ،فرماندار و بخشدار شهرستان ،در فرمانداری شهرستان
هریس برگزار شد.
در ابتدا مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن استان با قدردانی از
تالشه��ای مدیر قبلی و عملکرد مثبت این نهاد گفت :خوش��بختانه
در شهرس��تان هریس فعالیتهای خوبی برای کمک به محرومین و
قشرهای کمدرآمد اتفاق افتاده است.
در ادامه دکتر علیرضا خاکپور -فرماندار شهرستان در سخنانی بنیاد مسکن را یکی از نهادهای انقالبی معرفی کرد که به
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به گزارش روابط عمومی ،در نشست شورای مسکن شهرستان ورزقان که به ریاست خانی -فرماندار شهرستان برگزار شد؛ مدیرکل بنیاد مسکن
استان ضمن تکریم از همکار بازنشسته و محمد الماسی -مدیر قبلی و سپاس از تالشهای چندین ساله وی ،طی حکمی رسول قهرمانیان -مدیر
پیشین بنیاد مسکن هریس را بهعنوان مدیر جدید بنیاد مسکن شهرستان ورزقان معرفی کرد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گفت :تعامل با سایر دستگاههای اجرایی و همکاری در اجرای برنامهها و طرحهای شهرستانی از جمله مهمترین
ویژگیهای مدیران دستگاههای اجرایی در شهرستان ورزقان است که امیدوارم مدیر جدید با برنامه و درایت خویش بتواند تعامل با دستگاههای
اجرایی شهرستان برای توسعه روستاها را با جدیت دنبال و کارها را به نحو شایسته عملی نماید.
در ادامه مسئولین شهرستان با اعطای لوحهای سپاس از تالشهای چندین ساله الماسی در بنیاد مسکن شهرستان ورزقان قدردانی کردند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

به قلههای پیش��رفت ،س��ربلندی و سعادت جز با حقجویی و صداقت در عرصه آگاهی ممكن نمیشود و اصحاب قلم به گواه تاریخ در این مهم
همواره پیشرو و پیش قدم بوده و هستند.

دنبال توسعه و آبادانی روستاهای شهرستان است و در سالهای گذشته طرحهای عمرانی مناسبی را در مناطق محروم
شهرستان عملی کرده است که افزایش سطح نسبی رفاه و بهداشت در محیط روستاها از جمله مهمترین این فعالیتها
است.

دکتر خاکپور با قدردانی از تالشهای مدیریت پیش��ین بنیاد مس��کن شهرستان در ادامه گفت :تعامل با سایر دستگاههای اجرایی و همکاری در
اجرای برنامهها و طرحهای شهرستانی از جمله مهمترین ویژگیهای مدیران دستگاههای اجرایی در شهرستان هریس است.
در پایان از تالشهای مهندس رس��ول قهرمانیان -مدیر پیش��ین بنیاد مسکن شهرستان هریس با اعطای لوح سپاس قدردانی و طی حکمی از
سوی مهندس باباپور ،مهندس اکبر بابایی بهعنوان سرپرست جدید بنیاد مسکن این شهرستان منصوب و معرفی شد.

سه روستای شهرستان ورزقان در حال جابجایی هستند

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای مسکن شهرستان ورزقان با
حضور محمد باقرخانی -فرماندار شهرس��تان و مهندس باباپور -مدیرکل
بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا محمد باقرخانی در س��خنانی گفت :عملی��ات اجرایی و عمرانی
برای جابجایی در س��ه روستای جوش��ین ،قرهقیه و گوراکش از توابع این
شهرستان شروع شده و در روستای گوراکش و جوشین ساختوساز توسط
اهالی در حال انجام اس��ت .وی از رفع نقصهای مس��کن مهر شهرستان
ورزقان از جمله آسفالتریزی محوطه با مساعدت مس سونگون و روشنایی
محوطه توسط توزیع برق شهرستان ورزقان خبر داد و خواستار تکمیل محوطهسازی و حصارکشی این سایت مسکونی در اسرع وقت شد.

هر کار تو پیرو نمازت می باشد -امام علی(ع)
19
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فرماندار در ادامه خواس��تار بازنگری طرحهای هادی روس��تایی ،ایمنس��ازی روستاهای درمعرض خطر س��یل و رانش و ...از مدیرکل بنیاد
مسکن استان شد.
در ادامه مهندس باباپور در س��خنانی گفت :دس��تگاههای اجرایی برای انجام مطلوب وظایف سازمانی باید با هماهنگی فرماندار شهرستان برای
توس��عه و تحقق وظایف س��ازمانی تالش نمایند .وی از آمادگی این نهاد برای اعطای تسهیالت قرضالحس��نه در زمینه مقاومسازی واحدهای
مس��کونی روس��تایی بهویژه در بخش خاروانا خبر داد و افزود :اجرای طرح هادی و آسفالتریزی معابر روستایی از دیگر اولویتهای بنیاد مسکن
در شهرستان ورزقان برای سال آینده خواهد بود.

￼اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان اردبیل
اختتامیه مسکن مهر و آیین واگذاری زمین طرح اقدام ملی مسکن
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،مراس��م اختتامیه مس��کن مهر و واگذاری
زمی��ن در قال��ب طرح اقدام ملی مس��کن با حض��ور اس��تاندار و مدیران
دستگاههای اجرایی ذیربط در استانداری برگزار شد.
در ابتدا مهندس بهنام جو -اس��تاندار در م��ورد واگذاری زمین در قالب
ط��رح اقدام ملی مس��کن گفت :زمین طرح اقدام مس��کن ملی بهصورت
رایگان برای متقاضیان واجد الشرایط این طرح تعلق میگیرد.
مهن��دس بهنام جو افزود :در حال حاض��ر زمین برای تعداد  ۲000واحد
مس��کونی در شهر اردبیل آماده و عملیات اجرایی ساخت تعداد  ۶۸۰واحد
مس��کونی آن آغاز شده اس��ت و با اینکه تعداد  ۹000نفر واجد شرایط در
این طرح در ش��هر اردبیل شناخته ش��دهاند ولی امکان تأمین زمین برای
 ۳۰هزار نفر واجد ش��رایط وجود دارد .وی افزود :در شهرس��تانهای استان نیز بنیاد مسکن متولی طرح اقدام ملی مسکن بوده و زمین الزم برای
ساخت تعداد  1۶۰۰واحد مسکونی آماده شده است.
اس��تاندار با تأکید بر توجه جدی به ساختوس��از براساس استانداردهای به روز ،خواستار نظارت دقیق دستگاههای متولی بر عملکرد پیمانکاران
شد.

بازدید استاندار از روند اجرای پروژههای منطقه ویژه اقتصادی و شهرک صنعتی اردبیل

به گزارش روابط عمومی ،مهندس بهنام جو -استاندار در بازدید از روند
اجرایی پروژههای منطقه ویژه اقتصادی نمین و ش��هرک صنعتی شماره2
اردبی��ل عالوه بر بررس��ی و مش��اهده روند اجرایی عمرانی پ��روژه ها ،با
قدردانی از تالشهای مجموعه بنیاد مسکن برای تحقق اهداف تخصصی
این نهاد گفت :ایجاد زیرس��اختهای اساس��ی ج��ز تعهدهای ما بوده که
زیرسازی بخشی از خیابانها و جاده دسترسی انجام شده است و پیشرفت
فیزیکی پروژهها نیز با رعایت مش��خصات فن��ی و کیفی کارها بهصورت
مناس��ب میباشد و در نظر اس��ت تا خرداد ماه  ۱۴۰۰عملیات زیرسازی و
روسازی زیرساختها مطابق برنامهریزیها محقق شود.
بهنام جو افزود :اقدامهای الزم در تس��ریع پیش��برد اهداف اجرایی پروژههای منطقه یاد شده با اتخاذ تمهیداتی همچون افزایش ماشینآالت و
تأمین مصالح برای ارتقای توسعه زیرساختها انجام خواهد شد و بدیهی است اگر زیرساختها خوب انجام شود ،سرمایه گذاران بزرگ نیز برای
سرمایه گذاری در این بخش ،رغبت بیشتری از خود نشان خواهند داد.
در ادامه مهندس سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز در این بازدید با اعالم حجم کارهای اجرایی توسط این نهاد گفت :این پروژه توسط
بنیاد مسکن در حال اجرا است که تخصیص اعتبارهای آن از محل اعتبارهای جهش تولید استان خواهد بود.

همنشینی با نیکوکاران انگیزه (گرایش) به سوی خیر و نیکی می باشد -امام موسی کاظم(ع)
20

گفت :اقدامهای این نهاد بهعنوان نجات دهنده مش�کالت و معضالت روس�تایی اس�تان چش�مگیر و شایس�ته قدردانی
میباش�ند و ب�ا پیگیریهایی که خواهد ش�د در نظر اس�ت از محل اعتباره�ای ملی نیز برای تس�ریع در امورهای اجرایی
پروژههای روس�تایی این شهرستان بهویژه در مورد زیرس�ازی و آسفالت معابر عمومی روستایی ،مبالغی اختصاص داده
شود.
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به گ��زارش روابط عموم��ی ،مهندس صدی��ف ب��دری -نماینده مردم
شهرس��تانهای اردبیل ،نمین ،نیر و س��رعین در مجلس شورای اسالمی،
مهندس فرهاد س��بحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و مهندس شجاع
اقبالی -فرماندار شهرس��تان نیر از روس��تاهای این شهرستان بازدید و از
نزدیک در جریان مش��کالت و فعالیتهای بنیاد مس��کن شهرس��تان نیر
قرار گرفتند.
ابتدا در این بازدید مهندس سبحانی گفت :فعالیتهای اجرایی و عمرانی
این نهاد در شهرس��تان در حال انجام میباش��د و در روستاهایی همچون
ویرس��ق ،دیمان ،کمال آباد ،اسالمآباد و علیآباد با توجه به پیشرفتهای
فیزیکی پروژهها و بنابر تمهیدات صورت پذیرفته در نظر اس��ت روند اجرا
و تکمیل طرحهای هادی روستایی تسریع گردد.
سپس مهندس صدیف بدری با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن استان در سطح روستاهای استان و این شهرستان،
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بازدید نماینده مجلس و مدیرکل بنیاد مسکن استان از روستاهای شهرستان نیر

اجرای زیرسازی و آسفالت در روستاهای شهرستان اردبیل

بنابر گزارش روابط عمومی ،پروژه آس��فالت ریزی معابر دسترس��ی در روستای تازه کند ش��ریفآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان اردبیل با
اعتباری بیش از  3میلیارد ریال و به طول  5000مترمربع برای تسهیل در عبور و مرور روستاییان این منطقه اجرا شد.
گفتنی است در روستای بقرآباد و آقبالغ رستم خان به ترتیب از توابع بخشهای هیر و مرکزی شهرستان اردبیل نیز اجرای عملیات زیرسازی
و آسفالت در حال جریان میباشند که با برنامهریزیهای صورت گرفته در نظر است بیش از  4500مترمربع عملیات روکش آسفالت در روستای
بقرآباد (پس از اتمام روند زیرسازی معابر) انجام پذیرد و با تالشهای صورت پذیرفته بنیاد مسکن این شهرستان نیز تاکنون حدود  9000مترمربع
از معابر عمومی روستای آقبالغ رستم خان با پیشبینی اعتبارهایی که از محل جذب قیر سهمیهای اختصاص یافته و اعتبارهای استانی ،روکش
آسفالت انجام شده و تحویل روستاییان منطقه گردیده است.

تأمین زمین برای ساخت تعداد  1500واحد در طرح اقدام ملی مسکن

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس فرهاد س��بحانی -مدیرکل بنیاد
مس��کن استان در نشس��ت بررس��ی روند اجرایی طرح اقدام ملی مسکن
در اس��تانداری گف��ت :با تأمین زمین مورد نیاز س��اخت تعداد  1500واحد
مس��کن در قالب طرح اقدام ملی در ش��هرهای اس��تان اردبیل آغاز شده
اس��ت و به غیر از شهر اردبیل در سایر ش��هرهای استان ،ساخت مسکن
در طرح اقدام ملی توس��ط این نهاد انجام خواهد ش��د و تاکنون با تعامل
و همکاریهای انجام ش��ده نیز مشکل تأمین زمین در دو شهر پارسآباد
مغان و مشگینشهر نیز در حال برطرف شدن میباشد.
مهندس س��بحانی در ادامه از ساخت این واحدها بهصورت گروهی خبر
داد و افزود :طرح اقدام ملی مس��کن در قالب زمین رایگان به خانوادههای دو ،س��ه و چهار نفره واگذار میش��ود تا آنها بتوانند با استفاده از آورده
شخصی و همچنین دریافت تسهیالت اعطایی مبلغ یک میلیارد ریال ،واحد مسکونی خود را ساخته و صاحب سرپناه شوند .وی همچنین تصریح
کرد :تاکنون با تأمین زمین برای تعداد  1500واحد مسکن اقدام ملی ساخت تعداد  223واحد در شهرهای مختلف شروع شده است.

با صدقه روزی را فرود آورید -حضرت محمد(ص)
21
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توسعه طرحهای گردشگری روستایی در استان اردبیل
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ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس فرهاد س��بحانی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان در نشست هماهنگی گردشگری روستایی استان گفت :این
نه��اد در قالب عقد تفاهمنامههایی آماده همکاری الزم با ادارهکل میراث
فرهنگی ،صنایع دس��تی و گردش��گری برای پیش��برد و توسعه طرحهای
گردشگری روستایی را دارد.
مهندس فرهاد س��بحانی رعایت مؤلفههای ساختوساز مناسب بومی و
محلی را در جذب گردشگر مؤثر دانست و افزود :تحقق این امر برای توسعه
پایدار روس��تایی مهم میباشد و استاندار اردبیل نیز توجه ویژهای به رونق
گردش��گری روس��تایی و متعاقب آن اقتصاد معیشتی روستاییان دارد .وی
با اش��اره به افزایش پدیده مهاجرت روستاییان ،توسعه گردشگری و رونق
اقتصاد مناطق روس��تایی را ضروری دانست و گفت :برای تسهیلگری در
تحقق توسعه روستایی ،طرح منظومه روستایی که در واقع سند باالدستی طرحهای هادی است ،اعتبارهای جداگانهای تخصیص داده شده است
و چنین طرحهایی هماکنون در بخشهای ش��اهرود و خمس خلخال فعال بوده و در برخی از شهرس��تانهای اس��تان نیز همانند شهرستانهای
اردبیل ،مشکین شهر و پارسآباد نیز در حال تهیه میباشند.
در ادامه نادر فالحی -مدیرکل میراث فرهنگی ،گردش��گری و صنایع دس��تی اس��تان با اشاره بهاینکه ش��عار امسال سازمان جهانی گردشگری
توسعه گردشگری روستایی است ،گفت :اگر میخواهیم روستاها خالی از سکنه نباشند و معیشت روستاییان تأمین شود ،در کنار حوزه دامپروری
و کشاورزی باید گردشگری نیز رونق یابد.
نادر فالحی افزود :برخالف سایر استانها که از مواد ساختمانی بومگردی کاه گلی و سنگی استفاده میکنند در منطقه نمونه گردشگری ازنا و
شهرس��تان خلخال واحدهای بومگردی وجود دارند کهاین واحدها از چوب س��اخته شده و در کشور بینظیرند .وی در پایان گفت :همچنین تعداد
 ۵۰واحد بومگردی در روستای شیران ایجاد شده و تغییرهای چهره متفاوت برخی روستاهای استان که گردشگران خاص خود را دارد بیانگر به
نتیجه رسیدن همکاریهای ادارههای کل میراث فرهنگی و بنیاد مسکن استان است.

دیدار مدیرانکل ادارههای بنیاد مسکن و ثبت اسناد و امالک استان

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی با حض��ور مدیرانکل
ادارههای ثبت اسناد و امالک و بنیاد مسکن استان ،معاونین و کارشناسان
ذیربط در ادارهکل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان در زمینه تعامل مضاعف
برای صدور اس��ناد مالکیت و بررسی روند صدور اسناد مالکیت روستایی و
ش��هری و همچنین اخذ اسناد اراضی ملی و رفع مشکالت موجود برگزار
شد.
در ابتدا مهندس محمدی -مدیرکل اداره ثبت اس��ناد و امالک اس��تان
با اش��اره به مزایای صدور سند روستایی و س��پاس از تعامل مناسب بنیاد
مس��کن اس��تان با اداره ثبت ،گفت :یکی از فعالیتهای مش��ترک این دو
دستگاه صدور اسناد مالکیت است بنابر این انسجام و تعامل در مورد صدور اسناد مالکیت منجر به رضایت مردم خواهد شد.
در ادامه مهندس فرهاد سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با قدردانی از همکاریهای صورت پذیرفته و تعامل این دو اداره در طی مراحل
صدور اسناد مالکیت ،گفت :تعداد اسناد مالکیت صادر شده با همکاری این دو دستگاه تاکنون بیش از یکصدهزار سند میباشد.
مهندس س��بحانی همچنین ابراز امیدواری کرد که ادامهاین روند منجر به ارتقای توس��عه پایدار روس��تایی ،همچنین کمک به رونق اقتصادی
روستاییان و مانع از مهاجرت آنان از روستاها به شهرها میشود.

در سه چیز بالغت است :نزدیک بودن به معنی مقصود ،دور بودن از سخن زائد و بیان مطالب
بسیار با الفاظ اندک -امام جعفر صادق(ع)
22

دیدار مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه با مدیرکل بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،س��رهنگ پیرجاهد -مس��ئول سازمان بسیج
س��ازندگی سپاه حضرت عباس(ع) اس��تان با مهندس سبحانی -مدیرکل
بنیاد مسکن استان دیدار و گفتگو کرد.
در ای��ن دی��دار مهن��دس فره��اد س��بحانی ب��ا قدردان��ی از تعام��ل و
همکاریهای س��ازمان بسیج سازندگی سپاه استان گفت :بسیج سازندگی
س��پاه استان اقدامهای مؤثر و با ارزشی را در حوزههای مختلف عمرانی و
محرومیتزدایی انجام داده است کهاین مهم برگرفته از روحیه تالشگرانه
و عزم راس��خ این قشر جهادگر میباشد .وی در ادامه با اشاره به ضرورت
توجه به پتانس��یل و جاذبههای گردش��گری روس��تایی و اس��تفاده از این
مواهب طبیعی در محرومیتزدایی مناطق اس��تان افزود :در این مورد نیز بنیاد مس��کن و س��ازمان بسیج س��ازندگی میتوانند با انعقاد تفاهمنامه
فیمابین و با تشریک مساعی در پیشبرد اهداف ،بیش از پیش مؤثرتر واقع شوند.
در ادامه س��رهنگ پیرجاهد با اعالم آمادگی این س��ازمان برای همراهی در رفع موانع و مشکالت توسعهای و آبادانی روستاهای استان ،گفت:
س��ازمان بس��یج سازندگی اس��تان این آمادگی را دارد که در حوزه اجرایی در کنار بنیاد مس��کن و با بهرهگیری از ظرفیتهای سازمان برای رفع
خواستههای روستاییان در زمینه عمران و آبادانی منطقه مشارکت داشته باشد.
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس سبحانی -مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن
استان و مدیر بنیاد مسکن شهرستان بیله سوار مغان با حسن قبادی ـ فرماندار
این شهرستان دیدار و گفتگو کردند.
ابت��دا در ای��ن دیدار فرماندار ،با س��پاس از تالشهای ص��ورت پذیرفته بنیاد
مس��کن در ارائه تسهیالت و مقامس��ازی بیش از  60درصد واحدهای مسکونی
کم دوام و بیدوام روس��تایی گفت :فعالیتهای بنیاد مسکن در طول سالهای
گذشته در توسعه و آبادانی مناطق محروم چشمگیر بوده و امیدواریم روند توسعه
آبادانی در سطح روستاهای شهرستان بیله سوار هم با قوت بیشتر ادامه یابد.
سپس مهندس فرهاد سبحانی نیز با تشریح خالصهای از وضعیت عمران و آبادانی شهرستان به برنامهریزی صحیح و توزیع عادالنه منابع و اعتبارها
در زمینه رفاه و آس��ایش روس��تاییان اشاره کرد و گفت :اجرای طرحهای هادی روستایی و بازنگری طرح هادی  6روستای شهرستان در اولویت اجرایی
این نهاد میباشد که با اختصاص سهمیههای قیر مربوطه نیز روند آسفالت معابر عمومی در روستاهای زیرسازی و جدول گذاری شده محقق خواهد شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با فرماندار شهرستان بیله سوار

نشست مدیرکل بنیاد مسکن استان با شهردار شهرستان خلخال

به گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس فرهاد س��بحانی ـ مدیرکل بنیاد
مسکن اس��تان و مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان خلخال با مهندس فرهاد
خوگر -شهردار دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار مهندس فرهاد س��بحانی با ابراز خرسندی از همکاریهای
بهعمل آمدهاین نهاد با دس��تگاههای اجرایی استان گفت :توسعه و آبادانی
در مناطق مختلف از ش��اخصههای تحق��ق آرمانها و ارزشهای انقالب
اس�لامی و از اه��م وظایف این نهاد انقالبی میباش��د ک��ه تحقق توزیع
متوازن و نمود فعالیت کالبدی و فضایی در س��طح روس��تاها و شهرهای
اس��تان عالوه ب��ر افزایش رفاه م��ردم منجر به ماندگاری س��کنه و عدم
مهاجرت آنان از موطن اصلی خود به شهرها و نیز باعث حفظ پویایی در سکونتگاهها میشود .وی در ادامه با اشاره به اهمیت اتخاذ تمهیدهای

همانا خردمند با کسی که می ترسد تکذیبش نماید ،سخن نمی گوید -امام موسی کاظم(ع)
23

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

الزم در مواقع بروز بالیای طبیعی و ضرورت مقاومس��ازی واحدهای مس��کونی از آمادگی بنیاد مس��کن برای اجرای طرح اقدام ملی مس��کن و
مشارکت در پروژههای پیشنهادی شهرداری ،همچنین پروژه بزرگ تجاری مسکونی شهرستان خلخال و نیز ارائه سایر خدمات فنی و تخصصی
مرتبط در اجرای پروژههای عمرانی و آبادانی خبر داد.
در پایان مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و مدیر بانک مسکن شعبه شهرس��تان خلخال از پروژههای این شهرستان بازدید نموده و پیرامون روند
ارائه تسهیالت مقاومسازی واحدهای مسکونی ،همچنین طرح مسکن محرومین و ...گفتگو و تبادلنظر کردند.

اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت در معابر روستاهای شهرستان گرمی

به گزارش روابط عمومی ،در ادامه روند اجرای پروژههای زیرس��ازی و عملیات آس��فالت ریزی معابر عمومی در روس��تاهای شهرستان گرمی،
اجرای عملیات روکش آسفالت در معابر داخل روستای اوجاق آالزار از توابع بخش مرکزی این شهرستان نیز به مساحت  3000مترمربع در زمینه
تسهیل در عبور و مرور روستاییان اجرا شد.
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￼اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان اصفهان
عملیات اجرایی طرح  588واحدی اقدام ملی مسکن در شهرستان کاشان

به گزارش روابط عمومی ،عملیات اجرایی طرح تعداد  588واحدی اقدام
ملی مسکن در شهرستان کاشان در مراسمی با حضور وزیر راهوشهرسازی
و گروهی از مسئوالن استان و این شهرستان آغاز شد.
در این مراس��م مهندس خانی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با بیان
توضیحهای��ی در مورد پروژه گفت :کلنگ طرح س��اخت تعداد  392واحد
مس��کن در شهرستان کاش��ان در قالب پنج بلوک و در  10طبقه به زمین
زده شد.
مهن��دس خانی با اش��اره بهاینکه زمین مورد نیاز اجرای طرح از س��وی
دولت تأمین شده است ،افزود :برای تأمین هزینه ساخت جهت هر یک از
این واحدهای مسکونی مبلغ یک میلیارد ریال تسهیالت ارایه میشود و مبلغ اولیه آورده متقاضیان نیز  400میلیون ریال است.
در پایان وزیر راهوشهرسازی گفت :تعداد  436000نفر واجد شرایط طرح اقدام ملی مسکن هستند که همه آنها در حال حاضر از نظر برنامهریزی
تعیین تکلیف شدهاند و تعداد  135000نفر زمینهای خود را تحویل گرفتند و یا در مرحله تحویل است.

بازدید نماینده مجلس شورای اسالمی از مجموعه مسكونی روستای یحییآباد

ب��ه گزارش روابط عمومی ،رحم��تا ...فیروزیپور -نماینده مردم شهرس��تانهای نطنز،
ب��ادرود و قمصر در مجلس ش��ورای اس�لامی از مجموعه مس��کونی روس��تای یحییآباد
شهرستان نطنز بازدید کرد.
در این بازدید مهندس فیروزی به بررسی مسائل و مشكالت مجموعه مسكونی روستای
یحییآب��اد پرداخت و دس��تورها و هماهنگیهای الزم را برای حل مش��کالت مربوطهاین
مجموع��ه با ادارههای مربوطه آن شهرس��تان ،انجام و خواس��تار پیگیری و رس��یدگی به
مشکالت آن مجموعه تا رفع نهایی آن شد.

اهدای تندیس مدیر برتر به مهندس خانی از طرف خانه مدیران

به گزارش روابط عمومی ،خانه مدیران (ایزوسیستم) با اهدای لوح تندیس مدیر برتر به مهندس خانی -مدیركل بنیاد مسكن استان از مدیریت
موفق و همکارانش در بنیاد مسكن استان با توجه به سیستمهای مدیریتی و تعالی سازمانی قدردانی كرد.

خواب دانا برتر از بیداری نادانست -امام موسی کاظم(ع)
24

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ،نشس��ت اج��رای طرح اق��دام ملی مس��كن در
شهرس��تانهای نائی��ن ،خور و بیابانك ب��ا حضور مهندس س��لیمی -مدیر بنیاد
مسکن شهرس��تان نایین در دفتر ارتباط مردمی و دکتر الهام آزاد -نماینده مردم
شهرستانهای نائین ،خور و بیابانك در مجلس شورای اسالمی تشكیل گردید.
در ابتدا مهندس س��لیمی گزارشی را در مورد رایزنی پیرامون اجرای طرح اقدام
ملی مسکن ارائه داد.
س��پس دکتر الهام آزاد بر لزوم پیگیریهای وی��ژه برای رفع دغدغه متقاضیان
مسکن ملی تأکید نمود.

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی مس��ائل عمرانی و مسکن
محرومی��ن روس��تاهای بخش مرکزی شهرس��تان فالورج��ان با حضور
مهندس درویشی -بخشدار مرکزی ،دهیاران روستاهای بخش مرکزی و
مهندس دهاقین -نماینده بنیاد مسکن شهرستان فالورجان در فرمانداری
شهرستان برگزار شد.
در این نشس��ت پیرامون مس��ائل مرتب��ط با اجرای طرحه��ای هادی،
درخواس��تهای تغیی��ر کاربری ،الحاق و تس��ریع در ص��دور پروانههای
س��اختمانی واحده��ای مس��کن محرومین بح��ث و تبادلنظ��ر انجام و
تصمیمهای الزم اخذ گردید.

شماره  | 181آذر 99

نشست بررسی مسائل عمرانی و مسکن محرومین روستاهای بخش مرکزی

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار مدیر بنیاد مسكن شهرستان نائین با نماینده مجلس شورای اسالمی

نشست رفع موانع برقراری تأسیسات و خدمات واحدهای مسکونی مسکن مهر شهر دیزیچه

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس محمودی -ش��هردار شهر دیزیچه،
مهندس جعفری -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان مبارکه و اعضای ش��ورای اسالمی شهر
دیزیچه با موضوع رفع موانع برای برقراری تأسیسات و خدمات شهرک چمران و واحدهای
مس��کونی مس��کن مهر شهر دیزیچه برگزار ش��د که پس از بحث و تبادلنظر تصمیمهای
الزم گرفته شد.

برگزاری نشست مانور حضور به مناسبت هفته پدافند غیرعامل

به گزارش روابط عمومی ،در زمینه اجرای دس��تورالعمل ابالغی از طرف
فرمانده س��پاه صاحب الزمان(عج) و بس��یج کارکن��ان دولت ،با همکاری
اداره حراس��ت و پایگاه بسیج امام خمینی(ره) بنیاد مسکن استان نشستی
تحت عنوان مانور حضور همزمان با دیگر دس��تگاههای اجرایی اس��تان و
با ش��رکت بیش از  30نفر از نیروهای بس��یجی مرد و زن در بنیاد مسکن
استان برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس صادقی -رئیس اداره حراس��ت بنیاد مس��کن
استان با اشاره به گرامیداشت هفته نکوداشت پدافند غیرعامل ،گزارشی از

کسی که چاهی برای زیان برادرش بکند ،خودش در آن می افتد -حضرت علی(ع)
25

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

وقایع اخیر و اغتشاشات آبان ماه سال  98ارائه نمود.
در ادامه مهندس صدر -فرمانده پایگاه بس��یج امام خمینی(ره) مطالبی در مورد اهمیت همکاری وجود بس��یجیان بهعنوان نیروهای پش��تیبان
سازمان ارائه و در پایان از دسترسیها و راههای نفوذ ساختمان ادارهکل بازدید نمود.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،مهندس خانی -مدی��رکل و دکتر نجات-
معاون پش��تیبانی بنیاد مس��کن اس��تان ب��ا مهندس عس��گری-رئیس و
کارشناس��ان ستاد بازس��ازی عتبات عالیات استان دیدار و در مورد بررسی
برخی پروژههای س��اخت مصلی و امور مربوط به س��تاد بازسازی عتبات
عالیات بحث و تبادلنظر کردند.
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دیدار مدیرکل امور عشایر با مدیرکل بنیاد مسکن استان
به گزارش روابط عمومی ،مهندس خانی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان
با مهندس اسفندیاری -مدیرکل امور عشایری استان دیدار و گفتگو کرد.
در ای��ن نشس��ت که با حض��ور مهن��دس بهمنی -معاون امور عش��ایر
اس��تان ،مهندس کریمی -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن استان
و کارشناس��ان دو دس��تگاه در بنیاد مس��کن استان برگزار ش��د ،در مورد
ساماندهی س��کونتگاههای عشایر استان بحث و تبادلنظر و نیز در مورد
آخرین روند تهیه طرحهای موجود تصمیمهای الزم اتخاذ شد.

نشست بررسی مسکن محرومین شهرستان گلپایگان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مسکن محرومین با حضور بخشدار،
مدیران ادارههای بنیاد مس��کن ،راهوشهرس��ازی ،کمیته امداد شهرستان
گلپایگان ،ش��هرداران و دهی��اران بهصورت ویدئوکنفران��س و با موضوع
پیگیری مصوبههای اس��تان و رفع موان��ع موجود برگزار و پس از بحث و
تبادلنظر تصمیمهای الزم اخذ گردید.

اخذ گواهینامههای بین المللی سیستم یکپارچه  IMSتوسط كارخانه آسفالت بنیاد مسكن

به گزارش روابط عمومی ،معدن شن و ماسه و کارخانه آسفالت بنیاد مسکن موفق به اخذ گواهینامههای بین المللی شد.
مهندس محمدرضا عمادی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان نجفآباد با اش��اره بهعملکرد و فعالیت معدن شن و ماسه و کارخانه آسفالت گفت:
ب��ا توج��ه به پیگیریهای صورت گرفته و حمایتهای مدیرکل و معاونت پش��تیبانی ،موفق به اخذ گواهینامههای بین المللی سیس��تم یکپارچه
) IMS (ISO45001:2018, ISO14001:2015, ISO9001:2015سیس��تم مدیری��ت ایمن��ی ،س�لامت و محیط زیس��ت
( ،)HSE-MSسیس��تم رضایتمندی مش��تریان ( ،)ISO10004:2018سیستم رسیدگی به شکایات مش��تریان ( ،)ISO10002:2018سیستم
ارزشگذاری برند ( )ISO10668:2010و نشان صادراتی محصول ( )CEتوسط مرجع صدور  EIQMایران -کانادا شده است.

آفت بخشش ،م ّنت است -حضرت محمد(ص)
26

به گزارش روابط عمومی ،نشست گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی
و کمیس��یون تغییر کاربری اراضی روس��تایی شهرس��تانهای نجفآباد،
س��میرم ،فریدونش��هر و اصفهان با حضور مهندس خاکیان -کارش��ناس
دفتر تهیه طرحهای بنیاد مسکن استان ،بخشداران ،مدیران و کارشناسان
شعب شهرستانها و دیگر اعضا برگزار شد.
در این نشس��ت تعداد  47مورد درخواس��ت تغییر کاربری مورد بررسی و
تبادلنظر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی ،نشست قرعهکشی و تعیین قطعات اراضی فاز
یک متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن شهرهای بادرود و خالدآباد از توابع
شهرس��تان نطنز با حضور نماینده فرماندار ،مدیران بنیاد مس��کن و اداره
راهوشهرسازی شهرستان نطنز ،کارشناسان معاونت مسکن شهری و اداره
حراست بنیاد مسکن استان ،کارشناس بنیاد مسکن شهرستان و متقاضیان
در بخشداری امامزاده بادرود برگزار شد.
فرآیند ثبت نام از متقاضیان طرح اقدام ملی مس��کن در سال  98آغاز و
تعداد  100واحد سهمیه به شهر خالدآباد ( 50قطعه زمین) تخصیص داده
ش��د که هم اکنون  8نفر واریز وجه مؤثر داش��تهاند و نیز تعداد  56واحد
سهمیه به شهر بادرود ( 28قطعه زمین) تخصیص داده شده که تعداد  5نفر واریز وجه مؤثر داشتهاند .در این نشست پس از اعالم کلیه مراتب و
ضوابط احتمالی ،برای تعداد  4قطعه زمین در ش��هر خالدآباد و  3قطعه زمین در ش��هر بادرود بهصورت گروههای دو نفری قرعهکشی انجام و در
نهایت در صورتجلساتی توسط حاضرین به امضا رسید.
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نشست قرعهکشی و تعیین قطعات اراضی فاز یک متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی و کمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی

￼اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان البرز
مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری دیدار کرد
به گزارش روابط عمومی ،مهندس رحیمیزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان در نشس��تی با فرضی -مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار رفع مش��کالت واگ��ذاری اراضی ملی به بنیاد مس��کن و
تسریع در انتقال اسناد اراضی تملیکی مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
در پای��ان فرضی از تالشهای بنیاد مس��کن اس��تان در زمینه توس��عه
روستاها ،تعیین و تکلیف اسناد زمینها و امالک روستایی قدردانی کرد.

تنها سخن فرد مطمئن را بازگو نما وگرنه دروغگو می باشی -امام علی(ع)
27

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

￼اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان تهران
بازدید از روستاهای بخش کن

به گزارش روابط عمومی ،مهندس برزگر -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
تهران ،دهیاران و اعضای ش��ورای اسالمی روستاهای سنگان و باغدره از
توابع بخش کن شهرستان تهران بازدید کردند و در آن وضع موجود طرح
هادی روستا که درحال بازنگری میباشد مورد بررسی قرار گرفت.
در ای��ن بازدی��د مهن��دس برزگر بر اهمیت مقاومس��ازی با اس��تفاده از
تس��هیالت طرح ویژه بهس��ازی مس��کن روس��تایی و لزوم احیای بافت
فرسوده مسکونی روستایی تأکید کرد.
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بازدید مدیر بنیاد مسکن شهرستان تهران از روستای سرخه حصار
به گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس علی برزگر -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان تهران ،رئیس ش��ورای بخش ،نماینده ش��هرداری منطقه ۱۳
ته��ران بزرگ ،مش��اور تهیه طرح ه��ادی و فرنیاپور -بخش��دار مرکزی
شهرستان از روستای سرخه حصار بخش مرکزی شهرستان تهران بازدید
نمودند.
در این بازدید اقدامها و مالحظات الزم برای تطبیق نقشه برداشت شده
با وضع موجود انجام گرفت.

نشست ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان ری

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور دکتر توکلی کجانی -معاون
اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرس��تان ری ،معاون ام��ور عمرانی فرماندار،
ش��هرداران ،بخشداران و مدیر بنیاد مسکن شهرستان ری و اسالمشهر در
فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در ابت��دا دکت��ر توکلی کِجانی اظهار داش��ت :در شهرس��تان ری عمده
بافتهای روس��تایی فرس��وده اس��ت و بیش��ترین آس��یبها در حوادث
غیرمترقبه نظیر زلزله و سیل به این واحدهای مسکونی وارد میشود.
در این مورد دهیاریها وظیفه دارند که مکانها و واحدهای مس��کونی
ناایم��ن و فرس��وده را شناس��ایی و با هم��کاری بنیاد مس��کن طرحهای
ایمنسازی و نوسازی بافتهای فرسوده را اجرا کنند.
مهندس مرادی راد -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان ری هم در مورد ابالغ تسهیالت مقاومسازی سال  ۹۹و همچنین تفاهمنامه فیمابین بنیاد
مسکن استان و بسیج سازندگی سپاه سیدالشهدا و سایر بستههای تشویقی برای نوسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی توضیحهایی
را ارائه نمود.
همچنین ستاد ساماندهی و پیشگیری و مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز شهرستان ری با حضور مسئولین یاد شده برگزار و موانع و مشکالت
موجود در سطح روستاها مورد بررسی قرار گرفتند.

همانا خردمندان چیزهای زائد دنیا را رها نموده اند چه رسد به گناهان -امام موسی کاظم(ع)
28

به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس مهدی ردایی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان شمیرانات با مهندس قجری -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان دیدار نمود.
در این نشست در مورد مسائل و مشكالت صدور اسناد مالکیت روستایی
و راهکارهای رفع موانع به بحث و تبادلنظر پرداختند.

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی تس��هیالت طرح ویژه
بهس��ازی مسکن روس��تایی شهرس��تان ری با حضور صالحی -مدیرکل
و مهندس روس��تایی -معاون بازس��ازی و مسکن روس��تایی بنیاد مسکن
اس��تان ،دکتر توکلی کجانی -معاون اس��تانداری ته��ران و فرماندار ویژه
شهرستان ری ،مهندس مرادی راد -مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای ری
و اسالمش��هر و نمایندگان سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران در فرمانداری
شهرستان ری برگزار شد.
در این نشس��ت ب��ه هماهنگ��ی هرچه بیش��تر ارگانه��ای ذیربط و
بهرهمندی روس��تاییان از تس��هیالت طرح ویژه بهسازی مسکن روس��تایی در زمینه تفاهمنامه بنیاد مسکن استان تهران و سپاه سیدالشهدا(ع) با
اولویت روستاهای گل حصار قلعه ،علیمون و کوره فرنگی تأکید شد.
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بهرهمندی روستاییان از تسهیالت طرح ویژه

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مدیر بنیاد مسکن با رئیس اداره ثبت شهرستان لواسان

نشست شورای هماهنگی بانکها در زمینه طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده روستایی استان تهران

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای بانکهای شهرستان مالرد
در مورد بررس��ی مسائل و مش��کالت در جذب تسهیالت طرح نوسازی و
بهسازی بافت فرسوده روستایی استان تهران با حضور مهندس روستایی-
معاون بازسازی و مسکن روستایی ،مهندس شهبازی -رئیس بنیاد مسکن
شهرس��تان مالرد ،دکتر ی��زدان یار -معاون سیاس��ی انتظامی فرمانداری
شهرس��تان مالرد و رؤسای بانکهای عامل در فرمانداری این شهرستان
برگزار شد.
در این نشس��ت اعالم گردید که بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
مکلف است نسبت به معرفی بانکهای عامل و سهمیه آنها برای پرداخت
تسهیالت طرح ویژه نوس��ازی و بهسازی تعداد  200هزار واحد روستایی
و ش��هرهای زیر  ۲۵0۰۰نفر جمعیت و حاش��یه شهرها با ضمانت س��فته زنجیرهای در سال  ۱۳۹۹اقدام کند همچنین مقرر گردید در صورتی که
فردی از ارائه س��ند و یا ضمانت کارمند دولت معذور اس��ت ،بانکهای عامل نس��بت به پذیرش ضمانت سفته زنجیرهای از روستاییان همکاری
الزم را معمول نماید و واحد حقوقی بانکها در ابتدا لیست افراد بدهکار را به بنیاد مسکن اعالم نموده و پس از آن برای بررسی و تعیین تکلیف
موضوع ،کمیته وصول مطالبات با حضور نمایندگان بانکهای عامل و بنیاد مسکن در فرمانداری تشکیل شود.
با توجه به تفاهمنامه همکاری مش��ترک بنیاد مس��کن اس��تان تهران و بسیج سازندگی سپاه سیدالش��هدا بهمنظور احیای بافتهای روستایی و
تأمین مس��کن قش��رهای کمدرآمد ،مقرر گردید بخشداران در اسرع وقت نسبت به معرفی افراد واجد شرایط و بیبضاعت که دارای واحد فرسوده
میباشند اقدام الزم را مبذول نمایند.

هیچ چیز آماده و نقدی را به امید بیشتر از آن ،در خطر مینداز -امام علی(ع)
29

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نوسازی و بهسازی بافت فرسوده روستایی استان تهران
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به گزارش روابط عمومی ،در زمینه تفاهمنامه بنیاد مسکن استان و سپاه
سیدالش��هدا برای بازسازی بافت فرسوده روستایی استان تهران ،مهندس
روس��تایی -معاون بازس��ازی و مس��کن روس��تایی بنیاد مس��کن استان،
مهندس مرادی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تانهای ری و اسالمشهر و
فکوریان -بخش��دار مرکزی از روستاهای کوره فرنگی و علیمون از توابع
شهرستان ری بازدید کردند.
در این بازدید مقرر ش��د بخش��داری مرکزی با هماهنگ��ی فرمانداری،
افراد دارای واحدهای مس��کونی فرس��وده در روستاهای فوق را شناسایی
و پروندهه��ای تش��کیل ش��ده را به بنیاد مس��کن شهرس��تانهای ری و
اسالمشهر ارسال کند.

بازدید از روستاهای ظهیرآباد

ب��ه گزارش روابط عمومی ،در زمینه تفاهمنامه بنیاد مس��کن اس��تان و
س��پاه حضرت سیدالشهدا(ع) برای بازسازی بافت فرسوده روستایی استان
تهران ،عبدالرضا چراغعلی -سرپرس��ت معاون��ت هماهنگی امور عمرانی
و مهندس روس��تایی -معاون بازس��ازی و مسکن روس��تایی بنیاد مسکن
استان ،مهندس میرزائی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ورامین و سرهنگ
دهرویه -معاونت اجرایی بس��یج سازندگی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) از
روستاهای ظهیرآباد از توابع شهرستان ورامین بازدید کردند.
در این بازدید مسئولین از روند نوسازی اولین واحد مسکونی در راستای
تفاهمنامه بنیاد مسکن استان تهران و سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) که در
مرحله نهایی س��اخت است و همچنین از بافت فرسوده روستای ظهیرآباد
بازدید کردند.

بازدید از روستاهای اخترآباد و امیرآباد قشالق

ب��ه گزارش روابط عمومی ،در زمینه تفاهمنامه بنیاد مس��کن اس��تان با
س��پاه سیدالشهدا برای بازسازی بافت فرس��وده روستایی استان ،مهندس
روس��تایی -معاون بازسازی و مسکن روستایی ،سرهنگ دهرویه -رئیس
بسیج سازندگی سپاه سیدالشهدا ،مهندس اینانلو -معاون عمرانی فرماندار
شهرس��تان مالرد و مهندس ش��هبازی -رئیس بنیاد مس��کن شهرستان
قشالق این شهرستان بازدید کردند.
مالرد از روستاهای اخترآباد و امیرآباد
ِ

البته به کسی که خواهان تو نیست عالقمند مباش -امام علی(ع)
30

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت شورای هماهنگی بانکها با حضور
مهندس روستایی -معاون بازسازی و مسکن روستایی ،مهندس میرزائی-
مدیر بنیاد مسکن شهرستان ورامین ،فرماندار و معاونین شهرستان ورامین
و نمایندگان بانکها در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در این نشس��ت مصوب ش��د ،رون��د انعق��اد قراردادهای وام نوس��ازی
واحدهای مس��کونی فرسوده روس��تاییان معرفی شده به بانکها در مدت
یک ماه آینده انجام شود.

نشست هماهنگی فیمابین بنیاد مسکن و منابع طبیعی و آبخیزداری استان

به گ��زارش روابط عمومی ،بهمنظور ایجاد تعامل و هماهنگی نشس��ت
فیمابین بنیاد مسکن ،منابع طبیعی و آبخیزداری استان با حضور مدیران
و معاونین هر دو دستگاه برگزار شد.
مهندس سهراب رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن استان در سخنانی گفت:
مدی��ران و همکاران مناب��ع طبیعی همکاری و تعامل خوب��ی با این نهاد
داشتهاند و از تالشهای آنان سپاسگزاری کرد.
س��پس مهندس سیداس��ماعیل صالحی -سرپرس��ت مناب��ع طبیعی و
آبخیزداری اس��تان رفع مش��کالت مردم را از مهمترین اهداف دانست و
گفت :انجام این گونه نشس��تها تعاملی بسیار خوب است و باید بکوشیم
با تالش و همکاری همچون گذشته در زمینه رفع موانع و مشکالت گام
برداریم.
در ادامه روند اجرایی ماده ( )4قانون س��اماندهی و حمایت از تولید و عرضه مس��کن که در مورد تملک اراضی ملی داخل محدوده روس��تاها
میباشد ،مورد بررسی قرار گرفت ،همچنین موانع و مشکالت نیز بررسی و تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.
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￼اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان چهارمحال و بختیاری

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست شورای هماهنگی بانکها در زمینه طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده روستایی استان تهران

نشست هماهنگی ساماندهی گلزار مطهر شهدا

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی در مورد ساماندهی گلزار
مطهر شهدا با حضور مدیرانکل و معاونین بنیاد مسکن ،بنیاد شهید و امور
ایثارگران استان در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس س��هراب رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان
مطالبی گفت :شهدا به گردن یکایک ما حق دارند و ما مدیون آنها هستیم
و به استناد آیه شریفه قرآن ،شهدا زندهاند و نزد پروردگارشان روزی داده
میش��وند .بنابراین در زمینه تکریم مقام شهادت و شهدا الزم است بارگاه
و تربت پاک این ش��هیدان به نحو احسنت و زیبنده مقام شهدا ساماندهی
شوند که کارهای خوبی در سطح استان انجام شده است.
مهندس رئیس��ی از تالشه��ای مدی��ر و کارکنان بنیاد ش��هید و امور
ایثارگران قدردانی کرد .وی افزود :بنیاد مسکن نیز تاکنون در این زمینه اقدامهایی در سطح استان انجام داده است و این آمادگی را دارد تا نسبت

انجام دهنده ظلم ،کمک کننده ظلم و کسی که راضی به ظلم باشد هر سه شریک خواهند بود -امام جواد(ع)
31

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

به این رسالت خطیر اقدامهای الزم را معمول نماید و این کوچکترین قدمی است که ما در راستای پاسداری از خون شهدا میتوانیم انجام دهیم
و انجام کار برای شهدا قطع ًا باید با چشم دل دیده شود و باقیات صالحات برای کشور و این نهاد انقالبی خواهد داشت.
س��پس نجفی -مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران در این مورد گفت :کارهای عمرانی خوبی توسط بنیاد مسکن در سطح استان انجام شده
که به خوبی مشهود است و اقدامهای بزرگی در زمینه کمک به قشر آسیبدیده انجام شده است.
نجفی در ادامه با قدردانی از تالشهای مدیر و کارکنان بنیاد مسکن همچنین با توجه به توان فنی و مهندسی بنیاد مسکن و تجربههایی که
در زمینه اجرای پروژههای عمرانی دارد از بنیاد مسکن خواست تا در مورد زیرساخت و ساماندهی گلزارهای شهدا همکاری الزم را معمول نمایند.

نشست هماهنگی تفاهمنامههای تأمین مسکن افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی استان
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به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگ��ی تفاهمنامههای تأمین
مسکن مددجویان کمیته امداد امام(ره) ،سازمان بهزیستی و مرکز خدمات
حوزه علمیه با بنیاد مسکن استان با حضور مدیرانکل ،معاونین و گروهی
از کارشناسان دستگاههای یاد شده برگزار شد.
در ابتدا مهندس س��هراب رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت:
در زمینه تفاهمنامه با س��ازمان بهزیس��تی استان س��همیه تأمین مسکن
خانوارهای دارای دو عضو معلول و بیش��تر در س��اخت مسکن تعداد 232
خانوار میباش��د که عملیات س��اخت تمامی این واحدها آغاز شده است و
عملیات س��اخت تعداد  108واحد مس��کونی تاکنون اتمام یافته و بقیه تا
پایان سال جاری تکمیل خواهند شد.
مهندس رئیس��ی افزود :تاکنون  26میلیارد و  400میلیون ریال کمک بالعوض س��هم بنیاد مس��کن و بنیاد مستضعفان توسط بنیاد مسکن به
متقاضیان پرداخت شده است .وی همچنین گفت :در زمینه تکمیل واحدهای مسکونی خانوارهای دارای دو عضو معلول ،تعداد  25واحد مسکونی
بودهاند که تمامی این واحدها تکمیل شدند و تاکنون یک میلیارد و  302میلیون ریال کمک بالعوض پرداخت شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان افزود :در مورد تأمین مسکن ایتام ،سهمیهایتام فاقد مسکن تحت پوشش سازمان بهزیستی استان  54خانوار ،ایتام
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)  40خانوار و همچنین سهمیه طالب فاقد مسکن نیز طبق تفاهمنامه  15خانوار میباشند.
در پایان مقرر گردید نشس��تهای هماهنگی بهصورت دو هفته یکبار برگزار و راهکارهای اجرایی بهمنظور تس��هیل و تسریع در شروع و اتمام
عملیات ساخت واحدهای مسکونی مربوط به تفاهمنامهها ارائه و تصمیمگیری نهایی شوند.

￼اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسانجنوبی
نشست وزیر با متولیان اجرای طرح اقدام ملی مسکن

به گزارش روابط عمومی ،در زمینه بررس��ی آخرین وضعیت طرح اقدام
ملی مس��کن در استان ،مهندس اس�لامی -وزیر راهوشهرسازی از طریق
ویدی��و کنفرانس با مدیرانکل راهوشهرس��ازی ،بنیاد مس��کن و مدیریت
ش��عب بانک مسکن اس��تان ،در جریان آخرین وضعیت اجرای طرح اقدام
ملی مسکن قرار گرفت و موانع و مشکالت موجود بررسی شد.
در ابتدا وزیر راهوشهرس��ازی با تأکید بر تس��ریع اجرای این طرح گفت:
طرح اقدام ملی مس��کن یک تکلیف است و باید یک کار جهادی در مورد
تأمین مسکن و آسایش مردم صورت پذیرد.
در ادامه طبق آمار ارائه ش��ده توس��ط وزارت راهوشهرس��ازی ،ادارهکل
راهوشهرس��ازی استان حائز کس��ب رتبه اول در تخصیص زمین به بنیاد
مسکن برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن و رتبه سوم در میزان واریز وجه از سوی واجدین شرایط طرح اقدام ملی گردید.

روز رستاخیز خودتان را در برابر دشمنانتان رسوا نگردانید -امام علی(ع)
32
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به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور استاندار ،نماینده مردم
شهرس��تانهای بیرجند ،درمیان و خوس��ف در مجلس ش��ورای اسالمی،
مهندس آس��مانیمقدم -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و دیگر مسئولین
اس��تانی و شهرس��تانی تعداد  323واحد مسکونی ش��هری به بهرهبرداری
رسید.
این مراس��م بهصورت پایلوت در روس��تای حاجیآباد شهرستان بیرجند
و نیز بهصورت همزمان دیگر واحدها در شهرس��تانهای دیگر اس��تان با
حضور معاونین استاندار و فرمانداران برگزار شد.
در این مراسم مهندس آسمانیمقدم در سخنانی به تشریح این پروژههای
افتتاح��ی پرداخت و افزود :این واحدها با اعتباری بیش از  54140میلیون
ریال و زیربنای کلی  28872مترمربع س��اخته ش��دهاند که ش��امل  16واحدی حاجیآباد و  10واحدی معلم شهرستان بیرجند 60 ،واحدی اسفدن
شهرس��تان قاین 35 ،واحدی حاجیآباد شهرس��تان زیرکوه 85 ،واحدی تجاری مس��کونی و  56واحدی اسالمیه شهرستان فردوس 21 ،واحدی
پخت شهرستان سربیشه و  40واحدی شهر طبس میباشند.
همچنین با حضور مسئولین یاد شده کلنگ ساخت تعداد  301واحد مسکونی شهری به زمین زده شد.
این مراسم بهصورت پایلوت در پروژه مالصدرای شهرستان بیرجند بهصورت همزمان با دیگر واحدها نیز در دیگر شهرستانها برگزار شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مراسم بهرهبرداری از تعداد  323واحد مسکونی شهری

بهرهبرداری از  15طرح هادی روستایی

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،در مراس��می با حضور اس��تاندار ،مهندس
آس��مانیمقدم -مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان و دیگر مسئولین استانی و
شهرستانی ،تعداد  15طرح هادی در استان به بهرهبرداری رسید.
این مراس��م بهصورت پایلوت در روس��تای مزگ شهرس��تان بیرجند و
بهص��ورت همزمان دیگر طرحها نیز در شهرس��تانهای دیگر اس��تان با
حضور معاونین استاندار و فرمانداران برگزار شد.
در این مراسم مهندس آسمانیمقدم در سخنانی به تشریح این پروژهها
پرداخت و گفت :این طرحها با اعتباری بیش از  74میلیارد و  500میلیون
ریال اجرا شدهاند.

مراسم کلنگ زنی ساخت تعداد  6000واحد مسکونی شهری روستایی

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور استاندار ،نماینده مردم
شهرستانهای قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی و دیگر مسئولین
اس��تانی و شهرستانی ،کلنگ س��اخت تعداد  6000واحد مسکونی شهری
روستایی در استان به زمین زده شد.
این مراس��م بهصورت پایلوت در شهرستان زیرکوه و بهصورت همزمان
نیز در شهرس��تانهای دیگر استان با حضور معاونین استاندار و فرمانداران
برگزار شد.
در ابتدا مهندس آسمانیمقدم -مدیرکل بنیاد مسکن استان در سخنانی
گفت :پس از اجرای موفق طرح مس��کن محرومین روستایی در سال 98
با پیگیریهای مس��ئولین امر بهویژه اس��تاندار ،مجدداً تفاهمنامهای بین
س��ازمان برنامه و بودجه ،استانداری و بنیاد مسکن اس��تان منعقد گردید که طبق آن ساخت تعداد  6000واحد مسکونی برای قشرهای کمدرآمد

هیچ کدام از شما نباید در نماز باریش خود و یا با چیزی که او را از نماز غافل می کند،
بازی نماید -امام علی(ع)
33

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در شهرهای زیر  25000نفر جمعیت و روستاهای حریم شهرهای باالی  25000نفر جمعیت اجرا خواهند شد.
سپس مهندس معتمدیان -استاندار نیز با بیان سخنانی این طرح را از طرحهای مهم استان برشمرد و ضمن بیسابقه خواندن آن ،تأکید کرد:
این طرح نقش تعیینکنندهای در حوزه اشتغال دارد.
مهندس معتمدیان با قابل تقدیر دانس��تن تالشهای بنیاد مس��کن گفت :اجرای این طرح نیز به این نهاد س��پرده شده است زیرا بنیاد مسکن
توانس��ته در س��ال گذش��ته تعداد  10هزار واحد مسکونی برای محرومین در روستاهای این اس��تان را با مشارکت کمیته امداد امام خمینی(ره) به
سرانجام برساند.

کسب رتبه برتر بنیاد مسکن در جشنواره شهید رجایی سال 99
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به گزارش روابط عمومی ،بنیاد مس��کن استان در جشنواره شهید رجایی
س��ال  1399برمبنای اقدامهای برجسته در زمینه فعالیتهای تخصصی،
رتبه برتر دستگاههای اجرایی را کسب کرد.
در این مراس��م که ب��ا حضور مهندس معتمدیان -اس��تاندار در س��الن
همایشهای اس��تانداری برگزار ش��د ،از مهندس آسمانیمقدم -مدیرکل
بنیاد مسکن این استان با اهدای لوح و تندیس جشنواره بهعنوان دستگاه
برتر قدردانی بهعمل آمد.

دیدار با نماینده مردم شهرستانهای نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس حاجیزاده -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان سربیشه با دکتر نخعی -نماینده مردم شهرستانهای نهبندان
و سربیشه در مجلس شورای اسالمی دیدار کرد.
در این دیدار مهندس حاجیزاده با ارائه گزارش در مورد تأمین مس��کن
روس��تاییان ،بهویژه طرح مس��کن محرومین ،خواستار پیگیری تخصیص
اعتب��ار الزم از محل اعتبارهای مل��ی و اعتبارهای در اختیار نماینده برای
اجرای طرحهای هادی شد.
س��پس دکتر نخعی از پیگیریهای استانی و شهرستانی در بنیاد مسکن
اس��تان و تالشهای صورت گرفته برای رونق در روس��تاها ،زدون فقر و
محرومیت قدردانی نمود و گفت :طرح مس��کن محرومین فرصت مناسبی
بود که باعث شد جان تازهای به روستا دمیده شود .وی افزود :پیگیری الزم در مورد تأمین اعتبار ملی در برنامه کاری قرار خواهد گرفت.

بررسی مشکالت اراضی وقفی در روستای شوکت آباد

به گ��زارش روابط عموم��ی ،در زمینه تفاهمنامه فیمابی��ن این نهاد و
س��ازمان اوقاف و امور خیریه کش��ور نشس��تی با حضور اعضای کارگروه
اس��تانی برگزار و مشکالت اراضی وقفی در روستای شوکتآباد شهرستان
بیرجند بررسی شد.
در این نشست مقرر شد اراضی وقفی بهمنظور تأمین مسکن روستاییان،
با در نظر گرفتن اولویت ،به محدوده روس��تای ش��وکتآباد الحاق شود و
برای رفع مش��کالت موجود در محدوده اراضی به سمت توسعهاین روستا
نیز مجدداً نقشهبرداری انجام و نواقص اصالح گردد.

با هم دشمنی ننمایید همانا دشمنی بنیان برافکن است -امام علی(ع)
34

به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مدی��رکل مرکز خدمات
حوزههای علمیه اس��تان ،امامجمعه شهرستان و مش��اور استاندار در امور
طالب در مورد بررس��ی مشکالت مس��کن طالب و روحانیون شهرستان
زیرکوه و نیز واگذاری زمین روس��تایی به واجدین شرایط در بنیاد مسکن
استان برگزار و براساس قوانین و ضوابط بحث و گفتگو شد.

به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت کمیته راهبردی ط��رح اقدام ملی
مسکن شهرستان نهبندان با حضور مهندس آسمانیمقدم -مدیرکل بنیاد
مس��کن اس��تان ،صادقی -معاون برنامهریزی و هماهنگ��ی امور عمرانی
فرماندار شهرستان و دیگر مسئولین شهرستانی در فرمانداری برگزار شد.
در ابتدا مهندس دائمی -معاون مس��کن ش��هری بنیاد مس��کن استان
هدف از برگزاری این نشست را ،بررسی آخرین وضعیت طرحهای مسکن
ش��هری و طرح اقدام ملی مس��کن عنوان نمود و گفت :مقرر ش��ده است
متقاضی��ان در قالب گروههای س��اخت و پس از قرعهکش��ی تعیین قطعه
شوند و به  202متقاضی که آورده اولیه خود به مبلغ  ۴۰۰میلیون ریال را
به حساب بانک عامل واریز نمودهاند ،بهصورت گروههای ساخت دو نفره
زمین اختصاص یابد.
مهندس دائمی با بیان اینکه متقاضیانی که زمین دریافت میکنند  ۲۰روز فرصت خواهند داش��ت تا پروانه س��اختمانی را اخذ و ش��روع به کار
نمایند ،افزود :تعیین واحد و طبقه در این مرحله انجام نخواهد ش��د و هرگونه توافقی بین اعضای گروهها فاقد اعتبار میباش��د .وی تأکید کرد:
خرید و فروش امتیاز ،واحد ،زمین و ...در این طرح تا مرحله پایانکار ممنوع میباشد و در صورت مشاهده ،از خریدار و فروشنده سلب امتیاز شده
و دیگر قادر به استفاده از تسهیالت و خدمات دولت در بخش مسکن نخواهند بود.
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نشست کمیته راهبردی طرح اقدام ملی مسکن برگزار شد

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مشکالت مسکن طالب شهرستان زیرکوه بررسی شد

نشست مشورتی ادارههای کل بنیاد مسکن و منابع طبیعی در مورد اراضی روستاهای استان

ب��ه گزارش روابط عمومی ،بهمنظور بررس��ی اراضی برخی روس��تاهای
خراس��انجنوبی ،نشس��تی با حضور مدیرانکل و معاونین بنیاد مسکن و
منابع طبیعی استان ،در بنیاد مسکن تشکیل شد.
مهندس آسمانیمقدم -مدیرکل بنیاد مسکن استان هدف از این نشست
را بررس��ی وضعیت اراضی و تسریع در روند تحویل اراضی مورد تقاضای
بنیاد مسکن استان در سطح روستاهای این استان عنوان نمود.
مهندس آسمانیمقدم گفت :این روستاها شامل روستاهای شهرستانهای
بیرجند ،قاین ،خوسف ،سربیشه ،درمیان و طبس میباشند.
مشکالت حقوقی و اسناد اراضی ذکر شده از دیگر موارد مطرح شده در
این نشست بود که توسط حاضرین بررسی و در ادامه با بحث و تبادلنظر
و ارائه راهکارهای الزم ،تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.

کسی که برای جلب رضایت و خشنودی مردم ،موجب خشم و غضب خداوند شود خداوند او را
به مردم وا می گذارد -امام حسین(ع)
35

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بررسی وضعیت اجرای طرح اقدام ملی مسکن شهرستان فردوس
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای مسکن شهرستان
ف��ردوس با محوریت بررس��ی وضعیت اجرای ط��رح اقدام ملی
مس��کن با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان در فرمانداری این
شهرستان برگزار شد.
در ابت��دا ح�لاج مق��دم -فرماندار و رییس ش��ورای مس��کن
شهرس��تان ،با اش��اره به خدمات ارزنده دولت در حوزه مس��کن
روستایی و قشرهای کمدرآمد ،خواستار همکاری بهتر ادارههای
مرتبط برای کاهش هزینههای اجرای این طرح شد.
حالج مقدم ابراز امیدواری کرد که طرح اقدام ملی مس��کن که
از س��ال  97آغاز ش��ده و فاز اول آن با دریافت پروانههای س��اختمانی در دست اقدام میباشند ،با همت و تالش مردم و مشارکت بنیاد مسکن به
نتیجه مطلوب برسد .وی از ُحسن نظر بنیاد مسکن نسبت به شهرستان فردوس در اجرای طرحهای عمرانی شهری و روستایی و نیز از مساعدت
مدیرکل بنیاد مسکن استان در افزایش سهمیه شهرستان در طرح اقدام ملی مسکن قدردانی نمود.
سپس مهندس آسمانیمقدم -مدیرکل بنیاد مسکن استان با سپاس از فرمانداری ،شهرداری و سایر دستگاههای اجرایی برای تسریع در اجرای
طرح اقدام ملی مسکن این شهرستان ،از افزایش سهمیه شهرستان در این طرح خبر داد.
مهندس آسمانیمقدم با اعالم آمادگی در تخصیص سهمیه به بافت فرسوده شهرستان فردوس در طرح یاد شده ،اجرای آن را منوط به اخذ مجوز
از مرکز عنوان نمود .وی تسهیالت یک میلیارد ریالی با کارمزد  18درصد و بازپرداخت  12ساله توسط بانک مسکن را از جمله شرایط طرح عنوان
کرد و گفت :متقاضیان باید در ابتدای ثبت نام ،مبلغ  400میلیون ریال بهعنوان آورده پرداخت نمایند که تاکنون  88نفر در شهرستان اقدام نمودهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با اعالم اینکه در فاز اول طرح تعداد  88واحد توسط بنیاد مسکن ساخته خواهد شد ،از امکان ساخت واحدها توسط
خود متقاضی در قالب طرح گروه ساخت در فازهای بعدی خبر داد.

برنامهریزی برای مسکن قشرهای کمدرآمد در شورای اداری شهرستان

به گزارش روابط عمومی ،ش��ورای مسکن شهرستان نهبندان با حضور
مهندس آس��مانیمقدم -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس بیکی-
فرمان��دار شهرس��تان نهبن��دان ،بخش��داران و گروهی از مس��ئولین این
شهرس��تان با محوریت برنامهریزی و هماهنگی برای اجرای طرح مسکن
قشرهای کمدرآمد شهری در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در ابتدا مهندس آس��مانیمقدم طی سخنانی گفت :پس از اجرای موفق
طرح مس��کن محرومین در س��ال  ،98با پیگیریهای مس��ئولین بهویژه
اس��تاندار ،مجدداً تفاهمنامهای بین س��ازمان برنامه و بودجه ،استانداری و
بنیاد مس��کن اس��تان منعقد گردید که طبق آن ساخت تعداد  6000واحد
مسکونی شهری برای قشرهای کمدرآمد اجرا خواهد شد.
س��پس مهندس بیکی در س��خنانی گفت :یکی از شهرس��تانهایی که
بیش��ترین بهره را از س��اخت مس��کن محرومین در سال  98بوده است ،شهرس��تان نهبندان بود چرا که حدود  ۱۶درصد از سهمیه استان به این
شهرس��تان اختصاص یافت .وی در ادامه خواس��تار هماهنگی و همکاری هرچه بهتر دس��تگاههای اجرایی شهرستان با بنیاد مسکن برای اجرای
طرح مسکن قشرهای کمدرآمد شهری در سال پیش رو شد.
گفتنی است در این نشست بخشداران و گروهی از مسئولین ادارههای شهرستان نیز حضور داشت.

مبادا سلطنت و قدرت خود را به ریختن خون ناحق ،پاسداری نمایی -امام علی(ع)
36

ایجاد س�رپناه امن و همچنین ایجاد اش�تغال پایدار ،بر ضرورت همکاری همه دس�تگاههای اجرایی و بهویژه ش�هرداران،
بخشداران و اعضای شورای اسالمی شهرها ،برای اجرای طرح مسکن قشرهای کمدرآمد شهری تأکید دارد.

نشست بررسی مشکل تأمین زمین و مسکن در شهر درح
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به گزارش روابط عمومی ،نشست شورای مسکن شهرستان
سربیش��ه با محوری��ت بررس��ی و برنامهریزی ب��رای اجرای
طرحهای مسکن در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در ابتدا مهندس حاجیزاده -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان
سربیش��ه گزارش��ی از وضعیت مس��کن محرومین روستایی
شهرستان ،میزان تسهیالت اعطایی برای مقاومسازی مسکن
روستایی و دیگر اقدامهای صورت گرفته ارائه نمود.
سپس مهندس آسمانیمقدم -مدیرکل بنیاد مسکن استان در سخنانی در مورد طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای استان ،گفت :این طرح در
شهرس��تان سربیش��ه با استقبال مواجه نشده است و متقاضیان میبایس��ت در اسرع وقت برای استفاده از این طرح ،نسبت به بارگذاری اطالعات
اقدام کنند.
در پایان مهندس محمدی -فرماندار شهرستان سربیشه با سپاس از فعالیتهای مؤثر در زمینه تأمین مسکن شهرستان،

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بررسی وضعیت مسکن شهرستان سربیشه

ب��ه گزارش روابط عمومی ،در نشس��تی که با حض��ور مدیرکل و معاون
مسکن شهری بنیاد مسکن استان ،مدیر بنیاد مسکن شهرستان سربیشه و
اعضای شورای اسالمی شهر درح برگزار شد مشکل تأمین زمین و مسکن
در شهر درح بررسی و تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.
در این نشس��ت مقرر گردید برای تأمین زمین در این ش��هر ،تعداد 25
قطعه در قالب طرح اقدام ملی اختصاص یابد که متقاضیان میتوانند برای
ثبت نام اقدام نمایند .برای س��ایر متقاضیان نیز تصمیم بر این ش��د که در
قالب مشارکت س��اخت ،تعداد  150واحد مسکونی ساخته و به متقاضیان
معرفی شده از جانب شورای اسالمی واگذار گردد.

امضای تفاهمنامه توسعه بخش درح بین بنیاد مسکن و کمیته امداد امام(ره)
ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،تفاهمنامه توس��عه بخش درح شهرس��تان
سربیشه بین ادارههای کل بنیاد مسکن استان و کمیته امداد امام(ره) این
استان به امضا رسید و وارد فاز اجرایی شد.
مهندس آس��مانیمقدم -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گفت :براساس
این تفاهمنامه در س��ال اول ،طرح هادی  7روستای این بخش بهصورت
مشارکت  50درصدی این دو دستگاه با اعتباری بیش از  42میلیارد ریال
اجرا خواهد ش��د که س��هم کمیته امداد بهعنوان دستگاه معین  21میلیارد
ریال و س��هم بنیاد مس��کن نیز همین مبلغ از مح��ل اعتبارهای عمرانی
میباشد.
مهندس آس��مانیمقدم افزود :این پروژهها در روستاهای کفاز ،خوشاب،
چاه پنسر ،خاکک ،سفالوند ،علی هدیه باال و باغ سنگی اجرا خواهد شد.

صدقه ،خشم پروردگار را فرو می نشاند -حضرت محمد(ص)
37

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار مدیرانکل بنیاد مسکن و حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان
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به گزارش روابط عمومی ،س��رهنگ پاسدار غالمرضا فالحی -مدیرکل
حفظ آثار و نش��ر ارزشهای دفاع مقدس استان با مهندس آسمانیمقدم-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،دیدار و در مورد راههای تس��ریع عملیات
اجرایی س��اخت مرکز فرهنگی دفاع مقدس اس��تان و همچنین اس��تفاده
از ظرفیت بنیاد مس��کن در زمینه ترویج فرهن��گ دفاع مقدس تبادلنظر
کردند.
در ابتدا س��رهنگ فالحی با ارائه گزارشی از روند ساخت مرکز فرهنگی
دف��اع مقدس اس��تان گفت :عملیات اجرایی س��اخت مرکز فرهنگی دفاع
مقدس استان از ده سال پیش متوقف شده بود که با پیگیریهای بهعمل
آمده با دس��تور مهندس معتمدیان -اس��تاندار مراحل اجرای آن آغاز شد.
وی تأکید کرد :این پروژه با این میزان اعتبار به پایان نخواهد رس��ید و اس��تمرار عملیات اجرایی ساخت این مرکز نیاز به کارسازی بعدی دارد ،بر
همین اساس مسئولین استانی که در این حوزه مؤثر هستند باید در نشستهای مختلف از عملیات اجرایی این پروژه دفاع کنند تا این مرکز نیز
در آیندهای نزدیک به بهرهبرداری برسد.
سپس مهندس آسمانیمقدم با بیان اینکه با اعتبارهای محدود ،ساخت مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان به پایان نخواهد رسید ،گفت :ساخت
مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان کار ماندگاری خواهد شد بنابراین همه مجموعههای استان باید در پیشرفت کار موزه دفاع مقدس فعال باشند.
وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همدلی سازمانها و یگانهای نظامی و انتظامی ،شاهد آغاز عملیات اجرایی ساخت مرکز فرهنگی دفاع
مقدس استان باشیم.

￼اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان رضوی
دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با نماینده مجلس شورای اسالمی و فرماندار شهرستان درگز

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،نماینده مردم شهرس��تان درگز در مجلس
شورای اسالمی و فرماندار این شهر ضمن گفتگو با مدیرکل بنیاد مسکن
استان به بازدید از پروژههای روستایی پرداختند.
در این دیدار فراهی -فرماندار شهرس��تان درگز از عملکرد بنیاد مسکن
این شهرس��تان بهویژه از توس��عه روس��تاها برای اجرای طرحهای هادی
و مقاومس��ازی مسکن روس��تایی در این شهرس��تان ابراز رضایت کرد و
خواستار تداوم همکاریها و گسترش فعالیتهای بنیاد مسکن در آن شد.
سپس رزمیان -نماینده مردم شهرستان درگز در مجلس شورای اسالمی
نیز از اعالم آمادگی مجلس شورای اسالمی مبنی بر همکاریهای دوجانبه
در تأمین مسکن مقاوم ،اجرای طرح هادی و پیشبرد امور جاری خبر داد.
در ادامه مهندس موس��وینیا -مدیرکل بنیاد مس��کن استان گفت :پرداخت تس��هیالت نوسازی واحدهای مسکونی روستایی و اعطای وامهای
مس��کن روس��تایی در اولویت امور جاری این نهاد قرار دارند و از پیش��نهاد همکاری با فرمانداری و مجلس شورای اسالمی استقبال ویژه بهعمل
میآوریم.
مهندس موس��وینیا با س��پاس از تعامل مجموعه فرمانداری و مجلس شورای اسالمی با این نهاد ،گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن ارایه و
بیان کرد این نهاد به مقاومسازی مسکن روستایی نگاه ویژهای دارد همچنین با وجود مشکالت فراروی دستگاههای اجرایی ،در چند سال اخیر
اعتبارهای خوبی به روس��تاها بهویژه روس��تاهای شهرستان درگز تخصیص یافته که تا حدودی توانس��تهایم منظره و چهره روستاها را نسبت به
قبل رونق ببخشیم.

هر که خوش نیت باشد روزیش افزون گردد -امام محمد باقر(ع)
38

دیدار نماینده مجلس شورای اسالمی با مدیرکل بنیاد مسکن استان

دیدار فرماندار شهرستان امیدیه با مدیرکل بنیاد مسکن استان
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به گزارش روابط عمومی ،محمد کعب عمیر -نماینده مردم شهرس��تان
ش��وش در مجلس شورای اس�لامی با مهندس انصاریان -مدیرکل بنیاد
مس��کن اس��تان دیدار کردند و در این دیدار مش��کالت روس��تاهای این
شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
در ابت��دا عبدالخالق محمدیان -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن
اس��تان گزارشی از آخرین روند بازسازی در شهرستان شوش و روستاهای
آن را ارائه نمود.
گفتنی اس��ت لزوم توجه بیش��تر به بهس��ازی روس��تاها ،پیگیری جذب
اعتباربرای بهسازی بقیه روستاهای باقی مانده ،رفع مشکل معارضین دایکهای حفاظتی ،همکاری سازمانها برای سرعت بخشی به واحدهای
باقی مانده از سیل سال  ۹۸و پرداخت وام و تسهیالت برای مقاومسازی واحدهای مسکونی از جمله مواردی بود که در این دیدار مطرح شد.
در پایان کعب عمیر از عملکرد بنیاد مسکن در شهر و روستاهای این شهرستان تجلیل کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

￼اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خوزستان

به گزارش روابط عمومی ،مهران رفیعی -فرماندار شهرس��تان امیدیه با
مهندس انصاریان -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار کرد.
در ابتدا رفیعی با سپاس از فعالیتهای بنیاد مسکن ،بر توجه ویژه استان
به عمران و بهسازی روستاهای شهرستان امیدیه تأکید کرد.
س��پس مهندس انصاری��ان با تش��ریح اقدامهای اس��تان در حوزههای
مختلف کاری ،خواس��تار همکاری هر چه بیشتر مس��ئوالن شهرستان با
بنیاد مسکن شد.
گفتنی اس��ت مدیران بنیاد مسکن شهرس��تانهای امیدیه و بهبهان نیز
گزارشی از پیشرفت فعالیتهای بنیاد مسکن در شهرستانهای حوزه کاری خود ارائه دادند.

تعداد  ۲۰روستای شهرستان دزفول تعیین محدوده شدند
به گزارش روابط عمومی ،ناصر ایزدیفر -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
دزف��ول با اعالم ای��ن خبر گفت :در نشس��تی که با حضور کارشناس��ان
اس��تانداری و بنیاد مسکن استان و بخش��داران برگزار شد موضوع تعیین
محدوده برای تعداد  ۲۰روستای بخش شیهون بررسی شد.
ناص��ر ایزدیفر در ادامه افزود :شهرس��تان دزف��ول دارای  ۷۳۰نقطه با
کد آبادی بوده که همه دارای س��کنه هستند .بهگفته وی تمام روستاهای
باالی  ۲۰خانوار دارای طرح هادی هستند.

برگزاری آزمون آنالین کالسهای عقیدتی

به گزارش روابط عمومی ،نخستین دوره آزمون آنالین کالسهای آموزشی ،عقیدتی و فرهنگی برگزار شد.
اسکندر نعمتزاده -دبیر ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان گفت :در نخستین دوره این آزمون که با حضور کارکنان بنیاد مسکن استان برگزار
شد کتاب رساله امام سجاد(ع) ،مبنای آزمون یاد شده بود.

بهترین تجربه ات آن است که تو را اندرز بدهد -حضرت علی(ع)
39
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تعیین محدوده روستاهای شهرستان اللی

به گزارش روابط عمومی ،در نشستی که با حضور کارشناسان استانداری،
بنیاد مس��کن استان و بخش��داران برگزار شد تعداد ۱۷روستای شهرستان
اللی تعیین محدوده شدند.
مرتضی س��راج الدی��ن میرقائد -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان گفت:
شهرس��تان اللی دارای تعداد  ۱۸۹روس��تا بوده که تمام روستاهای باالی
 ۲۰خانوار این شهرستان دارای طرح هادی هستند.

تعداد  ۱۶روستای فاقد دهیاری شهرستان هویزه تعیین محدوده شدند
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به گزارش روابط عمومی ،حس��ین س��یالوی -سرپرس��ت بنیاد مسکن
شهرس��تان هویزه گفت :در نشس��تی که با حضور کارشناسان استانداری
ن و اعضای شورای روستاهای شهرستان
و بنیاد مس��کن استان ،بخشدارا 
هویزه برگزار ش��د موضوع تعیین محدوده برای  ۱۶روس��تای فاقد دهیار
بررسی شد.
حسین سیالوی افزود :کل روستاهای شهرستان هویزه تعداد  162روستا
بوده که تعداد  ۹۵روس��تا دارای سکنه هستند .وی گفت :تمام روستاهای
باالی  ۲۰خانوار دارای طرح هادی هستند.

￼اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان زنجان
مهندس خواجهای :بنیاد مس��کن اس��تان عالوه بر کمیت بر کیفیت واحدهای مس��کونی براس��اس
استانداردهای الزم توجه ویژه دارد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای مس��کن اس��تان با حضور
حقیقی -اس��تاندار ،مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و
گروهی از مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.
در ابتدا حقیقی با اش��اره به اجرای طرح ملی مسکن در استان و قدردانی
وزیر راهوشهرسازی از همت و تالش همه عوامل اجرایی در پیشبرد تحقق
این طرح در اس��تان گفت :تفاهمنامههای منعقده برای اجرای این پروژه به
خوبی پیش رفته و ارتش ،آموزش و پرورش و س��ایر دس��تگاههای اجرایی
در صورت داش��تن زمین آمادگی خود را اعالم کنند .وی بر لزوم استفاده از
ظرفیت زمینهای داخ��ل محدوده تأکید کرد و افزود :با همکاری همدیگر
اقدامهای قابلتوجهی در مورد طرح اقدام ملی مسکن انجام شده است.
اس��تاندار با بیان اینکه همه فرمانداران در شهرس��تانهای استان که با
بنیاد مسکن در تعامل هستند باید نشستهایی را با مدیر کل بنیاد مسکن
داشته باشند و از اختیارهای قانونی خود در زمینه تحقق اهداف بنیاد مسکن است ،استفاده کنند.
در ادامه مهندس خواجهای از ساخت تعداد  ۲000واحد مسکونی محرومین در استان خبر داد و گفت :تاکنون  ۱۶۵۰متقاضی مسکن محرومین

اندیشه زیاد در حکمت ،خرد را بارور می نماید -امام جعفر صادق(ع)
40

نشست شورای اداری
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به گ��زارش رواب��ط عمومی ،نشس��ت ش��ورای اداری با حض��ور دکتر
حقیقی -اس��تاندار ،آیتا ...خاتمی -نماینده ولیفقیه در استان ،امامجمعه
ش��هر زنجان و حوزه نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان و مهندس
خواجهای -مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس خواجهای با بیان مطالبی گفت :تاکنون برای  99درصد
ابالغ س��همیه بهسازی مسکن روستایی در بانکهای عامل انعقاد قرارداد
شده است و این در حالی است که میانگین کشور در این طرح  77درصد
اس��ت .وی با بیان اینکه تعداد  3500سهمیه بهسازی مسکن برای استان
ابالغ ش��ده بود ،افزود :با رایزنیهای انجام ش��ده سهمیه به تعداد 3191
واحد رسیده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن استان با اشاره بهاینکه تاکنون تعداد  3159واحد
مسکونی منجر به انعقاد قرارداد شده است ،گفت :تعداد  32واحد هم باقی
مانده است که در این حوزه ،زنجان رتبه نخست کشور را کسب کرده است.
در پایان از مدیران بانکهای عامل در زمینه تعامل ویژه با بنیاد مس��کن اس��تان در زمینه جذب اعتبارهای حوادث و ارائه تسهیالت بهسازی و
مقاومسازی مسکن روستایی در استان توسط استاندار قدردانی بهعمل آمد.
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برای دریافت تسهیالت به بانکهای عامل معرفی شدهاند .وی در ادامه با اشاره به تسهیالت در نظر گرفته شده برای ساخت هر واحد مسکونی
افزود :تأمین مس��کن محرومین و قش��رهای کمدرآمد اعم از روس��تایی و ش��هری از طریق تولید و س��اخت واحدهای مسکونی با فراهم نمودن
مش��ارکت و همکاری مردم ،خیرین یا اخذ تس��هیالت بانکی یکی از اهداف مهم بنیاد مس��کن است و این نهاد با فراهم نمودن زمینههای الزم،
عالوه بر کمیت بر کیفیت واحدهای مس��کونی براس��اس اس��تانداردهای الزم توجه داش��ته و همواره با رعایت اصول فنی و مهندسی بر افزایش
کیفیت ساختوسازها تأکید جدی دارد.

نشست هماهنگی برای طرح توسعه پایدار منظومههای روستایی

به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان در نشست هماهنگی برای تصویب طرح توسعه پایدار منظومههای
روس��تایی و روستاهای دارای بافت با ارزش و هدف گردشگری استان که
با حضور مهندس میرزایی -رئیس س��ازمان مدیریت و برنامهریزی استان
برگزار ش��د ،گفت :توس��عه پایدار منظومههای روس��تایی با هدف تجمیع
توانمندیها و پتانس��یلهای موج��ود در روس��تاها در زمینههای مختلف
بهمنظور تقویت پایدار روستاها تهیه شده است.
مهندس رضا خواجهای با بیان اینکه مطالعات منظومههای روستایی در
 ۱۷بخش اس��تان با همکاری س��ازمان مدیریت و برنامهریزی با پیشرفت
 ۹۰درصد در دس��ت تهیه میباش��د ،ادامه داد :طرح منظومه روستایی در
بخش مرکزی شهرس��تان طارم تهیه ش��ده و در مرحله تصویب میباشد.
وی با اشاره بهاینکه در قالب این طرح ،ظرفیتها و محدودیتهای توسعه
روس��تاها مطالعه ،برنامهریزی و عملیاتی میشوند ،یادآور شد :ش��ناخت ظرفیتها و محدودیتهای توسعه هر روستا از نظر اقتصادی ،اجتماعی،
عمرانی و فرهنگی از بخشهای این طرح است.
مدیرکل بنیاد س��کن اس��تان با تأکید بر اینکه ،مسئولین نیز باید با برنامهریزی صحیح و توزیع عادالنه منابع و اعتبارها ،رفاه و آسایش را برای
روستاییان به ارمغان آورند یادآور شد :گسترش تعاملها و همکاری تنگاتنگ با سازمان مدیریت و برنامهریزی استان موجب شده که اجرای این

بر شما باد به خصلت های کریمانه ،که همانا مایه سرافرازی و سربلندی است -حضرت علی(ع)
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طرح روند خوبی در استان داشته باشد.
در ادامه مهندس میرزایی گفت :با توجه به فعالیتهای گس�ترده بنیاد مس�کن استان در زمینه توسعه روستاها ،این نهاد
برای تحقق این امر باید زمینه مش�ارکت همهجانبه ،همکاری و همدلی بین تمامی اهالی روس�تا را فراهم نماید .وی افزود:
باید با برنامهریزی و توجه ویژه به وضعیت زندگی ،توجه به اس��تراتژی توس��عه و بهبود زیرساختهای روستایی ،رفع نیازهای اساسی روستاییان،
در نهایت ایجاد انگیزه در زمینه مشارکت روستاییان در توسعه کشور اقدامهای مهمی انجام شود که در این میان سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان آمادگی الزم جهت همکاری با این نهاد انقالبی را برای تحقق اهداف دارد.

مهندس خواجهای :کسب رتبه اول کشوری در امر جذب تسهیالت طرح ویژه بهسازی و مقاومسازی
مسکن روستایی با کمک بانکهای عامل
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به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترکی با حضور مهندس خواجهای-
مدیرکل بنیاد مسکن استان و داشاد -مدیر امور شعب بانک مسکن استان
در زمینه گسترش تعاملها و ارائه تسهیالت به متقاضیان برگزار شد.
در ابتدا مهندس خواجهای تعامل بانکهای عامل با بنیاد مسکن استان
را در زمینه پرداخت تس��هیالت نوس��ازی و مقاومس��ازی مس��کن بسیار
مطلوب دانس��ت و گفت :این تس��هیالت در تمامی روس��تاهای استان و
شهرهای با جمعیت زیر  ۲۵000نفر برای نوسازی ،مقاومسازی یا ساخت
بنای جدی��د به متقاضیان اعطا میش��ود و آنها میتوانند به ش��عب بنیاد
مس��کن در شهرس��تانها مراجعه و پس از طی مراحل الزم از تسهیالت
بانکی بهره مند ش��وند .وی به کس��ب رتبه اول کش��وری بنیاد مسکن استان در امر جذب تس��هیالت طرح ویژه بهسازی و مقاومسازی مسکن
روستایی اشاره کرد و افزود :تعامل مطلوب بانکهای عامل بهویژه بانک مسکن موجب شد که بنیاد مسکن استان در این زمینه موفق عمل نماید.
در ادامه داشاد به نقش و فعالیتهای ویژه بنیاد مسکن در زمینه کاهش خسارتهای احتمالی بهویژه در سطح روستاها

اشاره کرد و گفت :بانک مسکن استان همواره در کنار این نهاد با پرداخت تسهیالت به موقع بهویژه قشرهای کمدرآمد
روستایی تالش خواهد نمود.

نشست مشترک مدیرکل بنیاد مسکن با مدیرکل اداره ثبت اسناد و امالک

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،نشس��تی ب��ا حضور مهن��دس خواجهای-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و ناصری آذر -مدیرکل اداره ثبت اسناد و
امالک استان در زمینه گسترش تعاملها و حل مشکالت بین دو دستگاه
برگزار شد.
در ابت��دا مهندس خواجهای با بیان اینکه توس��عه روس��تاها ،پایدارترین
سیاست و راهبرد در توسعه هر کشور به شمار میرود ،گفت :این سیاست
ارتباط تنگاتنگ با نظام فکری و نگرش��ی دارد و برای نهادینهس��ازی این
سیاس��ت ابزارها و روشهای مختلفی وجود دارد که س��نددار کردن واحد
مسکونی و یا به عبارت کلی صدور سند برای امالک در روستا به موازات
سایر سیاستهای توسعه مناطق روستایی از جملهاین روشهاست .وی با
بیان اینکه در استان با همکاری ادارهکل ثبت اسناد و امالک استان تعداد
 64528فقره س��ند برای واحدهای مس��کونی روستایی صادر شده ،افزود:
برای  69/6درصد از واحدهای مس��کونی روس��تایی استان ،سند مالکیت صادر شده است و این میانگین در سطح کشور  62/3درصد است که در
این زمینه استان زنجان باالتر از میانگین کشوری قرار دارد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ادامه داد :تعداد  7210فقره سند برای واحدهای مسکونی ش��هری به میزان  28/3درصد در استان صادر شده و

هرگاه تبهکار ستوده شود عرش می لرزد و پروردگار خشمگین می شود -حضرت محمد(ص)
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این میانگین در سطح کشور  13/9درصد است.
مهندس خواجهای همچنین گفت :تاکنون با تعامل مطلوب بین این دو نهاد ،از ابتدای س��ال جاری تعداد  4752پرونده صدور س��ند روستایی و
 619فقره پرونده متقاضیان ش��هری تهیه و برای صدور س��ند به اداره ثبت اس��ناد و امالک ارسال گردیده است که از این تعداد  835فقره پرونده
روستایی و  328فقره پرونده شهری منجر به صدور سند گردیده است.
در ادامه ،ناصری آذر از مدیرکل بنیاد مس��کن و همکارانش در بنیاد مس��کن اس��تان از تعامل و کمک همهجانبه بنیاد مسکن در زمینه خدمت
به مردم قدردانی کرد و تعامل و همکاری همهجانبه دو دس��تگاه را عامل مهم در تحقق اهداف مدنظر دانس��ت .وی همچنین با اشاره به وظایف
اداره ثبت اس��ناد و امالک ،گزارش��ی از روند صدور س��ند مالکیت ،از ابتدای تأسیس این اداره بهویژه بعد از پیروزی انقالب اسالمی در حمایت از
روستاییان ارائه نمود.

نشست مشترك نمایندگان متقاضی طرح اقدام ملی مسکن با معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان
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به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترکی با حضور نمایندگان متقاضی
طرح اقدام ملی مسکن شهرستان سلطانیه ،مهندس مقدم -معاون مسکن
ش��هری بنیاد مس��کن اس��تان و مهندس اعلم -مدیر بنیاد مس��کن این
شهرستان در زمینه اجرای طرح اقدام ملی مسکن برگزار شد.
در ابتدا مهندس مقدم در س��خنانی گفت :سهمیه بنیاد مسکن استان در
 12شهر زیر  100هزار نفر جمعیت ،تعداد  722واحد و در شهر زنجان نیز
تعداد  368واحد مس��کونی درمنطقه گلش��هر میباشد .وی ادامه داد :بنیاد
مس��كن در مناطقی این طرح را اجرایی میكند كه دسترس��ی مناسب به
مناطق ش��هری وجود داشته باشد و زیرساختهای انبوهسازی تأمین باشد
تا مردم دچار مشكالت دسترسی بعد از ساخت و سرمایهگذاری نشوند.
معاون مس��کن ش��هری بنیاد مسکن استان تصریح کرد :اقش��ار کمدرآمد جامعه میتوانند پس از ثبت نام و آورده خود به صاحب خانهدار شدن
امیدوار ش��وند ،این طرح همچنین برای س��ایر متقاضیان مسکن نیز فرصتهایی ایجاد کرده است و متناسب با سطوح درآمدی خانوارها به تولید
مسکن میپردازد.

تعامل بین دستگاههای اجرایی برای توسعه روستاها ،امری ضروری و مهم است

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،مهندس محم��دی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان ط��ارم و حجتاالسالموالمس��لمین باق��ری -نماین��ده مردم
شهرس��تانهای زنجان و طارم در مجلس ش��ورای اسالمی از روستاهای
شهرستان طارم بازدید نمودند.
در ابت��دا مهندس محمدی توجه ویژه و محوری به مناطق روس��تایی و
ارتقاء شاخصهای توسعه پایدار در روستاها را از جمله اولویتهای این نهاد
دانست و گفت :در این زمینه بنیاد مسکن بهعنوان متولی طرحهای توسعه
روستایی بهویژه با تهیه و اجرای طرحهای هادی روستایی و مقاومسازی
مسکن روس��تایی نقش بسزایی در امر توس��عه همهجانبه روستاها داشته
اس��ت .وی ارتباط و تعامل بین دستگاههای اجرایی را در توسعه روستاها
و حل مشکالت قشرهای آسیبپذیر جامعه امری ضروری دانست و افزود :خوشبختانه هماهنگی و تعامل مطلوبی بین دستگاههای اجرایی این
شهرستان برای پیشبرد اهداف این نهاد و حل مشکالت روستاییان وجود دارد که امیدواریم با تالش ،حمایتها و پیگیریهای مستمر نمایندگان
مردم در مجلس شورای اسالمی این امر روزبهروز گسترش یابد.

دشوارترین رنج ها و تعب ها ،پنهان داشتن تهیدستی می باشد -امام جعفر صادق(ع)
43

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

￼اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان سیستانوبلوچستان
طرح ملی بازآفرینی حاشیه شهرستان چابهار و شهر كنارك
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،در طرح ملی بازآفرینی حاش��یه شهرس��تان
چابهار و شهر كنارك علی نیکزاد -نائب رییس مجلس شورای اسالمی به
همراه گروهی از مسئولین استانی و کشوری از پروژههای ملی شهرستان
چابهار و مناطق حاشیهنشین شهرهای کنارک و چابهار ،بازدید کردند.
در بازدید مس��ئولین از مناطق ش��هری و روس��تایی حاش��یه شهرستان
چابه��ار و منطقه چادران در حاش��یه کنارک با ابراز خرس��ندی و قدردانی
از فعالیتهای چش��مگیر و قابل مالحظه بنیاد مسکن استان در بهسازی
و اصالح بافت کلونیهای مش��مول طرح و س��پس در نشس��تی با حضور
مهندس صفیپور -رئیس س��تاد س��اماندهی س��کونتگاههای غیررسمی
شهرس��تان چابهار ،در مورد افزایش اعتبارهای تخصیصی مورد نیاز برای
توسعه و تکمیل طرح ،تصمیمهایی اتخاذ شد.

اقدامهای بنیاد مسکن در قاب رسانه ملی

به گزارش روابط عمومی ،با مش��ارکت بنیاد مس��کن و صدا و س��یمای
اس��تان فعالیتهای بنیاد مس��کن استان در مسیر بیش��تر رسانهای شدن
قرار دارند.
در دیدار فریفته -مش��اور مدیركل بنیاد مس��کن اس��تان با کردستانی-
مدی��رکل و معاونین صدا و س��یما در مورد چگونگی س��اخت برنامههای
رادیویی و تلویزیونی بحث و تبادلنظر صورت گرفت.
در ابتدا فریفته به معرفی و تشریح فعالیتهای بنیاد مسکن در حوزههای
مختلف ش��هری ،روستایی و حاشیه بهویژه مس��کن محرومین پرداخته و
رسانهای شدن فعالیتهای نظام را با اهمیت عنوان کرد.
در ادام��ه کردس��تانی هم فعالیتهایی که بنیاد مس��کن ارائه میدهد را
ارزشمند برشمرد و گفت :برنامههای رادیویی و تلویزیونی و موشن گرافی ظرفیت خوبی برای معرفی اقدامهای بنیاد مسکن است.
چگونگی انجام این مشارکت در حال بررسی و برنامهریزی میباشد.

نشست طرح توسعه پایدار منظومهروستاهای بخش مرکزی

به گزارش روابط عمومی ،نشست طرح توسعه پایدار منظومهروستاهای
بخش مرکزی شهرستان زاهدان ،در فرمانداری شهرستان برگزار شد.
در ای��ن نشس��ت با ه��دف ارتق��اء توانمندیه��ای روس��تاها و تقویت
زیرساختهای توس��عه اجتماعی و اقتصادی روستاهای بخش مرکزی ،با
حضور گروه مش��اوره طرح و نماینده بنیاد مسکن استان مهندس نارویی،
زمینههای فعالیت مورد بررسی قرار گرفت.

زیاد به یاد مرگ باش تا تو را از دنیا جدا کند -حضرت محمد(ص)
44

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای عالی اماکن متبرکه استان
برگزار شد.
این نشس��ت ب��ه دعوت جانش��ین نماینده مقام معظم رهب��ری در امور
اهل س��نت بلوچستان و با حضور مدیران دس��تگاههای اجرایی استان در
شهرستان زاهدان برگزار شد.
مهندس صفیپور -قائم مقام مدیرکل به نمایندگی از مهندس منبتی در
این نشست شرکت کرد.

به گزارش روابط عمومی ،مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
رئیس اداره حراس��ت و مشاور عالی مدیرکل با س��ردار شفاهی -فرمانده
سپاه سلمان و جانشین فرمانده قرارگاه قدس استان دیدار کردند.
در ای��ن دیدار مهندس منبتی ب��ا آرزوی توفیق و خدمت برای س��ردار
ش��فاهی در س��مت جدید ،گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مسکن در سطح
استان را ارائه کرد.

شماره  | 181آذر 99

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با جانشین قرارگاه قدس جنوب شرق

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست شورای عالی اماکن متبرکه استان

دیدار فرماندهان قرارگاه منطقهای نیروی قدس سپاه پاسداران با مدیرکل بنیاد مسکن استان

به گ��زارش روابط عمومی ،فرماندهان ق��رارگاه منطقهای نیروی قدس
سپاه پاسداران با مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار کردند.
در این دیدار مهندس منبتی -مدیرکل و مهندس محمد جعفری -معاون
عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،مهندس قیصری -مدیر بنیاد مسکن
شهرس��تان زاهدان ،مهندس گرگیچ -سردار س��رتیپ دوم پاسدار ،خلیل
آبادی -معاون هماهنگکننده قرارگاه منطقهای قدس نیروی زمینی سپاه،
سرهنگ پاس��دار سعید -رییس بازرس��ی قرارگاه منطقهای قدس نیروی
زمینی س��پاه و سرهنگ پاسدار دش��تیزاده -مدیر امالک مسکن قرارگاه
منطقهای قدس نیروی زمینی سپاه حضور داشتند.
در این دیدار امکان همکاری فیمابین در زمینه س��اخت مس��کن مورد
بررسی و تبادلنظر قرار گرفت.

کسی که بیهوده خرج کند و زیاده روی نماید نعمت از او زائل می شود -امام موسی کاظم(ع)
45

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید مهندس بیجار از حاشیه شهرستان چابهار

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس بیجار -معاون عمرانی اس��تانداری،
مهندس منبتی -مدیركل و مهندس صفیپور -رئیس س��تاد ساماندهی و
معاون مسكن شهری و مهندس محمد جعفری -معاون عمران روستایی
بنیاد مس��کن استان ،معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرستان از حاشیه
شهرستان چابهار بازدید کردند.
ارزیابی پیش��رفتهای صورت گرفته و بررس��ی برنام��ه زمانی و موانع
موج��ود در اجرایی نم��ودن طرحهای عمرانی مناطق ش��ش گانه در این
بازدید مورد بررسی قرار گرفت.
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نشست ویدیوکنفرانس با موضوع پدافند غیرعامل در بنیاد مسکن همزمان در سراسر کشور
ب��ه گزارش روابط عمومی ،برگزاری نشس��ت ویدیوکنفرانس با موضوع
پدافند غیرعامل در بنیاد مسکن همزمان در سراسر کشور برگزار شد.
با توج��ه به اهمیت فزاینده تهدیدات دش��منان و اهمی��ت پیشبینی و
توج��ه به مباحث پدافند غیرعامل در کلیه فعالیتهای بنیاد مس��کن ،این
ویدئوکنفرانس با محوریت موضوعهای ماهیتشناس��ی بحرانهای پیش
رو از منظ��ر پدافند غیرعامل ،مالحظات پدافند س��ایبری در س��امانهها و
سیس��تمهای نرم افزاری بنیاد مس��کن ،پدافند غیرعامل در مجتمعهای
مس��کونی ش��هری و الزامات پدافند غیرعامل در تهی��ه طرحهای هادی
روستایی برگزار شد.

بهره برداری و واگذاری تعداد  ۷۰واحد مسکونی (پروژه طالب)
به گزارش روابط عمومی ،تعداد  ۷۰واحد مس��کونی (پروژه طالب) در شهرس��تان
دل��گان با حضور حجتاالسالموالمس��لمین محامی -نماینده ولیفقیه در اس��تان و
امامجمعه شهرستان زاهدان مورد بهره برداری قرار گرفت و به متقاضیان واگذار شد.
این پروژه با تأمین اعتبار معاونت مس��کن مرکز خدمات حوزههای علمیه و توسط
بنیاد مس��کن استان ،بهمنظور ساخت واحدهای مس��کونی ارزان قیمت برای طالب
علوم دینی به اتمام رسیده است.

ساخت دو مجتمع آموزشی شبانه روزی

به گزارش روابط عمومی ،مقدمات س��اخت دو مجتمع آموزش��ی شبانه
روزی در شهر محمدان و روستای خیرآباد از توابع ایرانشهر آغاز شد.
زمین مورد نیاز برای س��اخت این مدارس به مساحت  10هزار مترمربع
توسط سازمان آموزش و پرورش در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته است و
اعتبار ساخت آن از طریق کمکهای خیرین ،تأمین خواهد شد.
به همین منظور در نشس��تهای جداگانه مدیر بنیاد مس��کن شهرستان
ایرانش��هر با دکتر دامنی -ش��هردار محمدان ،دکتر ص�لاح زهی -مدیر
آموزش پرورش شهرستان بمپور ،مهندس حسینی -مدیر آموزش پرورش
و دکتر برشان -بخشدار بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر صورت جلسه

کسی که در انجام کارها کوتاهی نماید به نابودی میافتد -امام صادق(ع)
46

ساخت مسکن ارزان قیمت برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی

ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهرستان چابهار

به گزارش روابط عمومی ،مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
با آیتا ...محامی -نماینده ولیفقیه در استان دیدار کرد.
در این دیدار گزارش��ی از اقدامهای بنیاد مسکن استان در بهسازی نقاط
ش��هری و روستایی مشمول طرح ساماندهی شهرستان چابهار و همچنین
منطق��ه چادران ،از ابتدای آغاز ش��دن طرح تا کنون ب��ه حاضرین ارائه و
تأثیرهای مثبت آن در وضعیت حاشیه نشینان بررسی شد.
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به گ��زارش روابط عموم��ی ،مهندس عدیلی -معاون بازس��ازی و
مس��کن روستایی بنیاد مسکن اس��تان با دکتر افشار -معاون سازمان
بهزیستی استان دیدار کرد.
در ای��ن دی��دار ،تفاهمنامههای مش��ترک فیمابین بنیاد مس��کن
و س��ازمان بهزیس��تی بهمنظور س��اخت واحدهای مس��کونی برای
خانوادههای دارای دو عضو معلول و ایتام ،مورد بررسی قرار گرفت.
طبق تفاهمنامه ،بنیاد مس��کن عهده دار س��اخت تعداد  1000واحد
مسکونی برای خانوادههای تحت پوشش سازمان بهزیستی است که
سهم بنیاد مسکن استان از این تعداد 161 ،واحد مسکونی در سطح استان است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

تحویل زمین به امضاء طرفین رسید و برای رفع مشکل آب و برق و تسطیح زمین مورد نظر ،هماهنگیها و اقدامهای الزم صورت گرفت.
گفتنی است مصالح به محل پروژهها انتقال یافته و ساخت این مدارس آغاز شد.

ساماندهی روستای تاریخی تیس

به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترک بنیاد مسکن استان و سازمان
منطقه آزاد تجاری شهرستان چابهار در این سازمان برگزار شد.
براب��ر تفاهمنامه فیمابین ،س��اماندهی روس��تای تاریخی تیس واقع در
بافت منطقه آزاد تجاری شهرس��تان چابهار و تهیه طرح هادی برای تعداد
 ۶۵روستای واقع شده در محدوده جدید سازمان منطقه آزاد این شهرستان
به بنیاد مسكن استان واگذار شده است.

زن بگیرید و طالق مدهید زیرا عرش از وقوع طالق می لرزد -حضرت محمد(ص)
47

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهرستان زاهدان
به گ��زارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس منبتی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان ،مهندس بیجار -معاون عمرانی اس��تانداری و نماینده ویژه وزیر
راهوشهرس��ازی از اج��رای طرحهای عمرانی در محلههای واقع ش��ده در
طرح ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهرستان زاهدان بازدید کردند.
گفتنی اس��ت برخی از اقدامهای بنیاد مسکن استان در طرح ساماندهی
حاشیه شهر زاهدان به شرح زیر است:
زیرسازی  107100مترمربع ،اجرای  5840جوی ،جدول و کانیوو ،ساخت
 810متر کانال انتقال آب ،اقدام به س��اخت تعداد  104واحد مس��کونی با
نظارت بنیاد مسکن استان و...
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ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی محله چادران

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس منبتی -مدیرکل ،معاون مس��كن
ش��هری و مهندس عدیلی -معاون امور بازسازی و مسكن روستایی بنیاد
مس��کن استان ،مهندس امیریان -مدیركل راه و شهرسازی جنوب استان
و مهندس صفیپور -رئیس س��تاد ساماندهی س��كونتگاههای غیررسمی
شهرس��تان چابهار از اراضی جایگزین بهمنظور جابجایی تعداد  ۸۷خانوار
س��اکن در مناطق دارای کاربری غیرمسکونی محله چادران شهر کنارک
بازدید کردند.
گفتن��ی اس��ت با جابجای��ی این تعداد خان��وار ،زمینه برای بهس��ازی و
بازگش��ایی معابر در کاربریهای غیرمس��کونی محله چادران و در نتیجه
درجاسازی سایر قطعات فراهم خواهد شد.

نشست هماهنگی تأمین مسکن طالب حوزههای علمیه استان

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی تأمین مس��کن طالب
حوزهه��ای علمیه اس��تان با حضور آی��تا ...مصطفی محام��ی -نماینده
ولیفقیه در اس��تان ،حجتاالسالم حس��ن آکو -معاون ارتباطات حوزوی
نماینده ولیفقیه در اس��تان ،عط��اءا ...اکبری -مدیرکل راهوشهرس��ازی
اس��تان ،مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و حجتاالسالم
حمی��د مهدینژاد -مدیر مرکز خدمات حوزه علمیه اس��تان با هدف انجام
هماهنگیه��ای الزم جهت تهیه مس��کن برای ط�لاب حوزههای علمیه
استان ،برگزار شد.
آی��تا ...محام��ی گفت :پیگیری موض��وع تأمین مس��کن برای طالب
حوزههای علمیه اس��تان از طریق مقامات کشوری انجام شده و باید قدم
به قدم برای تأمین مسکن طالب به پیش رفت.

پرهیزکاری ،بنیاد ایمانست -حضرت علی(ع)
48

ب��ه گزارش روابط عمومی ،معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرس��تان
چابهار با حضور مهندس منبتی -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن استان
از پیشرفت پروژههای عمرانی جنوب شهرستان چابهار بازدید نمودند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهرستان چابهار

همایش شهرداران استان سیستانوبلوچستان
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
معاون عمرانی اس��تاندار ،رییس س��ازمان مدیریت و برنامهریزی ،رییس
س��ازمان نظام مهندسی اس��تان و مدیرانکل آزمایش��گاه مکانیک خاک
استان و امور شهری و شوراهای استانداری برگزار شد.
در این همایش بهدلیل اهمیت نقش بنیاد مسکن در بازآفرینی شهرهای
زاهدان و چابهار ،مدیرکل بنیاد مسکن استان در سخنانی به بیان اقدامهای
صورت گرفته در طرحهای س��اماندهی سکونتگاههای غیررسمی حاشیه
ش��هرها و نقش ش��هرداریها در تعامل و س��رعت بخش��یدن به اجرای
برنامههای عمرانی شهری ،پرداخت.

￼اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان فارس
فرماندار :ایجاد اشتغال و حل مشکل مسکن بزرگترین دستاورد توسعه روستایی است
به گزارش روابط عمومی ،فرماندار شهرس��تان سروس��تان در نشس��ت
ش��ورای اداری شهرس��تان که با حضور نماینده مردم در مجلس شورای
اس�لامی و مس��ئولین ادارههای شهرس��تان ،در فرمانداری تشکیل شد با
سپاس از فعالیتهای بنیاد مسکن برای پیگیری و اجرای توسعه روستایی
در مناطق کمبرخوردار گفت :ایجاد اشتغال و حل مشکل مسکن بزرگترین
دستاورد توسعه روستایی است.

محس�ن پورزارع�ی -فرمان�دار شهرس�تان زرین دش�ت،
بهرهب�رداری از طرحهای توس�عه و محرومیتزدایی در این
شهرس�تان همزمان با هفته دولت را بیانگر توجه دولت به قش�رهای مختلف جامعه بهویژه قش�ر روس�تاییان دانست و
گفت :دولت بیشترین خدمات را در مناطق روستایی ارائه داده که موجب ایجاد امید و انگیزه در روستاییان شده است.

محس��ن پورزارعی با اش��اره به ساخت تعداد  ۲۴۰واحد مسکونی مقاومسازی شده و حوادث در شهرستان سروستان در سال  ،۹۸از بنیاد مسکن
قدردانی کرد و افزود :ایجاد امیدواری بیشتر در مردم روستاها و حل مشکل مسکن از مهمترین مسائل خانوادههاست که باید بیشتر دنبال گردد.
س��پس مهندس غالمرضا منعم -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان سروس��تان با تأکید بر اینکه بنیاد مسکن در این شهرستان در زمینه آرمانهای
انقالب برای تأمین مس��کن قش��رهای کمدرآمد و توسعه و محرومیتزدایی تالش میکند گفت :با بهرهگیری از ظرفیتهای توسعه چرخ توسعه
و محرومیتزدایی در این شهرستان به حرکت در خواهد آمد.
مهندس منعم در پایان عملکرد بنیاد مسکن شهرستان سروستان را ارائه داد.

در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نترس -حضرت محمد(ص)
49

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

فریدون عباسی :توسعه روستایی و محرومیتزدایی از آرمانهای اصلی نظام است
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به گ��زارش روابط عموم��ی ،دکتر فری��دون عباس��ی -نماینده مردم
شهرس��تان کازرون در مجلس ش��ورای اس�لامی ،مدیر بنیاد مسکن و
گروهی از مسئولین شهرستان کازرون ،از روستاهای مشتان ،مهرنجان،
بلیان ،ابوعلی و س��یفآباد بازدید کردند و مشکالت و خواستههای اهالی
این روس��تاها همچون جاده ،آب ،تلفن ،ورزش ،کش��اورزی و اشتغال را
بررسی کردند.
در این بازدید دکتر عباس��ی گفت :توسعه روستایی و محرومیتزدایی
از آرمانهای اصلی نظام است که باید با همه ظرفیتهای قانونی دنبال
شود .وی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن در تأمین سرپناه برای ساکنان روستاها و طبقات کمبرخوردار افزود :مسئوالن در این عرصه باید
برای خدمتگزاری از هیچ کوششی دریغ نورزند و طعم خدمت را در کام مردم مناطق محروم بنشانند.
س��پس قاس��م داوودی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان کازرون نیز با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای انجام شده گفت :بنیاد مسکن در همه شرایط
سخت و بحرانی در کنار مردم است و از ظرفیتهای قانونی برای خدمت به مردم بهرهگیری میکند.
قاس��م داوودی از آمادگی بنیاد مس��کن برای س��اخت تعداد  150واحد مسکونی ویژه قشرهای آسیبپذیر در این شهرستان خبر داد و افزود :در
این زمینه مبلغ  45میلیارد ریال تا کنون در گام نخس��ت اختصاص یافته اس��ت که بهصورت تس��هیالت کم بهره و بالعوض دراختیار متقاضیان
قرار میگیرد.

مهندس زمانی :تأمین مسکن مددجویان و محرومان یک مسئولیت اجتماعی است

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م کلنگ زنی عملیات اجرایی طرح
س��اخت مسکن محرومین شهرستان سپیدان با حضور دکتر علیزاده-
نماین��ده مردم شهرس��تانهای س��پیدان و بیضا در مجلس ش��ورای
اس�لامی ،فرماندار شهرس��تان سپیدان ،بخش��داران بخش مرکزی و
همایجان و رؤسای ادارههای کمیته امداد ،بهزیستی و جهادکشاورزی
برگزار شد.
در ابتدا مهندس عطاا ...زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان
اینکه تأمین مس��کن مددجویان و محرومان یک مسئولیت اجتماعی
اس��ت گفت :ای��ن نه��اد در این ح��وزه از همه ظرفیته��ای قانونی
بهرهگیری میکند و س��ال  99ساخت تعداد  3500واحد مسکونی در
استان ویژه مددجویان نهادهای حمایتی را در برنامه دارد.
سپس جمال جوادی جهرمی -فرماندار شهرستان سپیدان

نیز با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس�کن گفت :مردم مناطق محروم از جمله افرادی هس�تند که در برهههای مختلف
همراه با نظام و انقالب بودهاند و شایسته دریافت بهترین خدمات هستند.

جوادی جهرمی افزود :بنیاد مسکن در سالهای مختلف خدمات کم نظیری در مناطق روستایی و محروم این شهرستان داشته است و در زمینه
ساخت مسکن محرومان و مددجویان نیز پیشتاز بوده است.
در ادامه علی ش��یروانی دوس��ت -مدیر بنیاد مسکن شهرستان سپیدان گزارش��ی از فعالیتهای انجام شده دراین شهرستان را ارائه داد و گفت:
با پیگیریهای انجام ش��ده توس��ط بنیاد مسکن تعداد  5روستای این شهرستان کد پروژه گرفتهاند که طرحهای توسعه و محرومیتزدایی دراین
روستاها امسال دنبال میشود.

سه چیز است که با آنها غربت نیست :ادب نیکو ،خودداری از آزار رساندن و دوری از
شک و تردید -امام صادق(ع)
50
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ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،دکت��ر صالحی -نماینده مردم شهرس��تان
اقلید در مجلس ش��ورای اس�لامی ،محسن اس�لامی -مدیر بنیاد مسکن
شهرستان اقلید ،نمایندگان شوراهای روستایی و دهیاران و بخشدار بخش
سده از روستاهای نورآباد و تنگ براق اقلید بازدید کردند.
در این بازدید دکتر صالحی تأکید کرد :ظرفیتهای توس��عه گردشگری
روس��تایی در شهرس��تان اقلید باید بیشتر مورد اس��تفاده قرار گیرد و نباید
مغفول بماند .وی در ادامه گفت :توس��عه گردش��گری روس��تایی ظرفیتی
اس��ت که اس��تفاده از آن میتواند برای روس��تاها ایج��اد درآمد و تأمین
معیشت نماید.
نماینده مردم شهرستان اقلید در مجلس شورای اسالمی بر لزوم پیگیری
طرح گردش��گری روستای تنگ براق تأکید کرد و افزود :بحث اختصاص
کد پروژه به روس��تای نورآباد که جزو روس��تاهای محروم میباشد باید از
طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری شود.
سپس محسن اسالمی با بیان توضیحهایی گفت :دو محور آماده آسفالت در این روستاها وجود دارد که توسعه فعالیتهای عمرانی با مشارکت
س��ایر نهادها و همراهی بنیاد مس��کن توسعه همهجانبه را برای مردم این روستاها به همراه خواهد داشت .وی افزود :در صورت ابالغ سهمیه قیر
برای فعالیتهای عمرانی شهرستان این طرحها در اولویت اجرا قرار داده میشوند.
گفتنی است در ادامه با حضور نماینده مردم شهرستان اقلید در مجلس شورای اسالمی از یک واحد مسکونی در حال بازسازی سیل  98دراین
شهرستان بازدید بهعمل آمد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دکتر مسلم صالحی :ظرفیتهای توسعه گردشگری روستایی در شهرستان اقلید باید بیشتر مورد
استفاده قرار گیرند

بهرهبرداری از طرحهای توسعه روستایی با مشارکت بنیاد مسکن در شهرستان فسا

به گزارش روابط عمومی ،طرح بهسازی و اجرای طرح هادی روستای حسینآباد بخش
شش��ده وقره بالغ شهرستان فس��ا با حضور فرماندار ویژه شهرس��تان فسا ،بخشداران و
گروهی از مسئوالن محلی این شهرستان افتتاح شد.
در ابتدا محمد جابری انصاری -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان فس��ا گفت :به مناسبت
هفته دولت بهصورت نمادین تعداد  247واحد بهس��ازی ش��ده در قالب طرح ویژه و 50
واحد آسیبدیده از سیل و حوادث سال  98مورد بهرهبرداری و دراختیار مالکان و صاحبان
واحدهای مسکونی قرار گرفتند.
جابری انصاری با بیان اینکه برای بازسازی تعداد  247واحد بهسازی شده در قالب طرح
ویژه در این شهرس��تان مبلغ  148میلیارد و  200میلیون ریال هزینه ش��ده اس��ت افزود:
این اعتبارها از محل آورده متقاضیان و تس��هیالت تأمین ش��ده اس��ت .وی ادامه داد :در
این مراس��م بهصورت نمادین تعداد  50واحد مس��کونی که از تسهیالت بانکی برخوردار
و از آسیبهای ناش��ی از سیل سال  98بازسازی شدهاند دراختیار متقاضیان قرار گرفتند.
وی گفت :برای بازسازی این واحدهای مسکونی مبلغ  21میلیارد ریال تسهیالت بانکی و به همین میزان آورده متقاضیان هزینه شده است.
س��پس مهندس آرگیو -فرماندار شهرس��تان فسا با سپاس از فعالیتهای بنیاد مسکن و گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر و شهدای هفته
دولت را فرصتی برای بیان عملکردهای دولت خدمتگزار دانست.

مهن�دس آرگی�و در پایان خدمت به محرومان جامعه در روس�تاها و در مناطق کمبرخوردار را فرصتی دانس�ت که در
اختیار مس�ئوالن قرار دارد و از همه مدیران و کارگزاران خواس�ت تا از این فرصت برای حل مش�کالت مردم اس�تفاده
نمایند.

هر کس به رزق و روزی کم از خدا راضی باشد خداوند از عمل کم او راضی خواهد بود -امام رضا(ع)
51

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

آمادگی شهرستان بوانات برای ساخت تعداد  50واحد مسکن مددجویان و قشرهای آسیبپذیر
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای مس��کن شهرستان بوانات
با حضور علی محمودی -فرماندار این شهرس��تان و رؤس��ای بانکهای
مس��کن ،ملت ،صادرات و س��په با محوریت جذب تس��هیالت طرح ویژه
مقاومسازی و مسکن محرومین برگزار شد.
در ابتدا علی محمودی با بیان اینکه طرح ساخت سرپناه برای خانوارهای
نیازمند و قشرهای آسیبپذیر و همچنین مددجویان تحت پوشش در این
شهرستان در اولویت اس��ت گفت :باید از همه امکانات موجود با تعامل و
هم افزایی بین دس��تگاهی برای س��اخت این واحدهای مسکونی استفاده
کرد .وی افزود :مس��کن همواره جزء کاالهایی بوده است که در بسیاری
از نقاط با مشکل کمبود روبرو بوده است؛ این امر بدان علت است کهاین
کاال یک نیاز همیشگی و غیرقابل جانشین در مقایسه با دیگر نیازها محسوب میشده است.
فرماندار از خیرین و نیکوکاران خواست تا در تأمین مسکن نیازمندان مشارکت بیشتری داشته باشند.
س��پس کریم محمدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان بوانات نیز با قدردانی از حمایتهای فرماندار از آمادگی این شهرستان برای ساخت تعداد
 50واحد مسکن محرومان و نیازمندان خبر داد و گفت :واحدهای ساخت شده در این زمینه در قالب تفاهمنامه با سازمان برنامه و بودجه ساخته
میشود و دراختیار مددجویان تحت پوشش و قشرهای نیازمند قرار میگیرد.
در پایان رؤسای بانکهای مسکن ،ملت ،صادرات و سپه نیز با قدردانی از خدمات بنیاد مسکن بر لزوم اتخاذ تدابیری برای تأمین وثیقه دریافت
تسهیالت و اجرای طرح ضمانت زنجیرهای تأکید کردند.

پنج طرح بهسازی روستایی و توسعه معابر در شهرستان کازرون به بهره برداری رسید

به گزارش روابط عمومی ،داوودی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان کازرون
از افتتاح و بهره برداری از پنج طرح بهس��ازی و توسعه معابر روستایی در
این شهرس��تان خبر داد و گفت :این طرحها در روس��تاهای دهنو انقالب،
دهنو احمد آباد ،صدرآباد ،جدول ترکی و بید زرد اجرا شده و طرح بهسازی
و توسعه معابر روستای جره نیز در حال اجرا است.
قاس��م داوودی با بیان اینکه اجرای طرحهای توسعه روستایی در قالب
توس��عه معابر و بهسازی محیط روس��تاها تأثیر بسزایی در افزایش انگیزه
روستاییان برای ماندگاری در روستاها دارد افزود :پروژه بهسازی روستای
دهنو انقالب از توابع بخش مرکزی شهرس��تان کازرون ،با اعتباری به مبلغ  ۱میلیارد و  500میلیون ریال اجرا ش��ده اس��ت که اعتبارهای آن از
محل اعتبارهای توازن منطقهای توسط بنیاد مسکن شهرستان کازرون تأمین شده است.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان کازرون ادامه داد :پروژه بهس��ازی روس��تای دهنو احمدآباد دریس از توابع بخش مرکزی شهرستان کازرون نیز
با اعتبار یک میلیارد ریال از محل اعتبارهای توازن تأمین و اجرا ش��ده اس��ت .همچنین پروژه بهس��ازی روستای صدرآباد از توابع بخش مرکزی
شهرستان کازرون با اعتباری به مبلغ  ۸۰۷میلیون ریال از محل اعتبارهای استانی ،توسط بنیاد مسکن شهرستان کازرون به بهرهبرداری رسید.
داوودی در پایان گفت :پروژههای بهس��ازی روس��تاهای جدولترکی و روستای بیدزرد از توابع بخش جره و باالده شهرستان کازرون به ترتیب
با اعتبارهایی به مبلغ  1میلیارد و  500میلیون ریال از محل اعتبارهای توازن و  1میلیارد و  300میلیون ریال اجرا شدهاند.

پیشتازی شهرستان الرستان در طرح اقدام ملی مسکن

به گزارش روابط عمومی ،نشست هماهنگی و بررسی آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن با حضور جلیل حسنی -معاون استاندار و فرماندار
ویژه شهرستان الرستان برگزار شد.
در این نشس��ت حس��نی گفت :بیش از  ۵۰درصد متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در استان متعلق به این شهرستان هستند کهاین مهم بیش

دعای انسان پشت سر برادر دینی اش ،نزدیکترین و سریع ترین دعا به اجابت است -امام محمد باقر(ع)
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کارشناس��ی و هماهنگی جابه
جایی روس��تای شهرنجان با مش��ارکت بنیاد مسکن و همکاری سایر
دستگاهها در فرمانداری شهرستان کازرون با حضور داریوش دهقان-
معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرس��تان کازرون و قاسم داودی-
مدیر بنیاد مسکن شهرستان کازرون برگزار شد.
در ابتدا داریوش دهقان بر لزوم استفاده از ظرفیتهای قانونی برای
جابجایی روس��تای ش��هرنجان تأکید کرد و گفت :فرمانداری دراین
زمینه از هیچ کوشش��ی برای پیگیری مطالبات مردمی دریغ نخواهد کرد .وی با بیان اینکه جابجایی روس��تای شهرنجان بهدلیل قرارگرفتن روی
گس��ل زلزله و موقعیت جغرافیایی نامناس��ب جزء مصوبههای سفر استاندار به شهرس��تان کازرون بوده است تأکید کرد که همه نهادهای مسئول
باید در این زمینه مشارکت و همکاری داشته باشند.
سپس قاسم داوودی با بیان اینکه بنیاد مسکن از آمادگی الزم برای پیگیری مصوبههای جابجایی روستا برخوردار است گفت :در این زمینه از
همه ظرفیتهای قانونی اس��تفاده خواهد ش��د وی در ادامه بر لزوم آمادگی دیگر ادارههای مربوطه ،شورا و دهیار روستای شهرنجان جهت جابه
جایی این روستا تأکید کرد.
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تأکید بر جابه جایی روستای شهرنجان با مشارکت بنیاد مسکن و همکاری سایر دستگاهها

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

از پیش ضرورت رویکرد ویژه دولت و دس��تگاههای متولی در س��طح ملی و اس��تانی را به این منطقه فراهم میکند .وی با اشاره به میزان حضور
مردم و مش��ارکت خیران شهرس��تان الرستان در اجرای زیرساختها و همراهی در ساخت بس��یاری از پروژهها در حوزههای مختلف ،افزود :این
مش��ارکتپذیریها و همراهی مردم در چنین ش��رایط س��خت اقتصادی و محدودیت منابع دولتی ،باید بیش از پیش مورد توجه متولیان امر در
سطح ملی قرار گیرد.
معاون استاندار گفت :براساس اعالم بانک مسکن تاکنون در این شهرستان  ۹۵۵میلیارد ریال از سوی متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن واریز
وجه و افتتاح حساب شده است.
فرماندار ویژه شهرس��تان الرس��تان ادامه داد :با توجه به قیمت باالی زمین و مس��کن در شهرستان الرستان و شرایط مناسب آب و هوایی این
منطقه ،این شهرس��تان میتواند بهعنوان الگو و پایلوت در اجرای طرح اقدام ملی مس��کن قرار گیرد و مدیریت اجرایی شهرستان به همراه سایر
نهادهای امنیتی و انتظامی نیز آماده همکاران در ایجاد شرایط الزم برای اجرای این طرح هستند.

فرماندار :تأمین مسکن محرومان و مددجویان از جمله آثار ماندگار در کارنامه نهادهای حمایتی است

به گزارش روابط عمومی ،نشست کارشناسی و هماهنگی برای پیگیری
اعطای تس��هیالت طرح مس��کن محرومین با حض��ور داریوش دهقان-
معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرستان کازرون ،قاسم داوودی -مدیر
بنیاد مس��کن این شهرستان ،رؤس��ای کمیتههای امداد امام خمینی(ره) و
بهزیستی و رؤسای بانکهای سپه شهرستان کازرون برگزار شد.
در ابت��دا داریوش دهقان بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای
تأمین مسکن نیازمندان و مددجویان در این شهرستان تأکید کرد و گفت:
بنیاد مسکن و نهادهای حمایتی این مهم را با کمک خیرین و نیکوکاران
شهرس��تان انجام میدهند و به پیش میبرند ،تأمین مس��کن محرومان و
مددجوی��ان از جمله آثار ماندگار در کارنامه نهادهای حمایتی اس��ت .وی
همچنین در مورد تس��ریع در جذب تس��هیالت باقی مانده و اجرای طرح
ضمانت زنجیرهای توضیح داد و افزود :س��رعت عم��ل در جذب اعتبارها
و اعط��ای تس��هیالت برای تأمین مس��کن نیازمندان و محرومان حرکت رو ب��ه جلو برای بهرهگیری از فرصت خدمت به این قش��رها بهعنوان
شریفترین قشرهای جامعه است.

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

س��پس داوودی با ارائه گزارش��ی درباره چگونگی جذب اعتبارهای مس��کن محرومان و نیازمندان بر لزوم تأمین مسکن محرومان تأکید کرد و
گفت :بنیاد مس��کن در س��ال گذشته و س��ال  99در این عرصه برنامهریزیهای فراگیر و گس��ترده دارد.وی همچنین طرح ضمانت زنجیرهای را
رویکردی پذیرفته ش��ده از س��وی بانکها دانست و افزود :این رویکرد باعث شده است که موضوع نبود ضمانت در مناطق روستایی برای تأمین
اصل سرمایه بانکها حل و فصل شود و افرادی که از تسهیالت مقاومسازی مسکن روستایی بهره مند میشوند با ضمانت زنجیرهای بتوانند از
این تسهیالت برخوردار شوند.

گشایشهای تازه در تأمین وثیقه و اعطای وام به متقاضیان روستایی
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی و کارشناس��ی مدیر بنیاد
مس��کن شهرستان الرس��تان و مدیر بانک ملت برای روانسازی اعطای
تس��هیالت مسکن در مناطق روس��تایی این شهرستان برگزار و مقرر شد
بانک ملت اعطای وام با ضمانت زنجیرهای را دنبال نماید.
مهندس امیر برومند -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان الرستان ،بازگشت
س��رمایه را یک ش��رط اساس��ی برای بانکها در زمینه اعطای تسهیالت
عن��وان ک��رد و گفت :م��ا هم عقیده داری��م که بانکها بای��د به موضوع
بازگش��ت سرمایه بس��یار حساس باش��ند و همه اقدامهای قانونی در این
زمینه را انجام دهند.
مهن��دس برومند ب��ا بیان اینکه ضمانت زنجی��رهای موضوعی قانونی و
پذیرفته شده از سوی بانکها است افزود :با توجه به محدودیت پیدا کردن ضامن در مناطق روستایی در حال حاضر ضمانت زنجیرهای بهترین
رویکرد قانونی است که میتواند ضمن برآورده کردن خواست بانک در ضمانت بازگشت سرمایه به روانسازی اعطای تسهیالت هم کمک کند.
س��پس مدیر بانک ملت ش��عبه شهرس��تان الرس��تان نیز با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن دراین شهرس��تان بر لزوم اتخاذ تدابیری برای
روانسازی اعطای تسهیالت و استفاده از ظرفیتهای قانونی تأکید کرد.

مهندس عظیمی :بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای تأمین مسکن محرومان و مددجویان

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کارشناس��ی و هماهنگی با حضور
بخشدار ،معاون فرمانداری شهرستان زرقان ،مهندس هوشنگ عظیمی-
سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرس��تان زرقان ،دهیاران و شوراهای اسالمی
شهرس��تان در مورد س��اخت مس��کن محرومین و بهس��ازی روستاهای
شهرستان برگزار شد.
در ابت��دا مهندس عظیمی بر ل��زوم بهرهگی��ری از ظرفیتهای قانونی
برای س��اخت مس��کن محرومان و مددجوی��ان تأکید کرد و با اش��اره به
س��همیه موجود و مهلت جذب اعتبارها ،حمایت بنیاد مسکن برای خانهدار
ش��دن محرومین را یادآور ش��د .وی در ادامه خواستار تسهیل در پرداخت
تسهیالت از جانب بانکهای عامل شد.
سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرستان زرقان با اشاره به تفاهمنامه موجود بین بنیاد مسکن و س��ازمان برنامه و بودجه افزود :استان فارس در این
زمینه تعداد  3500واحد مسکونی ویژه مددجویان خواهد ساخت که بخش قابلتوجهی از این واحدها به شهرستان زرقان اختصاص دارد و انعقاد
این تفاهمنامه را گامی مهم برای اهداف محرومیتزدایی دولت دانست و گفت :همه معضالت و چالشهای مددجویان در زمینه ساخت مسکن
در این تفاهمنامه از جمله سهم اولیه آورده مددجو ،متراژ زمین جهت اخذ پروانه ،تأمین سهم آورده مددجو و ...بررسی و مرتفع شده اتد.
س��پس بخش��دار زرقان با سپاس از عملکرد بنیاد مس��کن با اعالم رضایتمندی مردم از استقرار شعبه بنیاد مسکن در شهرستان زرقان خواستار
همکاری همه نهادها و سازمانها برای خانهدار شدن قشرهای نیازمند در این شهرستان شد.

عبادت کمال نیابد مگر این که از روی یقین باشد -حضرت محمد(ص)
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به گزارش روابط عمومی ،رئیس اداره بهزیس��تی ،مدیر بنیاد مس��کن و کارش��ناس واحد مسکن بهزیس��تی شهرستان ارسنجان از روند ساخت
مسکن معلولین و مددجویان دراین شهرستان بازدید کردند.
مهندس عزت محمودی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ارسنجان با اشاره به اولویتهای بنیاد مسکن در اجرای طرحهای عمرانی گفت :ساخت
مسکن برای معلوالن و مددجویان از جمله اولویتهای اصلی بنیاد مسکن است.
س��پس رئیس اداره بهزیستی شهرستان ارس��نجان ضمن بازدید از روند ساخت مسکن معلولین از نزدیک با مسائل و مشکالت پیش روی این
معلوالن آشنا شد.
رئیس اداره بهزیستی در این بازدید ،با بیان اینکه توجه عمیق به برقراری عدالت در تمامی شئون جامعه از جمله اقتصاد و ریشه کن کردن فقر
اقتصادی جزء اهداف بارز انقالب اسالمی برشمرده میشود ،گفت :برقراری عدالت اقتصادی و ریشه کن کردن فقر از مهمترین اهداف سیاست
گذاری جمهوری اسالمی ایران میباشد.

مهن��دس عبدالهی :ضمانت زنجیرهای راهکار ش��ناخته ش��ده و کارشناس��ی برای اعطای تس��هیالت
روستایی است
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وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که س�ازمان بهزیستی براساس رس�الت خطیر خویش ضمن بهکارگیری از مساعدت
سایر نهادهای متولی امر مسکن از جمله بنیاد مسکن با نیت گام نهادن در تأمین مسکن این قشر برنامهای فراسوی خود
قرار داده تا در زمان معین بتواند جامعه هدف خود را با استفاده از کلیه روشهای ممکن صاحب مسکن نماید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

گشایشهای تازه برای ساخت مسکن مددجویان

به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت کارشناس��ی و هماهنگی مهندس
عبدالهی -مدیر بنیاد مس��كن شهرس��تان خنج با رئیس بانك مسكن در
این شهرس��تان در مورد جذب تس��هیالت بهس��ازی مس��كن روستایی و
مسكن محرومین و بررسی راهكاری جهت اخذ ضمانت زنجیره ای برای
متقاضیان مسكن روستایی تشکیل شد.
در این نشست مهندس احمد عبداللهی با بیان اینکه ضمانت زنجیرهای
راهکار ش��ناخته شده و کارشناسی برای اعطای تسهیالت روستایی است
گفت :همه اقدامها در راه روانس��ازی اعطای تسهیالت روستایی باید در
نظر گرفته شوند و از همه ظرفیتهای قانونی دراین مسیر استفاده گردد.
وی اف��زود :ضمانت زنجیرهای مورد تأکید بانک مرکزی اس��ت و بانکها
ملزم به پذیرش و ثبت آن هس��تند .این ضمانت برای اعطای تس��هیالت مقاومسازی مسکن روستایی مصوب دولت است و بانک مرکزی برای
اجرای کامل آن در بانکها تأکید کرده است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان خنج با بیان اینکه مشکالت ضمانت نباید مانعی در راه اعطای تسهیالت به متقاضیان روستایی ایجاد کند گفت:
بانکها در این میان ضمن آنکه باید موضوع بازگش��ت س��رمایه را در نظر داش��ته باش��ند باید برای روانس��ازی روند اعطای تسهیالت بانکی با
متقاضیان مسکن روستایی نیز تعامل و هم افزایی داشته باشند.

￼اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قزوین
دکتر سیاهکلی :بنیاد مسکن میتواند متولی تمامی امور روستایی در کشور باشد

دکتر س��یاهکلی -رئیس مجمع نمایندگان اس��تان گفت :بنیاد مس��کن میتواند با تجربه ارزش��مند خود متولی تمامی امور روستایی در بخش
ساختوساز ،عمران و توسعهاین مناطق باشد.
بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور دکتر س��یاهکلی مرادی -نماینده مردم شهرس��تانهای قزوین ،آبیک و البرز در مجلس شورای
اسالمی و رئیس مجمع نمایندگان استان و مهندس گونجی -مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان برگزار شد.

هیچ زندگی و شادمانی ،گواراتر از خوشخویی نیست -امام صادق(ع)
55
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در ابتدا دکتر سیاهکلی در سخنانی گفت :به نظر میرسد هنوز به روستا بهعنوان محل تولید اهمیت ندادهایم به همین خاطر در عمران و آبادانی
روس��تاها همچنان س��ختگیری و بخش��نامهها و قوانین شهری را در این
مناطق پیاده میکنیم .وی افزود :وقتی هنوز مهاجرت معکوس داریم چرا در
اجرای ساختوساز و توسعه مناطق روستایی این همه سختگیری میکنیم
و اجازه نمیدهیم عمران روستاها بر اساس ضوابط سهلتری صورت گیرد.
نماین��ده مردم شهرس��تانهای قزوین ،آبیک و البرز در مجلس ش��ورای
اسالمی گفت :با پیشینه و تجربهای که بنیاد مسکن در ساختوساز مناطق
روستایی دارد به نظر میرسد اگر بتوانیم با استفاده از نظرکارشناسان شهری
و روس��تایی و تمرکز در کارها ،بنیاد مس��کن را متولی اصلی امور روستایی
بدانیم بدون شک توسعهاین مناطق با روند بهتری ممکن میشود.
دکتر سیاهکلی افزود :اگر همه وظایف مربوط به روستاها به بنیاد مسکن
واگذار شود و دهیار و سایر بخشها با نظر این نهاد مدیریت شود میتوانیم به دستاوردهای بهتری برسیم .وی در ادامه گفت :اگر دولت مخالفت
نکند بنیاد مسکن میتواند بهترین نهاد برای اداره متمرکز روستا باشد و امروز چون ساختار الزم وجود دارد به یک طرح جامع نیاز داریم تا بنیاد
مسکن با اشراف کامل بر مسائل بهعنوان محور کار قرار گیرد تا یک نهاد دیگر که تسلط ندارد وارد کار نشود.

رئیس مجمع نمایندگان اس�تان افزود :بنیاد مس�کن با کمک بس�یج س�ازندگی و گروههای جهادی و مش�ارکت مردم
میتواند خانههای ارزان بس�ازد و الگوی س�ایر مناطق کشور باشد و برای یک بار مشکل زمین و تأمین خانههای روستایی
و شهرهای کوچک را برطرف کند.

سپس مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز با ارائه گزارشی از مقاومسازی روستاهای استان گفت :در استان تعداد  844روستا داریم
که تعداد  694روستا با جمعیت باالی  20خانوار است و جمعیت ساکن در بخش روستایی هم به تعداد  317000نفر میرسد.
مهندس گونجی افزود :تاکنون طرح هادی در تعداد  410روستای استان اجرا شده که برای اجرا مبلغ  1540میلیارد ریال هزینه شده است .وی
همچنین گفت :امسال هم طرح هادی در تعداد  91روستا در دست اجراست که برای آن مبلغ  240میلیارد ریال هزینه خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در پایان گزارش��ی از تهیه و مطالعه طرح هادی ،صدور سند روستایی و ساخت تعداد  382واحد مسکونی شهری
را ارائه داد.

جذب حداکثری تسهیالت مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی در اولویت است

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی مش��کالت تس��هیالت
مقاومس��ازی و ساختوسازهای روس��تایی با حضور علی فرخزاد -معاون
عمرانی اس��تاندار و مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در
استانداری برگزار شد.
در ابتدا علی فرخزاد با تأکید بر اهمیت مقاومس��ازی و ساختوسازهای
روس��تایی گفت :بازسازی مناطق مس��کونی ،تأثیر چشمگیری در کاهش
تلفات انسانی ،جانی و مالی زلزلههای اخیر استان قزوین داشته است .وی با
بیان اینکه اگر شرایط را برای متقاضیان تسهیالت مسکن روستایی فراهم
نکنیم به دنبال آن روستاییان نیز تمایلی به طرح نوسازی و بهسازی نشان
نخواهند داد ،افزود :بنیاد مس��کن ،فرمانداریها ،بخشداریها ،دهیاریها
و دفاتر روستایی باید متقاضیان را راهنمایی تا از ظرفیت بازسازی در مناطق روستایی بیشتر استفاده کنند و با شیوه گرفتن وام نیز آشنا شوند.
س��پس مهندس گونجی با اش��اره به واحدهای مقاومس��ازی ش��ده مسکن روستایی در س��الهای گذشته این اس��تان گفت :زلزله آوج یکی از
آزمونهای خوب بنیاد مسکن در حوزه مقاومسازی روستاهای منطقه بود که با کمترین میزان خسارتها طی دهههای گذشته با آن روبرو بودیم.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان یادآور شد :یکی از مش��کالت این نهاد در ارایه تسهیالت بانکی به متقاضیان استفاده از تسهیالت مقاومسازی و
قبول نکردن ضامن متقاضیان از س��وی بانکها بهصورت س��فته زنجیرهای است که در صورت رفع این مشکل ،شاهد استقبال بیشتر روستاییان
از این نوع تسهیالت خواهیم بود.

برترین عبادت ،خداشناسی و فروتنی برای اوست -امام جعفر صادق(ع)
56

مدیرکل بنیاد مس��کن استان :صدور اسناد مالکیت تک برگ در شهرهای زیر  ۲۵000نفر جمعیت
استان قزوین کلید خورد
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بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و مهدیخانی -مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری از روستاهای
زلزلهزده در شهرستان آوج بازدید کردند.
در ابتدا مهندس گونجی در س��خنانی گفت :زلزله آوج خوش��بختانه عالوه بر اینکه خس��ارت جانی نداشت ،به واحدهای مسکونی روستایی این
شهرس��تان نیز صدمات س��نگینی وارد نکرد .وی با بیان اینکه هیچ یک از واحدهای مس��کونی روستایی بازسازی و مقاومسازی شده و همچنین
واحدهایی که از محل طرح ویژه بهس��ازی مس��کن روس��تایی تحت نظارت بنیاد مسکن ساخته ش��ده بودند در این حادثه آسیبی ندیدند ،افزود:
واحدهایی هم که با آس��یب دیدگیهای جزیی در این حادثه روبرو ش��ده بودند مربوط به بناهای غیرمجاز و یا آنهایی که اقدام به مقاومس��ازی
نکرده بودند ،بوده است.
س��پس مهدیخانی گفت :مقاومس��ازیهای صورت گرفته توس��ط بنیاد مسکن در روستاهای استان در س��الهای گذشته باعث شد تا در برخی
بحرانها از جمله زلزله شهرس��تان آوج تلفات جانی نداش��ته باش��یم .وی با بیان اینکه در همان ارزیابیهای اولیه متوجه شدیم این حادثه تلفات
جانی در منطقه به همراه نداش��ته ،تصریح کرد :پس از وقوع زلزله و در بررس��یهای بهعمل آمده تاکنون خس��ارتها در حد آسیبهای جزیی به
واحدهای مسکونی و یا ریزش دیوارها بوده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهندس گونجی :بهدلیل مقاومس��ازی خوب بنیاد مس��کن ،در زلزله  5/6ریشتری شهرستان آوج با
خسارت سنگینی مواجه نشدیم

بنابر گ��زارش روابط عمومی ،مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان در نشست مشترکی با حضور کشاورز -مدیرکل ادارهکل ثبت اسناد
و امالک استان گفت :صدور اسناد دفترچهای مالکیت واحدهای مسکونی
به تک برگ در ش��هرهای زیر  ۲۵000نفر جمعیت و همچنین روستاهای
استان توسط این نهاد کلید خورده است.
مهندس گونجی افزود :با توجه به ضرورت یکپارچهسازی اسناد مالکیت
واحدهای مس��کونی در مناطقی که به روزرس��انی و تبدیل اسناد به انجام
نرسیده ،انجام این کار در شهرهای نرجه در شهرستان تاکستان و شریفیه
در شهرستان البرز عملیاتی خواهد شد .وی در ادامه گفت :طی روزهای گذشته و پس از انجام تشریفات اداری و انتخاب پیمانکار ،کار نقشهبرداری
از شهرهای یاد شده و تهیه نقشههای ثبتی به انجام میرسد که پس از اعالم عمومی و فراخوان به مالکان ،نسبت به تشکیل پروندههای ثبتی
هر یک از متقاضیان و مالکان با هماهنگی شوراهای اسالمی اقدام بهعمل خواهد آمد.

برگزاری رزمایش دفاع از مقر در بنیاد مسکن استان

بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،بهمنظ��ور ایجاد هماهنگی و کس��ب آمادگی
در وق��وع بحرانه��ای احتمال��ی برنامه رزمای��ش دفاع از مق��ر در محل امور
ماشینآالت بنیاد مسکن اس��تان و با حضور حجتاالسالم رمضانی -فرمانده
پایگاه بسیج بنیاد مسکن استان ،مهندس خدایاری -معاون پشتیبانی ،مهندس
باباطاهری -رئیس اداره حراس��ت بنیاد مسکن استان و اعضاء پایگاه مقاومت
بسیج انجام شد.
در ای��ن رزمایش حجتاالس�لام رمضان��ی با ذکر ضرورت شناس��ایی نقاط
آس��یبپذیر در حوادث احتمالی بر مرور و یادگیری و کسب آمادگی در دفاع از
امکانات و سرمایههای موجود در سیستم اداری تأکید کرد.
در ادامهاین رزمایش ،عملیات اطفا حریق ،کنترل مبادی ورودی و استقرار نیروهای دفاعی در محورهای مورد نظر تمرین شد.

غارت شده کسی است که دینش ربوده شده باشد -حضرت علی(ع)
57
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حسینی :برای کمک به مردم روستایی و رفع محرومیت از هیچ کاری دریغ نمیکنیم
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بنابر گ��زارش روابط عمومی ،مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان و حسینی -مدیر امور ش��عب بانک مسکن استان با یکدیگر دیدار
و گفتگو کردند.
ابتدا در این دیدار مدیران دو دستگاه با اشاره به مسیر شتابان توسعه در
استان بر ایجاد فضای همدلی و همکاری در امور فیمابین تأکید کردند و
در حوزههای مشترک کاری به بحث و گفتگو پرداختند.
سپس حسینی با اشاره به رشد و توسعه استان در سالهای اخیر بر ایجاد
همدلی در بین مسئوالن برای تسریع این مسیر تأکید کرد و گفت :قزوین
دارای ظرفیتهای بس��یاری برای توسعه همهجانبه است و ما با توجه به
رسالت بنیاد مسکن در محرومیتزدایی و تأمین مسکن محرومین همواره
همکاری نزدیکی را با این نهاد داشتهایم همچنین برای رضایت مردم و کمک به توسعه استان هرگونه همکاری را انجام میدهیم.
در ادامه مهندس گونجی با اش��اره به طرح ویژه بهس��ازی مسکن روس��تایی و نیز با ارائه عملکرد این نهاد در حوزه ساخت مسکن روستایی بر
تس��هیل ارائه تس��هیالت بانکی به متقاضیان تأکید کرد و گفت :بنیاد مسکن در بازگشت سرمایههای بانکی و این تسهیالت تبلیغات مثبتی را در
سطح استان برای روستاییان انجام داده است تا چرخه اعتباری در این حوزه دچار نقصان نشود.
در پایان مهندس کشاورز -معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان نیز گزارشی از روند تشکیل پرونده متقاضیان و تشریح برخی
مسایل ارائه داد.

￼اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قم
مراسم تکریم و معارفه سرپرست بنیاد مسکن بخش مرکزی با حضور بخشدار

به گزارش روابط عمومی ،مراسم تکریم و معارفه سرپرست بنیاد مسکن
بخش مرکزی با حضور مهندس بلدی -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن
استان ،مهندس جعفری -بخشدار بخش مرکزی و متفکریان -سرپرست
اداره حراست در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس بلدی با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مس��کن در
بخش مرکزی به سیاستهای بنیاد مسکن برای خانهدار شدن قشر جوان
روس��تایی ،فاقد مس��کن و خدماترس��انی به جامعه هدف و خانوادههای
ضعیف روس��تایی اشاره کرد و گفت :این نهاد آمادگی همکاری با دهیاران
و اعضای شورای اسالمی روستاها برای تحقق این امر مهم را دارد .وی با
سپاس از تعاملهای سازنده بخشداریها با بنیاد مسکن افزود :خوشبختانه
بخشداری مرکزی برای رفع مشکالت روستاییان ،بهویژه عمران و آبادانی
روستاها همکاری تنگاتنگی با دفتر نمایندگی بخش داشته است و در همین زمینه بنیاد مسکن استان نیز با همراهی فرمانداری و بخشداری ها،
حمایتهای الزم را برای اجرای پروژههای عمرانی در زمینه توسعه و پیشرفت روستاها انجام خواهد داد.
در ادامه جعفری با ابراز رضایت از عملکرد بنیاد مس��کن در جهت توس��عه ،عمران و آبادانی در روستاها این نهاد را یکی از دستگاههایی دانست
که به خوبی وظایف خود را به انجام رسانده است.
در پایان با قدردانی از تالشهای مهندس موجانی ،مهندس جعفری فرانی بهعنوان سرپرست جدید دفتر نمایندگی بخش مرکزی معرفی شد.

حرص بسیار و شدید نابودکننده مقام و منزلت است -حضرت علی(ع)
58

نشست شورای اداری استان برگزار شد

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای اداری اس��تان با حضور
امامجمعه و تولیت آس��تان مقدس حضرت معصومه(س) ،مهندس بلدی-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،س��ایر مدیران دستگاههای اجرایی استان و
دکتر سرمس��ت -استاندار در اس��تانداری بهصورت ویدئوکنفرانس برگزار
شد.
در ابتدا دکتر بهرام سرمس��ت در سخنانی خواستار برگزاری نشستهای
دس��تگاههای دولتی با حداقل اعضاء و بهصورت غیرحضوری شد .وی در
ادام��ه طرح اکرام ایتام کمیته ام��داد امام(ره) را مورد توجه قرار داد و ابراز
امیدواری کرد که مدیران و کارکنان دس��تگاههای دولتی در زمینه اجرای
طرح سرپرستی ایتام مشارکت داشته باشند.
استاندار در پایان با اشاره به برگزاری نشستهای ملی و استانی مدیریت
بحران کرونا ادامه داد :در راه مقابله با شیوع کرونا خود را بینیاز از همکاری مردم نمیبینیم و در زمینه تحقق برنامههای دولت ،مشارکت مردم
امری ضروری است.
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به گزارش روابط عمومی ،افتتاح ،واگذاری گروهی زمین و آغاز
عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن در سراسر کشور با حضور
دکتر روحانی -رئیسجمهور ،مقام عالی وزارت راهوشهرس��ازی،
اس��تاندار ،معاون عمرانی اس��تانداری ،مدیرکل راهوشهرس��ازی
و مدی��رکل بنیاد مس��کن اس��تان بهص��ورت ویدئوکنفرانس در
استانداری برگزار شد.
در ابتدا اس��تاندار با بیان اینكه در اس��تان نیز در رابطه با طرح
اقدام ملی مس��کن تعداد  ۴۴۰۰نفر ثبت نام کردهاند گفت :از این تعداد  ۳۲۱۲نفر تأیید نهایی ش��دند و  2008نفر نیز واریز وجه نمودند .وی با
اش��اره به تخصیص  ۳۱هکتار زمین برای موضوع طرح اقدام مس��كن ملی افزود ۶۳ :هکتار زمین برای خانهدار شدن تعداد بیشتری از شهروندان
به این اراضی الحاق شد.
گفتنی است در پایان این مراسم تفاهمنامه طرح اقدام ملی مسکن بهصورت نمادین توسط استاندار قم به یکی از متقاضیان اهدا گردید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

آغاز عملیات بهرهبرداری و شروع عملیات اجرایی طرحهای اقدام ملی مسکن

نشست شورای هماهنگی امور راهوشهرسازی استان

به گزارش روابط عمومی ،نشست شورای هماهنگی امور راهوشهرسازی
اس��تان با حضور دکتر ترکی -معاون توس��عه و مدیریت و منابع انس��انی
وزارت راهوشهرس��ازی ،مهن��دس صب��وری -مدیرکل راهوشهرس��ازی،
مهندس بلدی -مدیركل بنیاد مس��کن اس��تان ،دکت��ر حیدری -مدیرکل
هواشناس��ی و خاکس��اری مدیری��ت بانک مس��کن اس��تان در ادارهکل
راهوشهرسازی استان برگزار شد.
در این نشس��ت مس��ائل مربوط به طرح اقدام ملی مسکن و سایر موارد
مطروحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پارساترین مردم کسی است که حرام را ترک کند -امام حسن عسگری(ع)
59
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نشست هماهنگی ساخت  1000واحد مسکن محرومین در روستاهای استان
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی ساخت مسکن محرومین
در زمینه تفاهمنامه س��ه جانبه فیمابین س��ازمان برنامه و بودجه کشور،
اس��تانداری قم و بنیاد مسکن برای ساخت تعداد  1000واحد مسکونی در
روستاها و ش��هرهای زیر  25000نفر در استان با حضور مهندس بلدی-
مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان و سرپرستان دفاتر نمایندگی بخش
خلجستان ،س��لفچگان ،جعفرآباد ،کهک و مرکزی در بنیاد مسکن استان
برگزار شد.
در ابتدا مهندس بلدی با اش��اره به س��همیه تخصیص��ی در مورد جذب
اف��راد نیازمند گفت :ه��دف از اجرای این طرح ،خانهدار کردن قش��رهای
محروم اس��ت که مددجویان کمیته امداد ،بهزیستی ،خانواده ایتام و افراد
بیسرپرست در اولویت هستند .وی افزود :براساس این تفاهمنامه ،مبلغ  300میلیون ریال کمک بالعوض توسط سازمان برنامه و بودجه و مبلغ
 500میلیون ریال تسهیالت مسکن روستایی از طریق بنیاد مسکن به متقاضیان این طرح تعلق میگیرد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در پایان تأکید کرد :سرپرس��تان دفاتر نمایندگی در بخشها تمام تالش خود را به کار گیرند تا بتوانیم س��همیه
درخواستی برای استان را افزایش و افراد بیشتری را خانهدار کنیم.

نشست هماهنگی ساخت مسکن ویژه محرومین در بخش جعفرآباد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت تأمین مس��کن محرومین با حضور
موسوی -بخش��دار بخش جعفرآباد ،نیک سخن -سرپرست بنیاد مسکن
بخش جعفرآباد ،اعضای ش��ورای اس�لامی و دهیاران بخش جعفرآباد در
بخشداری تشکیل شد.
در ابتدا موس��وی با اش��اره به ارائه تسهیالت کم بهره ساخت مسکن به
محرومین و خانوادههای کمدرآمد ،گفت :براس��اس تفاهمنامه س��ه جانبه
فیمابین س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور ،اس��تانداری قم و بنیاد مسکن
مبلغ  300میلیون ریال کمک بالعوض توس��ط سازمان برنامه و بودجه و
مبلغ  500میلیون ریال تس��هیالت مسکن روستایی از طریق بنیاد مسکن
به متقاضیان این طرح تعلق میگیرد .وی به اس��تقبال مناس��ب از مسکن
محرومین اش��اره و ابراز امیدواری کرد که با تدابیر اندیش��یده ش��ده در س��طح بخش و شهر جعفریه مش��کالت موجود مرتفع شده و با همکاری
شوراهای اسالمی و دهیاران بخش این مهم هر چه سریعتر به نتیجه مورد نظر منتهی شود.
در ادامه نیک سخن گزارشی از روند اجرایی طرح مسکن محرومین و همچنین برنامههای در دست اقدام بنیاد مسکن را ارائه نمود.

نشست شورای اقامه نماز

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای اقامه نماز بهمنظور بررسی
راهکارهای توس��عه و تعمیق گسترش فرهنگ نورانی نماز و برنامهریزی
برای برنامهه��ای این واجب الهی با حضور حجتاالس�لام میرعمادی-
نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن استان ،س��یدزاده -دبیر ستاد اقامه نماز
بنیاد مسکن و سرپرس��تان دفاتر نمایندگی بخشهای مرکزی ،جعفرآباد،
کهک ،خلجستان و سلفچگان در دفتر نماینده ولیفقیه تشکیل شد.
در ابتدا س��یدزاده -دبیر س��تاد اقامه نماز بنیاد مسکن با سپاس از حضور
مدعوین ،گزارشی از فعالیتها و اقدامهای انجام گرفتهاین ستاد را ارائه نمود.

آن چه را نمی دانی مگو بلکه تمام دانسته هایت را بگو -حضرت علی(ع)
60

نشست مشترک بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و امالک استان
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هم اندیش��ی بنیاد مس��کن استان و
ادارهکل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان بهمنظور صدور اسناد مالکیت برای
واحدهای مس��کونی شهری و روستایی ،رفع مشکالت موجود و همکاری
مشترک با حضور مهندس بلدی -مدیرکل و صمدی -سرپرست معاونت
عمران روس��تایی بنیاد مس��کن استان ،س�لامتی -مدیرکل و سجادی-
معاون اداره ثبت اس��ناد و امالک اس��تان و سرپرستان دفاتر نمایندگی در
بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابت��دا مهندس بل��دی با بیان اینکه ،خوش��بختانه تاکنون تعاملهای
مطلوبی با اداره ثبت اس��ناد و امالک در زمینه صدور سند برای واحدهای
ش��هری و روستایی صورت گرفته است گفت :تاکنون تعداد  16000فقره
س��ند برای واحدهای مس��کونی روس��تایی و ش��هرهای زیر  25000نفر
جمعیت با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک صادر شده است.
در ادامه س�لامتی ،برگزاری این نشس��تها را بهمنظور تعامل بیش��تر و برای تسریع در صدور اس��ناد مالکیت بسیار مؤثر دانست و گفت :طبق
بررس��ی از وضعیت فعلی صدور اس��ناد مالکیت روستایی و شهرهای زیر  ۲۵000نفر جمعیت در استان ،اجرای بهتر قانون الحاق موادی به قانون
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن یکی از اولویتهای این اداره میباشد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

س��پس حجتاالس�لام میرعمادی با اش��اره به اهمیت و جایگاه نماز و لزوم توجه جدی به این مهم الهی ،تالش سرپرستان دفاتر نمایندگی در
بخشها را برای توس��عه و ترویج فرهنگ نماز مورد تأکید قرار داد .وی قرار دادن مکان مناس��ب برای نمازخانهها و تجهیز آن را گامی مهم در
زمینه اقامه نماز در بین کارکنان و مراجعین عنوان کرد و گفت :در کنار این اقدام ها ،هسته اصلی و محتوا که همان نماز میباشد باید مورد توجه
سرپرستان دفاتر باشد که در توسعهاین امر باید از تمام ظرفیتها و فرصتها استفاده نمود.
در پایان هر کدام از سرپرستان دفاتر نمایندگی بخشها نظرها و پیشنهادهای خود را در رابطه با توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز ارائه نمودند.

نشست هماهنگی با مدیریت امور شعب بانک مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور خاکس��اری -مدیریت امور
ش��عب بانک مس��کن اس��تان و مهندس بلدی -مدیرکل و معاونین بنیاد
مس��کن اس��تان بهمنظور هماهنگی و پیگیری مس��ائل فیمابین در بنیاد
مسکن تشکیل شد.
در ابتدا مهندس بلدی گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مسکن ارائه نمود و
گفت :تاکنون بانکهای اس��تان بهویژه بانک مسکن همکاری مناسبی با
بنیاد مسکن استان داشتهاند و امیدواریم با تعامل و همکاری بیشتر شاهد
خدمترسانی مطلوبتری به مردم باشیم.
س��پس خاکس��اری با س��پاس از مدیرکل بنیاد مس��کن و همکارانش،
عملک��رد این نهاد را بس��یار خوب ارزیابی کرد و گف��ت :این نهاد انقالبی
رس��الت مهمی در زمینه تأمین مسکن قش��رهای کمدرآمد و مقاومسازی
واحدهای مس��کونی روس��تایی بر عهده دارد که در این زمینه با کمک بانکها توانس��ته تسهیالت ویژهای به متقاضیان پرداخت کند .وی افزود:
بانک مس��کن آمادگی الزم را برای تعامل بیش��تر با این نهاد انقالبی و پرداخت تس��هیالت برای متقاضیان بهویژه روستاییان بهصورت ضمانت
زنجیرهای را دارد.

هر که از برادر خود گناهی بداند و آن را بپوشاند خداوند در روز قیامت گناهان او را
بپوشاند -حضرت محمد(ص)
61
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نشست مشترک مدیرکل بنیاد مسکن با مدیر امور شعب بانک تجارت استان
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حض��ور مهندس بلدی -مدیرکل
و یزدان پناه -معاون پش��تیبانی بنیاد مس��کن استان و شیری -مدیر امور
شعب بانک تجارت اس��تان بهمنظور همکاریهای بیشتر در بنیاد مسکن
استان تشکیل شد.
در این نشس��ت مهن��دس بلدی به تش��ریح فعالیتهای بنیاد مس��کن
پرداخ��ت و گفت :با توجه به همکاری خوب بانکهای عامل در اس��تان ,
بنیاد مس��کن توانسته است خدمات عمرانی مطلوبی در روستاها و شهرها
بی��ش از پیش ارائه نماید .وی افزود :فعالیتهای بانک تجارت برای ارائه
خدمات به جامعه هدف بس��یار ارزشمند اس��ت 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 اقشار آسیبپذیر برداشته شود.
در ادام��ه ش��یری با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن ،نقش این نهاد را در زمینه محرومیتزدای��ی در جامعه مهم تلقی نمود و گفت :بانک
تجارت آمادگی خود را برای همکاری و ارائه هرگونه تسهیالت مناسب برای مقاومسازی مسکن روستایی در زمینه حل مشکل قشرهای کمدرآمد
بهویژه روستاییان اعالم مینماید.

￼اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كردستان
نشست شورای پایگاه بسیج انصارالرسول

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت هفته پدافند غیرعامل و بهمنظور
آمادگی برای رزمایش حفاظت از اماکن دولتی با حضور مهندس قادری-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان و سایر اعضا ،نشس��ت شورای پایگاه بسیج
انصارالرسول بنیاد مسکن استان برگزار شد.
این نشس��ت بهمنظور ایج��اد هماهنگی برای آمادگ��ی جهت رزمایش
حفاظت از اماکن دولتی انجام گرفت.
در ابت��دا مهندس قادری با بیان مطالبی درباره اهمیت و لزوم هماهنگی
آمادگ��ی برای انجام رزمایش حفاظت از اماکن دولتی گفت :کار و فعالیت
در این اداره باید بسیجی وار و برای رضای حق تعالی باشد .وی در ادامه
با بیان سخنانی وظایف هر یک از کارکنان در رزمایش را برای آنان تشریح نمود و همه کارکنان آمادهاین مهم شدند.
س��پس رمضانزاده -مس��ئول بسیج ادارههای استان به همراه گروهی از فرماندهان سپاه اس��تان از واحدهای اداره بازدید و از اقدامهای انجام
شده در حوزه پدافند غیرعامل ،قدردانی نمودند.

نشست هم اندیشی ائمه جماعات شعبات و تقدیر از امام جماعت برتر و فعاالن امر نماز

ب��ه گزارش روابط عمومی ،ب��ا حضور مهندس ق��ادری -مدیرکل بنیاد
مس��کن اس��تان ،حجتاالس�لام فرهادی -قائ��م مقام دفت��ر نمایندگی
ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان و ائمه جماعات ش��عبات بنیاد مسکن،
نشست هماندیشی و تقدیر از امام جماعت برتر و فعاالن امر نماز در بنیاد
مسکن استان تشکیل شد.
إن
در ابتدا مهندس قادری با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) گفتّ :
الصالةُ ،فإن ُقبِلَت ُقبِ َل ما سِ واها (یعنی نخستین
��ب ب ِه ال َعب ُد َّ
حاس ُ
أ َّو َل ما ُی َ

هیچ کاری نزد خدا از نماز محبوبتر نمی باشد -حضرت علی(ع)
62

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور دکتر نصراللهیزاده -رییس
س��ازمان مدیریت و برنامهریزی اس��تان ،مهندس قادری -مدیرکل بنیاد
مسکن استان ،قریشی -مدیرکل بهزیستی و شیخیزاده -مدیرکل کمیته
امداد امام(ره) اس��تان ،برای بررسی وضعیت پیشرفت ساخت تعداد 2000
واحد مسکن محرومین برگزار شد.
در ابتدا مهندس قادری با ارائه گزارشی از وضعیت پیشرفت این واحدها
گفت :امروز س��الگرد تفاهمنامه س��اخت تعداد  2000واحد مسکن محرومین در استان است که در این زمینه تعداد  2500پرونده تشکیل و 2300
واحد معرفی به بانک شده و عقد قرارداد نمودهاند و تاکنون  70درصد پیشرفت داشته است که از این تعداد  493واحد متعلق به خانوارهای تحت
پوشش کمیته امداد امام(ره) و تعداد  318واحد متعلق به خانوارهای تحت پوشش بهزیستی میباشند.
در ادام��ه نصرالله�یزاده با بیان مطالبی گفت :بنیاد مس�کن به خوبی کارها را پیش برده و فعالیتهای بهس�زایی در این
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برگزاری نشست با رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
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چیزى که بنده براى آن حسابرس��ى مى ش��ود نماز اس��ت؛ اگر پذیرفته شد سایر اعمالش هم پذیرفته مى شود) .وی افزود :بنیاد مسکن استان در
امر نماز و امور فرهنگی چه در سطح استان و چه در سطح کشور همیشه جزو استانهای برتر بوده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان درباره اثربخشی فعالیت ائمه جماعات در شعبهها گفت :هدف از تأسیس بنیاد مسکن ،ایجاد سرپناه برای محرومین
میباشد که ما این موضوع را مجدانه پیگیری میکنیم اما متأسفانه در شهرهای غرب استان بهدلیل وجود شبهات شرعی ،روستاییان از دریافت
تس��هیالت مقاومس��ازی مسکن روستایی خودداری مینمایند و این رسالت ائمه جماعات است که با توضیحهای مناسب این شبهه را برای مردم
روستاها تحلیل نموده و توجیه نمایند.
در ادامه حجتاالس�لام فرهادی گفت :پیامبر اکرم(ص) با حضور پر برکت خود جهان هس��تی را معنایی دیگر بخش��ید و مردم مظلوم و آزاده
سراسر جهان را از انوار ملکوتی اسالم و دین رحمت بهره مند ساخت.وی با اشاره به فضیلت و اهمیت نماز جماعت بهویژه در بنیاد مسکن افزود:
پیامبر اکرم(ص) میفرماید :ثواب و پاداش یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فرادی در منزل میباشد.
در ادامه ائمه جماعات به بحث و گفتگو و بیان نقطه نظرها ،دیدگاهها و پیشنهادهای خود در امور فرهنگی و امر نماز ،پرداختند.
س��پس با اهدای لوحی از امام جماعت ش��عبه دهگالن بهعنوان امام جماعت برتر و مدیر ش��عبه کامیاران بهعنوان مدیر برتر درامر نماز و امور
فرهنگی قدردانی بهعمل آمد.

زمینه انجام شده است .وی با اشاره به همکاری خوب بنیاد مسکن ،کمیته امداد ،بهزیستی و راهوشهرسازی جهت ساخت
س�رپناه برای محرومین گفت :هر کجا مش�کلی در ادامه کار تأمین مسکن محرومین پدید آید آن را پیگیری و برای رفع
مشکل تالش خواهم نمود.

سپس قریشی گفت :از تعداد  318واحد که به افراد آسیبدیده اجتماعی تحت پوشش بهزیستی اختصاص داده شده تعداد  283نفر عقد قرارداد
نموده و تعداد  32واحد موفق به بهرهبرداری از واحدهای خود شدهاند.

نشست تخصصی تربیت دینی فرزندان

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت تخصصی تربی��ت دینی فرزندان با
س��خنرانی حجتاالس�لام فرهادی -قائم مقام نماینده ولیفقیه در بنیاد
مسکن استان برگزار شد.
گفتنی اس��ت در تفاهمنامه س��تاد اقامه نماز کشور با بنیاد مسکن برای
برگزاری نشس��ت تخصصی تربیت دینی فرزندان ب��ا رویکرد اقامه نماز،
با حضور کارکنان بنیاد مس��کن اس��تان و رعایت پروتکلهای بهداشتی،
نشست فوق برگزار شد.
حجتاالسالم فرهادی گفت :براساس آیات و روایات اسالمی سرپرست
خانواده اعم از پدر و مادر نس��بت به تربیت دینی فرزندان خود مس��ئولیت

کسی که مشورت نماید درمانده و ناتوان نمی گردد -حضرت علی(ع)
63

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

س��نگینی دارند ،چرا که فرزندان امانت الهی ،نعمت و نش��انههای خدا هستند و پدر و مادر درباره سالمت ،رشد ،تعلیم و تربیت آنان مسئولند .وی
افزود :فطرت کودک ،فطرتی توحیدی و الهی اس��ت و والدین موظف هس��تند زمینه رشد و شکوفایی این فطرت الهی را فراهم ساخته و نگذارند
این ودیعه الهی دچار آفت زدگی شود.

تقدیر از برگزیدگان مسابقههای نماز
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،در مراس��می با حضور مهن��دس قادری-
مدیرکل بنیاد مسکن استان و حجتاالسالم فرهادی -قائم مقام نماینده
ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان از برگزیدگان مسابقههای کتابخوانی با
موضوع نماز قدردانی بهعمل آمد.
گفتنی است این مسابقهها بهدلیل شیوع ویروس کرونا بهصورت مجازی
و در دو قس��مت همس��ران و فرزندان برگزار و در پای��ان از برندگان هر
قسمت قدردانی شد.

نشست شورای پایگاه مقاومت بسیج انصارالرسول

ب��ه گزارش روابط عمومی ،ب��ا حضور مهندس ق��ادری -مدیرکل بنیاد
مس��کن اس��تان و س��ایر اعضا نشس��ت ش��ورای پایگاه مقاومت بس��یج
انصارالرسول بنیاد مسکن استان ،برگزار شد.
در ابت��دا مهندس قادری ب��ا ارائه مطالبی درباره اهمیت بس��یج و لزوم
فعالیت بیش��تر در این حوزه گفت :کار و فعالیت در این اداره باید بسیجی
وار و برای رضای حق تعالی باش��د .وی در ادامه با اشاره به فرمایش امام
خمینی(ره) در این باره افزود :حضرت امام(ره) میفرماید :بسیج آن عنصر
دلسوز است که کشور را متعلق به خود دانسته و آینده آن را وابسته به تالش خود میداند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :مقام معظم رهبری (مدظله العالی) میفرماید :بسیج یعنی نیروی کارآمد کشور برای همه میدانها و به همین
جهت باید تا ظهور منجی عالم بشریت ادامه داشته باشد.
در ادامه گلمرادی -جانش��ین فرمانده پایگاه بس��یج انصارالرسول گفت :بس��یج مولود مبارکی است که در بدو انقالب به فرمان امام(ره) تشکیل
شده است.
گلمرادی ادامه داد :بسیج مأموریتهای زیادی دارد که از آن جمله میتوان به محرومیت زدایی ،کمک به قشرهای آسیبپذیر جامعه و ...اشاره
نمود .وی خاطر نش��ان کرد :باتوجه به رس��الت بنیاد مس��کن که ساخت خانه برای محرومان جامعه است میتوان گفت این نهاد خود شاخهای از
بسیج است.
سپس هر یک از اعضا نظرها و پیشنهادهای خود را بیان نمودند.

دوره آموزش و توانمندسازی کارکنان

به گزارش روابط عمومی ،دوره آموزش و توانمندسازی کارکنان نسبت به معارف نماز با حضور کارکنان بنیاد مسکن استان و سخنرانی ماموستا
ادریس محمودی -امام جماعت بنیاد مسکن استان در زمینه تفاهمنامه ستاد اقامه نماز کشور با بنیاد مسکن برگزار گردید.
در ابتدا ماموس��تا محمودی با بیان مطالبی گفت :یکی از مواردی که خداوند در قرآن کریم به آن اش��اره نموده مس��ئله نماز اس��ت پس باید از
آن محافظت نمود.وی افزود :نماز فریضهای الهی اس��ت که در تمام ادیان آمده اس��ت و انس��ان را از فحشا و منکر باز میدارد و به کارهای نیک
هدایت میکند.
َ
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ُقبِ َل ما سِ واها یعنی :نخستین چیزى كه بنده برای آن حسابرسى مى شود نماز است؛ اگر پذیرفته شد سایر اعمالش هم پذیرفته مى شود.

شخصی که در زندگی معتدل و میانه رو باشد هرگز تهیدست نمی شود -حضرت محمد(ص)
64

نشست بازخوانی زلزله  21آبان  1396سرپلذهاب -کرمانشاه برگزار شد

شماره  | 181آذر 99

به گزارش روابط عمومی ،در این نشس��ت علی بیتاللهی -عضو هیئت علمی و مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه ،مس��کن و
شهرس��ازی ،محمد علیزمانی -مش��اور معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مس��کن کشور و هوشنگ بازوند -استاندار به بحث و گفتگو
پرداختند.
در این نشس��ت هوش��نگ بازوند در رابطه با موضوع تجارب و درس آموزههای زلزله آبان ماه  1396سرپل ذهاب گفت :پس از وقوع این زلزله
که حدود  9شهرستان و حدود  1932روستا را تحت تأثیر قرار داد ،قطعی برق به وجود آمد؛ همچنین در ساعتهای اولیه امکان استفاده از بالگرد
وجود نداشت ،ریزش کوه در دو نقطه در استان اتفاق افتاد و برخی محورها مسدود شد که البته در کمتر از دو ساعت ،محورهای اصلی بازگشایی
ش��دند .وی افزود :اکنون س��رپلذهاب با سه س��ال پیش قابل مقایسه نیس��ت و آثاری از آن زلزله وجود ندارد و شهر جدیدی ساخته شده است.
در این بخش مشارکت مردم از اهمیت ویژهای برخوردار است .نکته دیگر این بود که مردم هیچگاه از امور عادی زندگی خود دست نکشیدند.
اس��تاندار در پایان با اش��اره به تأثیر مثبت حضور مس��ئولین در کنار مردم پس از وقوع زلزله سرپل ذهاب گفت :بازسازی پس از وقوع این زلزله
به خوبی پیش رفت و حدود  131000واحد ساخته و تعمیر شدند که از این تعداد ،حدود  41000واحد ساخته شد و حدود  67000واحد نیز مورد
تعمیر قرار گرفت.
در ادامه محمد علیزمانی در رابطه با چالشهای اسکان موقت و دائم در زلزله  21آبان  1396با بیان مطالبی پرچالشترین موضوع در بازسازی
پس از سانحه را موضوع اسکان موقت دانست و گفت :ساماندهی جامعه آسیبدیده و اسکان موقت ،مرحله میانی بین اسکان اضطراری و اسکان
دائم است .وی در ادامه به ارائه گزارش ارزیابی خسارت پرداخت و از ارزیابی نیازها بهعنوان مهمترین چالش اسکان موقت یاد کرد.
مشاور معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور ،مدیریت منابع شامل بررسی ظرفیت و امکانات آسیبدیدگان ،منابع مردمی
و منابع دولتی ،ش��یوه کمکرس��انی در مناطق شهری و روستایی ،تکنولوژی س��اخت در مناطق شهری و روستایی و برنامهریزی اجرا در مناطق
شهری و روستایی را از دیگر چالشهای اسکان موقت برشمرد و ابعاد هر یک را به تفصیل مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
علی زمانی در پایان افزود :رویکرد جامعهمحور و به تبع آن رس��یدگی به همه خانوارهای آس��یبدیده اعم از مالکین ،مس��تأجرین و ...در حوزه
امدادهای اولیه وظیفه همه دولتهاست ،اما دادن وعدههای بدون پشتوانه و برنامه در شرایط خاص پس از سانحه مبنی بر تحویل زمین و ساخت
خانه ،موجبات آشفتگی در جامعه آسیبدیده را فراهم میآورد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

￼اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كرمانشاه

قرعه کشی مرحله اول طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان اسالمآباد غرب انجام شد

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حض��ور نماینده
فرماندار ،رئیس اداره راهوشهرسازی ،حراست فرمانداری،
محمدی منش -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان اسالمآباد
غرب و تعدادی از متقاضیان قرعه کشی مرحله اول طرح
اقدام ملی مسکن در این شهرستان انجام شد.
در این نشست محمدی منش با توجه به سهمیه ابالغی
طرح اقدام ملی برای ش��هر اسالم آباد ،به انجام مقدمات
اج��رای این طرح پ��س از ثبت نام متقاضیان در س��امانه
جامع طرح ش��امل پاالیش متقاضی��ان ،تأمین زمین و....
اشاره کرد و گفت :خوشبختانه با پیگیریهای انجام گرفته
برای همش��هریان ،این پروژه در حال حاضر در مرحله صدور پروانه میباش��د .وی افزود :مراسم قرعه کشی برای تعداد  453متقاضی طرح اقدام
مسکن ملی برگزار و پس از اولویت بندی با فرآیند قرعه کشی برای بقیه واحدها تعیین تکلیف خواهد شد.

کیفر سه گناه به قیامت نمیماند -1 :عاق پدر و مادر  -2ظلم و تجاوز به مردم
 -3ناسپاسی در مقابل احسان و نیکی -امام علی(ع)
65

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

￼اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كهگیلویه و بویراحمد
بازدید از روند اجرای طرح هادی و بررسی موانع و مشکالت روستاها
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،دکتر جنت��ی -مدیرکل و مهندس
امیدوار -معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان ،مهندس
فتاحیپور -مدیر بانک ماشینآالت بنیاد مسکن استان ،دهیاران
و شوراهای روس��تاهای هدف در شهرستانهای دنا و بویراحمد
از روند اجرای طرح هادی و بررس��ی موانع و مش��کالت در این
روستاها در حوزه سادات محمودی در شهرستان دنا و حسینآباد
دشتروم و بردخیاری در شهرستان بویراحمد بازدید نمودند.
دکت��ر جنتی گف��ت :تهیه و اج��رای طرح هادی روس��تایی با
هدف س��اماندهی ،اصالح بافتهای موجود در روستاها و شیوه
استفاده از زمینها برای عملکردهای مختلف از جمله مسکونی،
ساماندهی تأسیسات ،تجهیزات عمومی روستا و ...شامل اصالح و بازگشایی معابر ،جدول گذاری ،آسفالت و سنگ فرش معابر ،ساخت سیل بند و
آمادهسازی اراضی پیشبینی شده ،بنابراین برای گسترش روستا از جمله اقدامهای مؤثر در توسعه و عمران زیربنایی روستا و کاهش مهاجرت به
شهرها با حمایت دولت توسط بنیاد مسکن و با مشارکت دهیاران ،شوراها و همچنین همکاری و مشارکت خود مردم اجرا میشود .وی در ادامه
افزود :تاکنون اقدامهای خوبی در زمینه تهیه و اجرای طرح هادی در روس��تاهای اس��تان صورت گرفته که از ابتدا تاکنون در تعداد  703روستای
زیر  20خانوار و باالی  20خانوار تهیه طرح هادی صورت گرفته و از این تعداد در  450روستا نیز طرح هادی اجرا شده است.

نشست ویدئوکنفرانس پدافند غیرعامل

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ویدئوکنفرانس��ی پدافند غیرعامل با
حضور دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و س��ایر اعضا در بنیاد
مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا راهکارهای الزم توس��ط کارشناسان مجرب کشوری بهصورت
ویدئوکنفرانسی ارائه گردید.
در ادام��ه دکتر جنتی با بی��ان مطالبی گفت :پدافند غیرعامل دفاع بدون
سالحی است که برای ایجاد و حفظ امنیت و مصون ماندن از تهدیدهای
احتمالی با آموزش و آگاهس��ازی مردم توس��ط مس��ئولین باعث کاهش
بس��یاری از آس��یبهای احتمال��ی میگردد تا موجب س��هولت در اجرای
سیاس��تهای شورای پدافند غیرعامل در استان ش��ود.وی افزود :با توجه
به کوهس��تانی و زلزله خیز بودن استان باید با برنامهریزی الزم نسبت به
آگاهس��ازی مردم در مقابل تهدیدها و ش��رایط سخت و حساس با همکاری سایر نهادهای مرتبط تالش کرد و یک قدم جلوتر از حوادث احتمالی
حرکت نمود همچنین با پیشبینیهای قبل از وقوع حادثه و اقدامهای به موقع از زیرساختها و سایر منابع در استان حفظ و حراست نمود.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان نقش کارگروه تخصصی در ش��ورای پدافند غیرعامل در استان را تأثیرگذار توصیف نمود و گفت :گارگروه پدافند
غیرعامل در اس��تان باید با برنامهریزی مناس��ب و آسیبشناسی الزم نسبت به آموزشهای علمی به مردم برای مقابله به موقع با تهدیدها اقدام
نماید چرا که مشارکت و همراهی مردم در خیلی از شرایط حساس ،کشور را از بحرانها و مشکالت پیش رو نجات داده پس الزم است مسئولین
در بحث پدافند غیرعامل نیز به درستی از ظرفیت مردمی بهره کافی را ببرند.

کسی که بر کارش توکل مینماید (نه بر خدای تعالی) نابود میشود -امام صادق(ع)
66
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترک س��تاد اقامه نم��از بنیاد
مسکن اس��تان با حضور حجتاالسالم قاسمی -رئیس ستاد اقامه نماز و
حجتاالسالم سیدمحمد محمودی راد -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه
و دبیر ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان با موضوع هر چه بهتر اجرا شدن
برنامهها و مصوبههای سال  1399در زمینه ترویج و فرهنگ اقامه نماز در
ستاد اقامه نماز استان برگزار شد.
در ابتدا حجتاالس�لام محمودی راد با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد
مسکن با موضوع ترویج و فرهنگ نماز ویژه کارکنان و خانواده همکاران
در بنیاد مسکن استان گفت :نماز نه تنها قرب و نزدیکی به خداوند را برای
انس��ان به ارمغان میآورد بلکه تأثیرهای آن در زندگی فردی و اجتماعی
انس��ان نیز بیشمار است که خوش��بختانه تاکنون در این نهاد انقالبی در
زمینه توس��عه و ترویج فرهنگ نماز بین کارکنان و خانوادهها با همکاری س��تاد اقامه نماز بنیاد مس��کن کشور و استان گامهای مطلوبی برداشته
شده است.
در ادامه حجتاالس�لام قاس��می با ابراز رضایتمندی از عملکرد بنیاد مس��کن بهعنوان یک نهاد انقالبی در تمام زمینهها با موضوعهای محوله
برای خدمترسانی به محرومین بهویژه روستانشینان و همچنین اقدامهای خوب این نهاد در سطح کشور و استان برای اجرایی شدن مصوبهها و
برنامههای ستاد اقامه نماز با موضوع ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز با اشاره به برپایی نماز جماعت در ادارهها با رعایت پروتکلهای بهداشتی
گفت :ترویج فرهنگ نماز یکی از مباحثی است که تحقق آن نیازمند تالش و احساس مسئولیت همگانی میباشد .وی افزود :حضور مدیران در
نماز جماعت و تأکید بیشتر آنها برای حضور کارکنان میتواند باعث رونق بخشیدن و حضور گسترده کارکنان در صفهای نماز جماعت باشد.
رئیس ستاد اقامه نماز استان همچنین گفت :ترویج فرهنگ نماز در بین کارکنان ،موجب اشاعه فرهنگ نمازخوانی و درک عمیق تر از مفاهیم
نماز است و باید ادای نماز طوری باشد که در زندگی و اعمال افراد تأثیر بگذارد.
در پای��ان ب��رای تکمیل و اجرایی ش��دن مصوبههای ترویج فرهنگ نماز با موضوعهای مختلف در س��ال جاری بح��ث و تبادلنظر نمودند و
راهکارهای الزم ارائه گردید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست ستاد اقامه نماز

￼اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گلستان
بازدید از زلزلهزدگان

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بنیاد مس��کن اس��تان گلس��تان،
حجتاالسالموالمس��لمین رضایی ،حجتاالسالم ش��هرابی -دبیر
شورای فرهنگی و رئیس ستاد عالی اقامه نماز بنیاد مسکن کشور و
مهندس حس��ینی -مدیرکل بنیاد مسکن استان از روستای زلزلهزده
قورچای شهرستان رامیان بازدید کردند.
حجتاالسالموالمس��لمین رضایی با حضور در چادرهای اس��کان
مردم در روس��تای زلزلهزده قورچای که کانون زلزله  5/1ریش��تری
ب��ود ضمن دلجویی ،از حمایت همهجانبه بنیاد مس��کن در س��اخت
س��ریع خانههای آس��یبدیده خبر داد .وی بنیاد مسکن استان را در
بازس��ازیها در سطح کشور پیش��تاز و همکاران بنیاد مسکن استان
را در جبران خس��ارتها متعهد دانس��ت و ابراز امیدواری کرد هر چه زودتر خانههای مردم س��اخته تا برگ موفقیتی دیگر در کارنامه بنیاد مسکن
استان ثبت شود.

جوانمردی ندارد کسی که عقل ندارد -امام موسی کاظم(ع)
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بازدید نماینده ولیفقیه در استان از روستاهای زلزلهزده شهرستان رامیان
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به گزارش روابط عمومی ،حجتاالس�لام لیوان��ی -نماینده ویژهآیتا...
نورمفی��دی -نماین��ده ولیفقی��ه در اس��تان ،کوهس��اری -نماینده مردم
شهرستان رامیان در مجلس شورای اسالمی و مهندس حسینی -مدیرکل
بنیاد مس��کن استان از روستاهای زلزلهزده رضی ،کشکک ،قورچای ،ویرو
و الهادی بازدید کردند.
در ابتدا حجتاالسالم لیوانی در این بازدیدها از تالشهای بنیاد مسکن
قدردانی و بر کمک همهجانبه بنیاد مسکن به خسارت دیدگان تأکید کرد.
س��پس کوهس��اری با قدردانی از تالشهای بنیاد مس��کن بهویژه آغاز
عملیات بازسازی واحدهای مسکونی ،این اقدام را موجب امیدواری مردم
و رضایتمندی آنان دانست و از مردم خواست تا از این فرصت جهت استفاده از امکانات بنیاد مسکن برای مقاومسازی خانههای خود استفاده کنند.
در پایان مهندس حس��ینی در بازدید از واحدهای مس��کونی خشتی و گلی خس��ارت دیده از زلزله ،بر کمک به مردم برای بازسازی این واحدها
تأکید و مقاومس��ازی واحدهای مس��کونی غیرمقاوم را برای جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار جانی و مالی یک ضرورت دانس��ت و آمادگی بنیاد
مس��کن اس��تان را برای بازسازی کلیه واحدهای مسکونی خسارت دیده از زلزله و همچنین ساخت واحدهای مسکونی برای جوانان و مستأجران
اعالم نمود.

تجلیل از دست اندرکاران ستاد بازسازی مناطق سیلزده شهرستان گنبدکاووس

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م تجلیل از دس��ت اندرکاران سیل ۹۸
شهرستان گنبدکاووس با حضور مسئوالن استانی و مدیرکل بنیاد مسکن
استان خراسانرضوی در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در این مراس��م غراوی -معاون عمرانی اس��تانداری اقدامهای فداکارانه
قوای مس��لح ،گروههای جهادی ،بسیج ،بانکها و دستگاههای اجرایی در
زمان سیل و هنگام بازسازی را شایسته قدردانی دانست.
در ادامه مهندس حس��ینی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با اشاره به
خسارت سیل به تعداد  ۲۲۴۰۰واحد مسکونی در استان گفت :دولت برای
جبران خسارت سیل مبلغ  ۸۱۵0میلیارد ریال به استان گلستان تخصیص داد.
سپس عبدالقدیر کریمی -فرماندار ویژه شهرستان گنبدکاووس نیز گفت :سیل سال  ۹۸به تعداد  ۵۷۲۲واحد مسکونی شهرستان خسارت وارد
آورد که تاکنون  100درصد واحدهای تعمیراتی تکمیل و  ۹۵درصد واحدهای احداثی س��اخته ش��ده و باقیمانده واحدهای مس��کونی در تقیآباد
شهرستان گنبدکاووس در حال ساخت است.

استان گلستان پیشتاز در بازسازی مناطق سیلزده کشور

به گزارش روابط عمومی ،مهندس حس��ینی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان با یادآوری بازسازی  7423خانه برای سیل زدگان در  ۷۴۷روستای
این استان گفت :دولت برای ساخت خانههای سیل زدگان استان عالوه بر پرداخت کمک بالعوض 5900 ،میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت
هزینه کرد.
مهندس س��یدمحمد حس��ینی افزود :برای تعمیر  ۱۴645خانه س��یلزده اس��تان نیز اقدام جهادی صورت گرفت بطوری که طی  ۶ماه پس از
فروکش کردن س��یالب ،پایان آن بهطور رسمی اعالم ش��د .وی با بیان اینکه مطابق گزارش بنیاد مسکن استان در بازسازی مناطق آسیبدیده
از س��یل س��ال  98در بین  ۲۲استان درگیر این حادثه قهری رتبه نخست کشور را کسب کرد ،گفت :این موفقیت حاصل تالش و همراهی مردم
س��یلزده ،دهیاران ،ش��هرداران ،نیروهای مس��لح ،بانکها و کارشناسان بنیاد مسکن با همکاری اس��تانهای معین و مشخص ًا خراسانرضوی و
گیالن است.
س��پس میرمحمد غراوی -معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری گفت :مراسم پایان تعمیر و بازسازی خانههای خسارت دیده از سیل سال

ایمان ،عقیده قلبی ،گفتار به زبان و عمل با اندامست -حضرت محمد(ع)
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 98بهطور متمرکز در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.
در ادامه هادی حقشناس -استاندار نیز با اشاره به خسارت  ۴۸000میلیارد ریالی سیل سال  98به بخشهای مختلف استان گفت :تعمیر یا بازسازی
تعداد  ۲۸000خانه سیلزده استان اعم از تخریبی کامل یا آسیبدیده با پرداخت کمک بالعوض و وام ارزان قیمت توسط دولت پایان یافت.
هادی حقش��ناس افزود :عالوه بر پایان تعمیر و بازس��ازی خانهها و معابر ش��هری خس��ارت دیده از س��یل ،نزدیک به  ۲۰۰کیلومتر مس��یر
رودخانههای بحرانی و منتهی به دریای خزر و خلیج گرگان الیروبی شده و دریچههای سد وشمگیر شهرستان آق قال نیز بعد از سی سال انتظار؛
تعمیر و مورد بهره برداری مجدد قرار گرفت.

مراسم تودیع و معارفه مدیر بنیاد مسکن شهرستان علیآباد کتول
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،مراس��م تودیع و معارفه ب��ا حضور مهندس
سوخته سرایی -فرماندار شهرستان ،معاونین و مشاور اجرایی بنیاد مسکن
و مدیران پیشین و جدید بنیاد مسکن شهرستان علیآباد کتول برگزار شد.
در ابتدا مهندس حس��ینی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان در سخنانی با
اشاره به جمعیت روستایی استان و شهرستان ،رتبه برخورداری شهرستان
از خدمات بنیاد مس��کن را به نس��بت استان خوب ارزیابی کرد و با سپاس
از تالشه��ای همکاران بنیاد مس��کن ابراز امیدواری ک��رد که با تالش
و کوش��ش بیش��تر مدیر و همکاران شهرس��تان ،حمایت و مساعدتهای
مجموعه فرمانداری شهرستان ،ش��اهد برخورداری بیش از پیش مردم از
خدمات بنیاد مسکن باشیم.
مهندس حسینی با سپاس از تالشهای مهندس جعفری در طول دوران تصدیش در مدیریت بنیاد مسکن شهرستان علیآباد کتول ،برای مهندس
اسالمی -سرپرست جدید بنیاد مسکن شهرستان جهت تحقق اهداف و برنامههای بنیاد مسکن استان در این شهرستان آرزوی موفقیت کرد.
سپس مهندس سوخته سرایی نیز بنیاد مسکن را مجموعهای خدمات رسان با تعهد و تخصص خاص دانست که خدمات آن
برای همه در همه جا مشهود و قابل لمس است .وی با سپاس از تالشهای مهندس جعفری و همکارانشان در طول دوران تصدیش ،برای
مهندس اسالمی آرزوی موفقیت کرد و بر حمایت همهجانبه مجموعه فرمانداری از بنیاد مسکن برای ارائه خدمات به مردم تأکید کرد.
در پایان این مراس��م با اهدای لوح از تالشهای مهندس حمیدرضا جعفری قدردانی و در حکمی مهندس عبدالرحیم عزاالس�لامی بهعنوان
سرپرست جدید بنیاد مسکن شهرستان علیآباد کتول منصوب شد.

روستاهای هدف گردشگری و دارای بافت باارزش ،ویترین استان هستند

به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس حس��ینی -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان تغییر چهره روستاهای در مسیر گذر زائران امام رضا(ع) را خواستار
شد و گفت :روس��تاهای هدف گردشگری و دارای بافت باارزش ،ویترین
روس��تاهای استان هس��تند و جا دارد فعالیتها و طرحهای بنیاد مسکن در
این روستاها بیشتر مشهود باشند.
مهندس س��یدمحمد حسینی در نشست هماهنگی و برنامهریزی اجرای
پروژههای ش��اخص در روس��تاهای هدف گردش��گری و باف��ت با ارزش
تاریخی و فرهنگی با قدردانی از فعالیتهای صورت گرفته در این زمینه گفت :داشتن بانک اطالعات از روستاهای زنده ،دارای جاذبه و بافت را
الزمه تحقق اهداف بنیاد مسکن در این بخش دانست که با برنامهریزی و دقت در انتخاب روستاهای خاص دارای جذابیت میتوان تعداد زیادی
از روس��تاهای اس��تان را با رویکرد هدف گردشگری و شاخص تعریف کرد .وی نوع و شیوه اجرای طرحهای بنیاد مسکن در روستاهای هدف را
مهم دانس��ت و افزود :تهیه و اجرای طرح اجرایی خوب میتواند کمک بس��یار زیادی برای ایجاد جذابیت در روستاها کند که میتوان با کمترین
هزینه بیشترین جذابیت را ایجاد کرد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در ادامه با تشریح رویکردهای جدید بنیاد مسکن استان در زمینه شناسایی و اجرای طرح با رویکرد گردشگری و

فرمانبرداری از فرمانروایان دادگر ،مایه رسیدن به عزت کامل است -امام موسی کاظم(ع)
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حفظ بافت باارزش ،دستور تشکیل کمیتهای اجرایی برای شناسایی روستاها و برنامهریزی برای تهیه و اجرای طرحهای بنیاد مسکن متشکل از
معاونتهای این نهاد ،روابط عمومی و مدیران شعب بنیاد مسکن را صادر کرد و آن را پشتوانه اجرای این طرح دانست.
تالش برای فرهنگس��ازی و الگوس��ازی مسکن روس��تایی در روستاهای هدف ،حساسیت متولیان روس��تاها برای نگهداری پروژه ها ،اجرای
پروژهها با اس��تفاده از مصالح بومی ،تس��ریع در اجرای پروژههای تعریف شده طرح هر شهرستان یک روستای محروم ،تسریع در اجرای عملیات
اجرایی در  ۱۰روستای تعیین شده برای اجرای پروژهها با رویکرد گردشگری و شاخص از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

￼اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گیالن
مراسم واگذاری زمین و آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،مراس��م واگذاری زمین و آغاز عملیات اجرایی
طرح اقدام ملی مس��کن اس��تان با حضور دکتر زارع -اس��تاندار ،مهندس
اکب��ری مق��دم -معاون هماهنگ��ی امور عمران��ی اس��تانداری ،مهندس
اکب��رزاده -مدی��رکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس پ��درام -مدیرکل
راهوشهرس��ازی استان و گروهی از مدیرانکل و کارشناسان دستگاههای
اجرایی در استانداری برگزار شد.
در ابت��دا مهندس اکبرزاده با بیان مطالبی گفت :در زمینه اجرایی نمودن
طرح ابالغی اقدام ملی مس��کن در سطح اس��تان در سال جاری از سوی
اداره کل راهوشهرسازی استان ،اراضی مربوط به طرح موصوف با ظرفیت
تعداد  1670واحد مسکونی در  9شهر برنامهریزی شده و در مراحل فرآیند ثبت نام متقاضیان در سامانه اقدام ملی انجام و متقاضی واجد شرایط
پاالیش گردیده اس��ت .وی با تأکید براینکه طرح اقدام ملی در ش��هرهای بندر انزلی ،رش��ت ،تولم ش��هر ،سیاهکل ،شفت ،صومعه سرا ،کیاشهر،
رودسر ،لنگرود و ماسال برنامهریزی شده است ،افزود :هنوز ظرفیت خالی در این شهرها باقی مانده است.
در ادامه دکتر زارع با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده در استان از نخستین روزهای تبیین اقدام ملی مسکن افزود :برنامهریزیهای خوبی
انجام شده که شاهد اقدامهای خوب ادارهکل راهوشهرسازی استان و مشارکت فعاالنه بنیاد مسکن در زمینه اجرای این طرح در استان بودیم.
در پایان این مراسم قرارداد واگذاری زمین پروژههای  ۶۰۴واحدی طرح اقدام ملی شهرستان رشت و  60واحدی شهر لنگرود امضا و تبادل شد.

بازدید دکتر زارع از روند اجرای پروژه زورخانه امام علی(ع) شهرستان رشت

به گزارش روابط عمومی ،دکتر ارسالن زارع -استاندار ،مهندس اکبری
مقدم -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ،مدیرانکل بنیاد مسکن
و ورزش و جوانان استان و فرماندار شهرستان رشت از روند اجرای پروژه
زورخانه امام علی(ع) این شهرستان بازدید نمودند.
در ابتدا مهندس اکبرزاده با ارائه گزارشی از اجرای پروژه گفت :عملیات
اجرایی س��الن بین المللی ورزشهای باس��تانی و زورخانهای امام علی(ع)
شهرس��تان رش��ت با اس��تفاده از الگوی معماری سنتی اس��تان و ورزش
باستانی با برآورد اولیه  160میلیارد ریال آغاز شد.
در ادامه دکتر زارع با اش��اره به پیشینه درخش��ان استان در ورزشهای
باستانی و زورخانهای و پیشرو بودن استان در این بخش گفت :ثمرههای
این ورزش نه تنها در حوزه آمادگی و بهداشت جسمانی ،بلکه به لحاظ روانی و اجتماعی ،ارتقاء سطح اخالقیات ،منش و خلق و خوی پهلوانی در
جامعه تأثیرگذار است .وی به افزایش شمار جوانان عالقمند به ورزشهای باستانی در استان در سالهای اخیر و نبود زورخانهای با استانداردهای
پذیرفته شده در استان اشاره کرد و افزود :از اینرو ساخت زورخانه و مجموعهای استاندارد ،در مرکز استان ضرورت داشت که طبق مذاکرههایی
با معاون رییس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه ،تأمین اعتبار برای اجرای این پروژه در مدت کوتاهی صورت گرفت.

هر کار خوبی صدقه است -حضرت محمد(ص)
70

نشست ستاد استانی ساخت تعداد  2000واحد مسکن محرومین
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ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان در نشست س��تاد استانی ابالغ تفاهمنامه ساخت تعداد  2000واحد
مس��کونی ویژه محرومین که با حضور دکتر زارع -اس��تاندار و گروهی از
مدیرانکل دستگاهها در اس��تانداری برگزار شد گفت :سه دستگاه کمیته
امداد ،بهزیس��تی و بانکهای عامل در س��اخت مس��کن محرومان نقش
ویژهای دارند.
مهندس اکبرزاده با بیان اینکه تعداد  4000نفر در  ۱۶شهرس��تان برای
دریافت مس��کن محرومان شناسایی ش��دند ،افزود :به ازای هر واحد ۵0۰
میلیون ریال تس��هیالت تا سقف  ۵درصد تعلق میگیرد که تاکنون ۱۰۰
درصد تس��هیالت ابالغ شده و  ۶0۰میلیارد ریال کمک بالعوض مسکن
محرومان ،بهطور کامل تخصیص یافته اس��ت .وی با اش��اره بهاینکه تعداد  15000واحد مس��کونی مددجویان نهاده��ای حمایتی در طرح ویژه
مقاومسازی وجود دارند ،گفت :اولویت ما در ساخت این مسکنها ،افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ،سپس جامعه بدون مسکن و پس
از آن افراد دارای مسکن نامناسب هستند.
س��پس دکتر زارع گفت :یکی از تأکیدهای بنیانگذار کبیر انقالب و نیز رهبری معظم به دولتها و خدمتگزاران مردم ،همواره رس��یدگی و توجه
به محرومان بوده که در چهار دهه از عمر با برکت نظام جمهوری اسالمی ،اقدامهای مؤثری صورت گرفته و این نگاه همواره مورد توجه دولت
تدبیر و امید بوده و اس��تمرار دارد .وی تأمین مس��کن را از مهمترین و اصلیترین نیازهای مردم عنوان و با اش��اره به نگاه مترقی قانون اساس��ی
کشورمان در این مورد ،افزود :شرایط امروز کشور بهویژه برای قشرهای کمدرآمد ،آسیبپذیر و نیز آن دسته که در سازههای غیرمطمئن ساکن
هستند ،تنگناهایی را ایجاد کرده که نیازمند حمایت ویژه هستند.
اس��تاندار با اش��اره به تأمین تعداد  2000واحد مس��کونی ویژه محرومان ابراز امیدواری کرد که با اقدامهای مؤثر ،اهتمام جدی و پیگیریهای
مضاعف دستگاههای اجرایی مرتبط و بانکهای عامل بهویژه صدور پروانه ساخت ،مجوز انشعابات و تسهیالت شاهد بهره برداری از این واحدها
تا پایان سال  99باشیم.
دکتر زارع در پایان از تالشهای مجموعه مدیران و کارکنان بنیاد مس��کن اس��تان در سیل استان گلستان و نیز حضور در مناطق سیلزدهاین
استان قدردانی کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اس��تاندار با س��پاس از تالشهای بنیاد مسکن استان گفت :پروژه یاد شده تاکنون از لحاظ فنی و اجرا ،بهخوبی پیش رفته و در زمره پروژههای
مناسب این حوزه در کشور به شمار میآید.

بررسی مشکالت روستاهای سی دشت ،ذکابر و دشت رز

ب��ه گزارش روابط عمومی ،دکتر مهرداد گودرزوند چگینی -نماینده مردم
شهرستان رودبار در مجلس شورای اسالمی ،دکتر هوشنگ عباسقلیزاده-
فرماندار ،دکتر هادی بشری -دادستان شهرستان رودبار ،مهندس رهبری-
سرپرست بنیاد مس��کن و گروهی از مدیران ادارههای شهرستان رودبار ،از
روستاهای سی دشت ،ذکابر و دشت رز این شهرستان بازدید و ضمن دیدار
با اهالی از نزدیک به بررسی مشکالت روستاها پرداختند.
در این بازدید دکتر گودرزوند چگینی با س��پاس از نهادهای خدمت رس��ان
بهویژه بنیاد مسکن در اجرای پروژههای عمرانی هدف از این بازدیدها را دیدار
با مردم و بررسی مشکالت روستاییان اعالم نمود .وی گفت :محرومیتزدایی
و بررسی دغدغه مردم روستا ،وظیفه همگان است و همه دستگاههای اجرایی باید برای حل مشکالت روستاییان همدل و همگام باشند.
در پایان مهندس رهبری گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن در روستاهای شهرستان را ارائه نمود.

خوشخویی از دین است و روزی را زیاد میگرداند -امام صادق(ع)
71

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

حضور نماینده مجلس شورای اسالمی در امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی

به گزارش روابط عمومی ،مهندس کوچکینژاد -نماینده مردم شهرستان
لنگرود در مجلس شورای اسالمی با حضور در دفتر سرپرست امور اجرایی
و ماشینآالت عمرانی با سرپرست و کارکنان این امور دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار مهندس مهدی عفتی -سرپرست امور اجرایی و ماشینآالت
عمرانی گزارش اهم فعالیتهای مرتبط و برنامههای این حوزه در س��طح
استان را ارائه نمود.
در ادام��ه مهندس کوچکینژاد ضمن بازدید با سرپرس��ت امور اجرایی و
دیدار با کارکنان این امور از تالشهای بنیاد مسکن قدردانی نمود.
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نشست با نماینده مجلس شورای اسالمی

به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهن��دس کوچکینژاد-
نماینده مردم شهرس��تان رش��ت در مجلس شورای اس�لامی و مهندس
اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس اکبرزاده با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مسکن گفت:
این نهاد آمادگی کامل برای خدمترس��انی به روس��تاییان را دارد کهاین
مستلزم تعامل مسئولین محلی و دستگاههای اجرایی خواهد بود.
در ادام��ه مهن��دس کوچکینژاد از اقدامهای بنیاد مس��کن در س��طح
شهرس��تان قدردانی و نقش بنیاد مس��کن را بهعنوان ی��ک نهاد انقالبی
بهمنظور محرومیتزدایی در جامعه بسیار مؤثر دانست.

بازدید فرماندار از پروژه آسفالت مقدم محله

به گزارش روابط عمومی ،مهندس مظفری -فرماندار و مهندس مرتضی
آفتابی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان رضوانش��هر ،مهن��دس صیادی-
بخشدار پره سر ،دهیار و شورای اسالمی از اجرای آسفالت معابر روستای
مقدم محلهاین شهرستان بازدید نمودند.
در ابت��دا مهندس آفتابی با بیان حجم عملیات انجام ش��ده گفت :اعتبار
پروژه از ردیف قیر رایگان به مس��احت  3300مترمربع با اعتباری به مبلغ
 32میلیارد ریال توسط بنیاد مسکن شهرستان اجرا شد.
در ادامه مهندس مظفری با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن در زمینه
اجرای طرح هادی ،خواستار مشارکت مردم در تمام امور عمرانی شد .وی
در پایان بنیاد مسکن را جزو برجستهترین نهادهای خدمت رسان به روستاییان برشمرد.

مسابقه نقاشی

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت فرا رس��یدن آغاز امامت حضرت مهدی (عج) مس��ابقه نقاشی ویژه فرزندان کارکنان بنیاد مسکن استان
با موضوع مهدویت با شرکت  23نفر از فرزندان بهصورت مجازی برگزار شد که پس از بررسی به نفرات برتر هدیه و لوح تقدیر اهدا گردید.

آدمیزاد پیر میشود در حالی که دو خوی او جوان میگردد :حرص و آز -حضرت محمد(ص)
72

بنیاد مسکن شهرستان گفت :بنیاد مسکن یکی از نهادهای خدمتگزار و پرتالش در عرصههای روستایی است.

دیدار با امامجمعه شهرستان رودسر
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به گزارش روابط عمومی ،سرهنگ رحمانی -فرمانده عملیات و فرودگاهی
هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران ،مهندس محسنی -فرماندار ،سرهنگ
جانباز -فرمانده سپاه و مهندس عفتی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان فومن از
پروژه ساخت پل روستای حسینکوه بازدید نمودند.
در ابتدای این بازدید مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان با ارائه گزارشی گفت:
عملیات س��اخت پل بتنی روس��تای حسینکوه شهرس��تان فومن با همکاری
مش��ترک بنیاد مسکن شهرس��تان و هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران
با هدف محرومیتزدایی مناطق روس��تایی به طول  ۱۰متر و عرض  ۵متر با
اعتباری بیش از  ۲میلیارد ریال در حال اجرا میباشد.
سپس فرماندار شهرستان با قدردانی از عملکرد مناسب و مؤثر بنیاد مسکن برای محرومیتزدایی و بهبود وضعیت روستاها ،گفت :فعالیت این
نهاد در آبادانی و توسعه روستاها چشمگیر است.
در ادامه فرمانده عملیات و فرودگاهی هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران با قدردانی از خدمات ارائه ش�ده توسط

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بنیاد مسکن یکی از نهادهای خدمتگزار و پرتالش در عرصههای روستایی است

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس علیرضا بیگی -سرپرس��ت بنیاد
مسکن شهرستان رودسر با حجتاالسالموالمسلمین روحانی -امامجمعه
شهرستان رودسر دیدار ،گفتگو نمود.
در ابتدا مهندس بیگی در گزارش��ی عملکرد بنیاد مس��کن شهرستان را
ارائه داد .وی در ادامه با بیان مطالبی در مورد خدماترسانی بنیاد مسکن
ابراز امیدواری نمود که حمایت مس��ئولین شهرستان ،ائمه جمعه ،فرماندار
و نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی همچون گذشته ادامه یابد و
گامهای مؤثری برای جذب اعتبارهای عمرانی برداشته شود.
در ادامه حجتاالسالموالمس��لمین روحانی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد
مسکن شهرستان ،تأسیس این نهاد را از جمله برکتهای رهبر فرزانه انقالب دانست که در کارنامه خود خدمات زیادی را در روستاها به ثبت رسانده است.

کسب رتبه برتر شهرستان فومن در اجرای تفاهمنامه صدور اسناد مالکیت موقوفات
به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی تفاهمنامه صدور اس��ناد
مالکی��ت موقوفات با حضور حجتاالس�لام زارع -ریی��س اداره اوقاف و
امور خیریه و مهندس عفتی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان فومن در بنیاد
مسکن برگزار شد.
در این نشس��ت تعداد  ۹جلد سند مس��اجد ،بقعه متبرکه و موقوفات که
در اقدام مش��ترک توس��ط بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد شهرستان منجر
به صدور س��ند شده بود ،به مهندس عفتی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
فومن تحویل گردید.
سپس حجتاالسلام زارع از تعامل و مساعدت بنیاد مسکن

در زمینه اخذ س�ند مالکیت موقوفات شهرستان قدردانی نمود و فعالیتهای ارزنده بنیاد مسکن را از ثمرههای انقالب
اسلامی و امام(ره) توصیف کرد و گفت :درس�ال  99شهرستان فومن رتبه اول بیش�ترین تثبیت مالکیت و صدور امالک
موقوفات را در استان کسب نموده است.

گناه نکردن ،آسانتر از توبه نمودن است -حضرت علی(ع)
73

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مسابقه هفته وحدت

به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت فرا رسیدن میالد باسعادت حضرت
محمد(ص) و هفته وحدت ،مسابقهای با عنوان هفته وحدت ویژه کارکنان
بنیاد مسکن استان با شرکت  74نفر از همکاران بهصورت مجازی برگزار
ش��د که پس از بررسی و قرعه کش��ی به برندگان :سیدضیاء نبوی ،بهروز
رضوانی ،رس��ول رحمانی ،قربانعلی جهانسیر و رسول امیدپور هدیه و لوح
تقدیر اهدا شد.
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نشست بررسی اجرای طرح ساخت مسکن محرومین

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی اجرای طرح ساخت مسکن
محرومین در شهرستان ماس��ال با حضور مهندس پورحضرت -فرماندار،
مهندس محمدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان ماسال ،معاون فرماندار،
بخش��داران و مدیران کمیته امداد ام��ام(ره) ،منابع طبیعی و آبخیزداری و
بهزیستی در فرمانداری برگزار شد.
در ابتدا مهندس محمدی با اشاره به تفاهمنامه فی ما بین سازمان برنامه
بودجه کش��ور و بنیاد مس��کن استان مبنی بر س��اخت تعداد  ۲۰۰۰واحد
مسکن محرومین در استان بر لزوم رسیدگی و شناسایی افراد واجد شرایط
تأکید کرد و گفت :از تعداد  ۲۰۰۰واحد مس��کونی استانی برای محرومان
شهرستان ماسال اکنون تعداد  ۱۵۳واحد سهمیه در نظر گرفته شده است.
در ادامه مهندس پورحضرت گفت :این تفاهمنامه در زمینه تأمین مسکن برای خانوارهای نیازمند و فاقد سرپناه مناسب در سطح روستاهای استان
منعقد شده است و هدف این تفاهمنامه ساخت تعداد  ۲۰۰۰واحد مسکونی با متوسط مساحت  ۶۰مترمربع میباشد که جامعه هدف آن خانوارهای
کمدرآمد ،آس��یبپذیر در مناطق روس��تایی و شهرهای دارای ظرفیت استقرار دائم جمعیت ش��امل خانوارهای دارای واحدهای مسکونی غیرمقاوم و
درمعرض خطر و خانوادههای محروم فاقد مسکن مناسب میباشند.

￼اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان لرستان
بنیاد مس��کن استان بهعنوان دس��تگاه برتر حوزه عمرانی در جشنواره ش��هید رجایی سال 1399
معرفی شد
به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی که با حضور حجتاالسالموالمسلمین
ش��اهرخی -نماینده ولیفقیه در اس��تان و امامجمعه شهر خرم آباد ،دکتر
خادم��ی -اس��تاندار و گروهی از مدیران دس��تگاههای اجرایی اس��تان در
اس��تانداری برگزار ش��د ،از مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
بهعنوان مدیر دس��تگاه برتر در حوزه عمران��ی و خدماتی با اهدای لوح و
تندیس تجلیل شد.
ارزیابی عملکرد دس��تگاههای اجرایی استان براساس شیوه نامه ابالغی
س��ازمان اداری اس��تخدامی کش��ور در  ۶محور ش��اخصهای عمومی و
براساس فعالیتهای دستگاههای اجرایی در محورهای متعدد شاخصهای

کسی که از خودخواهی بیزار و پاک شد بزرگوار و آبرومند میشود -امام صادق(ع)
74

پایان ماموریت ستادهای معین بازسازی در مناطق سیلزده
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان در نشست مش��ترک با دکتر خادمی -استاندار با اشاره به پایان
ماموریت پنج س��تاد معین بازس��ازی در اس��تان از ادامه کار واحدهای
سیلزده باقی مانده توسط بنیاد مسکن استان خبر داد.
مهندس مس��عود رضایی با قدردانی از تالشهای ارزشمند ستادهای
بازس��ازی مس��تقر در شهرس��تانهای پلدخت��ر ،دلفان ،چگن��ی ،ازنا و
الیگودرز گفت :عملیات بازس��ازی مناطق س��یلزده اس��تان لرس��تان
با پیش��رفت حدود  96درصدی در مراحل نهایی اس��ت .وی با اش��اره
بهاینکه تمامی  20هزار واحد تعمیری ،به اتمام رس��یدهاند ادامه داد :از
مجموع  12700واحد تخریبی شناسایی شده استان تعداد  11600واحد
روستایی و مابقی شهری بودهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به اتمام مأموریت ستادهای بازسازی معین در استان افزود :بازسازی واحدهای باقیمانده توسط بنیاد مسکن
استان تکمیل خواهد شد و متقاضیان برای تکمیل واحدهای خود باید به شعب بنیاد مسکن شهرستان محل سکونتشان مراجعه نمایند.
مهندس رضایی با تأکید بر مش��ارکت محور بودن کار بازس��ازی و لزوم همکاری مردم در این امر گفت :برخی از سیل زدگان زیربنای بیشتری
برای واحدهای مس��کونی جدید در نظر گرفته و برخی توان مالی و آورده کمتری داش��تهاندکه با توجه به ش��رایط موجود الزم است واحد خود را
در حد بهره برداری آماده نموده تا قبل از ش��روع بارشهای جدید در امنیت کامل در واحدهای س��اخته ش��ده خود اسکان یافته و به مرور تکمیل
و به اتمام برسانند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اختصاصی انجام شده است.
دستگاههای برتر جشنواره شهید رجایی در پنج گروه آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی ،گروه عمرانی و خدماتی ،گروه زیربنایی و توسعه زیرساخت،
گروه سالمت و رفاه اجتماعی و همچنین گروه عمومی و قضایی مورد بررسی قرار گرفتهاند که براساس مصوبه شورای راهبری توسعه مدیریت
اس��تان بنیاد مس��کن اس��تان در حوزه عمرانی و خدماتی اقدامهای برجستهای در سال  ۹۸داشته که بهعنوان دس��تگاه برتر در بین دستگاههای
اجرایی استان مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفت.

پرداخت  15000میلیاردریال تسهیالت و کمک بالعوض به سیل زدگان لرستانی

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
در نشست مشترکی که با حضور ویسکرمی -نماینده مردم شهرستانهای
خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسالمی برگزار شد از پرداخت 15000
میلیارد ریال تسهیالت و کمک بالعوض به سیل زدگان لرستانی خبر داد.
مهن��دس رضای��ی گفت :کار بازس��ازی و تعمیر بی��ش از  32000واحد
س��یلزده در اس��تان به پایان رسیده است .وی با اش��اره به صرف 2200
میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی و ایمنس��ازی روس��تاهای اس��تان
اف��زود :بنیاد مس��کن همزمان با بازس��ازی واحدهای س��یلزده عملیات
ایمنس��ازی روستاهای اس��تان را اجرا نموده که س��ه پروژه شاخص آن
اجرای دیواره ساحلی پلدختر و روستاهای بابازید و چم مهر بوده است.
همچنین ویسکرمی تأسیس بنیاد مسکن را نشان از اندیشه ژرف و الهی امام راحل دانست و گفت :خدمت به محرومین
در نظام اسالمی موهبت و توفیقی الهی است که بر عهده مسئولین نظام گذارده شده است.

کسی که شکیبایی ندارد ایمان ندارد -حضرت علی(ع)
75

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مقاومسازی تعداد  121000واحد مسکن روستایی در استان
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور محمودوند -نماینده مردم
شهرس��تانهای خرمآباد و چگنی در مجلس ش��ورای اسالمی ،دریکوند-
مدی��رکل بازرس��ی و مدیریت عملکرد اس��تانداری و مهن��دس رضایی-
مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس رضایی با اش��اره به بهسازی و بازسازی  20هزار واحد
مس��کن روستایی در سال گذش��ته از مقاومس��ازی تعداد  121000واحد
مسکن روس��تایی در اس��تان خبر داد .وی گفت :نُرم مقاومسازی مسکن
روستایی در استان به  76درصد افزایش یافته است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان افزود :برای تعداد  1569روستای باالی  20خانوار در استان طرح هادی تهیه شده است.
س��پس دریکوند گفت :بازس��ازی بیش از  32000واحد سیلزده در استان اقدامی ارزش��مند است .وی افزود :ساخت دیواره ساحلی شهر پلدختر
در ش��رایط عادی در بازه زمانی به مراتب طوالنیتری ،قابلیت اجرایی داش��ت اما بنیاد مسکن توانست با ساخت این دیواره در یکسال این اقدام
بزرگ را به نام خود به ثبت برساند.
در پایان محمودوند گفت :بنیاد مسکن در زمینه عمران و آبادانی روستاها توانسته خدمات ارزندهای ارائه نماید که شایسته قدردانی است.

مراسم تودیع و معارفه مدیر بنیاد مسکن شهرستان سلسله

به گ��زارش روابط عموم��ی ،در مراس��م تودیع و معارفه ک��ه با حضور
رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،ترکارانی -سرپرست فرمانداری
سلس��له و گروهی ازمسئولین شهرس��تان برگزار شد سرپرست جدید بنیاد
مسکن شهرستان سلسله معرفی شد.
در این مراس��م رضایی با اش��اره به حکم رهبر معظ��م انقالب در مورد
انتصاب حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد به سمت نماینده ولیفقیه
در بنیاد مسکن کشور به اهداف مورد اشاره معظم له در این حکم پرداخته
و تصریح کرد :کمک به س��اخت مس��کن برای محرومین جامعه و آسیب
دیدگان از بالیای طبیعی از اهداف اصلی بنیاد مس��کن است .وی الگوی
خدمت در بنیاد مس��کن را الگویی برمبنای کار و تالش جهادی دانست و
گفت :توفیق خدمت در نظام اسالمی موهبتی الهی است که شکرانه آن خدمترسانی به محرومین و قشرهای آسیبپذیر جامعه است.
در پایان امین امیری بهعنوان سرپرست بنیاد مسکن شهرستان سلسله معرفی و از تالشهای مجید نادی -مدیر پیشین این شهرستان که به
افتخار بازنشستگی نائل آمده قدردانی بهعمل آمد.

تجلیل از خانوادههای شهدا و رزمندگان دفاع مقدس بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،با حضور مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان ،صارمیان -مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه حضرت ابوالفضل
اس��تان و گروهی از کارکنان در بنیاد مسکن اس��تان از خانوادههای معظم
شهدا و رزمندگان دفاع مقدس شاغل در بنیاد مسکن استان تجلیل شد.
در این مراسم از  14خانواده شهدا و رزمنده دفاع مقدس همکار در بنیاد
مسکن استان با اهدای لوح سپاس قدردانی بهعمل آمد.
در پایان کارکنان بنیاد مسکن استان با برگزاری مراسم سینه زنی ،مداحی،
مرثیهس��رایی و ادای احترا م به مقام رفیع حضرت اباعبدا...الحس��ین(ع) و
یاران باوفایش به عزاداری و سوگواری پرداختند.

پرسش نیکو ،نیمی از دانش است -حضرت محمد(ص)
76

￼اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان مازندران
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
در نشس��ت مش��ترک با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با اشاره
به مقاومسازی  76درصد واحدهای مسکن روستایی استان گفت :تا پایان
سال جاری نرم مقاومسازی مسکن روستایی در استان به تعداد  85درصد
خواهد رسید.
مهندس رضایی افزود :تعداد  32000واحد مس��کن روس��تایی در استان
نیازمند مقاومسازی هس��تند که براساس برنامه زمان بندی ساالنه حدود
 8000واحد در سال مقاومسازی و بقیه واحدهای غیرمقاوم در برنامه زمان
بندی پیش رو بهسازی و مقاومسازی خواهند شد .وی با اشاره به بیش از
 153000واحد مس��کن روستایی در استان گفت :تعداد  121000واحد در
سطح استان از تسهیالت بازسازی و بهسازی مسکن روستایی بهره مند شدهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان اینکه در سال  99تعداد  7500واحد مسکن روستایی از محل اعتبارهای طرح ویژه بهسازی بهره مند خواهند
شد ،افزود :بیش از  5هزار واحد مسکن روستایی با استفاده از تسهیالت بازسازی ،مقاوم و نوسازی میشوند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مقاومسازی  76درصد واحدهای مسکن روستایی در استان

همه ظرفیتها در مسیر خدماترسانی به مردم به کار گرفته شود

به گزارش روابط عمومی ،نشست شورامحوری با حضور مهندس فرزانه-
نماینده مردم شهرستانهای نور و محمودآباد در مجلس شورای اسالمی،
دکتر شریعت -فرماندار شهرستان .محمدی و صدیقه حقشناس -معاونین
فرماندار ،مشایخی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان محمودآباد ،بخشدار
مرکزی و دیگر مدیران و مس��ئولین شهرستانی در مسجد روستای کلوده
از توابع بخش مرکزی این شهرستان برگزار شد.
در این نشست مشایخی گزارشی از روند تهیه طرح هادی ،اجرای طرح
هادی و همچنین پرداخت وام بهسازی و نوسازی در روستاهای شهرستان
را ارائه داد.
در ادامه راهکارهایی برای رفع موانع موجود در پیش��رفت روستاها مبنی
بر دستیابی به شرایط مناسب و تحوالت روز افزون روستاها و ...مطرح و مورد تبادلنظر قرار گرفت.
س��پس مهندس فرزانه با س��پاس از فعالیتهای دستگاهها در خدماترسانی به مردم تأکید کرد تا رفع مشکالت مناطق محروم و کمبرخوردار از
امکانات در اولویت کاری مسئولین این شهرستان قرار گیرد و همه ظرفیتها در مسیر خدماترسانی به مردم این مناطق به کار گرفته شوند.
در پایان دکتر ش��ریعت در س��خنان خود حمایت بیش��تر از روستاییان ،اجرای طرح هادی روستایی و توس��عه روستا را مبتنی بر ایجاد اشتغال و
تأمین معیشت برای این قشر خواستار شد.

نشست بررسی وضعیت پروژه طرح اقدام ملی مسکن

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی وضعیت روند اجرای پروژه طرح اقدام ملی مس��کن در شهرستان رامس��ر با حضور آزاد -فرماندار،
مهندس خانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،خوش قلب -شهردار ،غنمی -مدیر اقدام ملی بنیاد مسکن در غرب استان مازندران و مقتدر -مدیر
راهوشهرسازی شهرستانهای رامسر ،تنکابن و عباسآباد در فرمانداری شهرستان رامسر برگزار شد.
در ابتدا مقدم -مدیر بنیاد مسکن شهرستان رامسر گفت :در این نشست مشکالت موجود در مسیر اجرای طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان
مطرح و تمهیدهایی نیز برای مرتفع شدن هر چه سریع تر آن درنظر گرفته شده است.

سه چیز مرد را خوار و عیبناک مینماید :حسادت ،سخن چینی و سبکی -امام صادق(ع)
77

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مقدم به ضرورت تسریع در روند صدور پروانه ساختمانی اقدام ملی شهرستان رامسر اشاره کرد و افزود :مقرر گردید شهرداری رامسر در اسرع
وقت نسبت به صدور پروانه ساختمانی مطابق تفاهمنامه فیمابین وزارت
راهوشهرس��ازی و سازمان همیاریها و ش��هرداریها و در چهارچوپ قانونی
اق��دام نماید .وی در مورد عملیات اجرایی پ��روژه طرح اقدام ملی در این
شهرس��تان گفت :پروژه طرح اقدام ملی مسکن شهرستان رامسر در قطعه
زمینی به مس��احت حدود  ۶۸۰۰مترمربع که از سوی اداره راهوشهرسازی
به بنیاد مس��کن برای ساخت مس��کن متقاضیان اقدام ملی واگذار گردید
دارای تعداد  138واحد بوده که روند تغییرکاربری و تراکم س��اختمانی در
شهرداری با هماهنگی راهوشهرسازی صورت پذیرفت.
در پایان فرماندار ،مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،بخشدار بخش دالخانی
وشورای بخش ازپروژه اجرای طرح هادی روستای گالش محله بخش دالخانی شهرستان رامسر بازدید بهعمل آوردند.
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س��اخت و بهره برداری ازواحد مس��کونی خانوار تحت پوش��ش کمیته امداد توس��ط بنیاد مس��کن
شهرستان نوشهر

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور دکتر محسنی -نماینده
مجلس ش��ورای اس�لامی ،بیژنی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان نوشهر و
دیگر مسئولین شهرس��تانی یک واحد مسکن محرومین مددجوی کمیته
امداد ،در روس��تای ناصرآباد از توابع بخش مرکزی شهرس��تان نوشهر به
بهره برداری رسید.
مهدی بیژنی با اش��اره به ساخت واحدهای مس��کونی برای خانوارهای
مددجو تحت پوش��ش کمیته امداد امام خمینی(ره) در شهرس��تان مذکور
گف��ت :در زمینه تفاهمنام��ه منعقد فیمابین بنیاد مس��کن و کمیته امداد
مراس��م افتتاح مس��کن محرومین در روستای یاد ش��ده انجام و به مالک
آن تحویل داده شد .وی افزود :این پروژه با مشارکت بنیاد مسکن ،بسیج
سازندگی و نیز با کمک خیرین شهرستان ساخته و به بهره برداری رسید.
در ادام��ه دکتر محس��نی از تالشهای مش��ترک دس��تگاهها در تأمین
مسکن محرومین قدردانی نمود.

بازدید از پروژههای عمرانی بنیاد مسکن در بخش بلده

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،رنجکش -بخش��دار بل��ده ،مهندس خانی
نوذری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،رضا کاظمی -مدیر بنیاد مسکن
شهرس��تان نور ،دهیاری و شورای اسالمی روس��تاهای اوزکال و یوش از
پروژهه��ای عمرانی اجرای پل و ترمیم دیوار حائل در روس��تای اوزکال و
همچنین اجرای بافت باارزش در روستای یوش بازدید نمودند.
در این بازدید رنجکش از فعالیتهای عمرانی انجام شده در این روستاها
که با بهکارگیری مصالح س��نتی و بومی همراه بوده و همچنین پیگیری،
نظارت بر رعایت اصول و مقررات فنی و دس��تورهای الزم برای پیشرفت
روند اجرایی پروژهها توسط مهندس خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مسکن
استان و سایر همکاران این مجموعه قدردانی کرد.
سپس کاظمی گفت :روستای یوش بهعنوان اولین روستای نمونه هدف گردشگری در سال  96انتخاب گردید.

توانگری به داشتن کاالی زیاد نیست بلکه توانگری همان بینیازی نفس است -حضرت محمد(ص)
78

نشست پیگیری تأمین مسکن برای محرومین

به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت تأمین مس��کن ب��رای محرومین
درس��طح اس��تان باحضور مدیرکل کمیته امداد ،معاون امور بازس��ازی و
مسکن روستایی ،سرپرست امور مشارکتهای مردمی حساب  100امام(ره)
بنیاد مس��کن استان ،معاون مس��کن کمیته امداد امام خمینی(ره) ،معاون
مس��کن بهزیستی ،نماینده دفتر امور روستایی استانداری و رئیس سازمان
بس��یج سازندگی در بنیاد مسکن اس��تان با هدف بررسی وضعیت مسکن
محرومین و تأمین و کمک به ساخت مسکن برای این قشر برگزار شد.
در ای��ن نشس��ت مش��کالت و موانع موج��ود در این بخ��ش مطرح و
راهکارهای الزم برای رفع موانع مورد بررس��ی قرار گرفت و مقرر ش��د مدیران دس��تگاه و نهادهای حمایتی نس��بت به معرفی و تکمیل پرونده
متقاضیان واجد الش��رایط به بنیاد مس��کن اقدام و این نهاد نیز ضمن پاس��خدهی به استعالمها نس��بت به معرفی افراد به بانکهای عامل برای
دریافت تسهیالت اقدام نماید و همچنین استانداری هماهنگیهای الزم برای صدور پروانه ساخت رایگان و ....را بهعمل آورد.
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��تی ب��ا حضور س��رهنگ کریمی فر-
فرمانده سپاه شهرستان کالردشت خزایی -رئیس کمیته امداد کالردشت
با هدف بررس��ی وضعیت ساخت مسکن برای قش��رهای محروم ،ایتام و
افراد بیسرپرست برگزار شد.
در ابتدا نمینی -مدیر بنیاد مسكن شهرستانهای چالوس و کالردشت به
موارد مطرح ش��ده در این نشست اشاره کرد و گفت :با توجه به تفاهمنامه
همکاری مش��ترک فیمابین س��ازمان برنام��ه و بودجه ،بنیاد مس��کن و
اس��تانداری در مورد س��اخت تعداد  ۲000واحد مس��کن در اس��تان برای
خانوارهای نیازمند و فاقد سرپناه مناسب بحث و تبادلنظر گردید.
نمینی افزود :براساس این تفاهمنامه ساخت تعداد  ۲۰۰۰واحد مسکونی برای خانوارهای جامعه هدف و مشمولین کمدرآمد و آسیبپذیر ساکن
در ش��هرهای کوچک و نیز روس��تاهای دارای ظرفیت استقرار دائم جمعیت ش��امل خانوارهای دارای واحد مسکونی غیرمقاوم و در معرض خطر،
خانوارهای محروم فاقد مسکن مناسب و همچنین خانوارهای محروم تحت پوشش نهادهای حمایتی در اولویت میباشند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست تأمین مسکن محرومین در شهرستان کالردشت

پیگیری جهت تأمین مسکن برای محرومین در شهرستان سوادکوه

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور طالبی -فرماندار شهرس��تان
س��وادکوه ،الهی -معاون فرماندار ،قلینژاد -معاون امور بازس��ازی و مسکن
روستایی بنیاد مسکن استان ،صیادنیا -مدیر امور مشارکتهای مردمی حساب
 ۱۰۰امام(ره) بنیاد مسکن استان ،بخشداران ،مرادی -رئیس کمیته امداد امام
خمینی(ره) ،دادمهر -رئیس بهزیس��تی و شهرداران با هدف بررسی وضعیت
مس��کن محرومین و تأمین و کمک به س��اخت مس��کن برای این قش��ر در
فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
ولیزاده -مدیر بنیاد مس��كن شهرس��تان س��وادکوه به موارد مطرح شده در
این نشس��ت اش��اره کرد و گفت :مواردی توس��ط فرماندار و حاضرین مطرح و با پیگیری مجدانه همه دستگاههای ذیربط در مورد تأمین مسکن
محرومین مقرر گردید سازمان بهزیستی افراد واجد شرایط را به بنیاد مسکن معرفی و این نهاد نیز نسبت به معرفی افراد به بانکهای عامل برای
دریافت تسهیالت اقدام و شهرداران و بخشداران نیز نسبت به صدور پروانه مساعدت و اقدام الزم را بهعمل آورند.

در شگفتم از کسی که مردگان را میبیند و مرگ را از یاد میبرد! -حضرت علی(ع)
79

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست بررسی وضعیت مسکن محرومین

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور فرماندار ،بخش��داران بخش
دالخان��ی و مرکزی ،رئی��س کمیته ام��داد ،رئیس بهزیس��تی ،رئیس تأمین
اجتماعی و مسئول دفتر نظام فنی روستایی با هدف بررسی وضعیت مسکن
محرومین ،تأمین و کمک به س��اخت مس��کن برای این قشر در فرمانداری
شهرستان رامسر برگزار شد.
مقدم -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان رامس��ر گفت :در این نشست مقرر
ش��د مدیران دو دستگاه بهزیستی و کمیته امداد نسبت به معرفی مددجویان
و افراد واجد ش��رایط به بنیاد مس��کن اقدام و این نهاد نیز در اس��رع وقت با
پیگیریهای الزم نسبت به معرفی افراد به بانکهای عامل برای دریافت تسهیالت اقدام نماید.
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نشست پیگیری تأمین مسکن برای محرومین در شهرستان قائمشهر

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور یوسفپور -فرماندار ،قلینژاد -معاون
امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان ،یعقوبی -رئیس کمیته امداد
امام خمینی(ره) ،یزدانی -رئیس بهزیس��تی و سایر مسئولین شهرستانی با هدف
بررس��ی وضعیت مسکن محرومین و تأمین و کمک به ساخت مسکن برای این
قشر در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
حق پناه -مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای قائمشهر و سیمرغ به موارد مطرح
ش��ده در این نشست اشاره کرد و گفت :در این نشست مقرر گردید مدیران دو
دس��تگاه بهزیس��تی و کمیته امداد مددجویان و افراد واجد ش��رایط را به بنیاد
مس��کن معرفی و این نهاد نیز نس��بت به معرفی افراد به بانکهای عامل برای
دریافت تسهیالت و بخشداران و دهیاریها نیز نسبت به صدور پروانه ساخت و ....مساعدت و اقدام نمایند.

نشست پیگیری تأمین مسکن برای محرومین در شهرستان گلوگاه

به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور کلبادین��ژاد -فرماندار،
یال -معاونت فن��ی فرمانداری ،صیادنیا -مدیر امور مش��ارکتهای مردمی
حساب  ۱۰۰امام(ره) بنیاد مسکن استان ،یعقوبی -رئیس کمیته امداد امام
خمینی(ره) و کاظمی -رئیس بهزیس��تی با هدف بررسی وضعیت مسکن
محرومین و تأمین و کمک به ساخت مسکن برای این قشر در فرمانداری
این شهرستان برگزار شد.
هاشمی -مدیر بنیاد مسكن شهرستان گلوگاه گفت :این نشست بهمنظور
بررسی وضعیت مسکن محرومین و سایر موارد در این حوزه برگزار شد و
مواردی توس��ط فرماندار و حاضرین مطرح و مقرر شد دستگاههای ذیربط
از جمله بخشداری ها ،شهرداری ها ،کمیته امداد و بهزیستی در مورد تأمین مسکن محرومین پیگیری مجدانه داشته و اقدامهای الزم را بهعمل
آورند و درادامه بنیاد مسکن نیز نسبت به معرفی افراد به بانکهای عامل برای دریافت تسهیالت اقدام نماید.

نشست پیگیری تأمین مسکن برای محرومین در شهرستان میاندورود

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور معاون فرماندار ،بخشداران بخش مرکزی و گهرباران ،معاون بازسازی و امور مسکن روستایی بنیاد
مس��کن اس��تان ،مدیر امور مشارکتهای مردمی حس��اب  ۱۰۰امام(ره) بنیاد مسکن استان ،رئیس کمیته امداد و سایر مسئولین شهرستان با هدف

انتقاد (بیجا) مایه دشمنی است -امام صادق(ع)
80

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بررس��ی وضعیت مسکن محرومین و تأمین و کمک به ساخت مسکن برای
این قشر در فرمانداری شهرستان میاندورود برگزار شد.
عباسپور -سرپرس��ت دفتر نمایندگی بنیاد مسکن شهرستان میاندورود در
این مورد گفت :در این نشس��ت مقرر شد دستگاههای ذیربط بهویژه مدیران
دو دستگاه بهزیستی و کمیته امداد مددجویان و افراد واجد شرایط را به بنیاد
مسکن معرفی و بنیاد مسکن نیز در اسرع وقت نسبت به پیگیریهای الزم
مبنی بر معرفی افراد به بانکهای عامل برای دریافت تسهیالت اقدام نماید.

￼اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان همدان
به گزارش روابط عمومی ،بهمنظور بررس��ی وضعیت ساختوس��ازهای
غیرمجاز در تعدادی از روستاهای بخش اللجین شهرستان بهار ،مهندس
س��ماواتی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ،مجید ساغرچی -بخشدار بخش
اللجین ،مهندس ثابت قدم از کارشناس��ان س��اختمان دفتر امور روستایی
اس��تانداری و مهن��دس رجب��ی -نماین��ده فرمانداری شهرس��تان بهار از
واحدهای غیرمجاز س��اخته شده در روستاهای دستجرد ،حسام آباد ،لتگاه
و هارونآباد بازدید نمودند.
در این بازدید بر لزوم هماهنگی با بنیاد مس��کن ،اخذ نقشه و رعایت طرح
هادی روستایی تأکید و مقرر شد پرونده تمامی ساختوسازهای غیرمجاز توسط
دهیاران تشکیل و برای بررسی به بخشداری و کمیسیون ماده  99ارسال گردد.
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بررسی وضعیت ساختوسازهای غیرمجاز در تعدادی از روستاهای بخش اللجین

بررسی مشکالت و معضالت افراد تحت پوشش بهزیستی

به گزارش روابط عمومی ،نشستی بهمنظور بررسی مشکالت و معضالت
مربوط به افراد تحت پوش��ش بهزیس��تی در امر پرداخت تسهیالت طرح
ویژه بازسازی و مسکن محرومین با حضور معاونتهای ادارهکل بهزیستی
و بنیاد مس��کن استان ،مدیران ش��عب بهزیستی و بنیاد مسکن شهرستان
بهار ،مدیر پروژه مس��کن محرومین و کارش��ناس مسئول تسهیالت بنیاد
مسکن استان و شهرستان بهار در اداره بهزیستی تشکیل شد.
در ابتدا نوروزی -رئیس اداره بهزیستی در سخنانی با قدردانی از تالشهای
بنیاد مسکن گفت :این نهاد در امر بازسازی واحدهای خسارتدیده مددجویان
تحت پوشش این اداره و اعطای تسهیالت ساخت مسکن و کمکهای بالعوض همواره کمک و یاری رسان بهزیستی بوده و هست.
سپس خوش کردار -معاون بازسازی بنیاد مسکن استان اسامی افرادی که تحت پوشش بهزیستی بوده و در روند کار موفق به اخذ تسهیالت و یا
ساخت مسکن نشدهاند را اعالم و پرونده افراد مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید بهزیستی نسبت به بررسی موضوع اقدامهای الزم را انجام دهد.
در ادامه مهندس س��ماواتی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان بهار نیز با قدردانی از عملکرد بهزیستی گفت :فرصت خیلی خوبی برای کمک به
محرومین فاقد مسکن و یا محرومینی که مسکن مناسب ندارند به دست آمده است.
مهندس سماواتی افزود :بنیاد مسکن آماده کمک به افراد موصوف براساس دستورالعملهای ذیربط میباشد و آمادگی خود و کارکنان در بنیاد
مسکن را برای هرگونه همکاری اعالم کرد.
در ادامه مقرر گردید بهزیستی در مدت  48ساعت نسبت به بررسی و ارسال اسامی افراد واجدالشرایط به بنیاد مسکن اقدام نماید.

صدقه داروی کارساز و نیاز برآورنده است -حضرت علی(ع)
81

ماهنامه پیام بنیاد مسکن
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قدردانی و
سپاسگزاری
استان فارس

• ابراهیم خرم -فرماندار شهرس��تان زرین دش��ت با اهدای لوح تقدیر به
مهندس امیر برومند -مدیر بنیاد مس��کن این شهرستان ،از تالشهای وی
بهدلی��ل اعم��ال مدیریت و اج��رای بهینه امور ،حاکمیت نظ��م و انضباط بر
مجموعه تحت مدیریت ،پیش��برد و اجرای سیاس��تهای دولت تدبیر و امید
به نحو شایس��ته ،بهعنوان مدیر نمونه شهرس��تان زرین دش��ت در سال 99
قدردانی نمود.
• عباس حاجیزاده -مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس با اهدای لوح
تقدیر به قاسم داوودی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان کازرون ،از وی بهدلیل
توجه به امر توس��عه ورزش و همکاریهایی که با اداره ورزش و جوانان این
شهرستان داشته قدردانی نمود.
• حس��ین ش��بانینژاد -فرماندار شهرس��تان المرد با اهدای لوح تقدیر به
مهندس عباس��ی -مدیر بنیاد مسکن این شهرس��تان ،وی را بهعنوان مدیر
نمونه و موفق در بین دستگاههای اجرایی انتخاب نمود.

استان قم

• ابوالفضل تمیزی -بخشدار سلفچگان با اهدای لوح تقدیر به محمدجعفر
جعفری -کارش��ناس دفت��ر نمایندگی بخش س��لفچگان ،از تالشهای وی
بهعنوان کارمند متعهد و وظیفهشناس با مهارتهای الزم کاری و احترام به
اربابرجوع قدردانی نمود.

استان گیالن

دکت��ر آقای��ی -معاون قضایی رئی��س کل در امور اجتماعی و پیش��گیری
از وقوع جرم دادگس��تری اس��تان گیالن با اهدای لوح تقدیر از تالشهای
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مهندس مرتضی آفتابی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان رضوانشهر ،قدردانی
نمود.

استان همدان

• سیدرسول حس��ینی -فرماندار شهرستان تویسرکان با اهدای لوح تقدیر
به روحا ...بهرامی -مدیر بنیاد مس��کن این شهرس��تان ،از ّنیت و کمکهای
خیرخواهانه وی در رفع نیازهای کشور قدردانی کرد.
• حبیبا ...ش��عبانی -نماینده ولیفقیه در اس��تان و امامجمعه شهرس��تان
همدان و سیدس��عید ش��اهرخی -اس��تاندار همدان با اهدای ل��وح تقدیری
ب��ه مهندس ظف��ری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،از تالشهای وی و
کارکنانش قدردانی نمودند.
• احسان قنبری -فرماندار و محمدرضا شفیعی -بخشدار مرکزی شهرستان
به��ار با اهدای لوحهای تقدیر جداگانهای به مهندس ظفری -مدیرکل بنیاد
مس��کن استان همدان و مهندس سماواتی -مدیر و مهندس مقدم -مسئول
فنی و اجرایی بنیاد مس��کن شهرس��تان بهار ،از تالشه��ای آنان در زمینه
مدیریت و هر چه بهتر اجرایی شدن طرح هادی ،بهسازی و نوسازی مسکن
روستایی در روستای حیدره ،داراالمام قددرانی کردند.
• مجید درویشی -فرماندار و رئیس ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی
عملیات پاس��خ به بحران شهرستان اسدآباد با اهدای لوح تقدیر به مهندس
محمدکرم معصومی -عضو ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات
پاس��خ به بحران این شهرس��تان ،از تالشهای وی در برگزاری بیس��ت و
یکمین مانور سراس��ری زلزله در مدارس شهرستان که منجر به کسب امتیاز
استان همدان در بین استانهای سراسر کشور شد قدردانی نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ون
إِنَّا للهّ 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.
• مهدی جودیور -درگذشت پدر (آذربایجانشرقی)
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• عابدین احمدی -درگذشت پدر (آذربایجانشرقی)
• حبیب رضائی -درگذشت مادر (آذربایجانشرقی)
• صفرعلی جعفری -درگذشت پدر (گیالن)

اخبار ازدواج
تبریك ازدواج
خبردار شدیم شماری از همكاران سنت نیک ازدواج
را ب��ه جای آورده  اند که به این منظور ،ماهنامه پیام
بنیاد مس��كن با عرض تبریك ،از خداوند بلندمرتبه
برای آنان خوشبختی و بهروزی را خواهان است.
• آرش غائبی (مازندران)

بهاط�لاع خوانندگان محترم نش��ریه
میرس��اند ک��ه در مس��ابقه ش��ماره
 169هیچیک از ش��رکتکنندگان به
سواالت ،پاسخ صحیح ندادند.

پاسخنامه شماره ()169
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د

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

مسابقه ()171

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 ()171
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نام:
نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
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 -1کارخانه اجر ماشینی نقده در چه سالی تأسیس و فعالیت  -10س�اخت پ�ل بتن�ی روس�تای حس�نکوه ب�ا هم�کاری
مشترک -----و -----در حال اجرا می باشد.
آن چگونه بوده است؟

ج

د

الف)  -1358صنعتی و نیمه صنعتی
ب)  -1364سنتی و نیمه صنعتی
ج)  -1360صنعتی و نیمه صنعتی
د)  -1364نیمه صنعتی و سنتی

الف) بنیاد مسکن -هوانیروز ارتش
ب) وزارت راه و شهرسازی -بنیاد مسکن
ج) هوانیروز -سپاه پاسداران
د) بنیاد مسکن -سپاه پاسداران

 -2پورمحمدی کدام یک از عوامل زیر را عمده ترین مشکل  -11براس�اس مصوب�ه ش�ورای راهب�ری توس�عه مدیریت
بازس�ازی مناطق آسیب دیده شهرس�تانهای میانه و سراب اس�تان لرستان بنیاد مسکن استان در کدام یک از حوزه زیر
به عنوان دستگاه برتر مورد تجلیل قرار گرفت؟
دانست؟

الف) خدماتی -فرهنگی
ج) آموزشی -زیربنایی

الف) افزایش قیمت مصالح و ناکافی بودن تسهیالت
ب) وجود ویروس کرونا و تعطیلی واحدهای صنفی
ج) افزایش قیمت مصالح و وجود ویروس کرون
د) ب و ج

 -12ک�دام یک از روس�تاهای زیر به عنوان اولین روس�تای
نمونه هدف گردشگری در سال  96انتخاب شد؟

جداگانه ای تخصیص داده شده است.

 -13علت مخالفت راسل با تنبیههای شدید بدنی چه بود؟

 -3برای تس�هیل گری در تحقق توس�عه روستایی طرح --الف) روستای گالش محله
 ---که س�ند باالدس�تی طرحه�ای هادی اس�ت اعتبارهای ج) روستای یوش

الف) بهسازی و بازسازی
ب) مقاومسازی واحدهای مسکونی
ج) اقدام ملی مسکن
د) منظومه روستایی

ب) پژوهشی -عمرانی
د) عمرانی -خدماتی

ب) روستای اوزکال
د) روستای نیس

الف) قساوت و وحشیگری را در کودک پرورش میدهد
ب) نابرابری و بیعدالتی را در کودک پرورش میدهد
ج) خوی زورگویی و وحشیگری را از اولیاء فرا میگیرد
د) همه موارد

 -4مهندس�ی رئیس�ی :س�همیه ایت�ام فاق�د مس�کن تحت  -14در ک�دام ی�ک از شهرس�تانهای زی�ر ب�رای اولین بار
کاشت زعفران بهصورت آزمایشی انجام شد؟
پوشش سازمان بهزیستی استان چند واحد می باشد؟

		
الف)  84واحد
		
ج)  54واحد

ب)  96واحد
د)  78واحد

		
الف) گچساران
		
ج) بهار

ب) یاسوج
د) قائنات

		
الف) 41000
		
ج) 67000

ب) 131000
د) 156000

		
الف)  35درصد
		
ج)  45درصد

ب)  40درصد
د)  30درصد

		
ج) نائین

د) خور و بیابانک

 -5استاندار کرمانشاه :پس از وقوع زلزله تعداد -----واحد  -15طب�ق آماره�ای ارای�ه ش�ده بی�ش از -----م�ردم
شهرستانهای زاهدان و چابهار حاشیه نشین هستند.
ساخته و تعمیر شدند.

 -6فرمان�دار کدام یک از دالیل زی�ر را عاملی برای انتخاب  -16ش�هرهای ب�ادرود و خالدآب�اد از تواب�ع ک�دام ی�ک از
الگو و پایلوت در اجرای طرح اقدام ملی مس�کن شهرستان شهرستانهای زیر می باشد؟
ب) بهار
		
الف) نطنز
الرستان بیان نمود؟

الف) قیمت باالی زمین و مسکن -شرایط مناسب آب و هوا
ب) شرایط مناسب آب و هوا -موقعیت کشاورزی
ج) قیمت باالی زمین و مسکن -ایجاد اشتغال
د) الف و ب

 -17در پروژه مالصدرای شهرس�تان بیرجند کلنگ ساخت-
 ----واحد مسکونی -----به زمین زده شد.

الف)  233واحد -روستایی
 -7دکتر س�یاهکلی معتقد بود که اگ�ر همه وظایف مربوط به ج)  158واحد -شهری

ب)  301واحد -شهری
د)  103واحد -روستایی

د) فرمانداری ها
		
ج) بنیاد مسکن
الف) فارس 5 -شهرستان
 -8در کدام یک از استانهای زیر  31هکتار زمین برای طرح ج) زنجان 17 -بخش

ب) گیالن 9 -بخش
د) آذربایجان شرقی 17 -بخش

ب) قم
		
الف) فارس
د) قزوین
		
ج) گیالن
الف) چهارمحال و بختیاری
		
 -9کدام استان رتبه برتر را در بازسازی مناطق آسیب دیده ج) هرمزگان

ب) کهگلیویه و بویراحمد
د) سیستان و بلوچستان

روس�تاها به -----واگذار ش�ود می توانیم به دس�تاوردهای  -18مطالعات منظومههای روس�تایی در استان -----در--
 --با همکاری س�ازمان مدیریت و برنامه ریزی با پیشرفتبهتری برسیم.
 90درصد در دست تهیه می باشد.
ب) بنیاد مستضعفان
الف) جهادکشاورزی
اقدام ملی مسکن تخصیص داده شده است؟

از سیل را کسب نموده است؟

		
الف) مازندران
		
ج) لرستان

ب) گلستان
د) گیالن

 -19در کدام یک از استانهای زیر دو مجمتع آموزش شبانه
روزی ساخته شده است؟
 -20حجت االسالم فرهادی :فطرت کودک -----،است.

الف) فطرتی توحیدی و الهی ب) آموزشی -تربیتی
د) الف و ب
ج) فطرتی الهی و توحیدی

