پی�روزی انقلاب مره�ون فداکاریه�ای دالورانه ملت،
خصوصاً شهیدان است.
امام خمینی (ره)
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بهمناسبت سالگرد ارتحال فقیه ژرفاندیش و دانشمند فرهیخته

حضرت آیتاهلل سیدهاشم رسولی محالتی
مرحوم آیتاهلل س��ید هاش��م رسولی محالتی در س��ال  ۱۳۰۹در محالت
(استان مرکزی) متولد شد.
وی تا سن  ۱۲سالگی در محالت زندگی میکرد و پس از آن بههمراه پدر
به قم رفت و در آنجا تحصیالت خود را ادامه داد و بعد از آن به تشویق پدر
به تحصیالت علوم دینی پرداخت.
رسولی محالتی در قم از محضر استادانی همچون آیات شهید صدوقی،

اس�داهلل نورالله�ی اصفهان�ی ،ش�هید مطه�ری ،عبدالج�واد اصفهانی،
مجاهدی تبریزی ،س�ید محمدباق�ر طباطبایی بروج�ردی ،امام خمینی،
بروجردی و عالمه طباطبایی بهره برد.

وی در س��ال  ۱۳۴۴و پس از تبعید امام راحل به ترکیه به تهران هجرت
ک��رد و در محله درخونگاه تهران اقامت گزید و در مس��جد امام صادق (ع)
که تازه بنا ش��ده ب��ود ،به اقامه نماز جماعت و بیان احکام الهی و تش��کیل
کالسهای درس پرداخت که پس از فوت پدر ،بهجای وی و به درخواست
مردم در امامزاده قاسم (ع) شمیران به فعالیت خود ادامه داد.
مرحوم آیتاهلل رس��ولی محالتی از دوران جوانی از یاران و شاگردان امام
خمینی (ره) و از قدیمیترین دوس��تان و نخستین رییسدفتر ایشان بود که
تا آخر عمر امام راحل را همراهی کرد.
وی از روز نخس��ت رهبری حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اس�لامی ،مسئول بخش وجوهات و مسایل شرعی دفتر رهبر معظم انقالب
اسالمی بود.
آیتاهلل رس��ولی محالتی از س��ال  ۱۳۷۲تا  ۱۳۸۲نخستین رئیس شورای
سیاس��تگذاری ائمه جمعه و نیز نماینده مردم استان تهران در دومین دوره
مجلس خبرگان رهبری بود.

(رضواناهلل تعالی علیه)

وی در دانش��گاههای امام صادق (ع) و دانش��کده الهیات دانشگاه تهران
کرسی تاریخ اسالم را برعهده داشت و همچنین اولین رییس دانشکده تبلیغ
دانشگاه امام صادق (ع) تهران بود.
مرحوم آیتاهلل رسولی محالتی ،مورخ و پژوهشگر برجسته شیعه و مؤلف
بیش از  ۱۰۰عنوان کتاب در حوزه قرآنی و تاریخ تشیع بود.
وی در ش��امگاه پنج شنبه  19دی ماه س��ال  1398در تهران دعوت حق
را لبیک گفت.
حضرت آیتاهلل خامنهای نیز در پیامی درگذشت عالم بزرگوار حجتاالسالم
والمسلمین حاج سیدهاشم رسولی محالتی را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذش��ت عالم بزرگ��وار جناب حجتاالس�لام والمس��لمین آقای حاج
مکرم ،همسر
سیدهاشم رس��ولی محالتی رضواناهللتعالیعلیه را به خاندان ّ
محت��رم و فرزندان گرام��ی و دیگر بازماندگان و نیز ب��ه همهی ارادتمندان
ایشان تسلیت عرض میکنم.
این عالم جلیل عمر با برکت خود را در خدمت اسالم و مسلمین گذرانیدند.
س��الها در قم و نجف و تهران در کنار ام��ام راحل خدمت کردند و پس از
رحلت معظمله با این حقیر به همکاری اش��تغال یافتند .آثار قلمی ایش��ان از
ترجم��ه و تصحیح و تحقیق مورد اس��تفادهی عالقمندان اس��ت .از خداوند
متعال رحمت و مغفرت و علو درجات آن مرحوم را مسألت میکنم.
سیّدعلی خامنهای
 ۲۱دی 1398
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انتصاب آیتاهلل سید هاشم رسولی محالتی در بنیاد مسکن انقالب اسالمی
در س��ال  1360آیتاهلل س��ید هاش��م رسولی محالتی به س��مت نماینده
امامخمینی (ره) در بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی منصوب شدند .متن این
انتصاب بهشرح ذیل میباشد:
زمان 7 :شهریور  28 / 1360شوال 1401
مکان :تهران ،جماران
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب حجتاالسالم آقای حاج سیدهاشم رسولی ـ دامت افاضاته
   بدینوسیله جنابعالی را به سمت نمایندگی در بنیاد مسکن انقالب اسالمی
ب صد منصوب مینمایم ،که ان شاءاهلل تعالی ضمن نظارت و بررسی در
و حسا 
کارها در هر چ ه اسالمیتر کردن برنامههای عمرانی این بنیاد با مسئولین محترم
همفکری و ارشاد نمایید .موفقیت شما را از خدای تعالی مسئلت دارم.
 7شهریورماه 1360

روح اهلل الموسوی الخمینی
پس از ارتحال امام خمینی (ره) ،حجتاالس�لام والمس��لمین سید هاشم
رس��ولی محالتی نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی با ارسال
نامهای به محضر حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر جمهوری اس�لامی ایران
ضم��ن ارائهی گزارش��ی از عملکرد ده س��الهی این بنی��اد در مورد ادامهی

فعالیت حساب  ۱۰۰حضرت امام قدس سره کسب تکلیف نمود.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تشکر از خدمات ارزشمند بنیاد مسکن انقالب
اس�لامی در امر یاری رساندن به قش��ر محروم طی حکمی حجتاالسالم
والمس��لمین آقای رسولی محالتی را در س��مت نمایندگی ولی فقیه در این
بنیاد ابقاء نمودند.
متن حکم مقام معظم رهبری بدین شرح است:
بسمهتعالی
جناب حجتاالس�لام والمس��لمین آقای حاج سید هاش��م رسولی دامت
افاضاته
از زحمات ارزشمند جنابعالی و برادران همکارتان در بنیاد مسکن متشکرم.
الزم است حساب  ۱۰۰که شرف انتساب به اسم مبارک حضرت امام قدس
س��ره را داشته است و منشأ خیرات و برکات برای مردم فقیر و محروم بوده
همچنان باقی باش��د و مردم مؤمن و با گذش��ت ،بوس��یله آن برای مسکن
محرومین انفاق کنند .جنابعالی نیز نماینده اینجانب در این بنیاد میباش��ید.
توفیق��ات جنابعالی و هم��کاران محترمان در این بنی��اد را از خداوند متعال
مسئلت مینمایم.
والسالم علیکم و رحمةاهلل به تاریخ  ۱۵مرداد ۶۸
سیدعلی خامنهای
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ویژگیهای شخصیتی حضرت آیتاهلل رسولی محالتی(ره)
پرداخت��ن به ویژگیهای ش��خصیتی حضرت آیتاهلل رس��ولی محالتی(ره) که از یاران و مالزم��ان وفادار بنیانگذار جمهوری اس�لامی ایران حضرت امام
خمینی(ره) چه قبل و چه بعد از انقالب اسالمی و مقام معظم رهبری بودند و همچنین کارهای علمی و پژوهشی متعدد ایشان که بالغ بر  100عنوان کتاب
تاریخی و تحقیقی اس��ت ،مقولهای اس��ت که نیاز به تحقیق بسیار و نگارش چندین جلد کتاب دارد ،زیرا ایشان عالوه بر علم و فقاهت ،شخصیت سیاسی-
مذهبی و قلم ش��یوا و توانایی که داش��تند ،دارای یکسری ویژگیهای اخالقی منحصربفرد همچون سادهزیستی ،نظم ،مهذب بودن ،تهجد و ...نیز بودند .لذا
با توجه به محدودیت زمانی ما تنها در این مقاله با دس��تمایه قراردادن فرمایش��ات حجتاالسلام والمسلمین حاج محمد علی رضایی قائممقام ایشان در
بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی و نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسالمی ،حجتاالسالم والمسلمین س�ید علی قاضی عسگر سرپرست سابق حجاج
ایرانی و عضو سابق شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و حجتاالسالم والمسلمین دکتر سیدحسین رسولی محالتی فرزند ایشان بسنده میکنیم.

سخنانحجتاالسالموالمسلمینمحمدعلیرضایی
بهمناسبت درگذشت آیتاهلل رسولی محالتی
حجتاالسالموالمس��لمین محمدعلی رضای��ی قائممقام حضرت آیتاهلل
رس��ولی محالتی -نماینده ولی فقیه در بنیاد مس��کن ،نماینده دوره هشتم
مجلس شورای اسالمی ،امامجمعه موقت شهرستان تربتحیدریه ،امامجمعه
موقت شهر َکن و نویسنده مذهبی ،درخصوص شخصیت ایشان به نکاتی از
جمله :تالشهای علمی و خصال اخالقی مرحوم آیتاهلل رسولی محالتی و
فعالیتهای ایشان در بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شورای سیاستگذاری
ائمه جمعه اشاره کردند.
ایش��ان درخص��وص اقدامات مرحوم آیتاهلل رس��ولی محالت��ی در بنیاد
مسکن و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اظهار داشت :یکی از شخصیت
های معتبر ش��ورای سیاس��تگذاری ائمه جمعه که هم امام(ره) و هم مقام
معظم رهبری به ایش��ان اعتماد ،اطمینان ،اعتقاد و توجه داش��تند ،حضرت
آیتاهلل رس��ولی محالتی بود .سیس��تم شورای سیاس��تگذاری ائمه جمعه
توس��ط آیتاهلل رسولی محالتی ش��کل گرفت .از جمله نکاتی که ایشان در
رابط��ه با ائمه جمعه به آن اهمیت میداد ،خط ائمه جمعه بود ،حاال چه خط
ظاهری و دس��تخط آنها و چه خط معنوی آنها .از دیگر مواردی که آیتاهلل
رسولی محالتی برای ائمه جمعه مقید بودند ،این بود که حتم ًا باید با مطالعه
خطبه بخوانند و مطالبشان را دستهبندی کنند.
وی افزود :در رابطه با بنیاد مس��کن هم حضرت امام(ره) در  21فروردین
 1358یک فرمان تاریخی مبنی بر افتتاح حساب  100دادند که متعاقب آن
بنیاد مسکن انقالب اسالمی پا به عرصه وجود گذاشت که شکل شورای آن
را امام(ره) مش��خص کردند در آن ش��ورا مقرر شد نماینده رهبری و نماینده
دولت یعنی وزیر مس��کن و س��ه نفر کارش��ناس خبره حضور داشته باشند.
وظیفه این شورای  5نفره برنامه ریزی جهت ساخت مسکن برای محرومین
بود که در س��ال  1366اساسنامه آن در مجلس شورای اسالمی به تصویب
رس��ید .حضرت آیتاهلل رسولی از  7ش��هریور  1360تا روزی که به رحمت
خدا رفتند ،نماینده رهبری در بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی و حساب 100
بودند که در طول زمان یاد شده منشا خیرات و برکات ارزندهای در این نهاد
مقدس برای مردم شدند.
پس آیتاهلل رسولی محالتی(ره) هم در شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
نقش بیبدیلی داش��تند و هم در بنیاد مسکن انقالب اسالمی نقشآفرین و
سیاس��تگذار بوده و هدایت و نظارت میکردند و توانستند در این مدت 40

سال ،کاری کنند که بنیاد مسکن انقالب اسالمی از گزند هرگونه حادثهای
در امان باشد.
در ادام��ه حجتاالس�لام والمس��لمین رضای��ی اظه��ار داش��ت :آیتاهلل
رس��ولی محالتی در بنیاد مس��کن فقط در شورا ،مراس��مها و افتتاحیههایی
که گهگاهی داش��تیم ،ش��رکت میکردند و اکثر کار بنی��اد را بنده بهعنوان
قائم مقام ایش��ان انجام میدادم .البته ایش��ان کام ً
ال بر اوضاع مسلط بودند،
زی��را بنده هر روز صبح در دفتر وجوهات رهبری خدمت ایش��ان میرفتم و
گزارشات را خدمتشان میدادم که چه موضوعی پیش آمده است و ایشان ما
را راهنمایی میکردند و هدایتش��ان بهطور مرتب بود .شورای مرکزی بنیاد
مس��کن هم علیالقاعده هر دو ماه یک مرتبه تشکیل میشد و اگر ضرورت
ایجاب میکرد ،با دعوت مدیر ،جلس��ات بیش��تری میگذاشتند و ایشان در
جلس��ه حضور پیدا کرده ،تصمیمات اتخاذ میشد و مصوبات شورا به مجری
دستگاه که همان رئیس بنیاد است ،جهت اجرا ابالغ میشد.
ایش��ان افزود :قائم مقام ایش��ان در شورای سیاس��تگذاری ائمه جمعه
نیز حجتالس�لام والمسلمین ش��اهچراغی (امامجمعه فعلی شهرری) بود.
ش��ورای سیاس��تگذاری هفتهای ی��ک روز یا بعضی اوق��ات  15روز یک
مرتبه جلس��ه داش��تند که آیتاهلل رسولی در آن جلسه ش��رکت می کرد.
یعن��ی از نظر فیزیکی حضور همه روزه نداش��تند ول��ی از نظر اطالعاتی و
فکری حضور داش��تند و میدانستند که امروز چه اتفاقی در بنیاد یا شورای
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توجه نداش��تند .همچنین به مسائل ش��هرت و ریاست و قدرت بیاعتنا بود.
سیاستگذاری افتاده است.
ایشان با توجه به گرفتاریهای فکری زیادی که داشتند ،از نظر اشتغاالت مث ً
ال ایشان یک دوره (در دوره دوم) عضو مجلس خبرگان بودند ،بعد از آن،
علمی بس��یار خودشان را مقید میدانس��تند .البته میدانید که تا کنون بیش بارها جامعه روحانیت از ایش��ان خواس��تند که در انتخابات خبرگان شرکت
از  100اثر ارزنده از ایش��ان منتش��ر شده اس��ت .مث ً
ال کتاب «تاریخ انبیاء» کنند ،ولی ایشان میگفت :این کار از من خیلی ساخته نیست و من کارهای
ایش��ان ،کتابی اس��ت که بیش از  30مرتبه تجدید چاپ شده یا مث ً
ال کتاب دیگری میتوانم بکنم.
در ادام��ه حجتاالس�لام والمس��لمین رضایی جهت بیان برخ��ی از ابعاد
«کیفرگناه» ایشان بارها تجدید چاپ شده و به زبانهای دیگری نیز ترجمه
ش��ده است .ایشان از نظر قلم ،قلم بسیار روان ،بسیار مستند و بسیار جذابی شخصیتی آیتاهلل رسولی محالتی(ره) به ذکر چند خاطره از ایشان پرداخت
داشتند و واقع ًا از نظر کارهای پژوهشی و علمی استثنایی بودند ،ضمن اینکه و گفت :خاطرهای از ایش��ان دارم که بیانگر دوری ایش��ان از تش��ریفات و
تالشهای علمیشان هم در یک جهت نبود ،بهطوریکه مث ً
ال «تاریخ انبیاء» تواضعش��ان اس��ت .با این که ایش��ان جزء ش��اگردان امام خمینی(ره) و با
آقامصطف��ی خمین��ی(ره) رفی��ق و
و «کیف��ر گناه» را نوش��تهاند« ،مفاتیح» را
هممباحث��ه و امین ام��ام(ره) بودند و
ترجمه کردهاند که در سطح وسیعی منتشر
ایشان جزء شاگردان امام خمینی(ره) و
امام(ره) خیلی نسبت به ایشان توجه
ش��د ،تفس��یر و ترجمه قرآن را نوشتهاند و با آقامصطفی خمینی(ره) رفیق و هممباحثه
داش��تند و همچنین تنها ش��خصیت
همچنی��ن در رابطه ب��ا «مجمعالبیان» که
خیلی
ام�ام(ره)
و
بودند
ام�ام(ره)
امی�ن
و
برجس��ته و وزن��ه وزینی ب��ود که از
یکی از تفسیرهای نامی اسالمی است ،کار
داشتند
توجه
ایشان
به
نسبت
دستگاه حضرت امام(ره) آمد در دفتر
کرده بودن��د .همچنین یک«چهل حدیث»
رهبری و تا آخرین لحظه ماند؛ چنین
نوشته است که بسیار ارزنده ،جالب و بسیار
قابل استفاده است و نیز ایشان کتابی به نام«تاریخ تحلیلی اسالم» دارند که ش��خصیتی در این جایگاه و این موقعیت ،خیلی جاها که میرفتیم ،مردم و
مدتی در دانش��گاه ها تدریس میشد .البته آیتاهلل رسولی(ره) خودشان هم مس��ئولین مانند امام جمعهها و فرماندارها به اس��تقبال ایشان میآمدند ولی
در چند دانش��گاه تدریس میکردند و اس��تاد و عضو بازنشسته هیئت علمی ایشان همیشه تأکید می کردند که نیایید چرا میآیید؟! من کیام که شما به
زحم��ت بیفتید؟! به من هم میگف��ت که به این آقایان بگویید که وقتی که
دانشگاه بودند.
وی ادام��ه داد :از ویژگیه��ای دیگ��ر آی��تاهلل رس��ولی محالت��ی(ره) ما میخواهیم جایی برویم ،به اس��تقبال نیایند و وقت مردم را نگیرند .حتی
ش��بزندهداری ایشان بود .واقع ًا ایشان اهل تهجد بود .همچنین به نماز سه بعض��ی جاها که مأموریت پیدا میکرد مث� ً
لا به من میگفت که رهبری به
وعده مسجدشان بهعنوان پیشنماز بسیار مقید بود .البته اوائل هر سه وعده م��ن گفتهاند بروید از فالنی خب��ر بگیرید .به من میگفت که هماهنگ کن
به مسجد میرفتند ولی بعداً که کارهایشان زیاد شد ،فقط شبها و صبحها چه روزی و چه ساعتی برویم .من هماهنگ میکردم با آن فرد یا آن کسی
میرفتن��د .حتی اگر مث ً
ال جایی بودند که امکانش نبود ،به من زنگ میزدند که در شهرس��تان بود و در خدمتش��ان میرفتیم آن جا ،بدون این که غیر
و من خودم حاال ش��ب یا صبح میرفتم بهعنوان پیشنماز بهجای ایش��ان از آن آقای��ی که میخواهیم برویم ببینیم یا کس دیگری بداند .حاال ممکن
نماز میخواندم .یا اگر اتفاق ًا خودم هم در س��فر بودم ،س��ریع زنگ میزدم و بود وقتی که رفتیم آنجا ،دیگران اطالع پیدا کنند و بیایند ،ولی آدابش��ان
ش��خصی را که مورد اعتماد ایشان بود ،معرفی میکردم .در مجموع برنامه بر این بود که یک جوری نباشد زمانی که به شهرستانی میروند حتم ًا مورد
رفتن به مسجدش��ان مخصوص ًا صبحها و ش��بها خیلی منظم و مرتب بود استقبال قرار بگیرند.
و مقی��د بود به این که در مسجدش��ان
حضور داشته باشد و با مردم هم ارتباط
نزدیک داشت.
وی اف��زود :یک��ی دیگ��ر از صف��ات
برجس��ته آی��تاهلل رس��ولی ای��ن بود
که ایش��ان َکت��وم بودن��د ،یعنی دلش
نمیخواس��ت کارهایی را که میکند یا
به دس��تش انجام میشود ،به رخ بکشد
و همگان بدانند ،بلکه سعی میکرد که
کارهای خوبی را هم که میکند ،مخفی
نگاهدارد.
حجتالسالم والمسلمین رضایی دیگر
ویژگی ایش��ان را بیاعتنایی به مسائل
دنیوی عنوان کرد و افزود :حتی از حق
تألیف کتابهایش��ان هم اگر چیزی به
ایش��ان میدادند ،از همان به نیازمندان
کمک میکرد و خیلی به ثروتاندوزی
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وی اف��زود :یکی دیگر از صفات برجس��ته
ایش��ان این بود ک��ه خیلی عاطف��ی بودند.
مث� ً
لا بعض��ی اوقات اگ��ر برحس��ب اتفاق
از کس��ی علیالظاه��ر ناراحت میش��دند یا
بلندتر صحب��ت میکردند ،بهنح��وی از آن
ف��رد دلجویی میکردند .از دیگر ویژگیهای
آیتاهلل رس��ولی این بود که همیشه به فکر
ای��ن بودند که چه ج��ور به محرومین کمک
کنند .مث ً
ال اگر کس��ی از هی��چ راهی امکان
خانهدار شدنش نبود ،ایشان به فکر این بودند
خیر و آدم متم ّول مومن را ببینند ،و
ک��ه چند ّ
تذکر یا توجه بدهند تا مش��کل آن فرد حل
بشود .من یادم هست وقتی به بعضی از جاها
برای بازدید میرفتیم ،اگر یک کسی میآمد
مشکالتش را مطرح میکرد ،آیتاهلل رسولی
محالتی همیش��ه سعی داش��تند یک کاری
کنند مشکل آن بیچاره حل شود و سفارش و
تأکید میکرد و بعضی اوقات من را مأمور میکرد که پیگیری کنم تا نتیجه
حاصل بشود و مشکل آن بیچارهای که درمانده و گرفتار بود ،حل شود.
حجتاالس�لام والمس��لمین رضایی در خصوص ورود ایش��ان به مسائل
جناحی اظهار داش��ت :ایش��ان به هیچ عنوان ورود به مس��ائل جناحی پیدا
نمیکرد .و با این که مس��لم اس��ت که خیلیها میخواس��تند که ایش��ان را
به گروه خودش��ان وابس��ته کنند ولی ایشان سعی میکرد در گروهبازیهای
سیاسی و جناحی وارد نشود ،به خاطر همین مورد احترام همگان بود.
حجتاالس�لام والمسلمین رضایی درخصوص پیام زندگانی ایشان با ذکر
ات الْ َعال ُِم
حدیثی از امیر مومنان حضرت علی(ع) اینگونه عنوان کرد« :إِ َذا َم َ
ً
ال ْس َل�اَ� ِم ُثلْ َم ٌة لاَ َی ُس ُّد َها شَ ْی ٌء إِلَى َی ْو ِم الْق َِیا َمةِ ».و افزود :واقعا خیلی
ُثل َِم فِی إْ ِ
کم امکان جایگزینی برای این چنین افرادی هست؟ که هم بیاعتنا به دنیا
باش��ند هم بیاعتنا به قدرت و ریاس��ت و هم کار اجرایی بکنند برای رضای

خدا و هم دارای زمینه استفاده از امکانات باشد ولی اینقدر بتواند نفسش را
حفظ کند که تا آخر عمر با کمال شرافت و کمال عزت و عظمت زندگی کند
و دارای آن صفات برجس��ته باشد .واقع ًا پر شدن جای اینچنین انسانهایی
بعد از این که می روند ،بسیار بسیار مشکل است.
وی در پای��ان در خصوص مصداق ش��خصیت آیتاهلل رس��ولی محالتی
عن��وان ک��رد :از پیامبر اکرم(ص) نقل ش��ده اس��ت ک��ه حواریون حضرت
عیسی(س�لاماهلل علیه) از ایشان پرس��یدند که با چه کسی مجالست کنیم؟
وح هَّ
��ن ن َُجال ُِس »؛ حضرت عیس��ی (عل��ی نبینا و آله و علیه
اللِ َف َم ْ
«َ ...ی��ا ُر َ
هَّ
ِّ
ً
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
السالم) در پاسخ فرمودند« :إِذا قال َم ْن ُیذك ُرك ُم الل ُر ْؤ َی ُت ُه َو َی ِز ُید فِی ِعلمِك ْم
َمنْطِ ُق ُه َو ُی َرغ ُِّب ُك ْم فِی آْالخ َِر ِة َع َم ُل ُه»(تحفالعقول ،ص )44با کسی که دیدن
او ،ش��ما را به یاد خدا بیندازد ،صحبت کردنش بر علم شما بیفزاید و عملش
شما را به آخرت ترغیب کند .این روایت بر شخصیت مرحوم آیتاهلل رسولی
محلاّ تی صدق میکند.

سخنان حجتاالسالم والمسلمین س ّیدعلی قاضی عسکر
سرپرست سابق حجاج ایرانی و عضو سابق شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور
بهمناسبت درگذشت آیتاهلل رسولی محالتی
سیدعلی قاضی عسکر سرپرست سابق حجاج
حجتاالس�لام والمسلمین ّ
ایرانی و عضو س��ابق ش��ورای سیاس��تگذاری ائمه جمعه کشور نیز ضمن
اشاره به جایگاه علمی آیتاهلل رسولی محلاّ تی به برخی فعالیتهای ایشان
در ش��ورای سیاس��تگذاری ائمه جمعه اش��اره کرد و افزود :آیتاهلل رسولی
محالت��ی از مراتب علمی باالیی برخوردار بود و دلیلش هم این بود که پدر
ایش��ان از علمای برجسته و از ش��اگردان مرحوم آیتاهللالعظمی حاج شیخ
عبدالکری��م حائری یزدی بودهان��د و از همان زمان نی��ز ارتباط نزدیکی با
حضرت امام خمینی(قدس سره) داشتهاند و در نتیجه وقتی از محالت به قم
میآیند و ایشان طلبگی را آغاز میکند ،نزد اساتیدی همچون مرحوم شهید
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محراب آیتاهلل صدوقی ،ش��هید آیتاهلل مطهری و بعد مرحوم آیتاهلل حاج بود .آدمی متهجد و شبزندهدار بود و همیشه قبل از نماز صبح بیدار و مشغول
ش��یخ عبدالجواد اصفهانی ،مرحوم آی��تاهلل مجاهدی تبریزی درس خوانده تهجد میش��د ،سپس به مس��جد میآمد و نمازصبح را به جماعت میخواند
بودن��د و بعد در درس خارج فقه مرحوم آیتاهلل بروجردی ،دروس خارج فقه و آن��گاه به مح��ل کار میآمد و قبل از آن که کاره��ای روزانه را آغاز کند،
و اصول حضرت امام(ره) و همچنین درس تفسیر مرحوم آیتاهلل طباطبایی زیارت عاشورا را میخواند و صد لعن و صد سالم آن را پیادهروی میکردند،
دور حیاط دفت��ر راه میرفت و میخواند
(صاحب تفس��یر المیزان) حضور یافته ،و
و رأس س��اعت  8صبح کارهای روزمره
از محضر این اس��اتید بزرگ بهره گرفته
تعه�د،
تق�وا،
ایش�ان
زندگ�ی
پی�ام
را آغ��از میکرد .ایش��ان بس��یار خوش
بود .از س��وی دیگر هوش سرشار ایشان
نی��ز موجب ش��ده ب��ود تا خ��وب درس دانشاندوزی ،خدمت به مردم ،استفاده از
س��فر بود ،خیلی وقتها خودش شخص ًا
رانندگی میکرد ،اهل ش��نا و تفریح هم
بخواند و آنها را فرا بگیرد تا بعد بتواند از فرصته�ا ،در خدمت دی�ن و جامعه بودن
بود .گاهی که برای سرکشی ائمه جمعه
دانش خود بهخوبی استفاده کنند.
است .اینگونه ش�خصیتها الگوی خوبی
به گیالن و مازندران میرفتیم ،ایش��ان
وی اظه��ار داش��ت :پ��س از تبعی��د برای طلاّ ب جوان هس�تند که وقت خود را
داخل دریا میشد و ش��ناکنان به حدی
حض��رت ام��ام خمینی(قدس س��ره) در بیهوده تلف نکردهاند و از تمامی عمرش�ان
جلو میرفت که ما نگران میشدیم ولی
س��ال  1344ایش��ان به تهران مراجعه
اند
ه
کرد
استفاده
خوبی
به
بعد بر میگش��ت .گاه��ی والیبال بازی
میکنند و به اقام��ه نماز جماعت و بیان
میک��رد ام��ا در عین ح��ال در کار خود
احکام و تشکیل کالسهای درس برای
هم جدی بود .گاهی میش��د برای حل
طبقات مختلف میپردازد .البته در سال
 1330شمس��ی جمعی از اهالی امامزاده قاس��م ش��میران از محضر مرحوم اختالفات برخی ائمه جمعه جلس��ات  7یا  8ساعته میگذاشتیم و ایشان در
آیتاهللالعظمی بروجردی درخواس��ت میکنند عالمی برای آنها بفرستند که آن جلسات حضور جدی داشت.
وی اضافه کرد :آیتاهلل رس��ولی خیل��ی خوشبیان بود و خط زیبایی هم
مرحوم آیتاهللالعظمی بروجردی پدر ایش��ان را انتخاب میکند و از آن زمان
در امامزاده قاسم شمیران مستقر میشوند و پس از رحلت پدر عم ً
ال کارها را داشت و بسیاری از احکام ائمه جمعه و یا اجازه وجوهات به خط ایشان است.
آیتاهلل سیدهاشم رسولی دنبال میکنند و بر اساس خواسته مرحوم آیتاهلل ص��وت ملیح و زیبایی در خواندن و قرائت قرآن و نماز داش��ت و وقتی منبر
آقای س��یداحمد خوانساری (قدس سره) ایشان رسم ًا شروع به کار میکند و میرفت و یا س��خنرانی میکرد ،انسان دوست داش��ت به سخن و گفتارشان
راه پ��در را ادام��ه میدهد؛ در همان ایام در حوزه علمیه چیذر نیز به تدریس گوش دهد.
س��یدعلی قاضی عس��کر عملکرد ایشان در
والمس��لمین
االس�لام
حجت
میپردازد.
ّ
وی خاطرنشان ساخت :آقای رسولی محالتی در تالیف ،تصحیح ،تحقیق ،مسئولیت شورای سیاستگذاری ائمه جمعه را اینگونه توصیف کرد :آیتاهلل
ترجمه و حوزههای مختلف علمی موفقیتهای زیادی داش��ت و در دورانی رس��ولی محالتی فردی مسئولیتشناس بود و چه در دبیرخانه مرکزی ائمه
که بنده از نزدیک با ایش��ان ارتباط داش��تم هیچوق��ت نمیدیدم که فرصت جمعه و چه پس از آن در ش��ورای سیاستگذاری ائمه جمعه .ایشان از سال
خود را از دس��ت بدهد و همیشه مش��غول به کارهای علمی بود .شما وقتی های  1372تا  1382ریاس��ت شورای سیاستگذاری ائمه را بهعهده داشت
میش��نوید که ایش��ان بیش از  90اثر در زمینههای فوقالذکر داشته است ،و در جهت رس��یدگی به امور امامان جمعه ،حل مشکالت مالی آنان و سایر
همین برای بیان دانش ایشان کافی است.
از ترجم��ه ق��رآن و صحیف��ه علوی��ه و
مفاتیحالجن��ان گرفته تا تألیف کتابهایی در
تاریخ انبیاء ،تاریخ زندگی پیامبراسالم(ص)،
تاریخ زندگ��ی حضرت فاطم��ه(س) ،تاریخ
زندگانی امیرمومنان ،امام مجتبی و حس��ین
بن علی(علیهم الس�لام) و یا ترجمه اصول
و روضه کافی در س��ه جلد ،ارشاد مفید در 2
جلد ،تصحیح و تحقیق تفسیر مجمع البیان،
نورالثقلی��ن ،مرآهالعق��ول مرحوم مجلس��ی،
مناقب ابن شهر آشوب و دهها کتاب و مقاله
دیگر.
سیدعلی قاضی
حجتاالسالم والمسلمین ّ
عس��کر یک��ی از خاط��رات خ��ود و مرحوم
آیتاهلل رس��ولی محالتی را اینگونه عنوان
نمود :آیتاهلل رس��ولی محالتی ش��خصیتی
دوستداشتنی ،خوشمجلس و انسانی جامع
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امور مربوط��ه موفق عمل میک��رد .در آن دوران معمو ًال تالش میکرد که
اواخ��ر هفته به یکی از ش��هرها برود و به امامان جمعه سرکش��ی کند و در
نمازجمعه هم سخنرانی داشته باش��د .در رسیدگی به پروندهها و انتصابها
هم حساسیت ویژهای داشت حتی گاهی اگر خط یک داوطلب امامت جمعه
خوب نبود ،ایش��ان حساسیت نش��ان میداد و میفرمود :به وی تذکر بدهید
برود یاد بگیرد .ایش��ان بهلحاظ تخصص ویژهای که در حوزه تاریخ اس�لام
داش��ت ،اگر کس��ی س��وال تاریخی را غلط جواب داده بود و یا در سخنرانی
یا نماز جمعه مطلبی به غلط بیان ش��ده بود ،خیلی حس��اس میشد و تذکر
م��یداد .در عین حال از امامجمعههای موفق نیز به ش��دت حمایت میکرد
و اجازه نمیداد بهخاطر برخوردهای ش��خصی و ی��ا جناحی ،یک امامجمعه
زیر سوال برود.
وی در خصوص مس��ئولیتهایی بعد از انقالب ایش��ان اظهار داش��ت :در
دوره حضرت امام(قدس س��ره) مسئول مکاتبات و وجوهات دفتر معظمله و
پس از آن هم مس��ئول وجوهات دفتر رهبری بود .من بارها شاهد بودم که
رهبری برای ایش��ان احترام ویژهای قائل بودند .از س��وی دیگر در هر دوره
در تشکیالت امامان جمعه حضور داشت ،نماینده امام(ره) و رهبری در بنیاد
مس��کن انقالب اسالمی و خیلی دلسوز اقشار مس��تضعف بود .استاد حوزه،
اس��تاد دانشگاه و مدیر گروه تاریخ دانش��گاه امام صادق(ع) بود ،در نوشتن،

در تبلیغ و در تدریس موفق بود و این توفیقات کمتر برای اشخاص حاصل
میگردد.
وی خاطرنش��ان کرد :در کل ایش��ان هیچ نوع گرایش گروهی و جناحی
نداشت؛ واقع ًا فراجناحی بود و سعی میکرد به هیچ یک از جناحها وابستگی
نداشته باشد.
سیدعلی قاضی عس��کر پیام زندگی ایشان را
حجتاالس�لام والمسلمین ّ
اینگونه عنوان کرد :پیام زندگی ایشان تقوا ،تعهد ،دانشاندوزی ،خدمت به
مردم ،اس��تفاده از فرصتها ،در خدمت دین و جامعه بودن اس��ت .اینگونه
شخصیتها الگوی خوبی برای طلاّ ب جوان هستند که وقت خود را بیهوده
تلف نکردهاند و از تمامی عمرشان به خوبی استفاده کردهاند و واقع ًا میتوان
گفت :عاش سعیداً و مات سعیداً.
وی اف��زود :امیرمومنان علی(علیه الس�لام) در صف��ات مومن میفرماید:
«مومن زیرک اس��ت ،غم را در قلب نگه میدارد و شادی را در چهره نشان
میدهد ،دارای ش��رح صدر است ،کینه توز و حسود نیست ،عیب دیگران را
دنبال نمیکند ،ش��کور است ،علمش و حلمش زیاد است ،یاور دین و حامی
مومنان اس��ت و»...؛ این صفات به خوبی در آیتاهلل رس��ولی محالتی دیده
میشد .روحش شاد

سخنان حجتاالسالم دکتر سیدحسین رسولی محالتی
فرزند مرحوم آیتاهلل رسولی محالتی
بهمناسبت درگذشت آیتاهلل رسولی محالتی
حجتاالس�لام دکتر سیدحس��ین رسولی
محالت��ی فرزن��د مرح��وم آیتاهلل رس��ولی
محالت��ی نیز با ذکر برخی فرازهای زندگانی
مرحوم پدرش ،ب��ه خاطراتی از تالش های
دینی و فرهنگی ایش��ان اشاره کرد .وی در
پاس��خ به این س��وال که آیا اج��داد و اخوان
مرحوم آیتاهلل رس��ولی ه��م روحانی بودند،
اینگونه پاس��خ داد :از اخوان ایش��ان کسی
روحانی نبود؛ اما پ��در حاج آقا به نام مرحوم
سیدحس��ین رس��ولی ،روحان��ی و از علمای
مح�لات و خیل��ی م��ورد عالق��ه آی��تاهلل
بروجردی بودند و از دوستان نزدیک مرحوم
آقاسید مح ّمدتقی خوانساری (که نماز باران
مع��روف را خواندهان��د) بودهان��د و با مرحوم
امام(ره) هم بسیار رابطه رفاقت و صمیمیت
داش��ت .این صمیمیت بهگون��های بوده که
مث ً
ال اگر ایشان مریض میشد و پدرم اطالع
نمیداد که ابویش��ان مریض ش��ده است ،امام(ره) از دس��ت ایشان ناراحت
میشدند.
وی به نقل از مرحوم پدرشان گفت :یک بار که پدربزرگ ما حصبه گرفته
8

بود ،امام از طلبههای محالتی سوال میکند که حاج آقا حسین رسولی چند
وقتی اس��ت که پیدایشان نیس��ت؛ طلبهها میگویند ایشان حصبه گرفتهاند.
حاجآقا میفرمود :حدود ساعت  11شب بود که امام(ره) درب خانه ما را زدند،
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آمدم جلوی در خانه و دیدم امام(ره) با بهترین دکتر آن روز قم دم درب خانه
تغیر به من گفتند که ش��ما چرا به من نگفتید که حاجآقا حسین
آمدهاند و با ّ
مریضاند؟! گفتم حاجآقا درگیر درمان ایش��ان بودیم .امام(ره) آنقدر ناراحت
و نگ��ران بودند که تا موقعی دکتر ویزیت نکرد و نگفت الحمدهلل خطر رفع
شده است ،حتی حاضر نشدند بنشینند.
وی ادامه داد :به هر حال پدربزرگ ما از علما و از وعاظ معروف قم بود و
بعداً وقتی اهالی امامزاده قاس��م از آیتاهلل بروجردی درخواست میکنند که
یک روحانی را برای امامزادهقاسم شمیران بفرستند ،ایشان به دستور آیتاهلل
بروجردی به امامزاده قاس��م شمیران هجرت میکند و همین هجرت ایشان
باعث میشود که برخی از علما سالها به امامزاده قاسم میآمدند و آنجا به
عنوان ییالق اتراق میکردند؛ از جمله خود امام خمینی(ره) ظاهراً دو -س��ه
بار تابستانها از قم تشریف آورده بودند برای این که بهعنوان ییالق در آن
جا بهس��ر ببرند .به هر حال حاجآقای رس��ولی بزرگ در آن جا کانونی برای
مومنین و علما ایجاد میکند و در سال  1345هم که رحلت نمود در همان
امامزاده قاسم مدفون شد.
دکتر رس��ولی محالتی در خصوص تحصیالت مرحوم پدرش��ان اینگونه
عنوان کرد :تا آن جایی که من اطالع دارم حاج آقا تحصیالت حوزویش��ان
در قم بوده اس��ت و اس��اتید بزرگواری داش��تهاند که بزرگترین استادش��ان
مرحوم ام��ام(ره) بودهاند .مرحوم عالمهطباطبایی ،مرحوم ش��هید مطهری،
مرحوم آیتاهلل منتظری (که نزد ایش��ان ش��رحلمعه خوانده بودند) و مرحوم
ش��هید آیتاهلل صدوقی نیز اس��اتیدی بودند که ما در موردش��ان از حاجآقا
شنیده بودیم و البته حاجآقا وقتی به درس خارج میرسند ،هنوز درس خارج
آیتاهلل بروجردی هم برقرار بوده اس��ت و ایشان از محضرآیتاهلل بروجردی
به��ره برده ب��ود و به من میفرم��ود :که آیتاهلل بروج��ردی درس خارج را
فارس��ی میگفتند و ما س��ه نفر بودیم که عربی تقریر میکردیم .ایشان در
تحصیالتش��ان خیلی سخت کوش بود و همبحثیهایش��ان مرحوم حاجآقا
مصطفی خمینی(ره) و مرحوم آیتاهلل فاضللنکرانی بودند؛ البته ش��اید هم
بحثیهای دیگری هم داشتهاند که من از آنها اطالعی ندارم و فکر نمیکنم
اکنون کسی از هممباحثههای حاجآقا در قید حیات باشد.
وی درخص��وص حضور پدرش��ان در نجف اظهار داش��ت :بع��د از این که
ام��ام(ره) ب��ه ترکیه و از آن جا به نجف تبعید ش��د ،حاجآقا به همراه مرحوم
آیتاهلل ش��یخ عبدالعلی قرهی(ره) به سمت نجف رفتند که داستان این سفر
هم خیلی زیبا و جالب است چون بدون گذرنامه رفته بود و بهگونهای از مرز
رد ش��ده و به نجف میروند که گرفتار رژیم ش��اه نشوند .به هرحال تشریف
میبرن��د نجف و حدود دو ماه در خدمت امام(ره) بودند تا خانواده امام(ره) به
ایشان ملحق میشوند و چون خانه نجف امام(ره) ،خانه کوچکی بود ،امام(ره)
میفرمایند که من این جا به یک نفر بیشتر نیاز ندارم یا شما بمانید یا آقای
قرهی؛ که بنا میش��ود که آقای قرهی در نجف در خدمت امام(ره) بمانند و
پدرم بر میگردد و در دفتر امام(ره) در قم مش��غول فعالیت میش��ود .تا این
که باالخره تحت تعقیب قرار میگیرد و مجبور میش��ود که از قم به تهران
هج��رت کند؛ که آن هم داس��تان خاص خ��ودش را دارد .در نتیجه حاجآقا
حدود  2-3ماه بیش��تر در نجف نبود و آن مدت ،مدت اولیهای بوده اس��ت
که امام(ره) به نجف تشریف برده بودند و با علمای نجف دید و بازدیدهایی
داش��تهاند و خاطرات خیلی جالب��ی از دیدار با علما وج��ود دارد که حاج آقا
برخیهایش را برای ما نقل کردهاند.
وی افزود :پدرم هنگام بازگشت از نجف ،دستگیر میشود و چند روزی را

در خرمش��هر در زندان به س��ر میبرد ،اما به لطف خدا چون توانسته بود که
از طریق رانندهای که ایش��ان را از مرز عبور میداده اس��ناد و مدارکی را که
همراهش بوده اس��ت ،یک جوری به دست یکی از علمای خرمشهر برساند،
نتوانس��ته بودند خیلی اس��ناد و مدارک جدیای از حاجآقا بگیرند و حاجآقا
گفت��ه بود :م��ن برای زیارت رفته بودم و یک مقدار هم آن جا درس خواندم
و االن هم دارم بر میگردم .خالصه نتوانس��ته بودند که از ایشان چیزی به
دس��ت بیاورند .البته حاجآقا میگفت که من آن جا در زندان نماز جعفر طیار
خواندم و داس��تانهای خیلی شیرینی هست که چگونه از آن زندان خالص
شد و در کتاب خاطراتشان به آن اشاره کردهاند که به جهت اختصار از بیان
تفصیلی آن صرفنظر میکنم.
وی در خصوص تحت تعقیب بودن پدرش در قم توسط ساواک میگوید:
ظاهراً س��اواک قم اش��تباهی به درب خانه آقایی به نام آقای رسولی اراکی
رفته بودند به گمان این که ایش��ان حاجآقای ما هستند تا ایشان را دستگیر
بکنند؛ ولی متوجه ش��ده بودند که این رسولی غیر از آن رسولیای است که
در دفتر امام(ره) مش��غول به کار است .حاج آقا از این طریق با خبر میشود
و از ق��م هجرت میکند و به محل��ه «درخوانگاه» میآید .فردا پسفردایش
که س��اواکیها برای دستگیری حاجآقا به منزل پدربزرگ مادری ما مراجعه
میکنن��د ،به آنها میگوین��د که حاج آقا از قم هج��رت کردهاند و دیگر قم
نیس��تند؛ آنها ه��م دیگر دنبال نمیکنند چون هدفش��ان این بود که حاجآقا
را از قم بیرون کنند که کسی کارهای دفتر امام(ره) در قم را انجام ندهد.
دکتر رس��ولی محالتی در خصوص مس��ئولیتهای بع��د از انقالب پدرش
اینگون��ه عنوان ک��رد :حاجآقا بعد از انقالب در دفتر ام��ام(ره) بود و بهطور
خاص مس��ئولیت بخش��نامهها و وجوهات به عهده ایش��ان بود .با توجه به
این ک��ه خط حاجآقا جزء ش��بیهترین خطها به خط حض��رت امام(ره) بود،
حضرت امام(ره) نسبت به این موضوع خیلی عنایت داشتند و بارها به ایشان
گفته بودند که خط ش��ما و انش��اء ش��ما به س��لیقه و خط من بسیار نزدیک
اس��ت و لذا ش��ما باید در کنار من باش��ید .به همین خاطر حاجآقا از ابتدایی
ک��ه در دفتر امام(ره) و بع��داً هم که در دفتر رهبری بود ،نوش��تن برخی از
احکام -مانند اجازههای وجوهات یا احکام ائمه جمعه -و یا برخی نامهها به
دستور امام(ره) به وسیله حاجآقا انجام میشد و امام(ره) بررسی میکردند و
تأیید نهایی میفرمودند و خاطرم هست که حاجآقا فرمود که وقتی امام(ره)
نامه گورباچف را نوش��تند به من دس��تور دادند آن نامه را پاکنویس کردم و
علیالظاهر آن دستنوش��ته پاکنویس ش��ده به وس��یله حاجآقا بود که برای
گورباچف ارسال شد.
وی افزود :پدرم در حدود س��ال  1360از طرف امام(ره) نماینده ایش��ان
در بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی ش��دند و در حدود همان س��الها هم به
عنوان عضو دبیرخانه ائمهجمعه هم منصوب شدند که ائمه جمعه را منصوب
میکردند و از س��ال  71تا  79هم رئیس ش��ورای سیاستگذاری ائمهجمعه
بودند؛ اما بهدلیل این که در دفتر رهبری مس��ئولیت ایش��ان خیلی زیاد شده
بود و سن ایشان هم باال رفته بود ،از رهبری درخواست کرده بودند که اگر
بش��ود حداقل این ریاست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه را که کار بسیار
سنگینی بود ،فرد دیگری متصدی بشود که رهبری هم پذیرفت اما همچنان
ایش��ان تا پایان عمرشان عضو شورای سیاس��تگذاری ائمه جمعه بود و در
جلسات شورا شرکت میکرد.
از نظر تدریس هم حاجآقا قبل از انقالب در حوزه علمیه چیذر شرحلمعه و
معالم تدریس میکردند و بعد از انقالب هم در دانشگاه امام صادق(ع) برخی
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دروس حوزوی را تدریس میکردند.
دکتر رس��ولی محالتی در خصوص اینکه آیا ایشان به اصولگرایان نزدیک
بودهاند یا نه اظهار داش��ت :البته شاید حاجآقا در این دستهبندیهای حزبی
ب��ه این مفهومی که االن هس��ت ،قرار نمیگرفت؛ اما واقع ًا هیچکس��ی در
مورد ایش��ان این تردید را نداشت که به اصول نظام و انقالب شدیداً اعتقاد
داش��ت و از ارزشهای نظام غیورانه دفاع میکرد؛ اما همیشه میفرمود :که
روحانی خصوص ًا کس��ی که منتسب به رهبری اس��ت ،باید بهگونهای رفتار
کند که همگان احساس صمیمیت داشته و حس پدری نسبت به وی داشته
باش��ند و در این دستهها و گروههای سیاس��ی قرار نگیرند .به همین جهت
در زمان امام(ره) وقتی در دفتر ایش��ان مس��ئلهای پی��ش آمد که عدهای از
آقایان تصمیم گرفتند که مجمع روحانیون مبارز را تش��کیل بدهند ،حاج آقا
علیرغم اصرار بزرگواران تشکیل دهنده مجمع روحانیون مبارز ،فرموده بود
ک��ه من آمادگی عضویت در این مجمع را ندارم و وقتی با اصرار زیاد آقایان
مواجه ش��ده بود ،فرموده بود که من اص ً
ال روحانی مبارز نیستم ،من روحانی
زحمت کش��م ،اگر یک مجمع روحانیون زحمتکش درست کردید ،من عضو
آن گروه خواهم شد!
در سال  1369هم با توجه به احساس وظیفهای که کردند در دومین دوره
مجلس خبرگان رهبری از تهران کاندید شدند و به آن مجلس راه یافت ولی
در دورههای دیگر علیرغم اصراری که بود ،دیگر کاندید نش��د و میفرمود
احساس وظیفه نمیکنم.
دکتر رس��ولی محالتی در خصوص تألیفات مرحوم پدرش اظهار داش��ت:
ایش��ان حدود  100عنوان کتاب تصحیح ،تعلیق یا تألیف یا ترجمه داشتهاند
که تعدادی از آنها را من خودم در خدمتش��ان بودم و همکاری کردم .عمده
آثار منش��ور حاجآقا در انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،بوستان کتاب و
انتشارات موسسه فرهنگی ش��میم یاس والیت به زیور چاپ آراسته شده و
بارها تجدید چاپ شده است.
وی افزود :کارهای علمی حاجآقا به لطف خدا کارهای بس��یار پرمخاطبی
است و افراد مختلف با گرایشهای مختلف از این کتابها استفاده میکنند.
ایش��ان الحمدهلل در حوزهه��ای تاریخی و حدیثی توفیقات زیادی داش��تند.
از جمله آثار «تاری��خ انبیاء» و «زندگانی
پنجت��ن» را نوش��تند که ش��اید یکی از
بهترین و تحقیقیترین کتابهای تاریخ
اسالم در فارسی باشد .از جمله کتابهای
حدیثیش��ان هم کتاب چهلحدیث است
که بس��یار م��ورد اقبال بوده اس��ت و نیز
کتابه��ای  5جل��دی ک��ه م��ا خودمان
چاپ کردی��م و کتب مختلف��ی در مورد
«وصیتهای پیغمبر»« ،صحیفه علویه»
و ...داشتند که مجال ذکر تمام آنها در این
حد نمیگنجد .هنوز هم ما حدود 50-60
دفترچه کوچ��ک از حاجآقا داریم که باید
روی آنه��ا کار پژوهش��ی انج��ام بدهیم.
به لطف خدا وب س��ایتی ه��م به آدرس
 www.shrasouli.irب��رای حاجآق��ا
درست کردیم که بسیاری از این مطالب
در حال بارگذاری در وبسایت است.

در رابط��ه با ترجمه و تفس��یر ق��رآن حاجآقا این نکت��ه را عرض کنم که
چندین بار من از ایش��ان خواس��ته بودم که با توجه به تجربیات خوبشان در
علوم اس�لامی و کتابهای زیادی که نوشته بود ،در ترجمه قرآن هم وقتی
بگذارد و همتی داش��ته باشد .ایش��ان میفرمود که ترجمه قرآن زیاد داریم
و ش��اید این کار خیلی ضرورت نداش��ته باشد .با اصرار ما استخارهای کرد و
استخاره خیلی خوب آمد و به ترجمه قرآن از ابتدا مشغول شد .خاطرم هست
که وقتی حاجآقا این کار را ش��روع کرد ،به قدری با جدیت و با س��رعت این
کار را انجام میداد که س��ر از پا نمیش��ناخت و از تمام وقتهای خالیشان
برای این کار علمی اس��تفاده میبرد .تفاس��یر مختلف را روی میزشان چیده
بود ،برخی ترجمههای دیگ��ر را هم نگاه میکرد و خیلی وقت زیادی برای
این کار صرف میکرد .گاهی خاطرم هس��ت زمانی که مث ً
ال پاییز یا زمستان
بود ایش��ان میفرمود :من ساعت  2بلند شدم و تا ساعت  5مشغول نوشتن
و آماده کردن مطلب بودم .اصل ترجمه قرآن را حاج آقا در  6ماه تمام کرد
و خاطرم هس��ت که تایپیست و ویراس��تار که میخواستند به حاجآقا کمک
بکنن��د ،همه عقب افتاده بودن��د و حاجآقا هر روز صبح ک��ه میآمد با یک
دس��ته کاغذ نوشته شده میآمد و آنها را تحویل ما میداد که ما به تاپیست
و دوس��تان دیگر ارائه کنیم و کار جلو برود .این س��رعت عمل حاجآقا واقع ًا
جالب بود و در طول روز هم در بین کارهایشان اگر چند دقیقهای وقت خالی
گیر میآورد فایلهای قبلیای را که توس��ط تایپیست نوشته شده بود ،مجدداً
نگاه و اصالح میکرد و اگر نکتهای داشت ،یادداشت میکرد.
دکتر رس��ولی محالتی ادامه داد :به س��بب اینکه ایشان تجربه تصحیح و
تعلیق ،تفاس��یر«نورالثقلین»« ،مجمعالبیان» و «عیاشی» را از دوران جوانی
داشت و از مقر ّرین مطالب عالمه بزرگوار طباطبایی در تفسیر«المیزان» بود
و از کس��انی بود که مطالب آن بزرگوار را پاکنویس میکرد ،ما از ایش��ان
خواه��ش کردیم با توجه به این که قرآن یک نکات نغز و زیبایی همیش��ه
داش��ته و دارد ،برخی از این نکات را (در مورد ش��أن نزولها یا مث ً
ال مباحث
تاریخی که نیاز به اش��اره دارد یا مباحث رواییای که در ذیل آیات هس��ت)
بنویس��د که ایش��ان ابتدا میگفت که نه خودت انجام ب��ده .بعد با اصرار ما
قبول کرد و در زمانی که ویراس��تار و همکارانش داش��تند مطالب ترجمه را
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کامل و پیگیری میکردند ،حاج آقا ش��روع به نوشتن این تفسیر گزینشی یا
مطالب مختلف و متنوع بسیار جذاب کرد و آن را آماده نمود و هماکنون در
قالب سه ستون به صورت روزنامهای زیر قرآن قرار گرفته و با یک گرافیک
خوبی قابل اس��تفاده اس��ت .یکی از منبریهای تهران به من میگفت :من
بی��ش از  500منبر از همین تفاس��یر کوتاهی ک��ه در پانویس قرآن حاجآقا
هست ،رفتهام.
وی در خصوص برنامه روزانه پدرش��ان عنوان نمود :حاجآقا شاید یکی از
منظمترین انس��انهایی بود که من تاکنون دیده بودم .این نظمش��ان را هم
همیش��ه میفرمود ،ما از امام(ره) یاد گرفتهای��م و این درس بزرگی بود که
برای زندگی ما خیلی مفید بود .برنامه روزانهشان بسیار دقیق و منظم بود .از
سحرگاه که مرتب ًا برنامه ویژه خودشان را داشتند و بیدار میشد و نماز شب
میخواند و برنامههای تهجدش��ان خاص بود و تا حدی که من یاد دارم در
نماز شبش��ان معمو ًال نماز جعفر طیار را میخواند .بعد از نمازصبح به دفتر
رهبری میرفت و شاید اولین نفری بود که در دفتر حضور پیدا میکرد؛ البته
آن جا یک ساعتی استراحت میکرد و دوباره بلند میشد و مشغول کار میشد.
تا  3-4س��ال پیش معمو ًال نماز صبح به مسجد میرفت و از آنجا به دفتر و
ظهر به سمت منزل بر میگشت.
برنامه منظمی هم برای ورزش داشت و خیلی دقیق سعی میکرد که برای
سالمتیشان وقت بگذارد و ورزش را خیلی جدی میگرفت.
دکتر رس��ولی محالتی فعالیت ایش��ان را در مس��جد اینگونه عنوان کرد
حاجآقای ما قب ً
ال از س��ال  1345تا س��ال حدود  1360در مس��جد امامزاده
قاسم به جای پدرش��ان اقامه نماز جماعت میکرد که داستانی برای ایشان
پیش میآید که منافقین نقش��ه ترور ایشان را در همان کوچههای امامزاده
قاس��م میکش��ند و این خبر به حضرت امام(ره) میرسد و ایشان به حاجآقا
دس��تور میدهند که شما باید از امامزاده قاسم هجرت کنید بهخاطر این که
دوستان حفاظت گفتهاند آنجا از نظر امنیتی شرایط خوبی ندارد و این نقشه
ترور هم که پیش آمده ،داس��تان مناس��بی نیست .حاجآقا به دستور امام(ره)
از امامزاده قاس��م هجرت کرد و ما از حدود س��ال  1360در منطقه جماران
س��اکن ش��دیم .طبع ًا با این دس��تور حضرت امام(ره) ،حاجآقا مسجد را هم
واگ��ذار کرد و مدتی بدون مس��جد بود؛ تا این که در س��ال  1361آیتاهلل
سیدابوالحس��ن موسوی همدانی امام جماعت مس��جد فرشته از طرف امام
بهعنوان امامجمعه همدان منصوب ش��د که در آن زمان پیش��نهاد ش��د که
حاجآقا به عنوان امام جماعت در مس��جد فرشته حضور پیدا کند .ایشان هم
پذیرفت و با نظر مرحوم آیتاهلل مهدویکنی-که در آن زمان مس��ئول امور
مساجد کشور بود و به دستور امام(ره) ،حاجآقا در مسجد فرشته مستقر شد و
به عنوان امام جماعت مسجد فعالیت خود را آغاز کرد .رفتهرفته این فعالیت
حاجآقا ادامه پیدا کرد و کمکم عالوه بر نماز مغرب ،نماز ظهر مس��جد هم
فعال ش��د و بعد از مدتی ،نماز صبح هم فعال میش��ود و شاید بدون اغراق
ع��رض بکنم که حاجآقا یکی از منظمترین ائمه جماعات تهران بود ،به این
جهت که سه وعده نماز جماعت را بدون تعطیلی برگزار میکرد؛ یعنی شاید
در طول سال به عدد انگشتان یک دست نماز جماعت در مسجد ما تعطیل
نمیش��د و حاجآقا بس��یار با همت و منظم بر اقامه نماز صبح ،ظهر و ش��ب
تأکید داش��ت و مسجد بسیار فعال شد و این فعالیت ،فعالیتی بود که موجب
خیرین شد و آمدند در کنار مسجد ،درمانگاه خیریه مسجد
تش��ویق برخی از ّ
فرش��ته را احداث کردند و صندوق هم که از قبل بود .حاجآقا ابتدا هر س��ه

وعهده خودش��ان نماز جماعت را در مسجد اقامه میکرد ولی بعد از این که
ما از قم به تهران آمدیم ،به من دس��تور داد که در کار مس��جد به ما کمک
کن و از س��ال  1378بنده در مس��جد فرشته به عنوان امام جماعت ظهر به
حاجآقا کمک میکردم و در مدیریت کارهای مسجد هم آرامآرام وارد شدم و
از سال  1385درآنجا فضایی ایجاد شد که ما بتوانیم کانون فرهنگی را هم
ایجاد بکنیم و در احداث این کانون فرهنگی هم بنده کمک حاجآقا بودم .به
لطف خدا فعالیتهای بس��یار خوبی در این دوران انجام شد و این مسجد به
این صورت رونق گرفت .حاجآقا هم تا حدود  4سال پیش نماز صبح و تا 4
ماه قبل از رحلت ،نماز مغرب را مرتب ًا خودش��ان اقامه جماعت میکرد .نماز
ظهر را هم که از س��ال  1378بنده اقامه میکردم و نماز صبح هم تقریب ًا 4
سالی بود که مسئولیتش با بنده بود ،گاهی از دوستان خواهش میکردیم و
گاهی هم خودم نمازصبح را اقامه میکردم.
حاجآقا حدوداً نیمساعت تا  3ربع قبل از نماز در دفترشان حاضر بود و اگر
کسی س��والی یا مطلبی داش��ت ،میآمد از حاجآقا سواالتش را میپرسید و
نکاتی را که داشت ،مطرح میکرد.
در وقتهای خالی ،حاجآقا همیش��ه س��عی میکرد که با مطالعه وقتشان
را پر بکند .حتی در آن یکی -دوس��اعتی که در مس��جد بود ،مطالعات منبر
شبشان را هم البهالی کارها و مراجعات انجام میداد که هر شب هم یک
ربع تا حدود نیم س��اعت مردم را به فیض میرس��اند؛ یک شب مث ً
ال روایت
میخواند ،یک شب نهجالبالغه شرح میکرد ،یک شب تفسیر قرآن داشت؛
و مداومت داش��ت بر این قصه و خیلی مقید بود و میفرمود :کار اصلی یک
روحانی همین منبر و محراب اس��ت و اگر از این کارهای اصلیمان فاصله
بگیریم ،برکت زندگیمان می رود .همیش��ه ب��ه من این را توصیه میکرد و
میفرمود :اگر خیر دنیا و آخرت را میخواهی و اگر رضایت من را میخواهی،
ش��ما هم بر منبر و محراب خیلی اهتمام داشته باش؛ کار اصلیات این باشد
و بدان که خدا روزیت را میرساند.
وی درخص��وص آخرین روزهای حیات پدرش گفت :حاج آقا از روز بعد از
عاشورای سال  1398مش��خص شد که یک بیماری مزمن رودهای دارند و
دچار س��رطان ش��ده بود و همان روز بعد از عاشورا  1398بستری شد و روز
پنجش��نبه ایش��ان را جراحی کرد .برای ما روزهای بسیار سخت و سنگینی
ب��ود ،چون ب��ه هر حال حاج آقا در خانواده ما اگر چه سنش��ان باال بود ،اما
با همه رفاقت داش��تند و صمیمی بود و عزیزترین کس همه ما بود .در این
ایام که دوران مریضیشان حدود  4ماه طول کشید ،توفیق داشتیم که بیشتر
خدمتشان باش��یم .ایشان در این ایام برنامههای عبادیشان سرجای خودش
ب��ود .حت��ی دفتر رهبری هم میرفت .به خاط��ر دارم در آخرین دیداری که
ایشان به مالقات رهبری رفت تا طبق روال کارهای دفتر را با ایشان مطرح
نمایند ،بهخاطر ضعف جس��مانی ایشان ،بنده در معیتشان بودم؛ مقام معظم
رهبری خطاب به من سفارش کرد که حاجآقای شما میل به کار زیاد دارند
و شما باید مراقب باشید که ایشان با این وضعیت جسمانی خسته نشوند.
ب��ا همه ای��ن اوصاف ،حاجآقا در روزهای س��خت پایانی عم��ر نیز اگرچه
مش��کالت زیادی از نظر جس��می داشتند ،برنامه تهجدش��ان با همان حال
ضعف ،ترک نمیش��د و بر برنامهه��ای عبادی روزمرهش��ان با همان نظم
مثالزدنی مداومت داش��ت .خدا رحمتش��ان کند و إنشاءاهلل خدا به ما توفیق
بدهد که خلف صالح ایشان باشیم.
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عناوین برخی از کتابهای آیتا ...رسولی محالتی(ره)
آیتاهلل رسولی محالتی آثار متعددی را به رشته تحریر درآورده است که میتوان آنها را در سه مجموعه تألیفات ،ترجمهها و تصحیحها
طبقهبندی کرد .از تألیفات ایشان میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:









































جنبههای اخالقی و سیره عملی امام رضا (علیه السالم)
بعثت رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله)
زندگانی حضرت محمد (صلی اهلل علیه و آله و سلم)
بشارتهای انبیاء الهی و دیگران درباره ظهور رسول خدا(ص)
زینب(علیها السالم) عقیله بنی هاشم
تاریخ انبیاء
راهنمای بهشت
چهل حدیث
زندگانی حضرت محمد خاتم النبین(ص)
شرح تألیفات شیخ طوسی و مشروح آنها
تاریخ اسالم (دوره سه جلدی)
االرشاد فی معرفه حجج اهلل علی العباد (دوره دو جلدی)
مفاتیح الجنان ( 12جلدی)
واقعه عاشورا :در منابع کهن
خالصه کتاب زندگانی امام حسن مجتبی(ع)
احسن القصص :شرح مستند داستان حضرت یوسف(علیه السالم)
سخنی درباره نماز
زندگانی امیرالمؤمنین(ع)
چهل حدیث (دوره دو جلدی)
مفاتیح نوین
وصایا الرسول و االئمه :وصیتهای تربیتی اخالقی اجتماعی رسول(ص)
روضه کافی ،مرحوم کلینی (دو جلدی)
ارشاد ،مقیه (دو جلدی)
تصحیح تفسیر مجمع البیان ( 12جلدی)
مفتاح الجنان ( 12جلدی)
سوره مبارکه انعام ( 12جلدی)
شرح زیارت امیناهلل
وصایا الرسول و االئمه (با ترجمه فارسی)
کیفر گناه ( 2جلدی)
مبارزه با گناه
تاریخ انبیاء ( 2جلدی)
تاریخ زندگانی رسول خدا(ص) ( 3جلدی)
تاریخ زندگانی امیرالمؤمنین علی(ع) ( 2جلدی)
تاریخ زندگانی امام حسن(ع) ( 2جلدی)
تاریخ تحلیلی اسالم ( 4جلدی)
زندگانی حضرت فاطمه(سالماهلل علیها) و دختران آن حضرت
صحیفه علویه ( 2جلدی)
االتصال فی النص علی االئمه االثنی عشر من االشراف مقاتل الطالبین
سیره ابن هشام ( 2جلدی)
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بازدید حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور
از بخشهای مختلف شرکت سامان محیط
به گزارش روابط عمومی شرکت سامان محیط ،نشست هیئت مدیره این
شرکت با حضور حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در
بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه برگزار شد.
در ادامه حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد ،مهندس مجیبیان -رئیس
هیئت مدیره ش��رکت سامان محیط ،مهندس سعیدی -مدیرعامل ،معاونین
و گروهی از مدیران از پروژههای در حال ساخت مجتمع مسکونی -تجاری
 1300واح��دی افق اکباتان و س��اخت تونل مترو حدفاصل ایس��تگاههای
( 4-A4ارم سبز) تا (چهار باغ)  7-A4از خط  4مترو تهران بازدید نمودند.
در این بازدید مدیرعامل ش��رکت س��امان محی��ط توضیحهایی را در مورد
پروژهها ارائه نمود.
س��پس نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کشور با اشاره به کارهای انجام
شده توسط این ش��رکت از تالشهای مدیر شرکت سامان محیط قدردانی
نمود.

بازدید نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور از پروژه مس��کونی -تجاری -خدماتی
 2800واحدی آسمان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خانه گستر یکم ،حجتاالسالموالمسلمین
روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور با حضور در این شرکت،
ضمن ش��رکت در نشست هیئت مدیره و آشنایی بیشتر ،از اهم فعالیتها و
برنامههای این مجموعه در زمینه تقویت فعالیتهای ش��رکت خانه گس��تر
یکم و ارتقاء وضع موجود ،راهنماییهای الزم را ارائه دادند.
در ادامه حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد و هیئ��ت همراه از پروژه
مسکونی -تجاری -خدماتی  2800واحدی آسمان البرز بازدید و از نزدیک
در جری��ان کمیت و کیفیت عملیات اجرایی پروژه ق��رار گرفته و تذکرها و
نکات مدنظر را ارائه دادند.
13
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دیدار حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد با حجتاالسالموالمسلمین رضایی
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بنی��اد مس��کن اس��تان ته��ران،
حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن
کشور با حجتاالسالموالمسلمین رضایی -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه
و صالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان تهران دیدار و در مورد مس��ائل
مس��کن محرومین و همچنین اقدامهای بنیاد مسکن در حوزههای فعالیتی
بحث و تبادلنظر نمودند.
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تقدیر
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان کهگلیویه و بویراحمد ،در نشس��تی که با حضور وزیر راهوشهرس��ازی ،مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن
کش��ور ،دکتر جنتی -مدیرکل و مهندس صیادی -معاون مس��کن شهری بنیاد مس��کن استان ،مسئولین راهوشهرسازی استان و سایر کارشناسان مرتبط در
اداره راهوشهرس��ازی اس��تان با موضوع آخرین فعالیتهای صورت گرفته در پیش��رفت و اجرای پروژههای طرح اقدام ملی مسکن در استان برگزار شد وزیر
راهوشهرسازی از بنیاد مسکن استان بهعنوان موفقترین نهاد در پیگیری عملیات اجرایی پروژه طرح اقدام ملی نام برد.
در این نشس��ت وزیر راهوشهرس�ازی با تأکید بر اجرایی شدن طرح اقدام ملی مسکن در اسرع وقت در سطح کشور گفت :اجرای

طرح اقدام ملی مس�کن در س�طح کش�ور از اهمیت فراوانی برخوردار میباشد بنابراین توس�عه و آبادانی میهن اسالمی مرهون
تالش مدیران متعهد و پرتالش اس�ت که در مس�یر سازندگی و ارائه س�ایر خدمات دیگر عزمی راسخ دارند و شبانه روز از هیچ
تالش�ی دریغ نمیکنند .وی با راهکارهای الزم از تالشهای مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و مجموعه همکارانش در پیشرفت عملیات و اجرای پروژه

طرح اقدام ملی در تعهد آن استان بهعنوان دستگاه موفق در بین سایر استانها و ابراز رضایتمندی از فعالیتهای صورت گرفته قدردانی نمود.

عمران روستایی و مطالعات در روستاهای درگیر با پدیده فرسایش خاک
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان سیس��تان و بلوچستان ،نشست ویدئوکنفرانس با حضور مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور ،مهندس
منبتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،معاونین و مدیران پژوهشکده سوانح طبیعی ،مدیرعامل شرکت سامان محیط ،رئیس سازمان مراتع و جنگلها ،مدیرکل
آبخیزداری و حفاظت خاک و رییس گروه تثبیت در مورد بررس��ی پیش��رفت پروژههای بازس��ازی ،عمران روستایی و مطالعات در روستاهای درگیر با پدیده
فرسایش خاک (گرگروک) برگزار شد.

نشست بررسی عملکرد بنیاد مسکن استان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان،
نشس��ت ویدئوکنفرانس دورهای با موضوع بررس��ی عملکرد بنیاد مس��کن
اس��تان ،با محوریت معاونتهای فنی با حضور مهندس تابش -رئیس بنیاد
مس��کن کش��ور ،مهندس منبتی -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن استان
و مهندس مرادزاده -رئیس س��تاد هماهنگی س��اماندهی حاشیه شهرستان
زاهدان برگزار شد.
در این نشس��ت گزارش مش��روح در ارتباط با فعالیتهای صورت گرفته
و وضعیت پروژههای ملی در س��اماندهی حاش��یه شهرهای چابهار ،کنارک
و زاهدان ،بازسازی ،مس��کن محرومین ،مسکن شهری و عمران روستایی
مورد بررسی قرار گرفت.
14
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان سیس��تان و بلوچستان ،در
نشس��ت ویدئوکنفرانس که با حضور مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن
کش��ور و مهندس منبتی -مدیرکل و رئیس س��تاد هماهنگی س��اماندهی
حاشیه شهرس��تان زاهدان بنیاد مسکن استان برگزار شد پیشرفت طرح در
شاخصهای کلیدی مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی اس��ت فعالیتهای انجام شده از ابتدای اجرای این طرح در هشت
منطقه شهری و روستایی شهرستان زاهدان تاکنون به شرح زیر است:
شناسایی  16794خانوار مشمول اجرای طرح ،مقدمات صدور تعداد 3356
جلد سند مالکیت ،صدور تعداد  480پروانه ساختمانی ،تسطیح و آواربرداری
 178350مترمربع از اراضی طرح ،زیرسازی به مساحت  117500مترمربع،
آس��فالت  33900مترمربع از معابر ،ساخت  1560متر کانال ،اجرای پازل در
 14080مترمربع پیاده رو ،اجرای  10980متر جوی ،جدول و کانیو.
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بررسی عملکرد بنیاد مسکن استان در ساماندهی حاشیه شهرستان زاهدان

نشس��ت ویدئوکنفرانس بررسی ساخت واحدهای مس��کونی برای خانوارهای دارای دو
فرد معلول و بیشتر
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان،
نشس��ت ویدئوکنفرانس ،با موضوع عملکرد بنیاد مس��کن استان در ساخت
واحدهای مسکونی برای خانوارهای دارای دو فرد معلول و بیشتر ،با حضور
مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور ،مهندس منبتی -مدیرکل ،نوری
صادق -معاون پش��تیبانی و مهندس عدیلی -معاون بازس��ازی و مس��کن
روستایی بنیاد مسکن استان برگزار شد.
برای تأمین مس��کن ایتام تحت پوشش س��ازمان بهزیستی در خرداد ماه
س��ال  99تفاهمنامه همکاری فیمابین س��ازمان بهزیستی کل کشور ،بنیاد
مسکن و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا ،با هماهنگی و تأمین اعتبار سازمان
مدیریت و برنامهریزی کش��ور و صندوق توسعه ملی به منظور ساخت تعداد
 1000واحد مس��کونی برای خانوارهای تحت پوش��ش صاح��ب دو فرزند
معلول و بیشتر ،منعقد شده است که سهم بنیاد مسکن استان از این تعداد،
ساخت  ۱۶۱واحد است .هزینه ساخت بهصورت دریافت تسهیالت از طریق بنیاد مسکن و  ۵۰۰میلیون ریال بهصورت بالعوض از طریق سازمان بهزیستی
و صندوق توسعه ملی قابل پرداخت است.
گفتنی اس��ت بنیاد مس��کن استان در همکاری با ادارهکل بهزیستی اس��تان ،تاکنون افتخار ساخت بیش از تعداد  300واحد مسکونی برای قشرهای آسیب
پذیر تحت پوشش سازمان بهزیستی را داشته است.

بررسی روند اجرایی طرح مسکن اقدام ملی
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قم ،نشستی با حضور مهندس اسالمی -وزیر راهوشهرس��ازی ،مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور،
مهندس حق ش��ناس -معاون امور مس��کن شهری در بنیاد مسکن کش��ور ،صبوری -مدیرکل راهوشهرسازی ،مهندس بلدی -مدیرکل و رضوانپور -معاون
مسکن شهری بنیاد مسکن استان ،خاکساری -مدیر شعب بانک مسکن استان و مدیران کل راهوشهرسازی سایر استانها به منظور بررسی طرح اقدام ملی
مسکن در ادارهکل راهوشهرسازی بهصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
گفتنی است در این ویدئو کنفرانس گزارش فعالیتهای انجام شده ارائه و تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.
15
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نشست شورای اداری بنیاد مسکن استان برگزار شد
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان گیالن ،نشست شورای اداری
بنیاد مس��کن اس��تان با حضور مهندس هادی درفشی -معاون پشتیبانی و
امور هماهنگی بنیاد مسکن استانها در کشور و هیئت همراه برگزار شد.
در ابتدا مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،گزارش��ی از عملکرد بنیاد مسکن
استان ارائه نمود.
در ادامه مهندس درفشی با بیان اینکه بنیاد مسکن با رویکرد تحولآفرین
در افق جدید وارد میشود گفت :قرار نیست یک طرح را برای همیشه مدل
و الگو قرار دهیم و ادامه دهیم ،ما در افق جدید با تعالی سازمانی به اجرای
طرحهای مقاومس��ازی روستایی ،اجرای طرحهای هادی و طرح اقدام ملی
مس��کن میپردازیم .وی با اش��اره به اینکه با گذش��ت کمتر از س��ه ماه از
پیروزی انقالب ،بنیاد مس��کن با فرمان امام خمینی(ره) تأسیس شد ،افزود:
امروز پس از س��الهای متمادی از آغاز فعالیت این نهاد ،خدمات گسترده و
مستمر از سوی بنیاد مسکن به روستاها ارائه میشود.
معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی بنیاد مس��کن اس��تانها در کشور با اشاره به اینکه دو کار مقاومسازی خانههای روستایی و ساخت مسکن محرومین در
بنیاد مسکن در حال انجام است ،گفت :فضاهای روستایی را به منظور ایجاد زندگی مطلوب ،ماندگاری روستاییان در آن و برگشتپذیری مهاجران ،نوسازی
و بهسازی میکنیم.

بررس��ی موارد مربوط به مس��کن محرومین ،تأمین مس��کن ایتام و خانوارهای دارای دو
فرد معلول
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قم ،نشس��تی با حضور مهندس مهدیان -معاون بازسازی و مسکن روستایی در بنیاد مسکن کشور و هیئت
همراه ،یزدان پناه -معاون پشتیبانی و مالاسماعیلی -معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان به منظور بررسی عملکرد بنیاد مسکن در اجرای
تفاهمنامههای مسکن محرومین ،تأمین مسکن ایتام ،تأمین مسکن خانوارهای دارای دو فرد معلول و بیشتر بهصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
در این نشست یزدان پناه با ارائه گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن استان در بخشهای مختلف ،بهویژه ساخت تعداد  1000واحد مسکونی برای محرومین
در زمینه تفاهمنامه سه جانبه گفت :بنیاد مسکن استان ،تاکنون در زمینه تأمین مسکن محرومین ،خانوادههای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام(ره)
فعالیتهای بسیار خوبی را در سطح روستاها و شهرهای کوچک انجام داده است.

برگزاری نشست ویدئوکنفرانس پیرامون طرح توسعه پایدار منظومه روستایی
ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان کهگلیوی��ه و بویراحمد،
نشس��ت ویدئو کنفرانسی پیرامون طرح توس��عه پایدار منظومه روستایی با
حضور مهندس ش��املو -معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن کشور ،دکتر
جنتی -مدیرکل و معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن استان و مهندس
فاطمی -رئیس امور فنی و اجرایی بنیاد مسکن استان برگزار شد.
دکت��ر جنتی در این نشس��ت با ارائه گزارش��ی از عملکرد ح��وزه عمران
روس��تایی بهویژه طرح توسعه پایدار منظومه روستایی شهرستان گچساران
گف��ت :از ابتدای اجرای طرح توس��عه پایدار منظومه روس��تایی بیش از 18
طرح اجرایی تهیه که بیش��تر آنها به مرحله اجرا رس��یدهاند و تعدادی از این
طرحها برای نخستین بار در سطح استان و شهرستان اجرایی شدهاند که از
16
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جمله این طرحها میتوان به پرورش کرم ابریش��م ،پرورش ماهی کپور و کش��ت زعفران اشاره نمود نیز طی دو ماه گذشته نزدیک به  20طرح اجرایی شده
از جمله پرورش ماهی کپور برای اولین بار در اس��تان ،بومگردی ،ادوات کش��اورزی ،زنبورداری و کش��ت زعفران برای نخس��تین بار در روستای انجیر سیاه
گچساران و سایر طرحهای دیگر.
س��پس مهندس ش��املو از تالشها و پیگیریهای مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و مجموعه همکارانش در مورد فعالیتهای صورت گرفته طرح منظومه
روستایی در استان و نیز از بنیاد مسکن بهعنوان موفقترین نهاد در سطح کشور در اجرا و پیگیری مفاد این طرح قدردانی نمود.

ضرورت تسریع در روند مرمت مسجد اردبیلیان
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گی�لان ،مهندس هادی
درفش��ی -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور
و هیئت همراه و مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان از روند
بازسازی و مرمت مسجد اردبیلیان شهر رشت بازدید نمودند.
در ابتدا مهندس اکبرزاده با تش��ریح توضیحهای��ی در مورد اجرای پروژه
گف��ت :اعتبار این پروژه از محل اعتبارهای بالعوض بنیاد مس��کن به مبلغ
 ۲۵میلیارد ریال و با پیش��رفت فیزیکی  ۵۳درصد در حال مرمت میباش��د.
وی افزود :کار مربوط به سربندی در حال انجام است و کلیات کار تأسیساتی
برنامهریزی شده و کاشیهای قدیمی پروژه در کارگاه احیای مصالح سنتی
ترمیم شده است.
س��پس مهندس درفش��ی گفت :مس��اجد عالوه بر این ک��ه مکانی برای
عبادت و بندگی خداس��ت ،مکانی برای تبلیغ ،ارشاد ،هدایت مردم و عرضه
کردن قوانین الهی و آش��نا نمودن مردم با آن اس��ت .وی افزود :مس��جد بهعنوان پایگاه اجتماع مردم و زمینه س��از ایجاد وحدت و همبستگی هرچه بهتر و
بیشتر در میان قشرهای مختلف اسالمی است.
معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور در پایان خواستار تسریع در مرمت این بنا شد.

نشست بررسی و ارزیابی فعالیتهای ساخت مسکن محرومین در استان ها
ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان کهگلیوی��ه و بویراحمد،
نشست ویدئو کنفرانسی در زمینه آخرین اقدامهای صورت گرفته با موضوع
ساخت مسکن محرومین ،بررسی موانع و مشکالت موجود و تسریع در روند
اجرای کار س��اخت تعداد  3500واحد مس��کن محرومین سهمیه استان ،با
حضور مهندس مهدیان -معاون بازسازی و مسکن روستایی در بنیاد مسکن
کش��ور ،دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و گروهی از مدیران کل
بنیاد مسکن استانها برگزار شد.
در ابتدا عملکرد بنیاد مسکن استانها با توجه به آمار ارائه شده مورد بحث
و بررسی قرار گرفت.
س��پس مدیران کل بنیاد مسکن استانها با ارائه گزارشی از عملکرد خود،
مش��کالت و موانع موجود را مطرح کردند و خواس��تار پیگیری و مس��اعدت در زمینه رفع موانع و مش��کالت پیش رو برای تسریع در اجرای پیشرفت پروژه
طرح مسکن محرومین شدند.
در ادامه مهندس مهدیان در سخنانی با قدردانی از تالش و فعالیتهای مدیران کل بنیاد مسکن استانها و مجموعه همکاران و ابراز رضایت از عملکرد
بنیاد مس��کن اس��تان کهگیلویه و بویراحمد گفت :همه ما در مقابل محرومین مسئول هس��تیم و باید همیشه به کمک محرومین بشتابیم.وی در پایان ابراز
امیدواری نمود که با پیگیری مسئولین کشوری و استانی ،نهادهای مرتبط ،مشارکت خود مردم ،تالش مدیران کل بنیاد مسکن استانها و مجموعه همکاران
بهویژه همکاری بانکهای عامل بتوانیم تا پایان زمان تعیین شده نسبت به تکمیل و واگذاری واحدهای در تعهد بنیاد مسکن اقدامهای الزم را انجام دهیم.
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دیدار نماینده مجلس شورای اسالمی با معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان اصفهان ،رحمتا ...فیروزیپور -نماینده مردم شهرستانهای نطنز ،بادرود و قمصر در مجلس شورای اسالمی
با مهندس شاملو -معاون عمران روستایی و امور حقوقی و پارلمانی بنیاد مسکن کشور دیدار و در رابطه با موضوعهایی پیرامون توسعه عمرانی روستاهای
حوزه انتخابیه از جمله پیگیری س��همیه قیر رایگان ،س��همیه وام مقاوم سازی ،تداوم عملیات عمرانی و بهینهسازی روستای تاریخی ابیانه بحث و تبادلنظر
کرد و در پایان تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.

بازدید از روند بازسازی و مرمت مسجد صفی
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گی�لان ،مهندس هادی
درفش��ی -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور
و هیئت همراه با مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان از روند
بازسازی و مرمت مسجد صفی شهر رشت بازدید نمودند.
در ابتدا مهندس اکبرزاده با ارائه توضیحهایی در مورد اجرای پروژه گفت:
اعتبار پروژه از محل اعتبارهای بالعوض بنیاد مس��کن به مبلغ  ۸۵میلیارد
ریال با پیشرفت فیزیکی  ۵۱درصد در حال اجرا است.
در ادامه مهندس درفش��ی مس��جد صفی را هویت دینی و فرهنگی مردم
ش��هر رش��ت بیان کرد .وی روند مرمت این پروژه را مثبت ارزیابی و ابراز
امی��دواری کرد که برنامهریزی برای تس��ریع در مرم��ت این بنای تاریخی
انجام شود و هر چه زودتر شاهد بهره برداری از آن باشیم.
در پایان مهندس تابش و همراهان از مس��جد اردبیلیان و بقعه متبرکه آقا
سید ابراهیم(ع) نیز بازدید نمودند.

بررسی آخرین وضعیت پیشرفت تفاهمنامههای مسکن محرومین
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان اصفهان ،نشست بررسی
آخری��ن وضعی��ت پیش��رفت تفاهمنامههای مس��کن محرومی��ن ،ایتام و
خانوارهای دارای حداقل  ٢ف��رد معلول با حضور مهندس مهدیان -معاون
امور بازس��ازی و مس��کن روس��تایی بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت همراه،
مهندس خانی -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن استان ،معاونین و مدیران
شعب شهرستانها در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس مهدیان در بازدید از س��طح روس��تاهای دو شهرس��تان
دهاقان و ش��هرضا هدف از تشکیل و تأس��یس بنیاد مسکن را رفع مشکل
مس��کن افراد نیازمند در س��طح روستاها و ش��هرها بیان کرد که هر یک از
مدیران بنیاد مس��کن با دیدن خانوادههای نیازمند و فاقد مس��کن موظف و
متعهد به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه و خانه دار شدن خانوادههای یاد
شده میباشند .وی با اش��اره بهعملکرد بنیاد مسکن استان در سطح کشور
افزود :بی شک بنیاد مسکن استان در طول دوران فعالیت ،بیشترین واحد مسکونی را ساخته است.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور با اشاره به موجود بودن واحدهای مسکونی روستایی غیرمقاوم و نامتناسب در استان اصفهان تأکید
کرد مدیران شهرس��تانها با سرکش��ی در سطح روستاها نسبت به شناسایی افراد نیازمند و این قبیل واحدها شخص ًا ورود کنند و بهصورت چهره به چهره با
روستاییان پیگیر امور مسکن محرومان باشند.
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مهندس مهدیان با قدردانی از پیگیری دکتر رضایی -اس��تاندار و معاون عمرانی اس��تاندار در زمینه برگزاری نشس��تهای متعدد با موضوع اجرای ضمانت
س��فته زنجیرهای توس��ط بانکهای عامل و تحقق سهمیه مسکن محرومین استان گفت :شایسته است از کنار مسائل مردم بهویژه بخش مسکن به راحتی
گذر نکنیم ،چرا که همه ما در برابر مش��کالت در حوزه مس��کن روستاییان و حتی در شهرها مسئولیم .وی با قدردانی از همکاری مضاعف بانکهای عامل
در این برهه زمانی تأکید کرد که ضروری است نسبت به رفع مشکل مسکن خانوارهای روستایی فاقد مسکن اقدامهای بایسته صورت پذیرد.
معاون بازسازی بنیاد مسکن کشور افزود :در زمینه کمک به تأمین مسکن افراد نیازمند و حتی کمک به تکمیل واحدهای بازسازی نیمه تمام ،با تمام قوا
پیگیری و نسبت به احصا اطالعات اینگونه واحدها اقدامهای شایسته صورت پذیرد تا بتوانیم با توجه به ظرفیت و اعتبارهای ریالی کمک بالعوض موجود
در حساب  ١٠٠حضرت امام(ره) نسبت به رفع مشکل مسکن محرومین قدمی برداریم.
سپس مهندس خانی گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی واحدهای ساخته شده تفاهمنامه مسکن محرومین ،ایتام ،خانوارهای دارای  ۲فرد معلول،
مسکن روستایی و بازسازی واحدهای ساخته شده در سطح استان را ارائه نمود.
در ادامه مهندس س��هرابی -مدیرکل دفتر مس��کن روستایی بنیاد مسکن کشور با اشاره به اینکه مقاومت واحدهای مسکن روستایی استان نزدیک به ٣٠
درصد میباش��د و با میانگین متوس��ط کش��وری  ٢٠درصد اختالف دارد گفت :با توجه به اقدام مهم استاندار در مورد اجرای ضمانت سفته زنجیرهای توسط
بانکهای عامل و مدیران شعب شهرستانها نسبت به تمرکز ویژه برای رفع فرسودگی موجود در مسکن روستایی اقدام نمایند.
همچنین مهندس جودی -مدیرکل دفتر بازس��ازی بنیاد مس��کن کش��ور با اشاره به حضور فعال بنیاد مسکن استان در بازسازیهای جنگ تا زلزله و سیل
گفت :عملکرد نیروهای بنیاد مس��کن اس��تان در بحث بازس��ازی واحدهای حادثهدیده شایسته تقدیر میباش��د چرا که پس از تحویل ستاد بازسازی استان
اصفهان در شهرس��تان پلدختر ،نیروهای بنیاد مس��کن استان در کمتر از سه ماه توانس��تند عقب ماندگی موجود در بازسازی سیل  ٩٨استان را از  ۴۵درصد
به  ٩۵درصد برسانند.
در پایان هر یک از مدیران شعب شهرستانها با بیان مشکالت موجود ،راهکارهایی را برای رفع آنها ارائه دادند.

بازدید از پروژه در حال ساخت زورخانه شهر رشت
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گی�لان ،مهندس هادی
درفش��ی -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور
و هیئت همراه و مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان از روند
اجرای پروژه ساخت زورخانه امام علی(ع) شهر رشت بازدید نمودند.
در ابت��دا مهندس اکبرزاده گزارش اجرای پروژه را تش��ریح نمود و گفت:
عملیات اجرایی س��الن بین المللی ورزشهای باس��تانی و زورخانهای امام
علی(ع) شهر رشت سال گذشته با استفاده از الگوی معماری سنتی استان و
ورزش باستانی با برآورد اولیه  160میلیارد ریال آغاز شد.
در ادام��ه مهندس درفش��ی با اش��اره به پیش��ینه درخش��ان اس��تان در
ورزشهای باس��تانی ،زورخانهای و پیشرو بودن استان در این بخش گفت:
ورزش زورخانهای و پهلوانی بس��یار مقدس است و هنگام ورود به زورخانه
همان احساس��ی را دارم که وارد مسجد میشوم و از زمان ورود تا خروج در
زورخانه ،خود را در حال عبادت میبینم .وی افزود :با توجه به اینکه ورزشهای زورخانهای و پهلوانی ریشه در تاریخ و فرهنگ ما دارند احیای این ورزش
ایرانی اسالمی ضروری است.

نشست ستاد هماهنگی ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهرستان زاهدان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان سیستان و بلوچستان ،نشست ستاد هماهنگی ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهرستان زاهدان با حضور
مهندس حق ش��ناس -معاون امور مس��کن شهری بنیاد مسکن ،مهندس صفیپور -معاون مسکن شهری استان و رئیس ستاد ساماندهی شهرستان چابهار
و شرکت اعضای ستاد و کلیه مشاورین برگزار شد و گزارش آخرین وضعیت محورهای طرح ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست مهندس حق شناس با ارزیابی پیشرفت محورها به تفکیک از روند پیشرفت پروژهها ،ابراز امیدواری کرد.
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بازدید مهندس مهدیان از روند اجرای تفاهمنامه تأمین مسکن محرومین
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان اصفهان ،مهندس مهدیان-
معاون بازس��ازی و مسکن روس��تایی بنیاد مسکن کش��ور و هیئت همراه،
مهندس خانی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،مهندس رضایی -مدیر بنیاد
مسکن شهرس��تان دهاقان ،کارشناسان مسئول معاونت بازسازی و مسکن
روس��تایی بنیاد مسکن استان و کارشناس ش��عبه از روند ساخت واحدهای
مس��کن محرومین و طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی روستاهای دزج و
همگین از توابع شهرستان دهاقان بازدید نمودند.
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بازدید مهندس درفشی از پروژه مجتمع تجاری سعدی
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان قزوین ،مهندس درفشی-
معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور و هیئت
هم��راه از روند اجرای پ��روژه برج تجارت و پروژه تجاری مجتمع س��عدی
اس��تان قزوین بازدید کردند .سپس بهطور جداگانه با مدیران اجرایی پروژه
تجارت استان دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با تشریح
روند اجرای پروژه تجاری مجتمع س��عدی اس��تان ،توضیحهای الزم را در
این مورد ارائه کرد.

افتتاح فاز اول اجرای طرح هادی روستای بلوبند
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان مرکزی ،مراس��م افتتاح و
بهره برداری از فاز اول اجرای طرح هادی روستای بلوبند با حضور مهندس
شاملو -معاون عمران روس��تایی و مهندس مهدیان -معاون امور بازسازی
و مس��کن روستایی بنیاد مس��کن کشور ،حجتاالسالم س��بزی -نماینده
مردم شهرس��تانهای س��اوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی ،مهندس
رضافرح -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس س��لیمانی -سرپرس��ت
فرمانداری شهرس��تان زرندیه و گروهی از مدیران اس��تانی و شهرس��تانی
برگزار شد.
در ابتدا مهندس رضافرح با ارائه گزارش��ی از اجرای طرح هادی در سطح
اس��تان و شهرس��تان گفت :این روس��تا دارای تعداد  138خانوار با  426نفر
جمعیت اس��ت که طرح هادی آن در س��ال  1389تهیه ش��ده اس��ت .وی
مجموع اعتبار مصوب طرح هادی در این روستا را از سال  93تا  97مبلغ 5
میلیارد و  850میلیون ریال و مجموع اعتبار تخصیصی را  1میلیارد و  826میلیون ریال بیان نمود.
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س��پس مهندس ش��املو در سخنانی با اشاره به اینکه در سال  98فعالیتهای چش��مگیری از قبیل تهیه و اجرای طرحهای هادی و ایمنسازی واحدهای
مس��کونی روس��تایی در قالب برنامه توسعه و عمران روستاهای کش��ور بهویژه در مناطق سیلزده انجام شده است گفت :در مجموع بیش از  ۱۵000میلیارد
ریال اعتبار در این زمینه هزینه و کار تهیه یا بازنگری طرحهای هادی تعداد  1500روستای کشور نیز انجام شد.
وی ادامه داد :حدود  ۲700پروژه اجرایی در زمینههای بهس��ازی محیط روس��تا ،آسفالت معابر و طرحهای ایمنسازی نیز در مناطق روستایی سراسر ایران
با استفاده از منابع یاد شده اجرا و تکمیل شدهاند.

دیدار مهندس درفشی با حجتاالسالموالمسلمین رضایی
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان تهران ،مهندس درفشی-
معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور و هیئت
همراه با حجتاالسالموالمسلمین رضایی -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه
و صالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران در مورد مسائل بنیاد مسکن
اس��تان و همچنی��ن اقدامهای این نه��اد در حوزهه��ای کارکردی بحث و
تبادلنظر نمودند.

نشست شورای معاونین برگزار شد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان بوش��هر ،نشست شورای
معاونین بنیاد مس��کن اس��تان بوش��هر با حضور مهندس درفشی -معاون
پش��تیبانی و امور هماهنگی اس��تانها در بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه
برگزار شد.
در ابت��دا مهندس حمید حیدری بریدی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان
گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن در حوزههای مختلف ارائه کرد.
در ادامه مهندس هادی درفش��ی در مورد نحوه درآمدزایی و مسائل مالی
مطالبی را بیان کرد.

مهندس مهدیان :شهر وحدتیه را آبادتر از قبل میسازیم
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان بوشهر ،مهندس مهدیان-
معاون امور بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور ضمن انتقاد از
ساختوساز در حریم رودخانه گفت :در کنار مردم هستیم تا وحدتیه را آبادتر
از قبل بسازیم.
مهندس مهدیان در نشس��ت س��تاد مدیریت بحران شهرستان دشتستان با
اشاره به بازدید از مناطق سیلزده این شهرستان و خسارت وارد شده به اموال
و خانههای بعضی از مردم گفت :برآوردها و پیش��نهادهای تخصصی خود را
به دولت ارائه کردهایم و انتظار میرود در اولین نشس��ت هیئت دولت ش��اهد
مصوبههای خوبی در این زمینه باش��یم .وی تأکید کرد :بنیاد مس��کن استان
بوشهر بهصورت دقیق ارزیابیها و کارشناسی برای برآورد خسارتهای ناشی
از سیل را انجام داده است و این برنامه همچنان ادامه دارد.
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معاون امور بازس��ازی و مس��کن روستایی بنیاد مسکن کش��ور با انتقاد از ساختوسازهایی که در حریم رودخانه انجام شده است ،افزود :باید هرچه سریعتر
نسبت به ساماندهی این خانهها اقدام شود تا شاهد اتفاقهای بعدی و تکرار این حوادث نباشیم.
مهندس مهدیان در پایان تأکید کرد اگر نمایندگان دولت در اس��تان و ش��هرداری وحدتیه زمینهایی را اختصاص دهند ،ما هم آماده هس��تیم تا تسهیالت
الزم را برای ساخت واحدهای جدید پرداخت کنیم.

جزیره شیف تبدیل به قطب گردشگری و تفریحی شود
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان بوشهر ،مهندس درفشی-
معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور با هیئت
همراه و مهندس عبداللهی -معاون بازس��ازی بنیاد مس��کن استان از روند
تکمیل پروژه مجتمع مس��کونی ویالیی  100واحدی جزیره شیف از توابع
شهرستان بوشهر بازدید کردند.
در ابتدای بازدید مهندس درفش��ی گفت :جانمایی بس��یار خوبی که برای
واحدهای تجاری در این مجتمع مس��کونی -تجاری صورت گرفته ،فرصت
مناس��بی برای ارائه محصوالت مورد نیاز مردم با قیمتها و کیفیت مطلوب
را فراهم میآورد تا جایی که جزیره شیف قطب گردشگری و تفریحی شود.
وی س��اخت این واحدهای مسکونی -تجاری در زمینه روند بهبود وضعیت
معیشتی و سکونتگاهی اهالی این جزیره را مثبت ارزیابی کرد.
س��پس مهندس عبداللهی در این بازدید با بیان اینکه واحدهای مسکونی
با نظارت مهندس��ین س��اخته شده است ،گفت :یک مجموعه مسکونی در محیط دو هکتاری ایجاد شد که زیربنای این مجتمع  ۱۲747مترمربع برای تعداد
 ۱۰۰واحد مسکونی ویالیی است و هر کدام از این واحدهای مسکونی دارای  ۴۱مترمربع حیاط است .وی در پایان افزود :مجموعه مسکونی  ۱۰۰واحدی
در جزیره شیف  ۵۰بلوک دو طبقه است که زیر بنای هر واحد  ۱۲۰متر اجرا شده است و بهصورت قیمت مصوب دولتی در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.

افتتاح نمادین تعداد  ۱۰۰واحد بازس��ازی ش��ده از س��یل فروردین ماه سال  98شهر
رازقان
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان مرکزی ،افتتاح نمادین تعداد
 ۱۰۰واحد بازس��ازی شده از س��یل فروردین ماه سال  ۹۸با حضور مهندس
شاملو -معاون عمران روس��تایی و مهندس مهدیان -معاون امور بازسازی
و مس��کن روستایی بنیاد مس��کن کشور ،حجتاالسالم س��بزی -نماینده
مردم شهرس��تانهای س��اوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی ،مهندس
رضافرح -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،س��لیمانی -سرپرست فرمانداری
شهرس��تان زرندیه و گروهی از مدیران استانی و شهرستانی در شهر رازقان
برگزار شد.
در ابت��دا مهن��دس رضافرح با بی��ان توضیحهایی در م��ورد عملکرد بنیاد
مس��کن استان در حوزه بازس��ازی واحدهای مسکونی پس از بارندگیهای
فروردین س��ال  98و مقاوم سازیهای انجام ش��ده در سال  98گفت :این
اقدامها در  664روس��تا و  28ش��هر استان انجام ش��دهاند و سهمیه ابالغی
استان در این مورد تعداد  550واحد شهری و  4350واحد روستایی بوده است که از این تعداد  4374واحد به بهره برداری رسیدهاند.
س��پس مهندس مهدیان با س��پاس از فعالیتهای انجام شده توسط بنیاد مسکن استان در سطح اس��تان و شهرستان گفت :در سال گذشته حوادث بسیار
گستردهای در کشور به وقوع پیوست از جمله سیل فروردین ماه سال  98بود که به استان خسارت زیادی وارد شد و در حال حاضر بازسازی مناطق سیلزده
کش��ور و اس��تان مرکزی مراحل پایانی را میگذرانند و تا پایان س��ال جاری بازسازی تمامی واحدهای باقیمانده به پایان خواهند رسید .وی افزود :در جریان
سیل سال  ،98استان مرکزی بیشترین خسارت را در حوزه بافت روستایی شاهد بود که این بافت نیاز به بازسازی و مقاومسازی دارد.
معاون امور بازسازی و مسکن روستایی کشور با بیان اینکه حجم باالی بافت فرسوده در نقاط روستایی نشانگر ضرورت توجه بیشتر به مقاومسازی است

دستور عملیات بازسازی مناطق حادثهدیده از سیل دشتستان صادر شد
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان بوشهر ،مهندس مهدیان-
معاون بازس��ازی و مس��کن روس��تایی بنیاد مسکن کشور دس��تور عملیات
بازسازی مناطق حادثهدیده ناشی از سیل دشتستان را صادر کرد.
مهندس مهدیان در نشست تخصصی با مدیران بنیاد مسکن استان گفت:
بنیاد مس��کن هرگز نباید از تالشهای ش��بانه روزی برای رفع مش��کالت
مردم و خدمت به محرومین دست بردارد و روحیات انقالبی و مردمی بودن
باید در این نهاد همچنان حفظ ش��ود .وی با تأکید بر حفظ روحیه جهادی
افزود :وجود نهادهای انقالبی بهویژه بنیاد مس��کن برای پوشش ضعفها و
مشکالت کشور است؛ بنیاد مسکن نهادی است که برای افراد محروم ،بی
بضاعت و بنا به دس��تور امام(ره) شکل گرفته که رسالت خود را باید تمام و
کمال انجام دهد.
معاون بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور در ادامه گفت :در
مناطق حادثهدیده ناش��ی از س��یل خانوارهایی هس��تند که از لحاظ مالی ضعیف و تقریب ًا عمده س��رمایه خود را از دست دادند که باید با برنامهریزی دقیق و
عملیاتی هرچه سریعتر بازسازی مناطق حادثهدیده ناشی از سیل شروع شود.
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گفت :بازسازی و مقاومسازی مسکن روستایی با مشارکت مالکین واحدهای مسکونی نتیجه بهتری خواهد داشت و اولویت برای تکمیل واحدهای مسکونی
برای افرادی است که ساکن و مقیم دائم هستند که این مسئله با برنامهریزی دقیق و نظارت مستمر اجرایی خواهد شد.
در پایان از روند بازسازی شهر رازقان نیز بازدید بهعمل آمد.

بازدید از روند اجرای پروژه اقدام ملی مسکن در شهر خورموج
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان بوشهر ،مهندس هادی درفشی -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور با هیئت
همراه و مهندس بادره -معاون مس��کن ش��هری بنیاد مس��کن استان از پروژه اقدام ملی مسکن در ش��هر خورموج بازدید و در جریان روند اجرای این پروژه
قرار گرفتند.
در این بازدید مهندس بادره با ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه اقدام ملی مسکن در شهر خورموج گفت :در زمان حاضر عملیات اجرایی طرح اقدام ملی
مس��کن در ش��هرهای خورموج ،دیر ،بنک و دیلم آغاز و در دس��تور کار قرار گرفته همچنین به زودی طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای کنگان و اهرم نیز
در قالب گروههای ساخت به متقاضیان واجد شرایط زمین واگذار میشود.

بازدید از پروژه  ۸۸واحدی شهر خورموج و مجتمع مسکونی جزیره شیف
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان بوشهر ،مهندس درفشی-
معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور و هیئت
همراه از مجتمع  ۸۸واحدی شهر خورموج بازدید کردند.
در این بازدید مهندس درفش��ی با بررسی مسائل و مشکالت فرارو برای
تکمی��ل این پروژه ،گف��ت :با همفکری و عزمی جدی تالش ش��ود هرچه
سریعتر این پروژه تعیین تکلیف شود و در اختیار مردم قرار گیرد.
گفتنی اس��ت مسئولین یاد شده از مجتمع مسکونی والیت واقع در جزیره
شیف بازدید کردند.
23
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قدردانی نماینده ولیفقیه در استان از تالشهای بنیاد مسکن در مناطق سیلزده
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان بوش��هر ،آیتا ...صفایی
بوش��هری -نماینده ولیفقیه در اس��تان و امامجمعه شهر بوشهر با قدردانی
از تالش بنیاد مس��کن این استان در امدادرس��انی به سیل زدگان گفت :با
توجه به حجم آس��یبهای وارده ارائه خدمات به مناطق آس��یبدیده باید با
سرعت انجام شود.
آیتا ...غالمعلی صفایی بوش��هری در نشست با مهندس مهدیان -معاون
بازس��ازی بنیاد مسکن کشور گفت :با هدف سرعت بخشی در ارائه خدمات
به آس��یبدیدگان ناش��ی از س��یل ،قرارگاه مردمی بحران ب��ا حضور بنیاد
مس��کن ،بنیاد مستضعفان ،بنیاد علوی ،سپاه و بسیج در استان تشکیل شده
است .وی با تأکید بر ضرورت اعمال مدیریت پیشگیرانه و علمی بیان کرد:
اس��تحکام بخشی سازههای شهری و روس��تایی بنیاد مسکن قابل قدردانی
است.

بازدید از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان هرمزگان ،نشست مشترکی
با حضور مهندس حق ش��ناس  -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور
و هیئت همراه ،رضایی  -مدیرکل راه و شهرس��ازی و مهندس نوری زاده
 مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان هرمزگان در بنیاد مسکن استان برگزار وچگونگی روند اجرایی طرح اقدام ملی مسکن در استان مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.
ابتدا در این نشست مهندس حقشناس در سخنانی تأکید کرد که گزارش
عملکرد بنیاد مس��کن اس��تان در طرح اقدام ملی مسکن و همچنین حوزه
شهری می بایست به صورت کامل و جامع ارائه شود.
در ادامه مهندس نوری زاده گفت :در مقوله پیشبرد اهداف طرح اقدام ملی
مس��کن همکاری و تعامل بس��یار خوبی با اداره کل راه و شهرسازی استان
انجام شده است.
سپس رضایی خواستار اضافه شدن سهمیه اقدام ملی بنیاد مسکن استان
در شهر بندرعباس تا سقف  3000واحد شد که مورد موافقت معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور قرار گرفت.
در ادامه مسئولین از طرح های اقدام ملی مسکن در شهرستان بندرعباس شامل پروژه های  160واحدی 768 ،واحدی و  256واحدی و پروژه های مسکن
شهری شامل  528واحدی وحدت واقع در شمال بلوار امام حسین(ع) و  10واحدی سریگ بندرعباس بازدید کردند.
در این بازدید مهندس حق شناس از فعالیت های انجام شده قدردانی نمود.
سپس مهندس نوری زاده در مورد روند اجرایی و مشخصات پروژه ها توضیح های الزم را ارائه نمود.
در پایان معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان و هیئت همراه در نشست مشترکی با مهندس نوری زاده و همکاران حوزه مسکن شهری بنیاد مسکن
اس��تان هرمزگان ش��رکت نموده که پس از جمع بندی با اش��اره به راهکارهای مناس��ب در مورد بخش��نامه ها و دس��تورالعملهای طرح اقدام ملی مسکن
توضیحاتی را ارائه نمود و نیز به روند اجرایی پروژه های مسکن شهری در سطح استان تأکید نمود.
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شاید برای شما هم این مسئله پیش آمده باشد که وقتی قرص یا دارویی
را برای بهبود س��ردرد یا سرماخوردگی خود میخورید بعد از مدت کوتاهی
متوجه میشوید که آنها کمترین اثری روی شما نداشتهاند.
چنین م��واردی دالیل مختلف دارند .بهعنوان مثال ممکن اس��ت زمان
اعتبار و تاریخ مصرف دارو گذش��ته باش��د یا نحوه نگهداری آن بهصورتی
بوده که اثر مفید خود را از دس��ت داده ،اگر دقت کرده باشید داخل قوطی
و جعبه بس��یاری از قرص و داروها نوشتهای هس��ت که شما را راهنمایی
میکن��د که چگون��ه و چه مق��دار از آن را مصرف کنید یا آنه��ا را در چه
ش��رایطی نگهداری نمایید مث ً
ال این داروه��ا نباید باالتر از دمای  30درجه
نگهداری شوند یا این که نباید در مقابل نور قرار بگیرند.
بعض��ی از داروها نیز مانن��د قرص آنتی بیوتیک الزم اس��ت که در یک
س��اعت معین مصرف شوند ،مث ً
ال هر  6ساعت یا  8ساعت یک بار ،به هر
حال باید این نکات را در نظر گرفت و به دس��تور پزشک هم در این موارد
توجه کرد .از طرفی قرصها و داروها را نباید با یکدیگر و بهطور همزمان
مص��رف نمود چون در این صورت تداخ��ل دارویی به وجود میآید و هیچ
کدام از آنها در س�لامتی ش��خص اثری نخواهند داش��ت .در زیر به سایر
دالیلی که موجب میش��وند که داروها چندان اثری بر روی سالمت و باز
یافتن بهبودی ما نداش��ته باشند اش��اره میکنیم و یادآور میشویم قبل از
مصرف حتم ًا به نوشته راهنمای آنها و دستور پزشک دقت نمایید.
 .1قرص و دارو را در یخچال نگذارید همانطور که الزم است دارو در حرارت

و دمای زیر  30درجه نگهداری میشود ،باید از قرار دادن آنها در یخچال هم
خودداری کنیم چون موجب یخ زدگی و بی اثر شدن آن میگردد.
 .2بعضی از داروها با تجویز پزش��ک باید قبل از صبحانه و ناشتا مصرف
ش��وند و در غیر این صورت اثر خود را در سالمتی از دست خواهند داد .به
این ترتیب برخی از آنها نیز باید بعد از غذا یا همراه غذا مصرف ش��وند تا
برای سالمتی فرد مفید باشند.
 .3می��زان و مقدار مصرف داروها :الزم اس��ت که حتم ًا به میزان خوردن
دارو که در نوشته راهنمای داخل جعبه به آن اشاره شده توجه نماییم ،زیرا
مصرف کمتر یا بیش��تر از اندازه برای بهبود و سالمت ما ضرر دارد و مؤثر
نخواهد بود .بعضیها فکر میکنند که مصرف بیش از اندازه آن ،زودتر آنها
را شفا میدهد که این فکری اشتباه است.
 .4الزم اس��ت که در شیش��ه یا قوطی دارو همیش��ه بهطور محکم بسته
باشد ،بهصورتی که هوای خارج نتواند به داخل آن نفوذ کند.
 .5داروهایی که به شکل مایعات و شربت هستند نیز باید طبق تجویز پزشک
و بهاندازه مصرف شوند .مث ً
ال شربت سینه یا دیگر داروهای مایع همانطور که در
ً
نوشته راهنما گفته شده یا پزشک دستور داده است (مثال یک قاشق مرباخوری
یا غذاخوری) استفاده شود چون کمتر یا بیشتر از آن الزم نیست.
به هر حال تا چنین نکاتی که به آنها اشاره گردید رعایت نشوند قرص و
داروها مفید و مؤثر نخواهند بود.
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چرا قرصها و داروها گاهی در سالمتی ما بیتأثیر میباشند؟

تهیه و تنظیم :الف -ص

حسین روحانی نژاد -نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی ،حجتاالسالم والمسلمین
علی امیر آتشانی را به عنوان مسئول امور دفاتر و ارتباطات دفتر نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن
کشور منصوب نمود.

مهندس هادی درفشی -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی ،سجاد
سلیماندوست را بهعنوان معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان تهران منصوب نمود.

مهندس هادی درفش�ی -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی ،جعفر
برزگر قره باغ را بهعنوان معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان گیالن منصوب نمود.

مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان گیالن ،طی احکام جداگانه ،مهندس مهدی گرویان را به سمت
سرپرست بنیاد مسکن شهرستان آستارا ،مهندس حامد یزدانی را به سمت سرپرست بنیاد مسکن شهرستان
تالش و مهندس رضا جوادی را به سمت سرپرست بنیاد مسکن شهرستان صومعه سرا منصوب نمود.
مهندس س�یدمحمد حسینی -مدیرکل بنیاد مسکن استان گلس�تان ،طی حکمی ،مهندس محسن جندقی را
بهعنوان سرپرست بنیاد مسکن شهرستان آق قال منصوب کرد.
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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

ابراهیم درصدد شكستن بتها بر آمد

چنانك��ه گفتیم ،ابراهی��م(ع) در آغاز با كمال مالیم��ت و ادب و با منطقى
مس��تدل و تذكراتى س��ودمند به دعوت آزر و مردم بت پرس��ت شهر خویش
پرداخت ،اما وقتى دید سخنان منطقى او در دل آن مردم استعمارزده و فریب
خورده اثر نمى كند و به جاى منطق و اس��تدالل به یك سلسله سخنان پوچ
و بى اساس متوسل مىشوند و رشد آن را ندارند كه وضع ناهنجار خود را از
راه تذكرات سودمند وى درك كنند ،درصدد بر آمد از راه عمل ،فطرت خفته
آنها را بیدار كند تا بفهمند كه در مورد پرستش بتان بى جان اشتباه مىكنند.
به همین منظور تصمیم گرفت آن مجس��مه هاى چوبى ،س��نگى و فلزى
را كه منش��أ آن همه بدبختى و عقب ماندگى مردم ش��ده بود ،در هم بشكند
و عم ً
ال به آنها نش��ان دهد كه آنها مالك چیزى نیس��تند و س��ودى به كسى
نمى رسانند و حتى قادر به دفع ضرر و زیان از خود هم نیستند و در البالى
س��خنان خود این مطلب را به آنها گوشزد كرد و به شكستن بتها تهدیدشان
نمود و چنین گفت« :و به خدا سوگند پس از آنكه (به سخنان من گوش فرا
ندهید و) پشت كنید و بروید ،در كار بتهاتان تدبیرى مىكنم ».و چاره آنها را
خواهم کرد و براى انجام این منظور تبرى تهیه كرد و در انتظار فرصتى بود
تا منظور خود را عملى سازد.
این فرصت هنگامى به دس��ت ابراهیم افتاد كه م��ردم براى برگزارى عید
مخص��وص خود -كه مطابق روایتى كه مجلس��ى(ره) نقل كرده و روز نوروز
بود 1-عازم خروج از شهر شدند و دسته دسته از شهر بیرون رفتند.
در اینج��ا قرآن كریم در س��وره صافات داس��تان را چنین بیان مىكند که:
«ابراهیم نگاهى به ستارگان كرد و گفت كه من بیمارم ،مردم نیز روى از وى
گردانیده و (او را در شهر گذارده و) رفتند ،ابراهیم نزد خدایانشان آمد و گفت:
چرا چیزى نمى خورید؟ شما را چه شده كه سخنى نمى گویید؟ آنگاه (پیش
2
آمد و) ضربتى سخت بر آنها نواخت».
آنچه از این آیات استنباط مىشود ،این است كه مردم نزد ابراهیم(ع) آمده
و از وى خواس��تند او نیز به همراه آنان براى برگزارى مراس��م عید به خارج
ش��هر رود ،ابراهیم نگاهى به ستارگان كرد و گفت« :من بیمارم و نمى توانم
با ش��ما بیایم» .و این س��خن را گفت تا او را به حال خود بگذارند و فكرى را
ك��ه درباره برانداختن بتها كرده بود در وقت خلوتی ش��هر ،با خیالی راحت و
آسوده انجام دهد.
 .1بحار  ،ج  ، 12ص  43به نقل از نسخه خطی  ،مه ّذب البارع.
 .2سوره صافات  ،آیات .87-92

قسمت بیستم

منتهی این سؤال پیش آمده كه آیا ابراهیم براستى بیمار بود ،یا این سخن
را از روى توریه و تعریض گفت؟ و ثانی ًا چرا به ستارگان نظر کرد و این حرف
را زد؟
در پاسخ این سؤال جواب هایى گفتهاند كه ذكر همه آنها سخن را به درازا
میكش��اند و موجب مالل خواننده محترم مىشود و شاید بهترین جواب این
باش��د كه برخى گفتهاند که ابراهیم(ع) در آن وقت از نظر جسمى هیچ گونه
بیمارى نداش��ت اما از نظر روحى به سختى افسرده و بیمار بود زیرا مشاهده
مىکرد جمعى سودجو و از خدا بی خبر براى استعمار کردن آن مردم بیچاره
قدری س��نگ و چوب را تراش��یده و بهصورت خدایانى در آورده و مردم را به
پرس��تش آنها واداش��ته و از راه راس��ت منحرف كردهاند و با تبلیغات پوچ و
بىمغز ،آنها را در بى خبرى و جهالت نگاه داشته و بر آنها فرمانروایى مىكنند
و مردم نادان نیز گول آنها را خورده و از حق روگردان ش��ده و حاضر نیستند
به خود آیند و درک کنند که در چه منجالبی به سر مىبرند ،آرى این اوضاع
مردان خدا و دلس��وز به حال اجتماع و ملت را افس��رده و غمگین میکند و
روحشان را بیمار و ملول مىسازد.
اما علت اینكه به س��تارگان نظری كرد و گفت که من بیمارم ،این بود كه
وقتى آن س��تارگان درخشان و زیبا را در آسمان فیروزه فام مشاهده كرد كه
همچون قطعات الماس کوچ��ک و بزرگی میان دریایی بى كران خودنمایى
مىكنن��د ،فكرش متوج��ه خالق بزرگ آنها گردید كه براس��تى چه آفریدگار
بزرگى بوده كه این همه ستارگان را در این فضاى بى انتها خلق فرموده و از
آن طرف آن مردم نادان را مشاهده کرد كه تا چهاندازه كوتاه فکرند و تا چه
ح ّد مقام خود را تنزل داده و پس��ت كردهاند كه به جاى آنكه آفریدگار بزرگ
را بپرس��تند و درصدد قرب او برآیند ،روى نیاز و تضرع به پیش بت مىآورند
و او را معبود خویش مىپندارند و شاید همان نگاه به ستارگان سبب این فكر
و به دنبالش آن غم و اندوه و بیمارى دل گردید و فرمود که من «بیمارم».
مطل��ب دیگرى كه از این آیات به دس��ت مىآید ،این اس��ت كه آن مردم
احمق هنگام رفتن به خارج شهر براى بتهاى خود غذاى رنگارنگ و گوناگون
تهیه كرده و پیش آنها گذارده بودند ،البد به این منظور كه اگر آن بتها گرسنه
ش��دند از آن غذاها بخورند ،یا به این جهت كه آن غذاها متبرك شود و شب
ك��ه ب��از مىگردند از آن خ��وراك هاى متبرك بخورند و ممکن اس��ت خود
حضرت ابراهیم(ع) غذایى تهیه كرده باشد و براى ریشخند و مسخره نزد بتها
آورده و براى خوردن بدانها تعارف كرده باشد.

بعد از این واقعه ،قوم او گفتند« :پس او را در برابر دید مردم بیاورید ش��اید
گواهى دهد و با این گواهى او را به سزاى عملش برسانیم».
 .1تفسیر قمی  ،صص .429-431
 .2سوره انبیاء ،آیات .59-60
 .3همان.
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به هر صورت مردم بیرون رفتند و ابراهیم را در ش��هر به جاى گذاش��تند و
بلكه مطابق نقل على بن ابراهیم(ره) ،1نمرود ابراهیم را موكل بتخانه كرد و
كلید آنجا را به دس��ت آن حضرت داد تا در غیاب آنها از بتها محافظت كند!
گویا آن بیچارهها خبر نداش��تند سرسخت ترین دشمن بتها همان مرد است!
و این موفقیت دیگرى بود که براى پیش��برد ه��دف حضرت ابراهیم نصیب
وى شد.
حضرت ابراهیم صبر كرد تا همه خارج ش��دند س��پس رفت و تبرى را كه
قب ً
ال تهیه كرده بود ،برداشت و به بتخانه آمد و درها را باز كرد و هنگامى كه
غذاها را در برابر بتها دید از روى مسخره آنها را مخاطب ساخته گفت« :چرا
غذا نمى خورید؟» وقتى دید س��خن نمى گویند و همچنان خاموشند ،بدانها
گفت« :شما را چه شده كه سخن نمىگویید؟»
در این وقت بود كه غیرت شیخ االنبیا به جوش آمد و تبر را بلند كرد و بر
سر بتها كوفت؛ طولى نكشید كه آتش انتقام آن بزرگوار از آن بتهاى بىروح و
جان و وسیله هاى نفاق و بدبختى ،كار خود را كرد و همه بتها بجز بت بزرگ
بهره کامل خود را از دست آن رادمرد الهی گرفتند و زیر ضربتهاى محكم و
کاری آن حضرت درهم شكسته و بهصورت تلّى پیش روى او درآمدند و فقط
بت بزرگ بود كه از ضربات س��خت آن حضرت در امان ماند و آس��یبى ندید
و حضرت ابراهیم تبر را هم به گردن او انداخته و رفت و این هم بهدلیل آن
بود که ش��الوده استدالل نیرومند خود را بدین وسیله ریخته باشد و در ضمن
این عمل مته ّورانه فطرت خفتهشان را بیدار كند و آنها را به اشتباهشان واقف
س��ازد .در این وقت حضرت ابراهیم نفس��ى آسوده از ته دل بركشید و با دلى
شاد از بتخانه بیرون آمد ،زیرا مأموریت خطیر خود را تا بدانجا بهخوبى انجام
داده بود ،حاال مردم چه واكنش��ى نش��ان خواهند داد و چه بر س��ر او خواهند
آورد و انتق��ام خدایان خود را چگونه از او خواهند گرفت ،اینها ش��اید به فكر
ابراهیم(ع) هم نمى آمد و هراسى از آنها نداشت.
بارى مردم مراس��م عید را انجام دادند و هنگام غروب بود كه دس��ته دسته
به ش��هر بازگشتند و به منظور تجدید عهد با بتها ،یا انجام عبادات روزانه ،به
س��وى بتخانه آمدند و همین كه وارد بتخانه شدند ،با منظره اى روبرو شدند
كه مدتى مبهوت گش��ته و خیره خیره به هم نگاه مىكردند ،مشاهده کردند
تمام بتهایى كه با رنجهای فراوان تراش��یده و پولها خرج تهیه و نگهدارى
آنها كرده بودند و كوچكترین اهانت را بدانها روا نمى داش��تند ،همگى خرد و
قطعه قطعه ش��ده و روى زمین ریختهاند و به جز بت بزرگ بتى سالم نمانده
است و جز قطعات خرد شدهشان چیزى به چشم نمى خورد ،دیدن این منظره
سبب شد كه با كمال تعجب و نگرانى از هم بپرسند« :چه كسى با خدایان ما
چنین كرده ،براستى كه او از ستمكاران است!».2
چ��ون كم و بیش از طرز فكر ابراهیم خلیل آگاه بودند و تهدید او را درباره
بتها شنیده بودند فریاد زدند« :جوانى را مىشناسیم كه بتها را یاد مىكرد و به
او ابراهیم گویند 3»،این كار اوست كه ما را از پرستش آنها منع مىكرد و بتها
را به مس��خره و تحقیر مىگرفت وگرنه ش��خص دیگرى جرئت انجام چنین
كارى را نداشته و به شكستن آنها اقدام نكرده است.

ابراهیم این ماجرا را پیش بینى كرده بود و انتظار مىكشید كه به سراغش
بیاین��د و او را ب��راى محاكمه علنى در حضور مردم ببرن��د و در برابر اجتماع
حجت خود را علیه بت پرس��تان بیان کند و آنها را به اشتباهشان واقف سازد
و قب ً
ال با سالم گذاردن بت بزرگ ،زمینه اى براى پاسخ خود فراهم كرده بود؛
همی��ن كه او را در حضور مردم بردند و بهعنوان بازپرس��ى گفتند« :آیا تو با
خدایان ما چنین كرده اى ،اى ابراهیم؟».4
وى در پاسخ گفت« :بلكه این بزرگشان این كار را كرده از خودشان بپرسید،
اگر سخنى مىگوید».5
ابراهیم(ع) با این پاسخى كه به آنها داده ،هم تأییدى براى گفته هاى قبلى
خود آورد و مىخواست به آنها بفهماند که مگر من به شما نگفتم كه این بتها
قادر به دفع زیان از خود نیس��تند و حتى س��خن گفتن هم نمى توانند و هم
شالوده اى براى استدالل بعدى خود ریخت ،كه آنها را به باد مالمت گرفته و
فرمود« :آیا جز خدا چیزهایى را مىپرستید كه به هیچ وجه سود و زیانى براى
ش��ما ندارند »...و هم اینكه برخالف آنچه بسیارى از اهل سنت پنداشتهاند،
مرتكب خالف و دروغگویى هم نشد.
ل��ذا امام صادق(ع) در حدیثى كه على بن ابراهیم و دیگران نقل كردهاند،6
فرمود« :به خدا س��وگند نه بتها این كار را كرده بودند و نه ابراهیم(ع) دروغ
گفت» و چون از آن حضرت پرس��یدند كه پس چگونه بود؟ در جواب فرمود:
«ابراهیم گفت كه بزرگشان كرده اگر سخن مىگویند و اگر سخن نمى گویند
بزرگشان این كار را نكرده است».
به هرح��ال چنانكه گفتیم ،ابراهیم(ع) با این جواب مىخواس��ت آنها را به
اشتباه چندین ساله و بدبختى هایى كه قرنها از راه بت پرستى گریبانگیرشان
شده بود واقف سازد و همین كار را هم كرد ،زیرا خداى تعالى نقل مىكند كه
پس از این پاسخ به فكر فرو رفته و به درون خویش مراجعه كردند و گفتند:
«به راستى كه شما (در مورد پرستش بتان) ستمگرانید» ،سپس سر به زیر (به
ابراهیم گفتند) تو خود به خود مىدانى كه اینان سخن نمى گویند.
ابراهیم(ع) كه گویا منتظر این حرف بود و آن سخن را به آن صورت و در
آن قالب گفته بود تا چنین اقرارى از آنها بگیرد ،با لحنى كوبنده و س��رزنش
آمی��ز بدانها گفت« :پ��س چرا غیر از خدا چیزى را پرس��تش مىكنید كه به
هیچ وجه س��ود و زیانى براى شما ندارد ،اف بر شما و این بتانى كه بجز خدا
مىپرستید آیا تعقل نمى كنید!».7
منطق ابراهیم(ع) به قدرى قوى و كوبنده بود كه مجال پاس��خ را از مردم
گرفت و دیگر جاى س��خنى براى آنها باقى نگذارد ،همه را در بهت و حیرت
فرو برد و همه را به س��كوت و عجز واداشت .اما مگر این بشر مغرور و خیره
س��ر حاضر است که به اشتباه خود اعتراف كند و از عقیده خرافی و نادرست
(بخصوص اگر پدران گذشتهش��ان هم پیرو آن بوده باش��ند) دس��ت بر دارد،
به عالوه دس��ت هاى نیرومندان و اس��تعمارگران هم از پش��ت سركمكشان
مىك��رد .زیرا اگر بش��ر از نظ��ر منطق و عقل عاجز و فرو مانده ش��ود براى
كوبیدن س��خن حق به زور و زر متوسل مىش��ود ،چنانكه نمرودیان در آخر
كار به همین حربه متوسل شدند و درصدد نابود كردن ابراهیم(ع) و اعدام او
به س��خت ترین راهى كه ممكن بود برآمدند و از این رو فریاد زده و گفتند:
«ابراهیم را بسوزانید و خدایان خود را یارى كنید اگر آنها را یارى مىكنید!».8
ادامه دارد
 .4سوره انبیاء ،آیه .62-63
 .5همان.
 .6تفسیر قمی ،صص .429-431
 .7سوره انبیاء ،ایات .66-67
 .8سوره انبیاء ،آیه .68
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اسالم تنبیه را بهعنوان یک وسیله تربیتی پذیرفته و انجام آن را در بعضی
مواقع مفید بلکه احیان ًا الزم میداند .در اسالم سه نوع تنبیه وجود دارد:
نوع اول تنبیههای غیربدنی مان��د تهدید و انذار مجرمین از عقوبتهای
دنیوی و اخروی ،پرداخت جریمه و دیه .قرآن کریم پر اس��ت از تبش��یر و
انذار ،نیکوکاران را به پاداشهای نیک اخروی وعده میدهد و مجرمین را
از عذابهای اخروی انذار میکند .تبشیر و انذار کار پیامبران بوده ،بهطوری
که بهعنوان مبشّ ر و منذر معرفی شدهاند.
ن��وع دوم تنبیهات مح��دود بدنی مانند :زندان ،تبعی��د ،قتل ،زدن و قطع
عضو که موارد و مقدار آنها در شرع تعیین شده است .حاکم شرعی اسالم
میتواند مجرمین را به زندان یا تبعید محکوم نماید.
در قتل عمد اولیاء مقتول میتوانند از دس��تگاه قضایی تقاضای قصاص
کنند و در قتل خطایی قاتل وظیفه دارد به اولیاء مقتول دیه بپردازد .حاکم
شرعی اسالم زن و مرد زناکار را با شرایطی خاص یکصد تازیانه میزند.
ش��خصی که عمل لواط انجام دهد ،در ش��رایط خاص ،به وس��یله حاکم
ش��رع کشته میش��ود .بر شارب خمر در شرایط خاص هش��تاد تازیانه زده
میشود .دست دزد در شرایط مخصوص قطع میشود .کسی که عمداً یکی
از اعضای بدن دیگری را قطع کند ،در شرایط خاص و با حکم حاکم شرع،
قصاص میش��ود و همان عضو او قطع میگردد و اگر از روی عمد نباش��د
باید مبلغ معینی را که در کتب فقهی تعیین ش��ده بهعنوان دیه به شخص
مورد جنایت پرداخت نماید.
کوتاه سخن این که بحث قصاص و حدود و دیات ،از مسائل مهم قضایی
اس�لام میباش��د که در کتب فقهی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و از
مسائل ضروری اسالم است.
نوع س��وم تعزیرات که از نوع تنبیهات بدنی است .تعیین مقدار ضرب در
تعزیرات بر عهده حاکم ش��رعی اس�لام نهاده شده لیکن به هرحال باید از
مقدار حد کمتر باش��د .در مواردی که مجرم مرتکب عمل خالفی شده که
در شرع حدی برای آن تعیین نشده ،حاکم شرعی اسالم برای حفظ امنیت
عمومی و حمایت از حریم احکام الهی میتواند به مقدار جرمش او را تأدیب
و تنبیه نماید ،لیکن باید از حداقل حد (هش��تاد تازیانه) کمتر باش��د .مث ً
ال
مردی که پسری یازنی را غیر همسرش ،از روی شهوت ببوسد حاکم شرع
میتوان��د او را تعزیر نماید .همچنین زن و مرد بیگانهای که برهنه در یک
رختخواب خوابیدهاند تعزیر میشوند .بهطورکلی هر کس که یکی از گناهان
کبیره را مرتکب شود ،حاکم شرع میتواند او را تعزیر کند.
چنان که مالحظه میفرمایید :مطلق تنبیه (بدنی و غیربدنی) در اس�لام
جایگاه ویژهای دارد و بهعنوان یک عامل تربیتی مهم و الزم پذیرفته شده

قسمت سیزدهم
ابراهیم امینی

است .برای حفظ حقوق مردم و امنیت اجتماعی باید خطاکار تنبیه شود.
اما تذکر این نکته الزم است که تنبیهات اسالمی یعنی قصاص و حدود
و دی��ات و تعزیرات به منظور تش��فی خاط��ر و انتقامجویی از مجرم انجام
نمیگی��رد ،بلکه جعل و اجرای آنها به منظ��ور تأمین حقوق افراد و امنیت
اجتماع��ی و جلوگیری از هرج و مرج اس��ت و اه��داف تربیتی را نیز تأمین
مینماید.
هدف اس�لام از تنبیه و مجازات مجرم ،آگاه س��اختن و هش��دار دادن به
مجرم و س��ایر افراد جامعه اس��ت به این که کار خ�لاف ،تبعات و عواقب
دردناکی را به همراه دارد و باید از آن اجتناب نمایند.
اهداف تنبیه

تنبیهات اسالمی سه هدف را دنبال میکنند:

هدف اول

ب��ازداری مجرم از تکرار جرم و حمایت از امنیت اجتماعی و حفظ جان و
مال و ناموس مردم از تجاوزات .اسالم با تشریع قصاص ،حدود ،تعزیرات و
مجازات مجرمین ،افراد دیگر جامعه را زیر چتر حمایت خود قرار میدهد و
از تکرار جرم و هرج و مرج جلوگیری میکند.
بنابراین ،قوانین جزایی اسالم به منظور حمایت از بی گناهان تشریع شده
و مصالح عموم مردم را تأمین میکند .قصاص قاتل عامد جلو خونریزیهای
دیگر را میگیرد و حیات جامعه را تأمین مینماید.
1
أْ
َ
ُون
اص َح َیا ٌة َیا ُأول ِی اللْ َب ِ
در قرآن میگویدَ :ولَ ُك ْم فِی الْق َِص ِ
اب لَ َعلَّ ُك ْم تَ َّتق َ
برای ش��ما در قصاص ،حیات و زندگی اس��ت ،ای صاحبان عقل شاید تقوا
را رعایت کنید.
اص َح َیاةٌ)
«حضرت علی بن الحس��ین(ع) در تفس��یر آیه ( َولَ ُك ْم فِی الْق َِص ِ
فرم��ود :ای امت محمد ! در قصاص حیات اس��ت زیرا ش��خصی که قصد
کشتن دیگری را داشته باشد اگر بداند که بعد از کشتن مورد قصاص قرار
میگی��رد از ارتکاب قتل خودداری خواهد ک��رد ،در این صورت هم حیات
شخص مورد سوء قصد حفظ شده ،هم حیات شخصی که قصد کشتن او را
داشت .حیات سایر مردم نیز حفظ میشود زیرا وقتی دیدند که شخص قاتل
2
قصاص میشود آنان نیز جرأت ارتکاب قتل را پیدا نمی کنند».
هدف دوم

عبرت دیگران -تنبیه و مجازات مجرمین وسیله عبرت و هشدار دیگران

 .1بقره.179 /
 .2بحار  ،ج  ، 104ص .370

پرورش تقوا -تنبیه مجرمین عالوه بر جنبه بازدارندگی ،جنبه تربیتی نیز
دارد .تقوا و خود نگهداری را که منشأ همه فضائل و مکارم است در انسان
پ��رورش میدهد .ت��رس از مجازات ،تمایالت غیرمجاز نفس��انی را کنترل
مینمای��د و نیروی صبر و خود نگهداری را پرورش میدهد و به نفس نیرو
میدهد که در برابر خواس��تههای غیرمشروع نفس مقاومت کند ،تا تدریج ًا
بهصورت یک عادت و طبع ثانوی و ملکه در آید.
 .1وسائل  ،ج  ، 18ص .481
 .2نور.2 /
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میشود .وقتی دیگران مشاهده میکنند که مجرمین کیفر میشوند جرأت
خالف پیدا نمی کنند و از مقدار جرم کاس��ته خواهد ش��د .بنابراین مجازات
مجرمین ،نسبت به دیگران نیز یک عامل بازدارنده است.
«محمدبن س��نان از حضرت امام رضا(ع) نقل کرده که فرمود :علت قطع
دست راست دزد این است که اشیاء را غالب ًا با دست راست میگیرد و افضل
و انفع آنها میباشد .پس قطع آن را وسیله ترس و عبرت دیگران قرار داده
1
تا از اخذ اموال حرام خودداری نمایند».
بنابراین ،بهتر اس��ت مجازاتها در حضور دیگران باشد تا عبرت بگیرند.
ب��ه همین جهت در قرآن آمده« :زن و م��رد زناکار را یکصد تازیانه بزنید و
در اجرای حدود الهی نرمش نش��ان ندهید ،اگر به خدا و معاد ایمان دارید و
2
جمعی از مؤمنین باید شاهد حد خوردن آنها باشند».

بنابراین ،چنان که تشویق یک عامل پرورشی است و در تربیت ضرورت
دارد ،تنبیه نیز یک عامل تربیتی است و در سازندگی افراد تأثیر دارد.
چنان که مالحظه میفرمایید اس�لام با انذارها و تهدیدهایی که در قرآن
آم��ده و با جعل زندان و تبعید و جریمهه��ای نقدی مجرمین و نیز با جعل
قص��اص و حدود و دیات و تعزیرات ،تنبیه و مجازات را بهعنوان یک کیفر
عموم��ی تجوی��ز بلکه برای جلوگی��ری از تجاوزات و ه��رج و مرج الزم و
ض��روری میداند .اجرای آنه��ا را نه تنها بر طبق مصال��ح عمومی و برای
اداره جامع��ه الزم میداند بلکه برای پرورش نیروی تقوی و خود نگهداری
و کنترل خواستههای نفس��انی نیز مفید میشمارد .اصل ضرورت مجازات
مجرمی��ن را هم��ه جوامع پذیرفتهان��د و به صور مختلف به اجرا گذاش��ته
میشود .البته در اجرای مجازاتهای شدید مانند :اعدام ،دست دزد را بریدن
و قص��اص اعضاء ،در بین جوامع اختالف اس��ت .بعض��ی جوامع ،به بهانه
غیرانسانی و بیرحمانه بودن ،این قبیل مجازاتها را مردود میدانند و انجام
نمی دهند .ولی انواع دیگر مجازاتها را مجاز میدانند و اجرا مینمایند .ما
اکنون درصدد آن نیستیم که مسائل جزایی و کیفری اسالم را مورد بررسی
قرار دهیم و از آنها دفاع کنیم .بلکه هدف ما بیان اصل نظر اسالم در مورد
تنبیهها و مجازاتها میباشد.
ناگفته نماند که اجرای حدود الهی بر عهده حاکم شرعی اسالم و دستگاه
قضایی نهاده ش��ده و اشخاص دیگر حق ندارند خودسرانه در این باره اقدام
نمایند .آنچه گفته شد مربوط به تنبیه و مجازات افراد بالغ بود.
ادامه دارد

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:

محمدحسین پروین (اصفهان)
سیدحسینراد(اصفهان)
علی قاسمیان (اصفهان)
سیدعلی مرتضوی (اصفهان)
محسن خدایار (اصفهان)

احمدرضا بهمن زیاری (اصفهان)
محمد تسلیمی (اصفهان)
منصور جمالزاده (اصفهان)
سیدرحیم هاشمی (بوشهر)
نصرا ...زره پرور (بوشهر)

تجلیل از بازنشستگان

ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مس��كن اس��تان اصفهان ،در مراس��می با حضور
مهن��دس خان��ی -مدی��رکل و معاونی��ن بنی��اد مس��کن اس��تان ،حجتاالس�لام
عباسآبادی -قائممقام نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن استان ،رؤسای ادارههای
حراس��ت ،تدارکات و پش��تیبانی ،مدیران و گروهی از کارشناسان حوزه پشتیبانی ،از
تالشهای علی قاس��میان -رئیس امور مالی استان که به افتخار بازنشستگی نائل
آمده ،با اهدای لوح تقدیر قدردانی به عمل آمد و محمد ایمان لطفی بهعنوان رئیس
جدید امور مالی معرفی گردید.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان آذربایجان شرقی
دیدار با فرماندار

به گزارش روابط عمومی ،مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان
و مهندس کرمی -مدیرکل امور روستایی استانداری با مهندس محمدی-
فرماندار شهرس��تان ملکان دیدار و در مورد مسائل و مشکالت طرحهای
عمرانی بنیاد مسکن به بحث و گفتگو پرداختند.
در ابتدا مهندس باباپور با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مس��کن در
این شهرستان در بخشهای مختلف گفت :رسالت اصلی این نهاد خدمت
به محرومین بهویژه در س��طح روس��تاها میباشد .وی ابراز امیدواری کرد
که با همکاریهای بیش��تر بین این دو دستگاه بتوانیم خدمات مطلوبتری
به قشرهای کمدرآمد جامعه ارائه دهیم.
در ادامه مهندس محمدی فعالیتهای بنیاد مس��کن را متنوع و گسترده
دانست و به برخی از خدمات ارزشمند بنیاد مسکن در سطح روستاها اشاره کرد و نقش این نهاد انقالبی را در زمینه خدمت به محرومان ،قشرهای
کمدرآمد و روس��تاییان مهم دانس��ت .وی همچنین بنیاد مس��کن را مجموعهای موفق و پیشرو در زمینه فعالیتهای عمرانی دانست و یادآور شد
که این تعامل و هماهنگی بین مجموعه فرمانداری ،بنیاد مس��کن ،ش��وراها و دهیاران بیش��تر ش��ود تا بتوانیم با همفکری و مشارکت مردم نیز،
مشکالت را در حد معقول حل کنیم.
در پایان مسئولین یاد شده از پروژه مسکن روستا شهر  69واحدی آروق و چندین طرح هادی اجرا شده توسط بنیاد مسکن و مشارکت دهیاران
از جمله آق کندقره خضر ،قندهار ،قره خضر ،مالسراب و قشالق علیآباد بازدید نمودند.

در انجام هیچ کار خوبی خودنمایی مکن و آن را به بهانه شرم رها مکن -حضرت محمد(ص)
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به گزارش رواب��ط عمومی ،با حضور قائممقام نماینده ولیفقیه و معاون
پشتیبانی بنیاد مسکن استان ،طی حکمی از سوی مهندس حافظ باباپور-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس اکبر دادروان بهعنوان سرپرست
مدیریت جدید حساب  ۱۰۰امام(ره) بنیاد مسکن استان منصوب شد.

آذربایجان رنگین کمان ادیان بوده و همه این ادیان در عمران و آبادانی این سرزمین تالش مینمایند

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
و مهندس ش��ارلی انویه -نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس
ش��ورای اسالمی از روند اجرای طرح هادی روستای ساعتلو بیوله از توابع
شهرستان ارومیه بازدید کردند.
مهندس بدلی در س��خنانی ،مش��ارکت و همکاری اهالی روستا را گامی
مؤثر در روند اجرای طرحهای عمرانی بهویژه روستاها دانست و از نماینده،
دهیار و اهالی روس��تا خواس��ت که در روند اجرای طرح هادی روس��تای
ساعتلو با بنیاد مسکن همکاری نمایند.
در ادامه مهندس انویه با قدردانی از فعالیتهای انجام یافته بنیاد مسکن
از جمل��ه اجرای طرح ه��ادی و اجرای تأسیس��ات هیدرولیکی که باعث
افزایش سطح بهداشت و رقبت اهالی به مهاجرت معکوس به این روستا گردیده است ،خواستار اجرای اقدامهای مشابه در سایر روستاهای استان
شد و تأمین اعتبارهای مورد نیاز در بخش عمران روستایی را ضروری دانست .وی در پایان آمادگی خود را برای پیگیری و تخصیص اعتبارهای
الزم به منظور توسعه عملیات اجرایی طرحهای هادی روستایی اعالم کرد.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان آذربایجان غربی

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

انتصاب

صدور اسناد مالکیت روستایی

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس بدلی -مدیرکل
بنیاد مسکن استان با اعضای شورای اسالمی و دهیار روستای بالو برگزار
ش��د که در این نشست در مورد صدور اس��ناد مالکیت روستایی و توسعه
اجرای طرح ویژه بهس��ازی مسکن روستای بالو از توابع شهرستان ارومیه
بحث و گفتگو شد.
در ابتدا مهندس بدلی از انجام مراحل اولیه صدور سند برای تعداد ۳۰۰
واحد روس��تای بالو خبر داد .وی با اش��اره به رشد باالی جمعیت روستای
بالو ،تأمین مس��کن مورد نیاز اهالی ،بهویژه جوانان روس��تا را حائز اهمیت
توصیف کرد و گفت :اجرای طرح ویژه بهس��ازی مسکن روستایی فرصت
مناسبی برای رفع مشکل مسکن این عزیزان در روستا و تبدیل واحدهای فرسوده و کم دوام به واحدهای نوساز و مقاوم میباشد.
سپس اعضای شورای اسالمی و دهیار روستای بالو با قدردانی از طرحها و برنامههای عمرانی بنیاد مسکن در روستای بالو ،مجموع فعالیتهای
عمران روستایی این نهاد را از عوامل مؤثر در ایجاد اشتغال ،استقرار امکانات زیربنایی و ماندگاری اهالی در روستاها ذکر کردند.

ّ
معظم رهبری
این انقالب بی نام خمینی(ره) در هیچ جای جهان شناخته شده نیست -مقام
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افتتاح واحدهای مسکونی روستایی خانوارهای دارای دو فرد معلول
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بنابر گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداشت هفته جهانی معلولین ،افتتاح
نمادین واحد مس��کونی روستایی خانوارهای دارای حداقل دو فرد معلول در روستای
کردلر از توابع شهرستان ارومیه با حضور مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
و دکتر فریور -مدیرکل بهزیستی استان آغاز شد.
در ابت��دا مهندس بدلی گفت :س��اخت مس��کن برای قش��رهای کمدرآمد مناطق
روس��تایی و بهویژه تأمین مس��کن برای خانوارهای دارای حداق��ل دو فرد معلول و
تحت پوش��ش بهزیس��تی از اساس��یترین اهداف بنیاد مسکن میباش��د و در زمینه
اجرای تفاهمنامه تأمین مسکن برای خانوارهای دارای حداقل دو فرد معلول تاکنون
شروع به ساخت تعداد  ۱۳۶واحد مسکن روستایی نموده و عملیات اجرایی تعداد ۱۰۷
واحد به اتمام رس��یده است .وی در مورد اعتبار هزینه شده برای واحدهای مسکونی
ساخته شده افزود :برای ساخت این واحدها مبلغ  ۴7میلیارد ریال در قالب تسهیالت بانکی و کمک بالعوض به متقاضیان پرداخت شده است.

دیدار مهندس بدلی با مهندس عسگری

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
با مهندس عسگری -فرماندار شهرستان سلماس دیدار کرد.
در این دیدار مهندس بدلی گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن ارایه نمود و
خواستار همکاری هرچه بیشتر مسئولین شهرستان سلماس با بنیاد مسکن
در تحقق بخش��یدن اهداف و آرمانهای این نهاد بهویژه در اجرای طرح
ویژه بهسازی و مقاومسازی مسکن روستایی شد.
س��پس مهندس عس��گری با قدردانی از تالشهای انجام یافته بهویژه
بازسازی روستاهای آسیبدیده از زلزله اسفند  98اعالم رضایت نمود و در
مورد همکاری با بنیاد مس��کن در تحقق برنامهها بهویژه جذب تسهیالت
طرح ویژه اعالم آمادگی نمود.

توافق نامه طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان ماکو امضا شد

بناب��ر گ��زارش روابط عموم��ی ،توافق نام��ه طرح اقدام ملی مس��کن
درشهرس��تان ماکو بین س��ازمان منطقه آزاد ماکو و بنیاد مس��کن استان
امضا شد.
مهندس محمود بدلی -مدیرکل و احمدلو -معاون مس��کن شهری بنیاد
مس��کن اس��تان و طالبزاده -مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان ماکو با دکتر
عبدالرحیمی -مدیرعامل منطقه آزاد شهرستان ماکو دیدار و گفتگو کردند.
در ابت��دا مهن��دس بدلی با اش��اره به اه��م فعالیتهای انجام ش��ده در
شهرس��تان ماکو ،بر لزوم همکاری هر چه بیش��تر این دو مجموعه تأکید
کرد و گفت :در صورت تعامل و هم افزایی میتوان بس��یاری از مشکالت
بهویژه مسائل موجود در زمینه مسکن را برطرف کرد.
در ادامه دکتر عبدالرحیمی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن در این منطقه گفت :جهت اجرای طرح اقدام ملی مس��کن برای قش��رهای
کمدرآمد و محرومین در این منطقه برنامه ویژهای در نظر گرفته شده است.
در پایان تفاهمنامه واگذاری زمین بین قشرهای کمدرآمد و محرومین بین منطقه آزاد ماکو و بنیاد مسکن به امضا رسید و مهندس بدلی بر لزوم
اجرای دقیق مفاد این توافق نامه تأکید کرد و افزود :با اجرای کامل و بینقص این توافقها میتوان انتظار داشت که نتایج مورد انتظار حاصل شود.

کم ارزشترین چیزها اندرز دادن به کسی است که آن را نمی پذیرد و همسایگی با آزمند -امام جعفر صادق(ع)
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،مهندس بدلی -مدیرکل و محبی -معاون
عمران روستایی بنیاد مسکن استان با دکتر جوان کیا -مدیرکل اداره ثبت
اس��ناد و امالک اس��تان دیدار کردند .در این دی��دار پیگیری موضوعهای
تفاهمنامه همکاری مش��ترک بین س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشور و
بنیاد مسکن در دستور کار قرار گرفت.
در ادام��ه مهندس بدلی گفت :با پیگیریهای انجام ش��ده از طرف بنیاد
مس��کن ،در آیندهای نه چندان دور در روستاهای زیر  20خانوار در استان
سند صادر خواهد شد.

بازدید از پروژههای عمرانی روستاهای استان

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،با حض��ور مهندس ب��دری -نماینده مردم
شهرس��تانهای اردبیل ،نیر ،نمین و س��رعین در مجلس شورای اسالمی،
مهندس س��بحانی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و بخش��دار مرکزی
شهرس��تان نمین ،آخرین وضعیت عمرانی روستاهای بخش مرکزی این
شهرستان بررسی شد.
در این بازدید مهندس صدیف بدری از روستاهای سربند ،ساقصلو ،نوجه
ده و ینگچه مال محمدرضا این شهرس��تان بازدید نموده و در جریان روند
اجرای طرحهای هادی روستایی قرار گرفت.
همچنی��ن مهندس فرهاد س��بحانی نیز با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای
انجام شده در حوزه آبادانی روستاهای شهرستان نمین ،گفت :فعالیتهای
بنیاد مسکن در این شهرستان منجر به بهبود وضعیت روستایی و تسهیل در بهرهمندی روستاییان از فعالیتهای این نهاد شده است که در برخی
از موارد این اقدامها منجر به مهاجرت معکوس اهالی بومی از شهرها به روستاهای این منطقه شده است و خدماترسانی بنیاد مسکن با برنامه
ریزیهای صورت پذیرفته کماکان ادامه خواهد داشت.
گفتنی است در این بازدید ،مسئوالن با روستاییان دیدار نمودند و از نزدیک در جریان درخواستها و مشکالت آنان قرار گرفتند همچنین بنابر
برنامه ریزیهای صورت پذیرفته در روستاهای یاد شده برای تکمیل پروژههای اجرایی به ترتیب آسفالت از محل قیر اختصاصی ،بازنگری طرح
هادی و انجام آسفالت ،اجرای روکش آسفالت ،بازنگری طرح هادی و آسفالتریزی معابر عمومی روستا مورد تصویب قرار گرفت.
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روستاهای زیر  20خانوار استان سنددار میشوند

بازدید از منطقه فوالدلو

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،رئیس مجمع نمایندگان اس��تان ،فرماندار
شهرستان اردبیل و مهندس سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،ضمن
بازدید میدانی از روند وضعیت عمرانی روس��تاهای تابعه این شهرستان ،با
گروهی از روستاییان منطقه فوالدلو و روستای گاور قلعه بازدید و پیرامون
درخواستهای آنان گفتگو کردند.
ابتدا در این بازدید مهندس س��بحانی گزارشی از روند اجرایی کارها در
حوزههای طرحهای هادی و مقاومس��ازی واحدهای مس��کونی روستایی
ارائ��ه داد .وی در ادام��ه با اش��اره به فعالیتهای گوناگون بنیاد مس��کن
در عرصههای مختلف توسعه ش��هری و روستایی استان ،از حمایتهای

دهه فجر ،دهه تجدید قوای نیروهای انقالبی و تجدید میثاق م ّلت با انقالب است -امام خمینی(ره)
33
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نمایندگان مجلس شورای اسالمی از بنیاد مسکن در خدمترسانی به محرومین و گروههای کمدرآمد جامعه و روستاییان استان قدردانی نمود و
خواستار تداوم و افزایش این مهم در فراهم نمودن زمینههای بیشتر خدمترسانی شد.
در ادامه حجتاالسالموالمسلمین سیدکاظم موسوی -نماینده مردم شهرستانهای اردبیل ،نیر ،نمین و سرعین در مجلس شورای اسالمی نیز
در سخنانی گفت :خدمت به مردم در فرمایشات ائمه معصومین بهطور مداوم مورد تأکید قرار گرفته است و مدیران و کارکنان دستگاه ها ،ارگانها
و نهادهای اجرایی و اداری میبایست با بهرهگیری از این سخنان گهربار ،با اشتیاق و عالقه بیشتری در این مسیر گام بردارند.
حجتاالسالموالمسلمین موسوی در ادامه این دیدار با روستاییان ،تسریع در عملیات اجرایی و تکمیل پروژههای نیمه تمام روستایی را خواستار
شده و در جهت تأمین اعتبارهای بیشتر از مبادی ذیربط برای فراهم نمودن امکانات و تجهیزات مناسب و مورد نیاز روستاییان ،قول مساعد داد.

بررسی وضعیت عمرانی روستایی با حضور نائب رئیس مجلس
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به گزارش روابط عمومی ،در نشستی با حضور دکتر نیکزاد -نائب رئیس
و نماینده مردم شهرس��تانهای اردبیل ،نمین ،نیر و س��رعین در مجلس
ش��ورای اس�لامی ،اقبالی -فرماندار شهرس��تان نیر و مهندس سبحانی-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،آخرین وضعیت عمرانی روستاهای بخش
کورائیم این شهرستان بررسی شد.
در ابتدا ش��جاع اقبالی با ارائه گزارش��ی از شهرها و روستاهای تابعه این
شهرستان خواستار حل و فصل مشکالت موجود در شهرستان شد.
در ادامه دهیاران روس��تاهای بوسجین ،جین قش�لاقی ،خانقشالقی ،قورتولموش مهماندوست و قلعه جوق به بیان مشکالت موجود روستاها و
خواستههای اهالی پرداختند.
س��پس دکتر علی نیکزاد عالوه بر بررس��ی موردی مشکالت بخش کورائیم شهرستان نیر خواستار توجه بیش از پیش برای حل نارساییها شد
و راهکارهایی نیز برای مرتفع نمودن کمبودها و تسریع در روند اجرایی امورهای جاری مطرح نمود.
در پایان مهندس فرهاد س��بحانی با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن در حوزه عمران روستاهای شهرستان نیر گفت :اجرای طرح هادی
و انجام آس��فالتریزی در معابر روستاهای شهرستان همانند روس��تاهای قورتولموش ،توتونسز و تازه قشالق در اولویت برنامههای اجرایی بنیاد
مسکن میباشد و اقدامهای الزم نیز برای تسریع در روند تحقق آن صورت خواهد پذیرفت.

بازدید مدیرکل بنیاد مسکن و مسئول بسیج سازندگی استان

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس فرهاد س��بحانی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان و سرهنگ پیرجاهد -مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه
حضرت عباس(ع) استان از روستای شرفه شهرستان گرمی بازدید کردند.
در این بازدید مهندس س��بحانی ضمن دیدار با برخی از روستاییان این
منطقه به تش��ریح بخش��ی از ابعاد و ضرورتهای توسعه پایدار روستایی
و نی��ز مزایای اجرای طرح هادی پرداخت س��پس به س��ئواالت حاضرین
پاسخ داد .وی در ادامه بر اهتمام مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی
تأکید نمود و خواستار اس��تقبال بیشتر مردم برای بازسازی و مقاومسازی
واحدهای مس��کونی روستایی شد تا شاهد عمران و آبادانی بیشتر روستاها
باشیم.
س��پس س�رهنگ پیرجاهد به نقش بنیاد مس�کن در محرومیتزدایی اش�اره کرد و گفت :عملکرد شاخص بنیاد مسکن

استان ،عالوه بر ساخت و تعمیر واحدهای مسکونی در داخل استان در قالب طرح مقاومسازی مسکن روستایی و همچنین
مسکن محرومین ،نقش تأثیرگذاری هم در بازسازی مناطق سانحهدیده اقصی نقاط کشور همانند استانهای آذربایجان
شرقی ،کرمانشاه و لرستان داشته است و یقین ًا این اقدام با بهرهگیری از روحیه جهادی و انقالبی بنیاد مسکن میباشد.

فهم دانایی در دین ،از زینت ایمان است -امام جعفر صادق(ع)
34

به گزارش روابط عمومی ،پروژه آسفالتریزی معابر در روستای زیوه از توابع بخش انگوت شهرستان گرمی با اعتباری بیش از  2میلیارد ریال
به مساحت حدود  3000مترمربع در زمینه تسهیل در عبور و مرور روستاییان این منطقه اجرا شد و با برنامه ریزیهای صورت گرفته بنیاد مسکن
نیز عملیات زیرس��ازی و روکش آس��فالت معابر داخل روس��تای قره خان بیگلو از دیگر روس��تاهای این بخش هم با مساحت  ۴۰۰۰مترمربع و با
اعتباری بیش از  3میلیارد ریال و از محل جذب قیر سهمیهای اختصاص یافته و همچنین اعتبارهای ملی ،صورت پذیرفته است.

دیدار مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با مدیرکل بنیاد مسکن استان
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس رحمتا ...نجفی -مدیرعامل شرکت
آزمایش��گاه فن��ی و مکانیک خاک ب��ا مهندس س��بحانی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار مهندس سبحانی بر اصل مدیریت بهینه و ارتباط تنگاتنگ
آن ب��ا بهب��ود و ارتقای کیفیت در پروژههای اجرایی اش��اره نمود و گفت:
رعایت اصول و اس��تانداردهای ساختوساز در مس��تحدثات ساختمانی و
س��ایر پروژههای عمرانی در سطح اس��تان از اصول اساسی و انکارناپذیر
بنیاد مسکن میباشد که در حال حاضر ضرورت توسعه و ارتقای تعاملها
و همکاریهای فی مابین میتواند در زمینه بیش از پیش افزایش کیفیت پروژهها برابر مشخصات فنی مورد توجه قرارگیرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

زیرسازی و آسفالت در معابر روستاهای شهرستان گرمی

دیدار بخشدار هیر با مدیرکل بنیاد مسکن استان
به گزارش روابط عمومی ،مهران امانی -بخشدار هیر از توابع شهرستان
اردبیل با مهندس سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان در مورد مشکالت
بخش مربوطه گفتگو کرده و از فعالیتهای بنیاد مسکن قدردانی نمود.
در ای��ن دی��دار مهندس فرهاد س��بحانی ب��ا س��پاس از همکاریهای
بخش��داری هیر در روند اجرایی طرحهای عمران و آبادانی منطقه ،گفت:
تمهیدهای الزم در مورد حل مش��کل زمین ورزشی در روستای حملآباد
این بخش انجام شده است.

دیدار با امامجمعه شهرستان پارسآباد

به گزارش روابط عمومی ،حجتاالس�لام نجفی نژاد -قائممقام مسئول
دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن استان ،معاون پشتیبانی ادارهکل
بنیاد مس��کن استان ،رئیس اداره حراس��ت و مدیر بنیاد مسکن شهرستان
پارسآباد با حجتاالسالموالمس��لمین علی اکبر باق��ری -امامجمعه این
شهرستان دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار بر ضرورت تأمین مسکن محرومان و نیازمندان جامعه که
هدف و وظیفه اصلی بنیاد مس��کن بهشمار میآید تصریح شد و بر اهتمام
و تش��ریک مس��اعی نهادهای ذیربط در زمینه کمک به این امر و تحقق
سرپناه مناسب برای قشرهای کمدرآمد و محروم جامعه تأکید گردید.

از ارزشهای انقالب و دستاوردهای انقالب باید همه زن و مرد و پیر و جوان دفاع کنند -مقام ّ
معظم رهبری
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اجرای آسفالت ،سنگ فرش و کانال سنگی در روستاهای شهرستان نیر

به گزارش روابط عمومی ،پروژه آسفالتریزی معابر دسترسی در روستای سعید خانلو از توابع بخش مرکزی شهرستان نیر با اعتباری بیش از 3
میلیارد ریال از محل جذب قیر سهمیهای اختصاص یافته و اعتبارهای ملی ،به طول  5000مترمربع در زمینه تسهیل در عبور و مرور روستاییان
این منطقه اجرا شد.
گفتنی است در دیگر روستاهای این شهرستان نیز اجرای طرح هادی روستایی در دستور کار بنیاد مسکن شهرستان میباشد که میتوان اجرای
کانال س��نگی به طول  300مترمربع در روس��تای مجمیر با هزینهای بیش از  4500میلیون ریال از محل حوادث ملی و همچنین اجرای پروژه
سنگ فرش از محل اعتبارهای ملی بیش از  2میلیارد ریال در روستای کالش بزرگ این شهرستان را نام برد.

پیشتازی بنیاد مسکن استان در ارائه خدمات غیرحضوری به متقاضیان
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به گزارش روابط عمومی ،س��امانه ارائه خدمات الکترونیکی راهبر بنیاد
مس��کن با حضور مع��اون منابع و توس��عه مدیریت اس��تانداری ،در ۶۸۰
دهیاری روس��تاهای اس��تان و در س��اختمان دهیاری روستای شام اسبی
شهرستان اردبیل مورد بهره برداری قرار گرفت.
در این مراسم مهندس یعثوب نژاد محمد -معاون منابع و توسعه مدیریت
اس��تانداری با اش��اره به مراجعات ماهانه بیش از  2الی  3هزار نفری برای
دریافت خدمات از بنیاد مس��کن استان گفت :با برنامه ریزیهای صورت
پذیرفته در نظر است که به زودی تمام دهیاریهای استان تحت پوشش
این س��امانه قرار گیرند و م��ردم با مراجعه به دهیاریه��ا در اقصی نقاط
استان خدمات مورد نیاز خود را دریافت نمایند.
مهن��دس یعثوب نژاد محمد افزود :بنیاد مس��کن اس��تان با پیش��تازی در ارائه خدم��ات غیرحضوری به متقاضیان و راهاندازی س��امانه خدمات
الکترونیکی خود موجب تسهیل و تسریع در انجام امورهای اداری مرتبط با روستاییان شده که با بهره برداری از این سامانه ،از میزان مراجعات
حضوری به مراکز شهرستانها و استان جلوگیری خواهد شد که این اقدام شایسته قدردانی میباشد.
سپس مهندس سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :با برنامه ریزیهای انجام شده در تعداد  680روستای استان این سامانه بهصورت
همزمان افتتاح و فعالس��ازی گردید و دیگر نیازی به حضور فیزیکی روس��تاییان در ادارههای بنیاد مسکن شهرستانها و مرکز استان نمی باشد و
متقاضیان میتوانند با مراجعه به دهیاریها امور مربوط به استعالمهای خود را انجام دهند.
گفتنی اس��ت در این مراس��م عالوه بر فرماندار شهرس��تان اردبیل ،مدیرکل دفتر برنامه ریزی ،نوسازی وتحول اداری استانداری ،مدیرکل دفتر
امور روستایی و شوراهای استانداری و همچنین تعدادی از مسئوالن شهرستانی حضور داشتند.

صدور نزدیک به  12000سند مالکیت در شهرستان پارسآباد

به گزارش روابط عمومی ،مهندس موس��ی کامکار -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان پارسآباد با مهندس امامی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
شهرس��تان پارسآباد دیدار و با قدردانی از همکاریهای فی مابین ،گفت:
تاکنون بیش از  11678جلد س��ند مالکیت در شهرهای زیر  25000نفر و
روس��تاهای شهرستان با همکاری و تعامل بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد
و امالک شهرستان پارسآباد صادر شده است.
مهن��دس کامکار افزود :بنابر برنامه ریزیهای انجام ش��ده مقرر ش��ده
اس��ت تا پایان س��ال جاری هم تعداد  350جلد سند مالکیت جدید در این
شهرستان صادر شود.
گفتنی اس��ت در این نشس��ت تعداد  60پرونده متقاضیان صدور س��ند
مالکیت نیز توسط اعضای هیئت قانون ساماندهی شهرستان ،مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت.

محبوبترین افراد در نزد خدا کسی است که برای بندگانش سودمندتر باشد -حضرت محمد(ص)
36
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس موس��ی کنعانپ��ور -مدیرکل دفتر
فن��ی و امور عمران��ی اس��تانداری و مهندس فرهاد س��بحانی -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان با حضور در پروژههای منطقه ویژه اقتصادی نمین
و شهرک صنعتی شماره  2اردبیل از روند اجرایی این پروژهها بازدید و در
جریان اقدامهای اجرایی بنیاد مسکن قرار گرفتند.
در ای��ن بازدید مدیرکل دفت��ر فنی و امور عمرانی اس��تانداری عملکرد
بنیاد مس��کن استان را در روند آمادهس��ازی سایت منطقه اقتصادی نمین
و ش��هرک صنعتی ش��ماره  2اردبیل مطلوب ارزیابی کرد و گفت :فراهم
نمودن زیر س��اخت برای ش��هرک صنعتی از اولویتهای عمرانی استان
میباشد و زمینه حضور سرمایه گذاران در این عرصه را ایجاد خواهد نمود .خوشبختانه برابر تفاهمنامه بنیاد مسکن و شرکت شهرکهای صنعتی
استان ،این پیشرفت فیزیکی با توجه به محدودیتهای فصلی همچنان ادامه داشته و پیشرفت اقدامهای عمرانی نیز محسوس است.
گفتنی اس��ت فعالیتهای اجرایی بنیاد مس��کن استان در منطقه ویژه اقتصادی نمین و ش��هرک صنعتی شماره  2اردبیل ،توسط امور اجرایی و
ماش��ین آالت عمرانی با عملیات خاک برداری ،حمل مصالح ،آمادهس��ازی معابر س��ایت ،خیابان کشی و ساخت معابر  45و  50متری پیش بینی
شده که عملیات احداثی ،بهسازی و بازسازی آن در حال اجرا میباشد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از پروژههای منطقه ویژه اقتصادی نمین و شهرک صنعتی شماره  2اردبیل

بررسی روند اجرایی مسکن محرومین در بخش خروش رستم

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای ادرای بخش خروش رستم
شهرس��تان خلخال با حضور امامجمعه ،بخش��دار ،مدیران ادارههای بنیاد
مس��کن اس��تان ،کمیته امداد امام(ره) و بهزیس��تی و همچنین دهیاران و
اعضای شورای اسالمی شهر و روستاهای تابعه با محوریت بررسی آخرین
وضعیت مسکن محرومین برگزار شد.
ابتدا در این نشست محمد حاتمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان خلخال با
ارائه گزارشی در مورد میزان بهسازی و بازسازی مسکن روستایی و همچنین
آخرین وضعیت موجود مسکن محرومین در بخش ،خواستار همکاری و تعامل بیشتر برای تسریع در روند اجرایی و بهرهمندی از این تسهیالت شد.
س��پس مهندس نقیب -بخش��دار این بخش نیز با مهم شمردن این طرح بر ضرورت همکاری دهیاران و اعضای شوراهای اسالمی روستاهای
تابعه تأکید کرد و گفت :تسهیالت فراهم شده فرصتی مغتنم و عامل اصلی جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای تهیه مسکن قشرهای نیازمند
در جامعه محسوب میشود و میبایست دقت نظر کافی در معرفی افراد نیازمند بهعمل آید.
در ادامه حجتاالسالموالمسلمین صفابخش -امامجمعه بخش خروش رستم نیز بر نیاز اساسی انسان برای وجود مسکن

مناس�ب و وظیف�ه بنیاد مس�کن در این زمینه اش�اره نموده و گف�ت :فعالیتهای بنیاد مس�کن ک�ه از ثمرههای انقالب
شکوهمند اسالمی است ،قابل ستایش میباشد و همچنان پس از گذشت چندین دهه از آغاز فعالیت این نهاد با برکت،
کماکان با قدرت به این امر میپردازد.

حجتاالسالموالمس��لمین صفابخش در پایان ابراز امیدواری کرد که در رس��یدگی به نیاز اساس��ی جامعه برای سرپناه و خانهسازی بیش از این
توفیق داشته باشیم.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان اصفهان
نشست گرامیداشت هفته بسیج بهصورت ویدئو كنفرانس

به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و  ۵آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین ،نشستی بهصورت ویدئو کنفرانس با حضور دکتر
رضایی -استاندار ،مدیران ادارهها و فرماندهان پایگاههای بسیج ادارههای استان با رعایت دستورالعملهای بهداشتی در بنیاد مسکن استان برگزار شد.

ّ
معظم رهبری
دهه فجر عیدی است که یک تاریخ سر تا پا ظلم و طغیان را قطع کرد -مقام
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دیدار مدیر بنیاد مسکن شهرستان نطنز با نماینده مجلس شورای اسالمی

به گزارش روابط عمومی ،مهندس اورنگی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
نطنز ب��ا مهندس فیروزی پوربادی -نماینده مردم شهرس��تانهای نطنز،
قمصر و بادرود در مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتگو داشت.
در این دیدار مهندس اورنگی گزارشی از فعالیتهای انجام شده را ارائه
و در مورد بررس��ی راهکارها برای رفع مشکالت و موانع موجود در برخی
پروژههای در دس��ت اجرا و ارائه خدمات بهتر ب��ه ارباب رجوع مطالبی را
بیان نمود.

مراسم واگذاری همزمان تعداد  1943واحد مسکن معلولین در شهرستان خمینی شهر
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ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مراس��م افتت��اح نمادین مس��کن معلولین
شهرستان خمینی شهر ،همزمان با تعداد  ۱۹۴۲واحد دیگر در سطح کشور
به مناس��بت هفته بزرگداش��ت معلولین با حضور حجتاالسالم نقدعلی-
نماینده مردم شهرس��تان خمینی ش��هر در مجلس شورای اسالمی ،دکتر
نصراصفهانی -مدیرکل بهزیس��تی ،علیرضا بصیری -فرماندار شهرستان،
مهندس قوی بیان -معاون بازس��ازی و مس��کن روس��تایی بنیاد مسکن
اس��تان ،مهندس صادقی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان خمینی شهر و
برخی از مسئوالن شهرستانی و محلی در روستای تیرانچی برگزار شد.
در این مراس��م یک واحد مسکونی خانوار دارای دو فرد معلول بهصورت
نمادین افتتاح گردید.

بررسی مشکالت مسکن محرومین روستایی

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی مشکالت مسکن محرومین
روس��تایی با حضور مهندس نصرتی -فرماندار شهرس��تان نایین ،مهندس
میرزابیگ��ی -معاون سیاس��ی امنیت��ی و اجتماعی فرمانداری ،بخش��داران
مرکزی و انارک ،رییس اداره فنی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان نایین،
مسئولین دستگاههای خدمات رسان ،مهندس سلیمی -مدیر بنیاد مسکن و
رؤسای بانکهای شهرستان و مهندس صدری -کارشناس مسئول مسکن
روستایی بنیاد مسکن استان در فرمانداری شهرستان نایین برگزار شد.
در ابت��دا مهندس نصرتی با بیان مطالب��ی گفت :با عنایت به توجه ویژه
نظام اس�لامی به وضعیت محرومین و با حمایتهای دولت تعداد  ۳۰۰۰واحد س��همیه مس��کن محرومین به استان اصفهان اختصاص یافته که
برای شهرستان نایین تعداد  ۸۰واحد پیش بینی گردیده است و از مجموع  ۳۴۵نفر معرفی شده در استان تاکنون  ۷۲نفر واجد شرایط شناسایی
ش��دهاند ،تعداد  ۵۹پروانه صادر ش��ده است و تعداد  ۶۵نفر به بانکهای شهرس��تان برای پرداخت وام مسکن محرومین ،معرفی شدند که از این
تعداد  30قرارداد نیز منعقد گردیده است.وی افزود :متأسفانه در شرایط کنونی فقر فرهنگی منجر به محرومیت میگردد .این که تعدادی از افراد
را باید با خواهش و تمنا متقاعد به مشارکت در این طرح کنیم نیز از جمله مواردی است که باید حاصل آن را در فقر فرهنگی جستجو نمود.
فرماندار همچنین خاطر نش��ان کرد :در این طرح باید از طریق دهیاریها و ش��وراها برای ترغیب واجدین ش��رایط اس��تفاده کرد که برخی از
موضوعها با تشکیل نشست با حضور دهیاران و متقاضیان حل خواهند شد و این فرصت بسیار خوبی است که برای این افراد فراهم شده و نباید
این فرصت خانه دار شدن را از دست بدهند.
مهندس نصرتی ادامه داد :در این موضوع بانکها نقش کلیدی دارند حتی اگر شخصی امکان دریافت وام را ندارد میتواند با تضمینهای دیگر
افراد وام را دریافت نماید و در مورد استفاده از پیمانکار نیز تا جایی که امکان دارد باید از پیمانکاران بومی و ظرفیتهای شهرستان و نهایت ًا استان

کسی که حیا ندارد دین ندارد -امام حسن(ع)
38
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استفاده کرد و در این بخش حتی میتوان از ظرفیت شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی و انارک شهرستان که سابقه خوبی در بحثهای
عمرانی دارند و امکانات و تجهیزات مناس��ب را نیز در اختیار دارند اس��تفاده نمود .وی گفت :دس��تگاههای حمایتی مانند کمیته امداد امام(ره) و
بهزیس��تی نیز باید توجه ویژهای نس��بت به این موضوع داش��ته باشند و در قالب تأمین زمین و س��ایر موضوعها که متقاضیان مسکن محرومین
نیازمند کمک بالعوض میباشند این عزیزان را یاری نمایند.
س��پس مهندس صدری توضیحهای الزم را در مورد روند اجرای تفاهمنامه برای توجیه بانکهای عامل ،دهیاران و اعضای ش��ورای اس�لامی
روستاها ارایه نمود.
در پایان بر تسریع در روند اجرا و انعقاد قرارداد تا پایان آذرماه و اجرای نما با هماهنگی بنیاد مسکن و پیگیری بخشداران و دهیاران درخصوص
موارد یاد شده و ...تأکید گردید.

بازدید نماینده شهرستانهای برخوار و شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی از پروژههای عمرانی
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به گ��زارش روابط عمومی ،حس��ینعلی حاجی دلیگان��ی -نماینده مردم
شهرستانهای برخوار ،شاهین ش��هر و میمه و دبیر هیئت رئیسه مجلس
ش��ورای اسالمی ،مهندس خانی -مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان،
مدیركل حفاظت محیط زیس��ت استان ،مدیرکل بازرسی استانداری ،مدیر
بنیاد مسکن شهرستانهای شاهین شهر و میمه و گروهی از مسئوالن در
بخش میمه ،برای بررس��ی روند پیشرفت فیزیكی پروژههای در حال اجرا
و در دس��ت اقدام و نیز تصمیمگیری برای حل مشکالت مردم محروم در
روس��تاهای موته ،حسن رباط ،ازان ،زیادآباد ،ونداده از توابع بخش میمه و
روستاهای سه ،دهلر ،بیدشک ،مورچه خورت و جهادآباد از بخش مرکزی بازدید نمودند.

دیدار نماینده مجلس شورای اسالمی با مدیرکل بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،دکتر سلیمی -نماینده مردم شهرستان سمیرم
در مجلس شورای اسالمی با مهندس خانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که دکتر عس��گریان -فرماندار شهرس��تان س��میرم ،مدیر
بنیاد مسکن و بخشداران شهرستان سمیرم حضور داشتند در مورد مسائل
حوزه عمرانی روستاها ،اعتبارهای قیر رایگان ،اجرای طرح هادی ،مسکن
محرومین و بررسی آخرین روند بازسازی سیل  98بحث و تبادلنظر شد.
در پایان تصمیمهایی در مورد تس��ریع در روند جذب اعتبارهای مسکن
محرومین اتخاذ گردید.

نشست بررسی مشکالت روستاهای بخش امامزاده

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی مشکالت روستاهای بخش
امامزاده شهرس��تان نطن��ز با حضور مهندس فیروزیپ��ور -نماینده مردم
شهرستانهای نطنز ،بادرود و قمصر در مجلس شورای اسالمی ،مهندس
اصغری -بخش��دار بخش امامزاده ،مهندس اورنگی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان نطنز ،مهندس واحدنژاد -کارش��ناس شعبه ،مدیران ادارههای
برق ،آبفا ،جهادکش��اورزی و رؤسای شوراهای اسالمی روستاهای بخش
امامزاده در بخش��داری برگزار ش��د و مشکالت روستاهای بخش امامزاده
مورد بررسی قرار گرفت.

ّ
معظم رهبری
وحدت ،کلید موفقیت و رمز پیروزی انقالب ما بوده است -مقام
39
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نشست بررسی مسائل و مشکالت روستای چوپانان
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به گزارش روابط عمومی ،نشست بررسی مسائل و مشکالت روستای چوپانان
در حوزه تأمین مسکن محرومین با حضور مهندس سلیمی -مدیر بنیاد مسکن
شهرس��تان نایین ،کارشناس ش��عبه ،دهیار ،اعضای ش��ورای اسالمی روستای
چوپانان ،متقاضیان و پیمانکاران ساختوس��از در فضای باز محوطه س��اختمان
دهیاری برگزار شد.
در ابتدا مهندس س��لیمی با اش��اره به ضرورت و اهداف اجرای تأمین مسکن
محرومین در روستای چوپانان ابراز امیدواری کرد که با توجه به فرصت موجود
در مورد طرح مسکن محرومین روستای چوپانان ،بتوانیم گامهای مؤثری برای
تأمین مسکن افراد نیازمند برداریم.
در ادامه در مورد تشکیل پرونده ،انعقاد قرارداد و ضمانت سفته زنجیره ای ،میزان آورده متقاضیان برای تعیین متراژ واحدها و توضیحهای کامل
در مورد طرح مسکن محرومین و بازه زمانی مطالبی ارائه گردید.

بازدید از روند پیشرفت فیزیکی پروژه  ۲۰۸واحدی بهاران
ب��ه گزارش روابط عمومی ،رئیس دفتر نماینده مردم شهرس��تان نجفآباد
در مجلس ش��ورای اسالمی ،مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان نجفآباد ،مدیر
بنیاد شهید شهرستان و نماینده مدیرکل بنیاد شهید استان از روند پیشرفت
فیزیکی پروژه  ۲۰۸واحدی بهاران شهرستان نجفآباد بازدید کردند.
در این بازدید مهندس عمادی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان نجفآباد
گزارشی از روند پیشرفت پروژه و زمان تقریبی تحویل واحدها به متقاضیان
را ارائه نمود.

برگزاری نشست با موضوع تسریع در روند انعقاد قرادادها

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با موضوع تسریع در روند انعقاد قرارداد
تس��هیالت طرح مس��کن محرومین و همچنین ش��روع و پیش��رفت فیزیکی
عملیات ساختمانی در شهرستان کاشان با حضور معاون فرماندار ،بخشداران،
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان کاش��ان ،نمایندگان کمیته امداد و بهزیستی،
رؤس��ای بانکهای عامل ،کارش��ناس مس��کن روس��تایی ،معاون بازسازی و
مسکن روس��تایی بنیاد مسکن استان و مس��ئولین دفتر فنی بخشداریها در
فرمانداری برگزار شد که پس از بحث و تبادلنظر تصمیمهای الزم اتخاذ شد.

بازدید فرماندار از پروژههای عمرانی روستای جوجیل

به گزارش روابط عمومی ،مهندس ساعدی -فرماندار شهرستان فالورجان ،مهندس
درویشی -بخش��دار مرکزی و مهندس بلدی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان فالورجان
از پروژههای عمرانی روستای جوجیل این شهرستان بازدید كردند.
در این بازدید دهیار و اعضای ش��ورای اس�لامی روستا به ارائه توضیح هایی در مورد
مشکالت حوزه عمرانی و میزان پیشرفت و برنامههای پیش رو در این حوزه پرداختند.

دو صفت نابودکننده است :با رأی خود به مردم فتوی بدهی یا این که ناآگاه و ندانسته دینداری
نمایی -امام جعفر صادق(ع)
40

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس سیس��تانی -فرمان��دار و مهندس
فقیهی نیا -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان اصفهان ،مهندس حس��ینی-
معاون عمرانی فرماندار ،بخش��داران جلگه ،کوهپایه ،ش��هردار و اعضای
ش��ورای اسالمی از  ۱۵پروژه عمرانی صنعتی ،خدماتی ،فرهنگی ،پزشکی
و ...شهرك عالمه امینی شهر هرند بازدید كردند.
در این بازدید مهندس سیستانی با قدردانی از مهندس فقیهی نیا از اقدام
صورت گرفته ،خواستار ادامه پروژه برای تکمیل هر دو فاز شد.
در پایان از زمین چمن ،درمانگاه ،مرکز دیالیز ،کفپوش اس��تاندارد سالن
ورزشی و دیگر پروژهها بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی ،مهندس حس��ینی -معاون عمرانی فرمانداری
شهرس��تان اصفهان و مهندس فقیهی نیا -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان
اصفهان از روند اجرای طرح هادی روستای میرلطفا ...بازدید كردند.
در ای��ن بازدی��د مهن��دس فقیهی نیا ب��ا بیان توضیحهای��ی گفت :طی
س��الهای  ۹۷و  ۹۸تاکنون حدود  ۳۷۰۰مترمربع س��نگ فرش از محل
اعتبارهای روس��تاهای فاقد دهیاری و با اعتباری معادل  4میلیارد ریال در
روستای میرلطفا ...اجرا شده است.
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بازدید معاون عمرانی فرمانداری از روند اجرای طرح هادی روستای میرلطفا...
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بازدید فرماندار از فعالیتهای انجام شده در ساخت شهرک عالمه امینی

نشست قرعهکشی اراضی فاز یک طرح اقدام ملی مسکن

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت قرعهکش��ی و تعیین قطعات اراضی
فاز یک متقاضیان طرح اقدام ملی مس��کن شهرس��تان خوانس��ار برای 2
س��ایت مس��کونی با حضور مهندس دهاقین -مع��اون فرماندار ،مهندس
شاهی -رئیس اداره راهوشهرسازی ،مهندس ابراهیمی -مدیر بنیاد مسکن
و مهندس چلویی -نماینده دادگس��تری شهرس��تان خوانسار ،کارشناسان
معاونت مس��کن شهری ،اداره حراست بنیاد مسکن استان و متقاضیان در
سالن ورزشی کوثر برگزار شد.
در این نشست پس از اعالم کلیه مراتب و ضوابط در مورد اجرای گروه
س��اخت و انبوه سازی ،نهایت ًا با رأی اکثریت متقاضیان ،مقرر گردید روش
اجرای انبوهسازی از طریق شورای مسکن شهرستان بررسی و نتیجه برای اجرا به استان ارسال گردد.

نشست هماهنگی و راهبری مسکن محرومین برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشست هماهنگی و راهبری مسکن محرومین
شهرستان چادگان با حضور مهندس توکلی -فرماندار شهرستان چادگان،
معاون عمرانی فرماندار و مدیر بنیاد مسکن این شهرستان برگزار شد.
در ابتدا مهندس توکلی با قدردانی از تالشهای مس��ئولین که در زمینه
خدمترس��انی ب��ه افراد محروم در بحث مس��کن انج��ام میدهند گفت:
تاکن��ون فعالیتهای خوبی در زمینه خانه دار ش��دن اف��راد محروم انجام

انقالب اصیل ما ،جلوه ای از نهضت ُپرعظمت حضرت رسول اهلل(ص) است -امام خمینی(ره)
41
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گرفته که پرونده تمامی افراد معرفی ش��ده شهرس��تان در دست بررس��ی میباشد .وی افزود :از تمامی دستگاههای خدماتی این انتظار وجود دارد
که در کمترین زمان ممکن جواب اس��تعالمها را صادر تا در اجرای تفاهمنامه مش��کلی وجود نداش��ته باش��د و در روند پروژه با معاون عمرانی و
برنامهریزی فرمانداری هماهنگی کامل داشته باشند.
فرماندار در ادامه به تمامی رؤس��ای بانکهای عامل در شهرس��تان تأکید کرد برای تکمیل پرونده و روند اعطای تس��هیالت با توجه به اهمیت
موضوع نهایت همکاری را داشته باشند.
س��پس مهندس کامکار -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان چادگان پس از ارائه گزارش از آخرین روند اجرای تفاهمنامه مس��کن محرومین در
شهرستان و با سپاس از بانکهای عامل که همکاری خوبی در زمینه انعقاد قرارداد تسهیالت داشتهاند ،مطالبی را تحت عنوان مشکالت موجود
در اخذ تسهیالت ،شرایط و ضوابط حاکم در برخی از شعب بانکها ارائه نمود.
در پایان با دستور فرماندار شهرستان چادگان مقرر گردید بانکهای عامل نهایت همکاری را در این مورد اعمال نمایند.
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نشست هماهنگی تأمین مسکن محرومین شهر کوشک
به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی تأمین مس��کن محرومین
ش��هر کوش��ک با حضور مدیر و کارشناسان بنیاد مسکن و اداره بهزیستی
شهرس��تان ،نماینده بسیج سازندگی و نمایندگان خیریههای شهر کوشک
برگزار و پس از بحث و تبادلنظر تصمیمهای الزم اخذ گردید.

نشست بررسی آخرین روند اجرای مفاد تفاهمنامه تأمین مسکن محرومین

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حض��ور مهندس خانی -مدیرکل
بنیاد مسکن استان ،دکتر نصر -مدیرکل بهزیستی استان و معاونین هر دو
دستگاه به منظور بررسی آخرین روند اجرای مفاد تفاهمنامه تأمین مسکن
محرومین در زمینه کمک به تأمین مس��کن خانوارهای دارای ایتام تحت
پوشش بهزیستی برگزار شد.
در این نشست پس از بررسی ،بحث و تبادلنظر پیرامون اجرای هر چه
بهتر تفاهمنامه در س��طح استان ،گزارش��ی از آخرین وضعیت خانوارهای
ایتام ارائه گردید.
در ابتدا مهندس خانی با اش��اره به همکاری بنیاد مس��کن با بهزیس��تی
اس��تان در زمینه کمک به تأمین مسکن محرومین گفت :در اولین مرحله
از اجرای تفاهمنامه تعداد  2614نفر از س��وی بهزیس��تی به بنیاد مس��کن معرفی گردیدند که تعداد  363نفر حائز ش��رایط بودند .وی با اشاره به
تفاهمنامه تأمین مس��کن خانوارهای دارای حداقل دو فرد معلول افزود :با توجه به جذب کامل س��همیه  107نفری تفاهمنامه در سطح روستاها،
بنیاد مسکن استان آمادگی دارد به شرط افزایش سهمیه ،همکاری مضاعف در مورد جذب تسهیالت را داشته باشد.
سپس دکتر نصر با اشاره به فعالیتهای مشترک فی مابین بنیاد مسکن و بهزیستی گفت :سنگ بنای بنیاد مسکن به سفارش حضرت امام(ره)
با هدف تأمین مس��کن محرومین تش��کیل ش��ده که در این زمینه در استان همکاریهای خوبی توس��ط بنیاد مسکن استان برای تأمین مسکن
خانوادههای بهزیس��تی صورت گرفته اس��ت که امید است این خدمات ادامه داشته باشد .وی با اشاره به تکمیل سهمیه تفاهمنامههای فی مابین
ابراز امیدواری کرد که با برگزاری فراخوان در شهرس��تانها و شناس��ایی بهتر خانوادههای ایتام و دو معلول بتوانیم با افزایش س��همیه از طریق
سازمان مرکزی در زمینه تأمین مسکن این افراد گامهای مؤثری برداریم.

مسلمان در صورتی مسلمان واقعی میباشد که پاکدامن باشد -حضرت علی(ع)
42

نشست مراحل پذیره نویسی سهام باقیمانده شرکت تعاونی چند منظوره عام بنیان
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به گزارش روابط عمومی ،نشستی با موضوع پذیرهنویسی سهام باقیمانده
ش��رکت تعاونی چند منظوره عام بنیان با حضور مهندس خانی -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان ،آقابزاز -مدیرعامل شرکت تعاونی چند منظوره عام
بنیان و رؤس��ای امور مالی و اداری بنیاد مس��کن استان در دفتر مدیرکل
بنیاد مسکن برگزار شد.
در این نشس��ت مقرر گردی��د کارکنانی که تمایل ب��ه عضویت و خرید
سهام شرکت تعاونی چند منظوره عام بنیان را دارند ،پس از اعالم معاونت
پش��تیبانی در مهلت مق��رر به واحد روابط عموم��ی مراجعه و یا بهصورت
غیرحضوری از طریق اتوماس��یون اداری نس��بت به تحویل و تکمیل فرم
اقدام و برای تأیید نهایی به معاونت پشتیبانی مراجعه نمایند.
س��پس جواد آقابزاز -مدیرعامل ش��رکت تعاونی ع��ام بنیان در رابطه با
میزان س��قف خرید س��هام اظهار داشت :براس��اس مصوبه هیئت مدیره،
حداقل سقف خرید  250سهم و حداکثر سقف خرید  12500سهم به ارزش هر سهم  300هزار ریال میباشد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

پذیرهنویسی سهام باقیمانده شرکت تعاونی چند منظوره عام بنیان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با موضوع ش��یوه ثب��ت نام و انجام
مراحل پذیره نویسی سهام باقیمانده شرکت تعاونی چند منظوره عام بنیان
با حضور دکتر نجات -معاون پشتیبانی ،آقابزاز -مدیرعامل شرکت تعاونی
چند منظوره عام بنیان و رؤس��ای امور مالی و اداری بنیاد مس��کن استان
برگزار شد.
در ابتدا دکتر نجات با اشاره به اهمیت موضوع سرمایه گذاری در شرایط
اقتص��ادی فعلی گفت :ب��ا توجه به فرصت بوجود آم��ده مبنی بر افزایش
سرمایه شرکت عام بنیان و پذیره نویسی سهام باقیمانده شرکت همچنین
برای اس��تفاده تمام کارکنان از این فرصت ،تس��هیالت  50میلیون ریالی
بدون کارمزد با اقس��اط  20ماهه در نظر گرفته ش��ده اس��ت .وی افزود:
ب��ا توجه ب��ه پیگیریهای صورت گرفت��ه و نظر مس��اعد هیئت مدیره و
مدیرعامل ش��رکت عام بنیان ،ش��یوه پرداخت وجوه نقد بهصورت اقساط
سه ماهه با تأیید واحد مالی شرکت بنیان انجام میپذیرد.
س��پس جواد آقابزاز در رابطه با ش��یوه تکمیل فرمهای مربوطه و ثبت نام برای کارکنان بنیاد مسکن گفت :با توجه به شرایط و محدودیتهای
کرونایی ،فرم درخواست از طریق سامانه اتوماسیون اداری ،فضای مجازی و در نهایت بهصورت حضوری تحویل میگردد که پس از تأیید نهایی
توسط بنیاد مسکن ،مراحل ثبت نام ،نحوه و شرایط پرداخت به متقاضیان اعالم میگردد.

اجرای طرح هادی (آسفالت معابر) در روستای متینآباد

به گزارش روابط عمومی ،اجرای طرح هادی (آسفالت معابر) در روستای متینآباد از توابع شهرستان نطنز از محل اعتبارهای قیر رایگان سال
 ۹۸آغاز گردید.
مهندس اورنگی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان نطنز گفت :مبلغ  ٣میلیارد و  500میلیون ریال از اعتبارهای قیر رایگان سال  ٩٨برای روستاهای
بیدهند ،برز و متینآباد تخصیص داده ش��ده که در روس��تای بیدهند  ۴۵٠٠مترمربع شده و در روستای متینآباد  ٢٣٠٠مترمربع آسفالت اجرا شده
است و آسفالت معابر در روستای برز در حال اجرا میباشد.

خون شهیدان ،انقالب و اسالم را بیمه کرده است -امام خمینی(ره)
43
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تجلیل و تقدیر ازبانوان همكار

به گزارش روابط عمومی ،مراس��می به مناس��بت گرامیداش��ت والدت
حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار ،با حضور حجتاالسالموالمسلمین
عباسآبادی -قائممقام نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن استان ،مهندس
خانی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،دکتر نجات -معاون پش��تیبانی و
همکاران در زمین��ه اهمیت جایگاه و نقش زن در خانواده و جامعه برگزار
شد و در پایان با اهدای کتاب ستارهها چیدنی نیستند از مقام زن که مولد،
مرب��ی ،مراد و محبوب همه خوبیهای عالم میباش��د ،قدردانی و تجلیل
بهعمل آمد.
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نشست هم اندیشی با اداره ثبت اسناد و امالك استان

به گزارش روابط عمومی ،نشست هم اندیشی با حضور دکتر بهبهانی -مدیرکل
اداره ثبت اس��ناد و امالک استان اصفهان ،نمایندگان بنیاد مسکن استان و اداره
ثبت اسناد و امالک شهرستان اصفهان ،مهندس غالمی -رئیس دفتر نمایندگی
بنیاد مسکن شهرستان اصفهان در بخش كوهپایه ،مهندس طالیی -کارشناس
حوزه صدور اسناد بنیاد مسکن شهرستان اصفهان تشكیل شد.
در این نشس��ت حاضرین بر لزوم تعامل و همکاری در زمینه تسریع در صدور
اسناد مالکیت برای واحدهای مسکونی و تجاری روستایی و شهری تأكید كردند.

بررسی روند عملیاتی شدن صدور اسناد مالکیت قانون الحاق در شهر یزدانشهر

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با موضوع بررسی روند اجرا و عملیاتی
شدن صدور اسناد مالکیت قانون الحاق با حضور مهندس یزدانی -مشاور
مدیرکل اداره ثبت اس��ناد و امالک استان ،مهندس صدر -سرپرست امور
زمین بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس صادقی -رئیس اداره ثبت اس��ناد و
ام�لاک شهرس��تان نجفآب��اد و مهندس عم��ادی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرستان در شهر یزدانشهر برگزار شد.
در ابت��دا مهن��دس محمدرضا عم��ادی با بیان مطالبی گف��ت :در زمینه
اجرای قوانین صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری از ابتدا تاکنون تعداد
 ۵۳۰۰جلد سند مالکیت با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان صادر و تحویل شده است .وی افزود :در شهر یزدانشهر قرارداد همکاری
با پیمانکار منعقد گردیده و عملیات نقشهبرداری آن شروع شده که متقاضیان میتوانند برای درخواست سند ملک خود ،با در دست داشتن اصل
و تصویر برابر با اصل مدرک مالکیت ،اصل و کپی مدارک شناسایی شامل شناسنامه و کارت ملی ،به بنیاد مسکن شهرستان مراجعه نمایند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان البرز
نشست طرح اقدام ملی مسکن با حضور وزیر راهوشهرسازی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشست طرح اقدام ملی مسکن بهصورت ویدئو کنفرانسی با حضور وزیر راه و ترابری بین ادارههای کل راهوشهرسازی
کلیه استانهای کشور و مدیرکل بنیاد مسکن استان البرز برگزار شد.
در ابتدا دکتر محمودزاده -معاون مس��کن و س��اختمان وزارت راهوشهرس��ازی گزارش��ی از آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن در کشور و
ساختوساز مسکن ملی را بیان نمود.

رها نمودن دنیا فضیلت است و رها نمودن گناهان واجب است -امام موسی کاظم(ع)
44
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سپس مدیران کل بعضی از استانها از پیشرفت پروژههای خود در طرح اقدام ملی مسکن گزارشی ارائه دادند.
در ادامه مهندس رضایی -مدیرکل راهوشهرسازی استان گفت :تاکنون در استان البرز تعداد  45000نفر ثبت نام کردهاند که از این تعداد 2500
نفر اقدام به واریز وجه نمودهاند و برای  2300نفر نیز تخصیص زمین صورت گرفته است.
همچنین مهندس رحیمیزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز وضعیت پیشرفت طرح اقدام ملی در حوزه بنیاد مسکن را توضیح داد.
در پایان وزیر راهوشهرسازی به ارائه راهکارهای مرتبط با طرح اقدام ملی در جهت پیشبرد هر چه سریعتر اهداف پرداخت و از معاونین و مدیران
کل استانها خواست تا تالش مضاعف برای رسیدن به اهداف طرح اقدام ملی مسکن داشته باشند.

بازدید بازرسان از بنیاد مسکن استان
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ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،در زمینه مبارزه با بیم��اری کرونا و اجرای
طرح تعطیلی دو هفتهای مناطق قرمز و کاهش نیروی انس��انی در ادارهها
و س��ازمانهای اجرایی استان ،بازرسان استانداری از چگونگی اجرای این
طرح در بنیاد مسکن استان البرز بازدید کردند.
در این بازدید بازرسان از واحدهای مختلف و فعالیتهای صورت گرفته
برای پیش��گیری از بیماری کرونا دیدن و از ش��یوه مناسب عملکرد بنیاد
مسکن اعالم رضایت کردند.

رسیدگی به مشکالت شهر کوهسار

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی مشکالت روستاهای بخش
کوهس��ار با حضور حجتاالسالموالمس��لمین محمدی -امامجمعه شهر
کوهسار و مهندس رحیمیزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا حجتاالس�لام والمسلمین محمدی در مورد نقش سازنده بنیاد
مس��کن در توسعه و آبادانی روستاها مطالبی را بیان نمود و از تالشهای
سازنده این دستگاه اجرایی قدردانی کرد.
س��پس مهندس رحیمیزاده با اش��اره به اینکه بنیاد مس��کن استان این
آمادگی را دارد تا با همکاری دس��تگاههای متولی در مورد رفع مشکالت
روس��تاهای این منطقه تالش بیشتری کند ،گفت :رسیدگی به مشکالت
شهر کوهسار را در دستور کار جدی قرار خواهیم داد.
گفتنی است اجرای طرحهای هادی ،موضوع اسناد روستایی و بهسازی معابر از مهمترین موضوعهای مطرح شده نشست بود.

دیدار مدیران کل بنیاد مسکن و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان
به گزارش روابط عمومی ،مهندس رحیمیزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان با فرضی -مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان 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 ادام��ه فرضی از تالشهای بنیاد مس��کن اس��تان در زمینه توس��عه
روستاها ،تعیین و تکلیف اسناد زمینها و امالک روستایی قدردانی کرد.

هر چه انقالب اسالمی دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است -امام خمینی(ره)
45
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان بوشهر
استاندار :شرط پرداخت تسهیالت بازسازی از سوی بنیاد مسکن به سیل زدگان در حریم رودخانه فصلی
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به گزارش روابط عمومی ،نشست ستاد بحران دشتستان با حضور استاندار برگزار شد.
ابتدا در این نشس��ت گراوند -اس��تاندار بوشهر گفت :ساختوساز در کنار حریم رودخانه خطرناک است و تکرار این حادثه ممکن است هزینه و
خسارتهای جانی و مالی زیادی را در پی داشته باشد؛ همچنین پرداخت تسهیالت بازسازی از سوی بنیاد مسکن مستلزم جابجایی این واحدها
است در غیر این صورت پرداخت تسهیالت انجام نمیشود.
عبدالکریم گراوند تأکید کرد :باید مس��یر رودخانه وحدتیه بررس��ی و اگر قصوری وجود داش��ته در مدت یک هفته مش��خص و اعالم شود .وی
همچنین بر ضرورت برداشتن موانع از مسیر رودخانه وحدتیه ،استحکام سیل بند ،استفاده از توان شرکتهای نفت و گاز برای بازسازی ،الیروبی
و رسوب برداری پل کلل ،تشکیل پرونده برای خانههایی که بیمه هستند ،رسیدگی به سازههای آبی بخش شبانکاره ،بازسازی پل ورودی سعدآباد
و تعریض پل خیابان آبپخش و تأمین خسارت داروخانه و اقالم دارویی شهر وحدتیه تأکید کرد.
همچنین نوروزی -فرماندار شهرستان دشتستان با اشاره به این که شروع سیالب در وحدتیه بوده است افزود :باید اولویت اقدامها با این شهر باشد.
نوروزی با بیان این که در برآورد خس��ارتها باید کار کارشناس��ی قوی انجام ش��ود گفت :برآوردها باید در سریعترین زمان انجام شود تا برای
جبران خسارتها اقدام شود.

استاندار :هیئت دولت کمک به سیلزدگان بوشهر را تصویب کرد

به گزارش روابط عمومی ،دکتر گراوند -اس��تاندار بوش��هر گفت :هیئت
دولت در نشستی کمک به سیل زدگان این استان را تصویب کرد.
دکت��ر عبدالکریم گراوند در بازدید از مناطق س��یلزده ش��هر وحدتیه و
روستای بویری شهرستان دشتس��تان افزود :در این ارتباط تشکیل سریع
پروندهها توسط بنیاد مس��کن برای پرداخت کمکها و جبران خسارتها
ضروری اس��ت .وی گفت :مبلغ  ۱0۰میلیارد ریال توسط بنیاد مستضعفان
کشور جهت تأمین لوازم خانگی برای مردم سیلزده اختصاص یافته است
که در اختیار خانوارهایی که در جریان س��یالب وس��ایل زندگی خود را از
دست دادند ،قرار میگیرد.
اس��تاندار افزود :عالوه بر این ،مبلغ  ۴0۰میلیارد ریال اعتبار نیز از س��وی س��ازمان جنگلها و آبخیزداری برای اجرای طرحهای آبخیزداری در
مناطق سیلزده استان بوشهر اختصاص یافته است.
دکتر گراوند گفت :در شهر وحدتیه بخش عمده پاکسازی صورت گرفته و بقیه با بسیج همه امکانات استانی پاکسازی میشوند .وی افزود :در
روستای بویری تعداد  ۳۵خانوار در حوزه کشاورزی و خانههای مسکونی آسیب دیدند.
استاندار گفت :به منظور جبران خسارتهای سیل زدگان در شهر وحدتیه برآوردها انجام شده و از ظرفیت همه دستگاهها استفاده خواهیم کرد.
دکتر گراوند اجرای دیوار حفاظتی روستای بویری ،ترمیم جادههای بین مزارع ،ساماندهی و بهسازی کانالهای آبیاری را نیز از دیگر برنامههای
دستگاههای اجرایی خواند .وی افزود :همه دستگاههای اجرایی ،شهرداریها و نیروهای جهادی در کمکرسانی به مردم سیلزده پای کار آمدند
و تا حدود زیادی وضعیت ،ساماندهی شده است.

مجتمع مسکونی  ۸۸واحدی شهرستان دشتی پس از  ۱۲سال تعیین تکلیف شد

به گزارش روابط عمومی ،مهندس نبیان -مدیرعامل س��ازمان ملی زمین و مس��کن با تأکید بر حمایت برای تکمیل طرحهای نیمه تمام گفت:
مجتمع  ۸۸واحدی شهرستان دشتی پس از  ۱۲سال تعیین تکلیف میشود.
مهندس علی نبیان در نشستی با حضور نماینده مردم شهرستانهای دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسالمی و مهندس بریدی -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان بوش��هر با بیان اینکه تکمیل پروژههای نیمه تمام در اولویت کار وزارت راهوشهرسازی قرار دارد افزود :ساخت مسکن ویژه
محرومان مورد توجه میباش��د و در این زمینه از هیچ کوشش��ی فروگذار نمیشود .وی ،تعیین تکلیف پروژههای نیمه تمام را یکی از اولویتهای

هر که در دلش دین پاک و الهی وارد شود او را از غیر خدا باز میدارد -امام جعفر صادق(ع)
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وزارت راهوشهرس��ازی دانس��ت و بیان کرد :در این زمینه تکمیل پروژههای نیمه تمام و تسریع در اجرای طرح اقدام ملی مسکن در اولویت قرار
دارد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت :مجتمع مسکونی  ۸۸واحدی شهرستان دشتی پس از واگذاری زمین آن به بنیاد مسکن استان و
تأمین تسهیالت بانکی از بانکهای عامل عملیات اجرایی آن آغاز و براساس برنامه زمانبندی تکمیل و افتتاح میشود.
معاون وزیر راهوشهرس��ازی با قدردانی از توجه نماینده مردم شهرس��تانهای دشتی و تنگستان برای پیگیری این پروژه افزود :در آینده نزدیک
این مهم در دستور کار قرار میگیرد و به استان ابالغ میشود.
س��پس دکتر کرمی -نماینده مردم شهرس��تانهای دشتی و تنگستان در مجلس ش��ورای اسالمی هم با تأکید بر تعامل و همدلی مسئوالن در
تحقق مطالبات مردم گفت :در این شرایط حساس کنونی تالش همه کارگزاران نظام این است که با همدلی و همراهی بتوانند برای تسهیلگیری
و رفع مسائل و مشکالت مردم اقدام کنند.
دکتر غالمحسین کرمی همکاری و تعامل مسئوالن ملی در حل و فصل مشکالت را مهم دانست و تأکید کرد :یکی از مطالبات مهم مسئوالن
شهرس��تان دش��تی تسریع در تکمیل پروژه مسکن  ۸۸واحدی این شهرستان اس��ت .وی با بیان اینکه این پروژه میتواند چشمانداز خوبی برای
این شهرس��تان و اس��تان داشته باشد تصریح کرد :پروژه یاد شده به مدت  ۱۲سال رها شده و مسائل و مشکالت اجتماعی گوناگونی برای مردم
در سطح منطقه ایجاد کرده است.
نماینده مردم شهرستانهای دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه تکمیل پروژه  ۸۸واحدی مسکن شهرستان دشتی
مورد پذیرش بنیاد مس��کن اس��تان قرار گرفته اس��ت ،افزود :در این زمینه همکاری وزارت راهوشهرسازی میطلبد تا مشکالت آن حل و فصل و
در موعد تعیین شده تکمیل و تحویل شود.

ابراهیم رضایی :بازسازی مناطق سیلزده شهرستان دشتستان تسریع شود

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ،دکت��ر ابراهی��م رضایی -نماین��ده مردم
شهرس��تان دشتستان در مجلس شورای اسالمی در نشست ستاد مدیریت
بحران شهرس��تان دشتستان با اشاره به اینکه بیشترین خسارتها به شهر
وحدتیه وارد ش��ده اس��ت ،گفت :از ابتدای وقوع این حادثه در کنار مردم
حضور داش��تهایم و تالش شده که همه امکانات برای کمک به این مردم
بسیج شوند.
دکتر رضایی افزود :یکی از اولویتها پاکس��ازی گل و الی از خانههای
مردم و الیروبی و پاکسازی معابر بوده است که در حال انجام است و باید
در آن تسریع ش��ود .وی خواستار اقدام جدی دولت برای کمک به مردم،
بازسازی نقاط حادثهدیده و جبران خسارتها شد.
نماینده مردم شهرس��تان دشتستان در مجلس شورای اسالمی خواس��تار مشارکت همگانی در رفع مشکالت اهالی دشتستان شد و تأکید کرد:
باید همه ظرفیتهای استانی و ملی برای کمک به مردم در بازسازی مناطق سیلزده به کار گرفته شوند.
دکتر ابراهیم رضایی با تأکید بر اینکه هش��دارهای مدیریت بحران باید جنبهعملیاتی داش��ته باشند ،خاطرنشان کرد :خسارتهای بسیار زیادی
به مردم در نقاط مختلف شهرس��تان دشتس��تان وارد ش��ده و باید پس از برآورد خسارتها نس��بت به جبران آن اقدام شود .وی در پایان خواستار
آسیبشناسی این بحران شد و افزود :باید آسیبشناسی انجام شده و ایرادها رفع شود تا شاهد تکرار این حوادث تلخ نباشیم.

فرماندار :بنیاد مسکن بازوی اصلی دولت در مسائل عمرانی و توسعهای است

به گزارش روابط عمومی ،احمد دشتی -فرماندار شهرستان دیلم از بنیاد مسکن این شهرستان بازدید کرد.
در این بازدید احمد دشتی با اشاره به تهیه و اجرای طرحهای هادی در روستاها گفت :بنیاد مسکن با فعالیت در حوزه روستاها نقش مهمی در
توسعه و آبادانی مناطق محروم بهویژه توسعه روستایی ایفا میکند ،از این رو بهعنوان بازوی اصلی دولت در مسائل عمرانی و توسعهای بهشمار
میرود .وی با بیان این که بنیاد مسکن یکی از نهادهای انقالبی و یادگار امام راحل است ،افزود :این نهاد یکی از نهادهای خدمترسان به مردم
روستا است که با ایجاد زیرساختهای الزم در مناطق محروم و روستایی باعث جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر میشود.

انقالب ما انفجار نور بود -امام خمینی(ره)
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فرماندار با قدردانی از عملکرد بنیاد مس��کن در این شهرس��تان ،نسبت به تس��ریع در اجرای پروژه اقدام ملی مسکن و سایر پروژههای عمرانی
تأکید کرد.
احمد دشتی در پایان تأکید کرد :طرحهای عمرانی در روستاها شتاب داده شوند تا مردم پس از اجرا از این مناطق به خوبی استفاده کنند.

شهرستان جم رتبه نخست مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی استان را دارد
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به گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالموالمس��لمین محمد محمدی-
امامجمعه شهرستان جم در نشست با مهندس بهمنی -مدیر بنیاد مسکن
شهرس��تان جم ،با اش��اره به خدمات بنیاد مسکن در روستاها و شهرها ،بر
ضرورت حمایت بیش��تر دولت از بنیاد مس��کن در مورد اجرای پروژههای
تأثیرگذار در شهرستان جم تأکید کرد و گفت :بنیاد مسکن بهعنوان یکی
از یادگارهای بنیانگذار انقالب اس�لامی منشأ تحوالت عظیم و ماندگاری
در روس��تاها بوده و هست ،بهطوری که هیچ دولتی نمیتواند نقشآفرینی
این نهاد انقالبی را در عمران روستاها و شهرها نادیده بگیرد.

حجتاالسالموالمس�لمین محم�د محمدی اف�زود :عملکرد
بنیاد مسکن در اجرای پروژههای مهم و اساسی شهرستان جم
قابل ستایش است و انتظار میرود سایر دستگاههای خدماترسان نظیر منابع طبیعی و اداره ثبت اسناد با همکاری بنیاد
مسکن نسبت به واگذاری زمین مورد نیاز مردم و صدور سند مالکیت روستایی اقدام کنند.

مهندس بهمنی گفت :این شهرستان با مقاومسازی تعداد  ۲188واحد مسکونی روستایی ،رتبه نخست اجرای این طرح در استان بوشهر را دارد.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان جم گفت :از کل واحدهای مقاومسازی شده در این شهرستان تعداد  1100واحد در هفت سال دولت تدبیر و امید
مقاومس��ازی و تحویل مردم ش��ده است .وی افزود :تالش میشود بخش قابلتوجهی از واحدهای باقی مانده روستایی شهرستان جم نیز امسال
و سال آینده مقاومسازی و تحویل مردم شوند.
مهندس بهمنی در پایان گزارشی از اهم فعالیتهای انجام شده در این شهرستان را ارائه داد.

معاون استاندار :لزوم رسیدگی کامل به نیازهای سیلزدگان

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،دکتر زرین ف��ر -مع��اون هماهنگی امور
اقتصادی استاندار از مناطق سیلزده شهرستان دشتستان بازدید کرد.
در ای��ن بازدید دکتر س��عید زرینفر با تأکید بر لزوم رس��یدگی کامل به
نیازهای س��یلزدگان گفت :در کنار مردم هستیم تا مشکالت رفع شوند.
وی افزود :از همان ابتدای وقوع س��یل ،مدیران کشوری پیگیری موضوع
بوده و برای کمک به مردم تأکید کردند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت :معاون اول رئیس جمهور
در تماس تلفنی با اس��تاندار تأکید کرد که در سریعترین زمان به نیازهای
مردم در مناطق سیلزده رسیدگی شود.
دکتر زرینفر تصریح کرد :به مس��ئوالن دستگاههای اجرایی و امدادی
استان بوشهر تأکید شده که در خدماترسانی سریع به مردم از همه ظرفیتها استفاده شود.

فرماندار :تشکیل پروندههای خسارتدیدگان از سیل به سرعت در حال انجام است

به گزارش روابط عمومی ،فرماندار شهرس��تان دشتس��تان با مهندس بریدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان از مناطق حادثهدیده ناشی از سیالب
در شهر وحدتیه ،پل مرکزی این شهر ،واحدهای مسکونی آسیبدیده و ستاد بازسازی بنیاد مسکن استان مستقر در شهر وحدتیه بازدید کردند.
فرماندار شهرستان دشتستان در بازدید از مناطق سیلزده شهر وحدتیه با اشاره به کارهای انجام شده گفت :تیم بنیاد مسکن متشکل از کارشناسان

از فاش نمودن راز و ریاست طلبی بپرهیز که این دو انسان را به نابودی فرا میخوانند -امام حسن عسکری(ع)
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به گ��زارش رواب��ط عمومی ،فرماندار شهرس��تان دشتس��تان ،مهندس
بریدی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،مدیرکل بحران استانداری و مدیر
بنیاد مسکن شهرستان دشتستان با حضور در شهر وحدتیه ،روند رسیدگی
به مردم آسیبدیده ناشی از سیل را بررسی کردند.
در این بازدید مهندس بریدی با اعالم اینکه ستاد بازسازی بنیاد مسکن
برای بازسازی مناطق حادثهدیده در شهر وحدتیه مستقر خواهد شد ،گفت:
ای��ن نهاد با به کارگیری کارشناس��ان زب��ده و ارزیابیهای اصولی ،فنی و
دقیق ،عملیات بازس��ازی و ترمیم فضای جهادی و کارگاهی را در ش��هر
وحدتیه ایجاد خواهد کرد.
مهن��دس حمید حیدری بریدی افزود :اجازه نمیدهیم کار بازس��ازی در
شتاب امیدبخش خسارتهای وارده بر مردم جبران خواهد شد.
مناطق حادثهدیده معطل بماند و با
ِ
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برای تشکیل پرونده آسیبدیدگان از سیل در مدرسه فاطمه الزهرا شهر وحدتیه مستقر شد و با سرعت در حال تشکیل پروندههای خسارتدیدگان از
سیل است .همچنین تیمهای دیگر بنیاد مسکن استان در شبانکاره ،آبپخش و روستای بویری مستقر هستند که جای قدردانی دارد.

بازگشایی راه دسترسی به  ۵روستای شهرستان دیلم

به گزارش روابط عمومی ،مهندس زارعی -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،بخشدار مرکزی شهرستان دیلم و تعدادی از دهیاران،
شوراها و کارشناسان بنیاد مسکن از روستاهای بخش مرکزی و امام حسن شهرستان دیلم بازدید کردند.
در این بازدید مهندس زارعی از بازگش��ایی راه دسترس��ی به پنج روس��تای شهرس��تان دیلم خبر داد و گفت :سیل آسیب جدی به روستاها وارد
کرده اس��ت .وی افزود :با توجه به مس��دود بودن جاده دسترسی در شهر و روستاهای شمال استان بوشهر نسبت به بازگشایی مسیرها اقدامهای
الزم انجام شد.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان با بیان اینکه مسیر دسترسی به روستای چاه تلخ در بخش امام حسن و جاده روستایی مال شهاب،
کنارکوه ،بی دو و عامری در بخش مرکزی دیلم مسدود بود ،گفت :با تالشهای صورت گرفته تردد به این روستاها امکان پذیر شد.
مهندس زارعی تأکید کرد :تعداد زیادی از واحدهای فرس��وده تخریب و نیاز به س��اخت مجدد دارند .همچنین به زیرس��اختهای طرح هادی،
بوستانها و همچنین پلهای دفع آبها آسیب جدی وارد شده است.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان تهران
مراسم کلنگزنی احداث ساختمان فرماندهی انتظامی شهرستان رباطکریم

به گزارش روابط عمومی ،مراسم کلنگزنی احداث ساختمان فرماندهی
انتظامی شهرس��تان رباطکریم ب��ا حضور دکتر ملک ش��اهی -فرماندار،
حجتاالسالموالمس��لمین ترابی -امامجمعه ،مهندس پارس��ا -ش��هردار،
حجتاالس�لام نوروزی -نماینده مردم شهرس��تان رباطکریم در مجلس
شورای اس�لامی ،مهندس مرتضوی -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن
اس��تان و س��ردار ظهیری -فرمانده انتظامی غرب استان تهران در میدان
شهید آبشناسان شهرستان رباطکریم برگزار شد.
مجری طرح یاد شده ،بنیاد مسکن استان تهران است .ساختمان فرماندهی
انتظامی شهرس��تان رباطکریم با زیرینای  1800متر و در سه طبقه ساخته
میشود و بودجه آن از محل اعتبارهای ارزش افزوده تأمین خواهد شد.

والیت فقیه برای شما یک هدیه الهی است -امام خمینی(ره)
49

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از روستاهای شهرستان دماوند

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،با حضور مهندس حاجی عزیزی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان دماوند ،نماینده مردم شهرس��تانهای دماوند و
فیروزکوه در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار شهرستان دماوند ،گروهی از مسئوالن شهرستان و کارشناسان حوزه مربوطه از روستاهای دشتک
و لیپشت بازدید بهعمل آوردند.
در این بازدید مسائل مربوط به طرح هادی روستاهای یاد شده مورد بررسی قرار گرفت.

بازدید از وضعیت طرح هادی و ساختوساز غیرمجاز روستاهای شهرستان تهران
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس برزگر -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان تهران،
مهندس آرام -معاون عمرانی فرمانداری شهرس��تان ،دکتر صابری -بخش��دار کن،
مهن��دس ذوالفق��اری -رئی��س اداره راه و دهیاران و رؤس��ای ش��ورای روس��تاها از
روستاهای سنگان پایین و باال و باغدره بخش کن شهرستان تهران بازدید کردند.
در ای��ن بازدی��د مهندس برزگر بر ضرورت پیش��گیری از ساختوس��از غیرمجاز و
همچنین الزام تحقق سرانههای خدماتی روستاها توسط دهیاری تأکید نمود.
در ادام��ه روند بررس��ی وضعیت طرح هادی و وضعیت بافت فرس��وده روس��تایی،
مهندس برزگر ،بخشداران و کارشناسان حوزه یاد شده از روستاهای هاجرآباد و همه
سین بخش مرکزی و روستاهای بخش جاجرود بازدید کردند و به ترویج طرح ویژه
بهسازی مسکن روستایی و شناسایی واحدهای مسکونی فرسوده از سوی دهیاریها
و نیز معرفی به بنیاد مسکن تأکید شد.

بررسی طرح هادی روستاهای زرنان باال و پایین

به گزارش روابط عمومی ،با حضور مهندس برزگر -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان تهران ،مهندس نجفی -بخشدار مرکزی قدس ،دهیار ،رییس
شورا و کارشناسان حوزه مربوطه برگزار شد.
در این نشس��ت بر ضرورت تحقق س��رانههای خدمات��ی طرح هادی و
احیای بافت فرسوده تأکید شد.

بررسی مسائل و مشکالت اسناد روستایی شهرستان مالرد

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با محوریت تس��ریع صدور اس��ناد
مالکیت روستایی با حضور مهندس شهبازی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
مالرد ،ناصر انصاری -بخش��دار صفادشت ،حسینی -رئیس شورای شهر،
حجری -رییس اداره ثبت ،نماینده اداره اوقاف ،شورای بخش ،دهیاران و
رؤسای شورای روستاهای بخش صفادشت شهرستان مالرد در بخشداری
صفادشت برگزار شد.
در این نشس��ت تصمیمهای الزم مبنی بر تش��کیل پرونده بهطور کامل از سوی دهیاران براساس چک لیست ابالغی و همکاری و تعامل اداره
ثبت اس��ناد و امالک با بنیاد مس��کن در زمینه صدور اس��ناد مالکیت روستاها و شهر صفادشت اتخاذ و مقرر گردید مصوبههای نشست تا حصول
نتیجه پیگیری شود.

کسی که به آنچه او را بس است قانع نشد هرگز به توانگری نمی رسد -امام موسی کاظم(ع)
50

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مدیر بنیاد مس��كن شهرس��تان دماوند
با ش��هردار و رئیس ش��ورای اسالمی شهر آبس��رد با حضور مهندس حاجی
عزیزی -رئیس بنیاد مسکن شهرستان دماوند و مهندس رفیعی طباطبایی-
ش��هردار و مهندس نقیبی -رئیس ش��ورای اس�لامی شهر آبس��رد در دفتر
شهردار آبسرد برگزار شد.
در این نشس��ت نس��بت به تعیین تکلیف زمینهای فاقد س��ند و مشخص
شدن وضعیت زمینهای بنیاد مسکن که در سهم شهرداری قرار گرفته است ،تأکید شد و همچنین موضوع احیای بافت فرسوده و ارائه تسهیالت
بانکی به قشرهای کمدرآمد برای ساخت مسکن و رفع مشکالت مسکن مهر شهر آبسرد بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی طرح هادی س��ه روستای
بخ��ش مرک��زی شهرس��تان ری با حضور آمنه ش��ب کوکا -سرپرس��ت
بخش��داری مرکزی و بهروز مرادی -رئیس اداره بنیاد مس��کن شهرستان
ری و کارشناسان حوزههای مربوطه برگزار شد.
در این نشست مشکالت طرح هادی روستاهای بخش مرکزی بررسی و
مقرر گردید طرح هادی روستاهای علیمان ،کوره فرنگی و تقیآباد توسط
اداره بنیاد مسکن شهرستان ری تهیه ،تکمیل و به بخشداری ارائه گردد.
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نشست بررسی طرح هادی روستاهای بخش مرکزی

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

تسریع و تعیین تکلیف زمینهای فاقد سند شهر آبسرد

نشست هماهنگی صدور اسناد مالکیت روستایی

به گزارش روابط عمومی ،در زمینه همکاری فیمابین بنیاد مسکن استان
تهران و ادارهکل ثبت اس��ناد و امالک استان نشستی با محوریت تسریع
صدور اس��ناد مالکیت روس��تایی در محل ادارههای ثبت اس��ناد و امالک
شهرستان ورامین با حضور مهندس خوئینی -معاون عمران روستایی بنیاد
مس��کن اس��تان ،مهندس میرزائی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ورامین،
معاون هماهنگی و امالک ادارهکل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان تهران،
مدیر اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان ورامین و کارشناس��ان حوزه
مربوطه برگزار شد.
در این نشس��ت مش��کالت پیش روی پروندههای قانون الحاقی برای
سنددار شدن واحدهای روستایی بررسی و راهکارهای الزم اتخاذ شد.

نشست ساماندهی و نظارت بر واحدهای مسکونی شهری و روستایی شهرستان ری

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت س��اماندهی و نظ��ارت بر واحدهای
مسکونی شهری شهرستان ری با حضور معاونت عمرانی فرمانداری ،مدیر
بنیاد مسکن و مدیر راهوشهرسازی شهرستان ری ،رؤسای نظام مهندسی
شهرری ،باقر شهر ،کهریزک و حسنآباد و دفاتر نظام فنی روستایی بنیاد
مسکن در همه بخشهای شهرستان ری برگزار شد.
این نشست در مورد شیوه ارجاع کار از طرف دفاتر طراحی به مهندسین

پیروزی انقالب رهین همه م ّلت است -امام خمینی(ره)
51

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ناظر و موضوعهای مرتبط با ساختوساز شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفت.
مهن��دس مرادیراد -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان ری با توضی��ح کامل در مورد طرح نظام فنی روس��تایی گفت :یک��ی از راههای کاهش
ساختوسازهای غیرمجاز همکاری کامل دهیاریها با دفاتر نظام فنی بنیاد مسکن و ارجاع تمامی ساختوسازها به بنیاد مسکن برای نظارت از
طریق ناظرین بنیاد مسکن است.

نشست هماهنگی صدور اسناد مالکیت روستایی شهرستان مالرد
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس مجلسی -مسئول
امور زمین و س��ند بنیاد مس��کن اس��تان تهران ،مهندس شهبازی -مدیر
بنیاد مس��کن شهرس��تان مالرد ،مهندس نخعی -مع��اون ادارهکل ثبت
اس��ناد و امالک استان تهران و حجری -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان مالرد برگزار شد.
در این نشس��ت در مورد تسهیل فرآیند سلسله ایادی پرونده ها ،تسریع
در بازدید کارشناس��ی و انجام مراحل ثبت��ی تصمیمهای الزم اتخاذ و به
حوزههای اجرایی ابالغ شد.

نشست هماهنگی صدور اسناد مالکیت روستایی و شهرهای زیر  25000نفر جمعیت استان

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،در زمینه همکاری فیمابین بنیاد مس��کن
اس��تان تهران و ادارهکل ثبت اس��ناد و امالک استان نشستی با محوریت
تس��ریع صدور اس��ناد مالکیت روستایی در بنیاد مس��کن استان تهران با
حضور مدیران کل بنیاد مس��کن و اداره ثبت اسناد و امالک استان تهران
به همراه معاونین حوزه مربوطه و مدیران شهرستانها برگزار شد.
در این نشس��ت صالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان بر تسریع صدور
اسناد مطابق با برنامه زمانبندی سال  99تأکید کرد.
در ادامه مهندس رامشی -مدیرکل اداره ثبت اسناد و امالک استان تهران در این مورد قول مساعدت و همکاری داد.

نشست بنیاد مسکن با اداره ثبت اسناد و امالک

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،نشس��ت هماهنگی صدور اس��ناد مالکیت
شهرس��تانهای روده��ن و دماون��د در زمین��ه همکاری فیمابی��ن بنیاد
مس��کن استان تهران و ادارهکل ثبت اس��ناد و امالک استان با محوریت
تس��ریع صدور اسناد مالکیت روس��تایی در ادارههای ثبت اسناد و امالک
شهرستانهای رودهن و دماوند با حضور مهندس خوئینی -معاون عمران
روستایی بنیاد مسکن اس��تان تهران ،مهندس حاجی عزیزی -مدیر بنیاد
مسکن شهرس��تان دماوند ،مدیر اداره ثبت اسناد و امالک شهرستانهای
رودهن و دماوند و کارشناسان حوزه مربوطه برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس خوئینی بر تس��ریع صدور اسناد از سوی اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستانهای رودهن مطابق با برنامه زمانبندی
سال  99تأکید کرد.

نیکی و احسان ،زکات نعمتهاست -امام جعفر صادق(ع)
52

بازدید از روستای امام قیس
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به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس س��هراب رئیس��ی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان ،حجتاالسالموالمسلمین حس��ینی -امامجمعه و مهندس
رحیمیان -بخش��دار گندم��ان ،مهندس محم��دی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان بروجن و گروهی از مسئولین از روستای امام قیس شهرستان
بروجن بازدید کردند.
در این بازدید مهندس سهراب رئیسی با بیان مطالبی گفت :در سال 98
س��اخت تعداد  19واحد مس��کن محرومین در روستای امام قیس آغاز شد
و با توجه به اس��تقبال خوب اهالی این روستا ،از سهمیه جدید نیز ساخت
تعداد  5واحد مس��کونی دیگر به این روس��تا اختصاص یافت .وی افزود:
تاکنون فعالیتهای خوبی در زمینه بهس��ازی معابر این روستا انجام شده
است که این نهاد همانند گذشته آمادگی دارد تا در صورت همکاری اهالی روستا ،اعضای شورای اسالمی و دهیار روستا نسبت به بهسازی معابر
باقیمانده اقدام الزم را معمول نماید.
در ادامه دکتر مرادی -رئیس شورای اسالمی روستای امام قیس گفت :در  5سال گذشته فعالیتهای قابلتوجهی هم در بخش مسکن و هم
در حوزه بهسازی معابر توسط بنیاد مسکن در این روستا انجام و باعث شده چهره این روستا تغییر یابد.
دکتر مرادی در ادامه از تالشهای تمامی کارکنان بنیاد مسکن قدردانی کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان چهارمحال و بختیاری

نشست هماهنگی بنیاد مسکن و سازمان جهادکشاورزی استان

به گزارش روابط عموم��ی ،در زمینه هماهنگی و تعامل فی مابین بنیاد
مسکن و سازمان جهادکشاورزی استان نشستی با حضور مهندس سهراب
رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،دکتر عطاا ...ابراهیمی -رئیس
س��ازمان جهادکش��اورزی و گروهی از معاونین و کارشناس��ان دو دستگاه
برگزار و در مورد مباحث مربوط به توس��عه پایدار منظومههای روستایی و
مس��ائل مربوط به اراضی واقع در روس��تاهای استان هم اندیشی و گفتگو
شد.
در ابتدا مهندس س��هراب رئیس��ی با ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام
شده در روستاها گفت :در زمینه تهیه و اجرای طرحهای هادی و همچنین
توسعه پایدار منظومههای روستایی اقدامهایی در سطح استان توسط این
نهاد انجام ش��ده که در برخی از روس��تاها شاهد مهاجرت معکوس اهالی به روس��تاها بودهایم و این موضوع گام مهمی در زمینه کمک به تولید
و اش��تغالزایی در س��طح استان بهویژه روستاها بهعنوان مولد میباشد .وی در ادامه با اشاره به برخی از مسائل مربوط به حوزه کاری دو دستگاه،
افزود :جهادکشاورزی استان تاکنون همکاری خوبی با این نهاد داشته و مانند گذشته نیاز به همکاری این سازمان داریم تا بتوانیم در زمینه حل
مشکالت مردم گام برداریم.
در ادامه دکتر ابراهیمی با بیان مطالبی گفت :یک زمانی روس��تاها بهعنوان مولد بودند و بس��یاری از مایحتاج ش��هرها از طریق روس��تا تأمین
میش��دند که در آن زمان جمعیت روس��تایی 70درصد جمعیت کل را تش��کیل میداد و 30درصد نیز جمعیت ش��هری بود ولی اکنون این نسبت
تغییر کرده و باید تالش کنیم تا جمعیت روس��تایی اضافه ش��ود و بهعنوان تولید کننده در روس��تاها فعالیت نمایند .وی افزود :بحث مس�کن

یکی از مهمترین اصول توسعه است که بنیاد مسکن در این مورد فعالیتهای خوبی را انجام داده است که قابل ستایش
میباشد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی با اشاره به فعالیتهای بنیاد مسکن در روستاها که باعث تغییر چهره روستاها شده است و نیز با قدردانی از بنیاد

انقالب ما انقالب مردمی است -امام خمینی(ره)
53

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مسکن آمادگی سازمان جهادکشاورزی برای همکاری با این نهاد را جهت حل مشکالت مردم اعالم کرد.
در پایان مقرر گردید نشستهای مدیریتی و کارشناسی بین دو دستگاه برگزار و تداوم داشته باشند و موارد مربوط به روستاهای استان جزء به
جزء بررسی تا اقدامهای الزم در زمینه پیشرفت روستاها صورت پذیرند.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با امامجمعه بخش گندمان
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به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس س��هراب رئیس��ی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان ،مهندس رحیمیان -بخشدار گندمان و مهندس محمدی-
مدیر بنیاد مسکن شهرستان بروجن با حجتاالسالموالمسلمین حسینی-
امامجمعه بخش گندمان شهرستان بروجن دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس س��هراب رئیس��ی با ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام
ش��ده در سطح اس��تان گفت :یکی از مهمترین اقدامهایی که از سال 98
تاکنون توس��ط این نهاد در حال انجام اس��ت ،س��اخت تعداد  3440واحد
مسکونی در قالب طرح مسکن محرومین میباشد که در همین مورد سال
 98سهمیه تعداد  2440واحد مسکونی به برکت وجود  2440شهید واالمقام استان ،اختصاص یافت که همه این واحدها به مرحله بهره برداری
رس��یدند و تعداد  1000واحد دیگر نیز امس��ال در دست اقدام داریم وی افزود :در سال  98بیش از  64میلیارد ریال تسهیالت قرضالحسنه و 40
میلیارد ریال کمک بالعوض برای ساخت تعداد  160واحد مسکن محرومین در سطح شهرستان بروجن به متقاضیان این طرح ارائه شد.
در ادامه حجتاالسالموالمسلمین حسینی با اشاره به فعالیتهای انجام شده در بخش گندمان توسط بنیاد مسکن از تالشهای وی و کارکنان
این نهاد قدردانی کرد.
سپس مهندس رحیمیان گفت :بنیاد مسکن اولین و فعالترین دستگاه اجرایی در بخش گندمان است .وی از تالشهای مجموعه بنیاد مسکن
قدردانی کرد.
در پایان درخصوص موارد و مشکالت موجود در سطح بخش گندمان مباحثی مطرح و راهکارهایی در زمینه حل مسائل ارائه گردید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان جنوبی
برگزاری کمیته راهبری طرح مسکن قشرهای کمدرآمد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کمیته راهبری طرح مس��کن درآمد
استان با حضور اس��تاندار و مدیران کل دستگاههای متولی در استانداری
برگزار شد.
در ابتدا مهندس آس��مانیمقدم -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با ارائه
گزارش��ی از آمار و وضعیت مس��کن روستایی در استان گفت :در سال 98
حدود  7000واحد مس��کن روس��تایی در این استان توس��ط بنیاد مسکن
ساخته و به بهره برداری رسید که تعداد  5000واحد آن از محل تفاهمنامه
سازمان مدیریت و برنامهریزی با این نهاد بوده است.
مهندس آس��مانیمقدم در ادامه افزود :در سال  99نیز مشابه سال گذشته
تفاهمنامهای منعقد گردیده و در حال اجراس��ت که طبق آن س��اخت تعداد
 6000واحد مس��کونی برای قش��رهای کمدرآمد شهری در سطح استان در دستور کار میباشد .وی گفت :متأسفانه علیرغم اختصاص تسهیالت 500
میلیون ریالی و کمک بالعوض  300میلیون ریالی ،از این طرح در شهرهای استان استقبال چندانی نشده که در کمیته راهبری این طرح مقرر گردید:
متقاضیان در روستاهای حریم شهرها نیز بتوانند از این تسهیالت استفاده نمایند که در حال حاضر استقبال از این تسهیالت روند خوبی پیدا کرده است.
س��پس مالنوری -استاندار نیز در سخنانی خواستار ایجاد وحدت رویه در دستگاههای متولی برای جذب صد درصدی سهمیه مسکن قشرهای
کمدرآمد استان شد.

آفت دانش ،فراموشی است -حضرت محمد(ص)
54

استاندار در پایان سخنان خود بر بسیج امکانات و ظرفیتها برای جذب کامل اعتبارهای تخصیصی به این طرحها در استان تأکید کرد.

تقدیر از منتخبین سازمان بسیج مهندسی استان

نشست هم اندیشی روند اجرای طرحهای جاری مسکن با بهزیستی استان
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به گزارش روابط عمومی ،در مراس��م سازمان بسیج مهندسین ،مهندس
آس��مانیمقدم -مدیرکل بنیاد مس��کن و رئیس ش��ورای مرکزی سازمان
بسیج مهندسین استان و عباسی -رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
اس��تان با اهدای لوح��ی از ابراهیم کریم پورفرد ،مهندس آیس��ه بهروان
و مهندس غالمرضا آرام بس��یجیان فعال در س��ازمان بس��یج مهندسین
قدردانی نمودند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مالنوری در ادامه گفت :طرحهایی همچون اقدام ملی ،مس�کن قش�رهای کمدرآمد ،مس�کن محرومین روس�تایی و...
فرصتهای خوبی برای تأمین اصلیترین نیاز مردم هستند .وی افزود :مسکن ،مأمن هر فرد میباشد و در بحث اجرای
این واحدها باید به فرهنگ ،آداب ،رسوم و دیدگاههای مردم توجه شود.

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،در نشس��تی با حضور مدی��رکل و معاونین
ادارهکل بهزیس��تی اس��تان و مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان ،روند اجرای
طرحهای جاری مسکن مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
موضوع تفاهمنامههای س��اخت مسکن برای خانوادههای دارای دو فرد
معل��ول ،ایت��ام و قرارگاه خاتماالنبیاء در دس��تور کار این نشس��ت بود که
ضمن بررسی مشکالت و موانع ،تصمیمهایی نیز برای تحقق این طرحها
اتخاذ گردید.
گفتنی اس��ت تسریع در تهیه لیست افراد واجد شرایط برای جذب کامل
س��همیه خانوادههای دارای دو فرد معلول توس��ط بهزیستی ،رفع مشکل
ضمانت تس��هیالت متقاضیان تحت پوشش بهزیس��تی ،تعیین مهلت یک ماهه برای شروع عملیات ساختمانی متقاضیان دارای دو فرد معلول و
ایتام پس از دریافت زمین از بنیاد مسکن و ...از مصوبههای این نشست بود.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان رضوی
دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با نماینده مجلس شورای اسالمی و فرماندار شهرستان درگز
به گ��زارش روابط عمومی ،رزمیان -نماینده مردم شهرس��تان درگز در
مجلس ش��ورای اس�لامی و فراهی -فرماندار این شهرس��تان با مهندس
موس��وی نیا -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار و ضمن گفتگو به بازدید
از پروژههای روستایی پرداختند.
ابتدا در این دیدار فراهی از عملکرد بنیاد مسکن شهرستان درگز بهویژه
از توس��عه روس��تاها و اجرای طرحه��ای عمرانی در این شهرس��تان ابراز
رضای��ت کرد و خواس��تار تداوم همکاریها و گس��ترش فعالیتهای بنیاد
مسکن در این شهرستان شد.
س��پس رزمیان آمادگی مجلس ش��ورای اسالمی مبنی بر همکاریهای

این انقالب بزرگ دست جهانخواران را از ایران بزرگ کوتاه کرد -امام خمینی(ره)
55

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دوجانبه در تأمین مسکن مقاوم و اجرای طرح هادی و پیشبرد امور جاری را اعالم نمود.
در ادامه مهندس موسوی نیا با اشاره به این که پرداخت تسهیالت نوسازی واحدهای مسکونی روستایی و اعطای وامهای مسکن روستایی در
اولویت امور جاری بنیاد مسکن قرار دارد گفت :از پیشنهاد همکاری با فرمانداری و مجلس شورای اسالمی استقبال خواهیم نمود .وی با سپاس
از تعامل مطلوب مجموعه فرمانداری و مجلس شورای اسالمی با بنیاد مسکن گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن ارائه داد و افزود :بنیاد مسکن
به مقاومسازی مسکن روستایی نگاه ویژهای دارد و با وجود مشکالت فراروی دستگاههای اجرایی ،در چند سال اخیر اعتبارهای خوبی به روستاها
بهویژه روستاهای شهرستان درگز تخصیص یافته است که از جمله با توزیع قیر رایگان در تعداد زیادی از روستاها اجرای آسفالت صورت گرفته
که باعث تغییر چهره روستا شده است.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان زنجان
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استاندار :طرح توسعه منظومههای روستایی در این استان نیازمند برشها و جنبههای عملیاتی است

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کارگروه امور زیربنایی اس��تان با
حض��ور فت��حا ...حقیقی -اس��تاندار و مهندس خواج��های -مدیرکل بنیاد
مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا فتحا ...حقیقی با بیان اینکه تهیه طرح توسعه پایدار منظومههای
روستایی براس��اس برنامه ششم توسعه است ،گفت :براساس برنامه ابالغ
ش��ده قرار بود در هر س��ال برای  ۹۰روستا در اس��تان طرح توسعه پایدار
تهیه ش��ود ولی س��ال  98با همت و پیگیریهای انجام شده ،برای همه
روستاهای باالی  ۲۰خانوار اس��تان ،طرح توسعه پایدار منظومه روستایی
تهیه ش��د .وی به اجرای طرحهای توس��عه در مناطق روستایی خدابنده و
ایجرود با مش��ارکت بنیاد برکت اش��اره کرد و افزود :در این زمینه روس��تاها و طرحهایی که در آنها قرار است این طرحها اجرایی شوند ،مشخص
شده و سند توسعه منظومههای روستایی هم باید چنین ویژگی مشخص با الزامات اجرایی و عملیاتی را داشته باشند.
در ادامه مهندس خواجه ای ،با بیان اینکه مطالعات طرح منظومههای روستایی با هدف توسعه پایدار و با رویکرد اقتصادی ،اجتماعی و اشتغال
زایی در  ۱۷بخش اس��تان با همکاری س��ازمان مدیریت و برنامهریزی با پیش��رفت  90درصد در دس��ت تهیه میباشد ،گفت :باید با برنامهریزی
صحیح و توزیع عادالنه منابع و اعتبارها ،رفاه و آسایش را برای روستاییان به ارمغان آورد .وی ادامه داد :طرح منظومه روستایی در بخش مرکزی
شهرستان طارم تهیه شده و در مرحله تصویب میباشد.

مهندس خواجه ای :بنیاد مسکن آمادگی الزم برای اجرای پروژههای عمرانی و مشارکتی با شهرداری را دارد
بنابر گزارش روابط عمومی ،دکتر یگانه -ش��هردار با مهندس خواجهای-
مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار و در زمینه تعامل و همکاری بیشتر برای
اجرای پروژههای جدید عمرانی و مشارکتی بین دو مجموعه گفتگو کرد.
در ابتدا مهندس خواجهای با بیان اینکه تاکنون بنیاد مس��کن در اجرای
پروژهه��ای عمرانی در حوزههای مختلف به خوبی عمل نموده گفت :این
نهاد آمادگ��ی الزم برای اجرای پروژههای مش��ارکتی با این مجموعه را
دارد .وی ادامه داد :با توجه به تعاملهای مطلوب این نهاد با دستگاههای
اجرایی اس��تان ،بنیاد مس��کن از طراحی تا اجرا توانمندیهای باالیی در
اجرای پروژههای عمرانی و تأمین مسکن برای توسعه و آبادانی استان را
دارد و از ظرفیت همه دستگاهها در این زمینه استفاده خواهد کرد.
در ادامه دکتر یگانه ،با بیان اینکه شهرداری از ظرفیت و تواناییهای بنیاد مسکن ،در زمینه پیشبرد اهداف و اجرای پروژههای عمرانی بهویژه
بازگشایی محور پادگان استفاده میکند ،گفت :با توجه به وجود نیروهای متخصص و امکانات و تجهیزات مناسب ،بنیاد مسکن به خوبی توانسته

پاکدامنی ،زینت تهیدستی است -حضرت علی(ع)
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دیدار با ائمه جماعات شهرهای ابهر ،هیدج و صایین قلعه
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بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس رضا خواجهای -مدیرکل و معاونین
بنیاد مس��کن اس��تان با ائمه جماعات شهرهای ابهر ،هیدج و صائین قلعه
دیدار و گفتگو کردند.
ابت��دا مهن��دس خواجهای با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن در
حوزههای مختلف بهویژه در س��طح روس��تا ،رس��الت اصل��ی این نهاد را
خدمت به محرومین دانست و گفت :بنیاد مسکن بهعنوان نهادی انقالبی
خدمت به محرومین و مس��تضعفین را س��رلوحه امور خود قرار داده است.
وی با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن استان در زمینههای تأمین
مس��کن نیازمندان ،گفت :مشکالت موجود در منطقه با توجه به همکاری
ش��هرداری و نیز مش��ورتگیری از امامجمعه به زودی حل ش��ده و بنیاد
مسکن آمادگی دارد تا از تسهیالت مرتبط با حساب  100حضرت امام(ره) کمکهای بالعوض الزم برای اجاره ،خرید مسکن شهری و روستایی،
س��اخت مس��کن و همین طور پرداخت اقساط را در اختیار نیازمندان قرار دهد .وی در ادامه استفاده از ظرفیت امامانجمعه و جماعات را بهعنوان
امین مردم و جامعه برای تبلیغ فعالیتهای بنیاد مسکن خواستار شد.
س��پس حجتاالسالموالمس��لمین رحیمی -امامجمعه شهرستان ابهر با گرامیداشت نام و یاد امام(ره) با بیان اینکه ،برنامهها و فعالیتهای بنیاد
مس��کن در زمینه اهداف امام(ره) و مقام معظم رهبری میباش��د گفت :خدمت به مردم بهویژه محرومان ،برای کارکنان این نهاد انقالبی فرصت
و عبادت است.
حجتاالسالموالمسلمین رحیمی با اشاره به مشکالت تأمین مسکن از مدیران و مسئوالن خواست تا با اختصاص سهمیهای خاص در وامهای
حمایتی و کمکهای بالعوض ،مش��کالت مس��کن نیازمندان ساکن در مناطقی همچون شریفآباد ،حسینآباد و ساسکین را بر طرف و گره کور
پروژه  12واحدی را حل کنند .وی با تأکید بر مس��اعدتهای مختلف برای رفع مش��کالت بخش مسکن ،از مدیرکل بنیاد مسکن استان خواست
تا با اختصاص زمین ش��رایط الزم را در اختیار مجمع خیرین مس��کن ساز شهرس��تان در زمینه تأمین مسکن نیازمندان قرار داده و با رفع مشکل
ضمانت در بانکهای منطقه ،شرایط اخذ وام برای نیازمندان را سهلتر کنند.
امامجمعه شهرس��تان ابهر با اش��اره به نیاز به مسکن در روس��تاهای نزدیک نظیر فنوشآباد و ...خواستار اختصاص زمین و کمکهای مالی به
نیازمندان فاقد مسکن در این مناطق شد.
در ادامه حجتاالسالموالمس��لمین نوری -امامجمعه ش��هر صایین قلعه با ابراز رضایت از عملکرد بنیاد مس��کن در منطقه آمادگی خود را برای
حمایت از بنیاد مسکن با توجه به سابقه درخشان این نهاد اعالم نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در اجرای پروژههای عمرانی موفق عمل کند و ش��هرداری نیز از این ظرفیت به ش��یوه مطلوبی برای تس��ریع در امورعمرانی استفاده خواهد کرد.
وی ادامه داد :با گسترش تعاملها و همکاریهای فیمابین دو مجموعه میتوان پروژههای مشارکتی موفقی را آغاز نمود.

حجتاالسالموالمسلمین محمد نوری افزود :بنیاد مسکن تاکنون توانسته است به نیازمندان منطقه خدمات شایستهای
ارائه دهد و باعث عمران و آبادانی هرچه بیشتر منطقه شود.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام(ره)
بنابر گ��زارش روابط عمومی ،مهندس خواج��های -مدیرکل و معاونین
بنیاد مس��کن استان با سلیمانی -مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام(ره) به
منظور تأمین زمین و استفاده از ظرفیت و پتانسیل دستگاهها برای ساخت
مسکن ویژه قشرهای کمدرآمد دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس خواجهای رسالت اصلی این نهاد را کمک به محرومین
و تأمین مس��کن برای قشرهای کمدرآمد جامعه دانست و گفت :رسیدگی
به محرومین و مس��تضعفین ،توس��عه عدالت اجتماعی و بسترسازی برای

ّ
معظم رهبری
زنده نگهداشتن یاد شهدای انقالب ،باعث تداوم حرکت انقالب است -مقام
57
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س��ازندگی کش��ور از جمله نکات اساسی است که گستره این مأموریت از جانب امام(ره) بر عهده این نهاد مقدس گذاشته شده است .وی با بیان
اینکه ،این دو مجموعه دارای اهداف مش��ترکی در زمینه خدمت به محرومین میباش��ند و میتوانند با گسترش تعاملها خدمات مطلوب تری به
مردم ارائه نمایند ،افزود :در صورت تأمین زمین و انجام مطالعهها این نهاد آمادگی الزم جهت س��اخت پروژههای مس��کن برای افراد کمدرآمد را
داراست.
در ادامه س��لیمانی با س��پاس از فعالیتهای ارزش��مند این نهاد انقالبی ،آمادگی خود را برای گسترش همکاریها جهت خدمت به محرومین با
مجموعه بنیاد مسکن اعالم نمود.

مهن��دس خواج��های :تاکن��ون پروژههای عمران��ی متعددی در قالب تأمین مس��کن برای قش��رهای
کمدرآمد از سوی این نهاد اجرا شده است

شماره  | 182دی 99

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان ب��ا مهندس ذوالفقاری��ان -مدی��رکل اداره اموال و ام�لاک بنیاد
مستضعفان استان دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدا مهندس خواجهای با بیان این که ،بنیاد مس��کن استان با وجود
نیروهای تخصصی و فنی در اجرای پروژههای عمرانی در س��طح اس��تان
و تأمین مس��کن برای قشرهای کمدرآمد موفق عمل نموده است ،افزود:
این نهاد با مطالعه و شناس��ایی مناطق مناس��ب برای ساخت مجتمعهای
مس��کونی و تولی��د انبوه در ش��هرهای مختلف اس��تان در قالب مس��کن
محرومی��ن ،اقدام به تأمین زمین ،طراحی ،تأمین منابع مالی ،اجرا ،نظارت
کمی و کیفی بر اجرا و واگذاری کرده اس��ت .وی با اش��اره به اینکه ،این
نهاد تعاملهای ویژهای با دس��تگاههای اجرایی اس��تان در زمینه تأمین مسکن برای قش��رهای کمدرآمد دارد ،گفت :اهداف بنیاد مسکن و بنیاد
مس��تضعفان یکی اس��ت که امیدواریم با همکاریهای بیش��تر بتوانیم با یکدیگر گامهای مؤثرتری در زمینه توسعه استان و خدمت به محرومین
برداریم.
در ادامه مهندس ذوالفقاریان آمادگی این مجموعه را برای گسترش تعاملها و اجرای پروژههای جدید و مشارکتی با بنیاد مسکن اعالم کرد.

نشست مشترک مدیرکل بنیاد مسکن استان با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

بنابر گ��زارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهن��دس خواجهای-
مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان ،مهندس مجتبیزاده -رئیس سازمان نظام
مهندس��ی ساختمان اس��تان و گروهی از مدیرانعامل شرکتهای مشاور
و حقوقی با موضوع پروژههای طرح اقدام ملی مس��کن در س��ازمان نظام
مهندسی ساختمان برگزار شد.
در ابتدا مهندس خواجهای با اش��اره به رس��الت بنیاد مس��کن که همانا
ساخت مس��کن و خانه دار کردن قش��رهای کمدرآمد جامعه میباشد ،به
س��اخت پروژههای اقدام ملی در این قشر از جامعه نیز اشاره نموده و ابراز
امیدواری کرد تا با همکاری دو مجموعه ،س��رعت پیشرفت پروژههای یاد
شده افزایش مییابد.
در ادامه مهندس مجتبیزاده نیز بنیاد مس��کن را نهادی پویا و کارآمد خواند و با اش��اره به س��ازمان نظام مهندس��ی بهعنوان بزرگترین تشکل
حرفهای استان با تکیه بر توان فنی اعضای خود آمادگی سازمان نظام مهندسی را برای تعامل و همکاری در زمینه اجرای هرچه بهتر پروژههای
طرح اقدام ملی مسکن بهعنوان یک وظیفه اجتماعی اعالم کرد.
در پایان مدیرانعامل شرکتهای حقوقی و مشاور طرف قرارداد بنیاد مسکن نیز به بیان نقطه نظرهای خود پرداخت و پیشنهادهای خود را در
مورد تسهیل و تسریع روند اجرای پروژهها بیان کردند.

هر که نیتش خوب باشد روزیش فراوان میشود -امام موسی کاظم(ع)
58

کس��ب رتبه اول کش��وری در امر جذب تسهیالت طرح ویژه بهسازی و مقاومسازی مسکن روستایی
با کمک بانکهای عامل
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بنابر گ��زارش روابط عموم��ی ،مهندس فروزنده -مدیرعامل مؤسس��ه
خاتماالنبیاء(ص) استان با مهندس خواجهای -مدیرکل و معاون پشتیبانی
بنیاد مس��کن اس��تان در زمینه گس��ترش تعاملها و حمایت از قشرهای
آس��یب پذیر و محروم جامعه بهویژه در حوزه تأمین مسکن دیدار و گفتگو
کرد.
در ابت��دا مهن��دس خواجهای رس��الت اصلی بنیاد مس��کن را کمک به
قش��رهای آس��یب پذیر و محرومین جامعه دانس��ت و گف��ت :این نهاد با
استفاده از فرصتها و پتانسیلها توانسته خدمات برجسته و ارزشمندی را
در زمینه کمک به محرومین جامعه با حفظ کرامت انسانی ارائه کند .وی
آمادگی بنیاد مس��کن را برای گس��ترش تعاملها با این مؤسسه در زمینه
کمک به محرومین و تأمین مسکن اعالم کرد.
در ادامه مهندس فروزنده با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن اس��تان ،اعتماد مردم به این نهاد را سرمایه اجتماعی امداد عنوان کرد و گفت:
این مؤسسه آمادگی کامل دارد در تمامی برنامههای اجرایی بنیاد مسکن استان بهویژه تأمین مسکن برای قشرهای کمدرآمد همکاری نماید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهندس فروزنده :اعتماد مردم به بنیاد مسکن ،یک نوع سرمایه اجتماعی تلقی میشود

بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی با حض��ور مهندس
خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن استان و داشاد -مدیر امور شعب بانک
مس��کن 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 جدید به متقاضیان اعطا میشود و متقاضیان میتوانند به شعب بنیاد
مس��کن در شهرس��تانها مراجعه و پس از طی مراحل الزم از تسهیالت
بانکی بهرهمند ش��وند .وی به کس��ب رتبه اول کش��وری بنیاد مس��کن استان در امر جذب تسهیالت طرح ویژه بهس��ازی 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 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 به قشرهای کمدرآمد ،گامهای
مطلوبی را در زمینه توسعه استان برداشته است.

تعامل دس��تگاههای اجرایی مرتبط با یکدیگر ،در رفع مش��کالت روس��تاییان و ایجاد زیرساختهای
مناسب بسیار مؤثر است

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با مهندس افشاری -مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان در
زمینه گسترش تعاملها و همکاریها دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس خواجهای به اجرا و بازنگری طرحهای هادی روستایی اشاره کرد و گفت :این طرح با رویکرد کالبدی نگر خود تالش دارد تا
ضم��ن س��اماندهی بافت کالبدی نواحی روس��تایی ،تحولهای آتی آن را کنترل و در جهت مناس��ب هدایت نمای��د .وی افزود :این طرح ضمن

پیروزی انقالب مرهون فداکاریهای دالورانه م ّلت خصوصاً شهیدان است -امام خمینی(ره)
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س��اماندهی و اصالح بافت موجود ،میزان و مکان گس��ترش آتی و شیوه اس��تفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی ،تجاری،
کش��اورزی ،تأسیس��ات ،تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روس��تایی را
برحسب مورد در قالب مصوبههای طرحهای ساماندهی فضا سکونتگاههای
روستایی تعیین مینماید.
مدیرکل بنیاد مسکن استان به موضوع پاسخ استعالمهای رودخانهها و
مس��یلهای واقع در بافتهای روستاهای استان و رعایت آن در بازنگری
طرحهای هادی روستایی اش��اره کرد و گفت :تعامل دستگاههای اجرایی
مرتبط در رفع مش��کالت روستاییان و ایجاد زیرساختهای مناسب بسیار
مؤثر اس��ت ک��ه در این زمینه نیز از ش��رکت آب منطق��های انتظار داریم
همکاری بیشتری با این نهاد داشته باشند تا مشکالت روستاییان سریعتر
حل شود.
در ادامه مهندس افش�اری با اش�اره به نقش مؤثر بنیاد مس�کن در توس�عه و آبادانی روس�تاها و همچنین تهیه و اجرای
طرحهای هادی روس�تاها ،گفت :همکاری دس�تگاههای اجرایی تأثیر بس�یاری در شناس�ایی مش�کالت بهویژه در سطح
روستاها دارد ،بهطوری که عالوه بر محرومیتزدایی موجبات توسعه نیز فراهم خواهد شد .وی در ادامه آمادگی شرکت آب

منطقهای را برای همکاری و تعامل بیشتر در زمینه حل مشکالت روستاییان با بنیاد مسکن استان اعالم کرد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان سیستان و بلوچستان
بازدید استاندار از طرح اقدام ملی شهرستان کنارک
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،مهندس موهبت��ی -اس��تاندار و فرماندار
شهرس��تان کنارک از پروژهه��ای اقدام ملی و آغاز به س��اخت واحدهای
مسکونی محرومین در محله چادران ،بازدید کردند.
گفتنی است بنیاد مسکن استان بهطور همزمان در سه طرح اقدام ملی،
مسکن شهری و مس��کن محرومین در حال اجرای پروژههای ساختمانی
است.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با نماینده مردم شهرستان سراوان در مجلس شورای اسالمی
به گزارش روابط عمومی ،مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
با نماینده مردم شهرستان سراوان در مجلس شورای اسالمی دیدار کرد.
در این دیدار موضوع همکاریهای فیمابین در پروژههای بنیاد مس��کن
اس��تان در حوزه انتخابیه شهرستان س��راوان و امکان فعالیتهای جدید،
مورد بحث قرار گرفت.
بنیاد مس��کن استان در ش��هرهای جدیدالتأس��یس محمدی ،سیرکان،
گشت و جالق ،تعداد  200واحد مسکن اقدام ملی در حال ساخت دارد .در
شهر سراوان نیز مطالعات س��اخت مجتمع مسکونی خلیج فارس در حال
انجام است.
همچنین در بخش روس��تایی تعداد  850واحد مسکونی در این حوزه تا
پایان سال به متقاضیان واگذار میگردد.

دو صفت نابودکننده است :با رأی خود به مردم فتوی بدهی یا این که ناآگاه و ندانسته
دینداری نمایی -امام جعفر صادق(ع)
60

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس صفیپور -قائممق��ام مدیركل و
معاون مس��کن شهری بنیاد مسكن استان با دکتر سرگزی -نماینده مردم
شهرس��تانهای زابل ،زهك ،هیرمند ،نیمروز و هامون در مجلس شورای
اسالمی دیدار كرد.
در این دیدار ،دكتر محمد س��رگزی ،با چش��مگیر و مؤثر خواندن نقش
بنیاد مسكن استان در عمران شهری و روستایی استان ،حجم فعالیتهای
انجام ش��ده در این حوزه در یك س��ال اخیر را بی سابقه و قابل قدردانی
خواند و بر هماهنگی همه دس��تگاههای مس��ئول در پیش��برد برنامههای
عمرانی در شمال استان ،تأكید و برای هرگونه همكاری با بنیاد مسكن در كاهش محرومیت قشرهای آسیبپذیر ،اعالم آمادگی كرد.

به گزارش روابط عمومی ،دکتر س��رگزی -نماینده مردم شهرستانهای
زابل ،زهک ،هامون ،هیرمند و نیمروز در مجلس شورای اسالمی از پروژه
آسفالت روستای سفیدآبه بازدید کرد.
آسفالت روس��تای س��فیدآبه به مس��احت  ۱۲۵۰۰مترمربع توسط بنیاد
مسکن در حال انجام میباشد.
روستای س��فیدآبه در  ۱۲۰کیلومتری شمال غرب شهرستان زابل واقع
ش��ده که ب��ا اجرای این ط��رح  4000نفر از جمعی��ت  7000نفری آن از
مزایای این طرح برخوردار خواهند شد.
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بازدید نماینده مردم شهرستان زابل از پروژه آسفالت سفیدآبه

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار مهندس صفیپور با نماینده مجلس شورای اسالمی

بازدید از طرحهای عمرانی شهرستان میرجاوه

به گزارش روابط عمومی ،مهندس صفیپور -قائممقام مدیرکل و معاون
مسکن شهری بنیاد مسکن اس��تان ،مهندس امیریان -فرماندار شهرستان
میرجاوه ،مهندس حس��ین زهی -نماینده مردم حوزه انتخابیه شهرس��تان
خاش در مجلس شورای اسالمی ،مهندس بیجار -معاون عمرانی استانداری
و دکتر عرب -رییس س��ازمان مدیریت و برنامهریزی اس��تان از پیش��رفت
س��اخت پایانه مرزی شهرس��تان میرجاوه ،بازارچه مرزی ،زائر سرای آستان
قدس رضوی و روستاهای انبه و محله برفی میرجاوه بازدید کردند.
توانمندس��ازی روستاهای شهرستان میرجاوه و ساماندهی محله برفی از
موضوعهایی است که مجاورت این شهرستان با مرزهای شرقی ،رسیدگی فوری به آن را بسیار با اهمیت ساخته است.

آغاز به کار فعالیت بنیاد مسکن در شهرستان سرباز

به گزارش روابط عمومی ،پس از تأس��یس شهرس��تان س��رباز در هفته دولت در
ش��هریور ماه س��ال  ،99بهره ب��رداری از  1300میلیارد ریال ط��رح عمرانی در این
شهرس��تان و افتتاح فرمانداری شهرس��تان س��رباز ،بنیاد مس��کن بهعنوان یکی از
فعالترین دستگاههای اجرایی استان در منطقه سرباز ،اقدام به تأسیس شعبه رسمی
خود در این شهرستان نمود.
بنیاد مسکن تعداد  1047واحد مسکونی در حال ساخت از محل اعتبار محرومین و

 22بهمن روز تجدید عهد با اسالم ،انقالب و ادامه راه روشن امام خمینی(ره) است -مقام ّ
معظم رهبری
61
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بازسازی در روستاهای این منطقه دارد .همچنین در زمینه سیاست کلی ساخت مسکن ارزان قیمت توسط بنیاد مسکن ،تاکنون نسبت به تشکیل
پرونده برای  100متقاضی اقدام الزم صورت گرفته است.
همچنین بنیاد مس��کن اس��تان در بخش عمران روس��تایی ،نسبت به تهیه  8طرح هادی در روستاهای راسک و سرباز و اجرای  15طرح هادی
روستایی در راسک ،سرباز و بخش پیشین ،اقدام کرده است.
شهرس��تان س��رباز با دارا بودن رودخانههای فصلی و خاک حاصلخیز ،قطب کشاورزی اس��تان بوده و در صورت اجرای طرحهای زیربنایی در
بخشهای آب ،راه و مسکن ،امکان جذب سرمایههای بیشتر و کاهش نرخ بیکاری در استان را دارا میباشد.

تقدیر مدیرکل آموزش و پرورش استان از بنیاد مسکن استان
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به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می دکتر حمیدرضا میر -مدیر گروه
تهیه و تدوین کتب درس��ی س��ازمان آموزش و پرورش ،از مشارکت فعال
بنیاد مسکن اس��تان در تألیف کتاب استان شناسی سیستان و بلوچستان،
قدردانی کرد.
این پ��روژه با همکاری نوری صادق -معاون پش��تیبانی بنیاد مس��کن
اس��تان ،گ��روه مطالعات فنی طرحه��ای عمران روس��تایی ،دفتر آموزش
و توس��عه منابع انس��انی و فناوری اطالعات ،نس��بت به استخراج و تهیه
اطالع��ات کاربردی جغرافیای مناطق مختلف اس��تان برای درج در کتاب
درسی جغرافیای دوره اول دبیرستانهای استان ،اقدام نمود.

دیدار رئیس شورای اسالمی شهرستان سرباز

به گزارش روابط عمومی ،عبدالباقی هاش��می -رئیس ش��ورای اسالمی
شهرستان سرباز با مهندس مینو -مدیر نمایندگی بنیاد مسکن شهرستان
س��رباز دیدار كرد .در این دیدار عبدالباقی هاشمی با ابراز قدردانی از اقدام
شایس��ته بنیاد مسكن اس��تان در تأس��یس دفتر نمایندگی ،این امر را در
حل معضل كمبود مس��كن در این شهرس��تان و اجرای طرحهای هادی
روستایی ،بسیار مثبت ارزیابی كرد.
از بدو تأس��یس دفتر نمایندگی بنیاد مس��كن شهرس��تان سرباز با انجام
دیدارهای منظم با فرماندار شهرس��تان ،رؤسای بانكهای عامل ،اعضای
شورای اسالمی شهر و بخشداری ها ،تالش شده است ،مشکالت موجود
در تكمیل و اتمام پروژههای مسكن روستایی و اجرای طرحهای هادی با همكاری مستقیم دفتر نمایندگی ،مرتفع گردد.

دیدار مهندس منبتی با دهیار روستای منزل آب

به گزارش روابط عمومی ،مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
با دهیار روس��تای منزل آب دیدار و در مورد شیوه واگذاری اراضی در این
روستا تبادلنظر کردند.
گفتنی است در این دیدار مهندس صفیپور -قائممقام مدیرکل و معاون
مسکن ش��هری بنیاد مسکن اس��تان ،رئیس اداره حراس��ت بنیاد مسکن
استان ،مدیر بنیاد مسکن شهرستان زاهدان وکارشناس مسئول امور زمین
معاونت عمران روستایی نیز حضور داشتند.

خوشخویی ،دوستی را پایدار میسازد -حضرت محمد(ص)
62

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس منبت��ی -مدیرکل و نوری صادق-
معاون پش��تیبانی بنیاد مسکن استان و مش��اور مدیرکل در امور بانوان با
زهرا ابراهیمی -مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری دیدار کردند.
در این دی��دار عالوه بر قدردانی نوری صادق از همکاریهای س��ازنده
بنیاد مس��کن استان در رس��یدگی به پروندههای ارجاعی از ادارهکل امور
خانواده و بانوان استانداری سیستان و بلوچستان در ارتباط با تأمین زمین،
مس��کن و تسهیالت برای زنان سرپرس��ت خانوار و محرومین بهویژه در
حاشیه شهر زاهدان ،بر همکاریهای بیشتر در این زمینه ،تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی ،مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
با میربهاالدین -مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان دیدار کرد.
در این دیدار طرفین ،بر همکاریهای بیشتر این دو دستگاه در مدیریت
بحرانهای طبیعی در س��طح اس��تان و بهویژه تدوی��ن برنامه ویژه برای
آمادگی بیشتر در مناطق درمعرض خطر سیل و طوفان تأکید کردند.
همچنین درخواس��ت جمعیت هالل احمر در زمینه س��اخت پایگاههای
جادهای که در س��یل سال پیش دچار آسیب و یا به کلی تخریب شدهاند،
توسط بنیاد مسکن ،مورد بررسی قرار گرفت.
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دیدار مهندس منبتی با مدیرعامل جمعیت هالل احمر

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری

نشست شورای فنی استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای فنی اس��تان با حضور مهندس
منبت��ی -مدیرکل ،مهندس عدیل��ی -معاون بازس��ازی و مهندس صفیپور-
قائممقام مدیرکل و معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان ،مهندس بیجار-
معاون ام��ور عمرانی اس��تانداری ،مهندس مرادزاده -رئیس س��تاد هماهنگی
س��اماندهی شهرس��تان زاهدان ،مهندس اکب��ری -مدیرکل راهوشهرس��ازی
اس��تان ،مهندس پربار -ش��هردار زاهدان ،مهندس س��لمانزاده -رییس دفتر
فنی اس��تانداری ،مهندس دهواری -معاون آب و فاضالب و مهندس مهرنیا از
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ،در استانداری برگزار شد.
در این نشس��ت فعالیتهای بنیاد مسکن اس��تان در طرح ساماندهی حاشیه
ش��هر زاهدان ،منطقه به منطقه تش��ریح و بر همکاری و تعامل دس��تگاههای
ذیربط از جمله آب ،برق و گاز برای کاستن از موانع و مشکالت تأکید شد.
دیگر موضوع مورد بحث این نشس��ت همکاری بیش��تر ش��هرداری در صدور پروانههای ساختمانی و صدور سند متعامل از سوی شهرداری بود
و عالوه بر آن در مورد پیگیری زمین  10هکتاری واقع در میدان امام خمینی واگذار ش��ده به بنیاد مس��کن و تغییر کاربری آن از فضای س��بز به
مسکونی ،گفتگو شد.
در پایان مهندس بیجار با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن ،خواستار برنامهریزی مناسب سایر دستگاه ها ،برای رسیدن به برنامه زمانبندی
شد.

ّ
معظم رهبری
امام خمینی(ره) به اسالم عزّت بخشید و پرچم قرآن را در جهان به اهتزاز درآورد -مقام
63
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نشست مشترک مدیرکل بنیاد مسکن استان و رئیس کمیته امداد حضرت امام(ره)
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مشترک مهندس منبتی -مدیرکل و
معاونین مسکن شهری و بازسازی بنیاد مسکن استان و بختیاری -رئیس
کمیته امداد حضرت امام(ره) در حضور مجمع نمایندگان استان در مجلس
شورای اسالمی برگزار شد.
این نشس��ت به منظور بررسی پیش��نهاد کمیته امداد امام(ره) استان در
اعطای  250میلیون ریال تس��هیالت به مددجویانی که از خدمات ساخت
مسکن در حاشیه شهرستان زاهدان برخوردارند ،برگزار شد.
در برنامه ساماندهی اراضی و واحدهای مسکونی پهنه شمالی شهرستان
زاهدان که توسط بنیاد مسکن استان در حال اجراست ،هر واحد مسکونی
از  500میلی��ون ری��ال تس��هیالت و  250میلیون ری��ال کمک بالعوض
برخوردار اس��ت که با حصول این توافق ،متقاضیان مددجوی کمیته امداد
حضرت امام(ره) از  250میلیون ریال کمک جدید برای تکمیل واحدهای
ساخته شده خود ،بهرهمند خواهند شد.

دیدار مهندس منبتی با فرماندار شهرستان دلگان
به گزارش روابط عمومی ،مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
با مهندس شجاعی -فرماندار شهرستان دلگان دیدار کرد.
در ای��ن دیدار ،مهندس ش��جاعی و تعدادی از معتمدین شهرس��تان ،با
قدردانی از تالشهای بنیاد مس��کن استان در رفع محرومیت از روستاها،
در مورد توسعه حوزه عمل بنیاد مسکن استان در این منطقه گفتگو کردند.
گفتنی اس��ت از ابتدای س��ال  ،99بنیاد مسکن استان تعداد  2630واحد
مس��کونی از محل اعتبارهای بازس��ازی و محرومین ،در روس��تاهای این
شهرس��تان ،در دس��ت س��اخت دارد که همکاری س��ازنده و همه جانبه
فرمانداری دلگان و دهیاریها با بنیاد مس��کن شهرستان در پیشرفت این
پروژه ها ،نقش مهمی داشته است.

نشست مشترک مهندس صفیپور با فرماندار و نماینده مردم شهرستان زاهدان

به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترک مهندس صفیپور -قائممقام
مدیرکل و معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان با فرماندار شهرستان
زاهدان و رییس دفتر دکتر شهریاری -نماینده مردم شهرستان زاهدان در
مجلس شورای اسالمی در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در این نشست ،موضوع ساخت بنای فاطمیه و یادمان شهدای گمنام در
سایت کهف الش��هدا واقع در بلوار رسالت در پهنه شمالی زاهدان بررسی
شد.
گفتنی اس��ت انجام مطالعات امکان س��نجی و تهیه نقش��ههای اجرایی
این پروژه ،توسط معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان اجرا میشود.

محبوبترین افراد در نزد خدا کسی است که برای بندگانش سودمندتر باشد -حضرت محمد(ص)
64

به گزارش روابط عمومی ،با توجه به نزدیک شدن به سررسید اعتبارهای
طرحهای عمرانی ،در نشس��ت مش��ترک مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد
مس��کن اس��تان با مدیرکل دیوان محاس��بات اس��تان ،موضوع امهال و
همکاری دیوان محاس��بات با بنیاد مس��کن اس��تان در تکمیل پروژههای
بهرهمند از اعتبارهای عمرانی در بخش مس��کن روس��تایی ،مورد بررسی
قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی ،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ایرانشهر و مدیرکل
اداره راهوشهرس��ازی شهرس��تان از ورودی روستاهای سرزه و کلینک اعظم خانی بازدید
نمودند.
گفتنی اس��ت با واقع ش��دن روستاهای یاد شده در حریم کالنش��هر ایرانشهر در پالن
ش��هری جدید و برابر مصوبه وزارت راهوشهرسازی ،ساماندهی ورودی روستاهای سرزه
و کلینیک اعظم خانی ،از محل اعتبارهای س��تاد بازآفرینی بررس��ی ،برنامهریزی و انجام
خواهند شد.
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بازدید معاون استاندار از ورودی روستاهای سرزه و کلینک اعظم خانی

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

برگزاری نشست مشترک با دیوان محاسبات استان

بازدید فرماندار شهرستان دلگان از پروژههای مسکن روستایی
به گزارش روابط عمومی ،مهندس شجاعی -فرماندار شهرستان دلگان
و مهندس عدیلی -معاون بازسازی و مسکن روستایی استان از واحدهای
س��اخته شده در روس��تای کهنک لدی از توابع شهرس��تان دلگان بازدید
کردند.
گفتنی اس��ت بنیاد مسکن شهرس��تان دلگان ،ساخت تعداد  2630واحد
مس��کونی روستایی از محل اعتبارهای بازسازی و مسکن محرومین را بر
عهده دارد که تعداد  84واحد آن در این روستا در حال ساخت است.

بازدید فرماندار شهرستان زاهدان ازپهنه شمالی شهر
ب��ه گزارش روابط عمومی ،فرماندار شهرس��تان زاهدان ،معاون عمرانی
فرمانداری ،ش��هردار منطقه  4و ریاست ستاد هماهنگی ساماندهی حاشیه
شهر زاهدان ،ازپهنه شمالی شهر بازدید کردند.
در این بازدید کلیه مناطق واقع در طرح مورد بازدید و فعالیتهای انجام
شده در محله قاسمآباد مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی است فعالیتهای انجام شده توسط بنیاد مسکن استان از ابتدای
آغازطرح در محله قاسمآباد عبارتند از:
جم��ع آوری نخالهه��ای س��اختمانی و بازگش��ایی ورودی قاس��مآباد،
جمعآوری نخاله و دپوی زباله در محل ش��رکت تعاونی ش��هرداری محله

ملت ایران همچنان عزیز ،مقتدر و بدون هیچگونه انعطاف و ذ ّرهای واهمه در راه خدا
ّ
معظم رهبری
حرکت میکند -مقام
65

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

قاسمآباد ،لجن برداری کلیه محورها پیش از شروع عملیات اجرایی ،تسطیح محور دسترسی به مرکز آموزشی ،تسطیح محور سجادیه و تسطیح
ادامه محور  30متری ورودی قاسمآباد.

اهدای بستههای حمایتی به دانشجویان بی بضاعت و ممتاز تحت پوشش کمیته امداد استان
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
س��یدمرتضی بختیاری -رئیس کمیته امداد امام(ره) ،اس��تاندار و مدیران
دستگاههای اجرایی ،نظامی و انتظامی استان ،در مراسم اهدای بستههای
حمایتی و لپ تاپ به دانشجویان بی بضاعت و ممتاز تحت پوشش کمیته
امداد استان ،شرکت کردند.
گفتنی اس��ت بنیاد مسکن اس��تان با همکاری آس��تان قدس رضوی و
بنیاد برکت بهصورت متوالی در مناطق حاشیه شهرهای زاهدان و چابهار،
اقدام به توزیع بستههای معیشتی برای محرومین تحت پوشش نهادهای
حمایتی مینماید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان فارس
گشایشهای تازه برای صدور اسناد مالکیت در بخش بنارویه

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی مس��ائل و مشکالت صدور
سند شهری بنارویه با حضور رییس دادگستری بخش بنارویه ،رییس اداره
ثبتاس��ناد و امالک بخش جویم و رییس شورای شهر بنارویه تشکیل و
مشکالت این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشس��ت مهندس امیر برومند -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
الرس��تان گفت :از هم��ه ظرفیتهای قانونی برای صدور اس��ناد مالکیت
و گره گشایی در معامالت ملکی در این منطقه بهرهگیری خواهد شد.
مهندس برومند با بیان اینکه تاکنون هیچ گونه سند مالکیت در این شهر
صادر نش��ده است افزود :با تعامل بین دس��تگاهی و با همراهی نهادهای
مس��ئول امید اس��ت در آینده نزدیک شاهد گش��ایشهای خوبی در روند اعطای اسناد مالکیت در بخش بنارویه باشیم .وی با تأکید بر اینکه همه
حاضرین قول مس��اعد برای همکاری با بنیاد مس��کن را اعالم نمودند گفت :قطع ًا در آینده نزدیک ،اولین س��ند مالکیت در بخش بنارویه صادر
میشود که میتواند آغازی بر قانونمند شدن معامالت ،رونق کسب و کار ،ایجاد درآمد و تأمین معیشت برای شهروندان باشد.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان الرستان با اشاره به مزایای صدور اسناد مالکیت افزود :اگر در گذشته بعضی مدیران و سیاستگذاران امر توسعه
را صرف ًا بر توسعه کشاورزی متمرکز میکردند امروز این دیدگاه وجود داشت که در حوزه مسکن و توسعه روستایی نیز میتوان به ابعاد دیگری
از توسعه دست یافت که همان صدور اسناد مالکیت در این حوزه است.

گشایشهای تازه برای صدور اسناد مالکیت واحدهای مسکونی روستایی در شهرستان اقلید

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترک ادارههای ثبت اس��ناد و
امالک ،اداره راهوشهرس��ازی و بنیاد مس��کن شهرس��تان اقلید با حضور
پیمانکار ش��میم و نماینده بنیاد مسکن در اداره ثبت اسناد و امالک برای
بررسی روند قانون ساماندهی و صدور اسناد اماکن روستایی برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس محسن اسالمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
اقلید بر لزوم تداوم تعامل و هم افزایی بین دس��تگاهها برای تس��هیل در

هیچ تهیدستی دشوارتر از نادانی نیست -حضرت محمد(ص)
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روند صدور اسناد مالکیت شهری و روستایی تأکید کرد و گفت :بنیاد مسکن در این عرصه از همه ظرفیتهای قانونی استفاده خواهد کرد و تمام
تالشها معطوف به روانسازی روند اعطای اسناد است.
مهندس محسن اسالمی افزود :هر چه اقدامهای هماهنگ کننده از سوی دستگاههای مسئول در این عرصه بیشتر و مؤثرتر باشد با اطمینان
بیشتری میتوان امید داشت که رویکردهای توسعه روستایی در مناطق محروم بیشتر و بهتر دنبال میشود.
در ادامه مدیران ادارههای ثبت اس��ناد و امالک و راهوشهرس��ازی شهرس��تان اقلید نیز با قدردانی از خدمات بنیاد مس��کن بر لزوم اس��تفاده از
ظرفیتهای قانونی و روانسازی روند اعطای اسناد مالکیت تأکید کردند.
در این نشست مقرر شد ظرف مدت یک هفته تعداد  238پرونده که تعداد  138فقره رای صادره منجر به سند گردد ،بررسی شوند و پروندههای
راکد که نیاز به پیگیری دارند ظرف همین مدت تعیین تکلیف شوند.

فرماندار :همه ظرفیتها در توسعه روستایی باید به کار گرفته شود
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به گ��زارش روابط عمومی ،فرهاد جهانخواه -فرماندار شهرس��تان خفر
در بازدی��د از بانکه��ای عامل در مورد تس��ریع در پرداخت وام مس��کن
محرومین تأکید کرد و گفت :باید از همه ظرفیتها برای توسعه روستایی،
تأمین س��رپناه برای نیازمندان و مش��ارکت در طرحهای محرومیتزدایی
بهرهگیری کرد.
جهانخواه افزود :بانکها بخش مهمی از ش��بکه سرمایه گذاری بهشمار
میرون��د و نق��ش قابلتوجه��ی در تأمین مالی طرحهای اش��تغالزایی و
محرومیتزدای��ی در مناط��ق کم برخوردار را به عه��ده دارند .وی با بیان
اینکه محرومیتزدایی و کاهش فقر و بیکاری در مناطق محروم از اهداف
کالن توسعه بهشمار میرود گفت :روستاهای ما در هر منطقهای که قرار
داش��ته باش��ند ،ظرفیتهای فراوانی برای کار و تولید بهصورت بالقوه در آنها مش��اهده میشود اما فعالس��ازی این ظرفیتها به برنامهریزی و
حمایتهای تسهیالتی مناسب نیاز دارد که بخشی از آن از منابع عمومی و بخشی دیگر از منابع نظام بانکی قابل تأمین است.
در پایان مهندس خس��رو جوکار -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرستان خفر نیز بر لزوم اس��تفاده از ظرفیتهای توسعه برای روانسازی اعطای
تسهیالت مسکن محرومین تأکید کرد و گفت :یکی از مهمترین انتظارها از بانکها مشارکت فعاالنه در تأمین مالی طرحهای توسعه عمرانی با
رویکرد محرومیتزدایی از مناطق کم برخوردار است.

فرماندار شهرستان کوار :بانکها برای ساخت مسکن محرومان مشارکت بیشتری کنند

به گزارش روابط عمومی ،نشست ش��ورای هماهنگی بانکهای مستقر در
شهرس��تان کوار با حضور کاظمی -فرماندار شهرس��تان کوار ،ناهید -معاون
فرماندار ،نامداری -بخشدار مرکزی ،محمودی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
کوار ،رؤس��ای ادارههای کمیته امداد ،بهزیس��تی و ش��عب بانک مس��تقر در
شهرستان در فرمانداری برگزار شد.
در ابت��دا کاظمی با بی��ان اینکه بانکها برای س��اخت مس��کن محرومان
مشارکت بیش��تری کنند تأکید کرد که تس��هیلگری در اخذ تضامین بانکی
در س��اخت مسکن محرومین در دستور کار شعب مس��تقر در شهرستان قرار
گیرد .وی همچنین با تأکید بر اهمیت س��اخت مس��کن محرومین در مناطق
روس��تایی ،گفت :یکی از کارهای ارزش��مندی که در چند سال اخیر از سوی دولت به شیوه مطلوبی پیگیری میشود ساخت مسکن محرومین در
مناطق روستایی است که بخشی از هزینههای ساخت این واحدها بهصورت بالعوض توسط ادارهها و نهادهای مربوطه و بخش دیگر بهصورت
تسهیالت در اختیار مددجویان نیازمند تحت پوشش کمیته امداد ،بهزیستی و محرومین از مسکن قرار میگیرد.
فرماندار ابراز امیدواری کرد همانگونه که بانکهای شهرس��تان در پرداخت تس��هیالت اشتغالزایی پیشتاز بوده و عملکرد قابل تقدیری دارند در

ّ
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این امر نیز با اس��تفاده مطلوب از قوانین ،نهایت تس��هیل گری در پرداخت وامهای س��اخت مس��کن مددجویان را در پیش بگیرند تا ضمن ایجاد
سرپناه برای مددجویان شاهد تبعات مثبت آن در زمینههای بهداشتی ،فرهنگی و اجتماعی نیز باشیم.
در ادامه محمودی با ارائه گزارش��ی از توس��عه و محرومیتزدایی در این شهرستان خواستار تعامل و همراهی بانکها شد و گزارشی از عملکرد
مسکن روستایی در این شهرستان را ارائه داد و گفت :از ابتدای برنامه سال  1384تاكنون در سطح شهرستان كوار بیش از  2550واحد مسكونی
تحت نظر بنیاد مسكن و با استفاده از تسهیالت طرح ویژه بهسازی روستایی ساخته شدهاند.
در پایان نشس��ت ،مدیران بانکهای شهرس��تان کوار نیز با س��پاس از حمایتهای فرماندار و پیگیری و تالش بنیاد مسکن بر لزوم همکاری و
تعامل برای اعطای تسهیالت تأکید کردند.

شهرستان ارسنجان و تالش برای ساخت مسکن مددجویان و محرومان با مشارکت بنیاد مسکن
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس محمودی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان ارس��نجان در نشستی با مدیر و کارشناس��ان بانک مسکن در
این شهرستان موضوع ارزیابی و واریز اقساط به حساب متقاضیان مسکن
محرومین را بررس��ی کرد و گفت :تالش برای ساخت مسکن مددجویان
و محرومان با مشارکت بنیاد مسکن و بانک در این شهرستان ادامه دارد.
مهندس عزت محمودی با برش��مردن اولویتهای کاری بنیاد مس��کن
در س��ال جاری گفت :تأمین مسکن مددجویان و نیازمندان از اولویتهای
اصلی بنیاد مسکن است که دنبال میشود .وی افزود :در قالب تفاهمنامه
بنیاد مس��کن و س��ازمان برنامه و بودجه که س��اخت تع��داد  3500واحد
مسکونی برای استان لحاظ شده است ،تعداد  30واحد مسکونی به شهرستان ارسنجان اختصاص یافته است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان ارسنجان ادامه داد :در گام نخست مبلغ  9میلیارد ریال اعتبار به این طرح اختصاص یافته که بهصورت تسهیالت
در اختیار متقاضیان قرار میگیرد ،تاکنون  5متقاضی تحت پوش��ش کمیته امداد 2 ،متقاضی تحت پوش��ش بهزیس��تی و  47متقاضی که تحت
پوشش نهادهای حمایتی نیستند در این زمینه اعالم آمادگی کردهاند.
مهندس محمودی با سپاس از رئیس و کارشناس بانک مسکن شعبه ارسنجان که ضمانتها را بهصورت زنجیرهای پذیرفتهاند و نسبت به انعقاد
قرارداد اقدام نمودند گفت :مش��ارکت و همراهی بانک در تس��ریع اعطای تس��هیالت و وامها بسیار مؤثر است و امید است در آینده نزدیک شاهد
شتاب بخشی روند اعطای تسهیالت باشیم.

جلیل حسنی :ساخت مسکن اقدام ملی در این شهرستان از اولویتهای اساسی است

ب��ه گزارش روابط عمومی ،در نشس��تی که با حضور حس��نی -فرماندار
ویژه ،شبانی -مدیرکل اداره راهوشهرسازی و مهندس برومند -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان الرستان و سایر کارشناسان و ارگانهای ذیربط تشکیل
شد ساخت مسکن اقدام ملی مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدا جلیل حس��نی با بیان اینکه س��اخت مس��کن اقدام ملی در این
شهرس��تان از اولویتهای اساسی اس��ت گفت :هر ۲هفته یکبار نشست
بررسی رفع مش��کالت طرح ملی مسکن تشکیل و این موضوع با جدیت
دنب��ال میش��ود .وی در ادامه با قدردانی از تالشهای انجام ش��ده برای
ساخت مسکن ملی افزود :مس��ئوالن شهرستان الرستان در تالش برای
رفع مشکالت بر سر راه طرح اقدام ملی مسکن هستند تا اجرای این پروژه بدون هر مانعی به سرانجام برسد و شهروندان بدون مسکن صاحب
سرپناهی شوند.
فرماندار ویژه شهرستان الرستان از همه مدیران دستگاههای اجرایی که در طرح اقدام ملی مسکن دخیل هستند خواست تا پیگیر این موضوع
باشند و مسائل را به زیرمجموعهها ارجاع ندهند.

نیکی نمودن شایسته نیست مگر به انسان اصیل و با دیانت -حضرت علی(ع)
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معاون استاندار تأکید کرد کمیته مربوطه دستگاههای خدماترسان در این رابطه تشکیل و نتیجه اقدامهای این کمیته اعالم شود .در این مورد
باید تفاهمنامه و صورتجلسهای امضا و دارای زمانبندی باشد و این اقدام با نظارت معاون عمرانی فرمانداری انجام شود.
سپس مهندس برومند با بیان اینکه شهرستان الرستان از جمله مناطق اولویت دار در استان در تأمین مسکن ملی است گفت :استقبال از ساخت
این طرح بسیار مطلوب بوده و روند ساخت واحدهای مسکن ملی شتاب گرفته است.
در پایان معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان الرستان ،مدیرکل اداره راهوشهرسازی شهرستان الرستان ،معاونین و معاون فرماندار ،سرپرست
حوزه بانک مسکن جنوب شهرستان الرستان و ادارههای آبفا و آبهای زیرزمینی از زمینهای طرح اقدام ملی شهرستان الر بازدید نمودند.

دکتر موسوی :اجرای طرحهای هادی و مقاومسازی بافتهای فرسوده یک حرکت ماندگار در توسعه
روستایی است
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به گزارش روابط عمومی ،دکتر س��یدمحمد موسوی -فرماندار شهرستان
مهر در نشستی با حضور بخشداران مرکزی ،وراوی ،گله دار و اسیر و مدیر
بنیاد مس��کن این شهرس��تان در مورد طرحهای هادی و مسائل مربوط به
توسعه روستاهای شهرس��تان تأکید کرد و گفت :اجرای طرحهای هادی و
مقاومسازی بافتهای فرسوده یک حرکت ماندگار در توسعه روستایی است.
دکتر موس��وی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن در عرصه توسعه
روس��تایی به تأمین مسکن و س��رپناه برای نیازمندان اشاره کرد و افزود:
تأمین مسکن بهویژه برای قشرهای آسیبپذیر و محرومان هم از اهمیت
باالیی برخوردار اس��ت که به رفاه حال بیش��تر آنان ،جلوگیری از افزایش
محرومیت ،مقابله با آس��یبهای اجتماعی و توسعه شهرها کمک میکند.
وی ادامه داد :ساخت مسکن و ارائه آن به افراد کمدرآمد و محروم سبب کاهش مهاجرتها به شهرها و در نتیجه کاهش حاشیه نشینی میشود.

فرماندار تأکید کرد :باید از همه ظرفیتهای قانونی برای اجرای برنامههای محرومیتزدایی و ایجاد عدالت در توسعه
بهرهگیری کرد و نیز با همراهی بنیاد مسکن و هم افزایی همه دستگاهها باید به توسعه روستایی توجه بیشتری نمود.

سپس نعیمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان مهر بر لزوم استفاده از فرصتها و ظرفیتها برای توسعه روستایی تأکید کرد و گفت :این شهرستان
برای ساخت تعداد  93واحد مسکونی ویژه نیازمندان و مددجویان در قالب تفاهمنامه با سازمان برنامه و بودجه اقدام کرده است.
در این نشس��ت بخش��داران مرکزی ،وراوی ،گله دار و اس��یر نیز با ارائه راهکارها و پیش��نهادهایی برای اجرای طرحهای هادی و مقاومسازی
بافتهای فرسوده و همچنین تأمین مسکن مددجویی بر لزوم شتاب بخشی به توسعه روستایی تأکید کردند.

قرعهکشی قطعات واگذار شده به متقاضیان مسکن ملی

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م قرعهکش��ی قطعات واگذارش��ده به
متقاضیان مس��کن ملی در ش��هر دبیران با حضور حجتاالسالم تندگام-
امامجمعه ش��هر دبیران ،مهرداد کاوه -مدیر بنیاد مسکن شهرستان زرین
دشت و گروهی از مسئوالن این شهرستان برگزار شد.
در ابتدا مهرداد کاوه با اش��اره به رس��الت بنیاد مسکن در مورد خانه دار
کردن جوانان و قش��رهای آس��یب پذیر و محرومین گفت :بنیاد مس��کن
برای ساخت واحدهای مس��کونی متقاضیان آمادگی کامل برای پرداخت
تس��هیالت مسکن با س��ود  ۴درصد را دارد .وی با اشاره به اینکه تاکنون
تعداد  21904نفر در استان برای مسکن ملی نام نویسی کردهاند افزود :بنیاد مسکن در این طرح کار معرفی متقاضیان به بانک را دنبال میکند
و امور افتتاح حساب ،صدور پروانه ،پی کنی ،اجرای اسکلت و جمعبندی آورده متقاضیان نیز به سرعت در حال انجام است.
در این نشست که با حضور سلیمانی -فرمانده بسیج شهر دبیران ،اعضای شورای شهر ،شهردار و گروهی از متقاضان انجام شد ،شهردار دبیران
با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن گفت :برای تسریع در صدور پروانه ساختمانی آماده هرگونه همکاری است.

ّ
معظم رهبری
برای تداوم انقالب و خط امام(ره) به مجاهدت سخت تری نیازمندیم -مقام
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دیدار با فرماندار شهرستان خرامه
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
با محمدرضا ابراهیمی -فرماندار شهرستان خرامه دیدار کرد.
در ای��ن دی��دار مهندس زمانی با بیان اینکه برای خانه دار ش��دن حدود
 7000متقاضی مس��کن مددجوی��ان و محرومان در اس��تان برنامهریزی
ش��ده است گفت :در س��فر دکتر نوبخت -معاون رییس جمهوری به این
اس��تان س��همیه  3500واحد به اس��تان اختصاص یافت .وی افزود :مازاد
بر این س��همیه از محل منابع بنیاد مس��کن و کمک خیرین ،نیکوکاران و
اعتبارهای دولتی برای پرداخت تسهیالت کم بهره و کمکهای بالعوض
بهرهگیری خواهد ش��د ت��ا مددجویان و نیازمندان در این اس��تان صاحب
سرپناه مناسب شوند.
سپس ابراهیمی با بیان مطالبی خواستار تخصیص قیر به پروژههای بهسازی روستاهای این شهرستان شد و گفت :توسعه طرح هادی معزآباد
جابری ،توس��عه طرح هادی اس�لامآباد و بازنگری در طرحهای هادی سایر روستاهای توانمند برای توسعه یک مطالبه عمومی در این شهرستان
اس��ت.وی بر لزوم ارتقای ش��اخصهای خدماتی ،عمرانی ،زیرساختی و بهسازی روستاهای شهرس��تان خرامه تأکید کرد و افزود :تأمین مسکن
مددجویان و نیازمندان از جمله فعالیتهای مردم پس��ند اس��ت که بنیاد مس��کن دنبال میکند ،شهرستان خرامه نیز در این مقوله نیازمند توجه و
بهرهمندی از سهیمه مناسب برای تأمین سرپناه قشرهای آسیب پذیر و مددجویان است.

اتمام عملیات اجرایی پل روستای مورجان

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،عملیات س��اخت پل دو دهانه روس��تای مورجان
شهرستان فیروزآباد با اعتباری بیش از  ۵میلیارد ریال از محل اعتبارهای سیل و
ملی سال  ۹۹-۹۸به پایان رسید.
مهندس کریمی -کارش��ناس فنی مهندسی بنیاد مس��کن شهرستان فیروزآباد
گفت :عملیات اجرایی این پل از اواخر تیر ماه آغاز ش��ده بود و در کمتر از  ۴ماه
ساخت پل و دیوارهای حائل به طول انجامید.

آمادگی شهرستان نی ریز برای ساخت تعداد  90واحد مسکن محرومان و مددجویان با مشارکت بنیاد مسکن
ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی و کارشناس��ی با حضور
مهندس علی اکبر مبین -مدیر بنیاد مسکن شهرستان نی ریز و مهندس
رنجبر -بخشدار بخش مرکزی این شهرستان برگزار شد.
ابتدا در این نشس��ت مهندس مبین بر آمادگی شهرس��تان نی ریز برای
س��اخت تعداد  90واحد مس��کن محرومان و مددجویان تأکید کرد .وی با
بیان اینکه در قالب تفاهمنامه بنیاد مسکن و سازمان برنامه و بودجه تعداد
 3500واحد مسکونی ویژه مددجویان و محرومان جامعه در استان ساخته
میش��ود گفت :سهمیه شهرس��تان نی ریز در گام نخست این طرح حدود
 90واحد است و برای این طرح مبلغ  27میلیارد ریال اختصاص یافته که
بهصورت تسهیالت به متقاضیان پرداخت میشود.
س��پس مهندس رنجبر نیز با بیان اینکه طرح مس��کن محرومان از جمله برنامههای توس��عهای و زیربنایی دولت است گفت :این طرح با هدف

رها نمودن دنیا فضیلت است و رها نمودن گناهان واجب است -امام موسی کاظم(ع)
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بررسی مشکالت روستاهای گردخون و ماه فیروزان
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کارشناس��ی و هماهنگی و بررس��ی
مس��ائل و مش��کالت روس��تاهای گردخون و ماه فیروزان از توابع بخش
مرکزی شهرس��تان ش��یراز با حضور مهندس مس��عود صف شکن -مدیر
بنیاد مس��کن شهرستان شیراز ،راستی -بخشدار بخش مرکزی و گروهی
از کارشناسان در بنیاد مسکن این شهرستان برگزار شد.
در ابت��دا مهندس صف ش��کن بر لزوم اس��تفاده از قابلیتهای توس��عه
روستایی در این مناطق تأکید کرد .وی به برخی از استعدادهای توسعه در
بخش مرکزی شهرستان شیراز اشاره کرد و گفت :معمو ًال بخش مرکزی
آیینه تمام نمای توس��عه روستایی در شهرستان است ،نزدیکی روستاهای
این بخش به مرکز استان نباید موجب شود که مسایل و مشکالت مردم در این مناطق نادیده گرفته شوند.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان شیراز افزود :حاشیه نشینی و محرومیت از خدمات عمدهترین مشکالت روستاهای بخش مرکزی است که باید با
یک حرکت جمعی و جهادی مسایل و مشکالت در این روستاها بهصورت زیر بنایی حل شوند.
سپس راستی با بیان اینکه فرمانداری شهرستان شیراز با همراهی دستگاههای خدماترسان پیگیر مسایل و مشکالت این روستاها میباشد و
آن را در اولویت قرار داده است بر ضرورت هم افزایی حوزههای مختلف تأکید و ابراز امیدواری کرد تا با تشکیل مستمر کمیته توسعه روستایی،
مشکالت روستاها احصاء و اولویتبندی و با حضور مدیران و نمایندگان بررسی شوند .وی تأکید کرد باید مواردی که در شهرستان و استان قابل
حل است انجام گردد و مواردی که نیاز به تأمین اعتبار کالن و پیگیری از مرکز دارند توسط نمایندگان مجلس پیگیری خواهند شد.
در این نشست دهیاران روستاهای گردخون و ماه فیروزان وکارشناسان فنی نیز به بیان نقطه نظرهای خود پرداختند و با قدردانی از فعالیتهای
بنیاد مسکن بر لزوم تدوین برنامه زمانبندی اجرای پروژههای عمرانی و بهسازی معابر روستاها تأکید کردند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

محرومیتزدایی و رونق تولید در شهرستان رقم خورد و در پیشبرد راهبرد مدیریتی مبنی بر مهاجرت معکوس بسیار اثرگذار است .وی با قدردانی
از فعالیتهای بنیاد مس��کن در ایجاد س��رپناه برای نیازمندان افزود :س��اخت مسکن مقاوم در مناطق روس��تایی و البته مناطق شهری با توجه به
حادثهخیز بودن شهرس��تان و وقوع حوادث ویرانگر در س��الیان گذشته اهمیت مضاعف دارد و سقف امن برای قشرهای آسیب پذیر از همه چیز
واجب تر است.

مهندس زمانی :ترمیم خسارتهای سیل در جنوب و غرب استان از اولویتهای بنیاد مسکن است

به گزارش روابط عمومی ،مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
در دیدار با داریوش دهقان -معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرس��تان
کازرون ترمیم خسارتها و زیانهای سیالب در شهرستان کازرون و سایر
مناطق غرب و جنوب غرب اس��تان را از اواویتهای بنیاد مسکن برشمرد
و گف��ت :این نهاد در یک برنامه کوتاه مدت و همچنین برنامهریزی میان
مدت با اعطای تس��هیالت ارزان قیمت و وامهای رایگان نسبت به ترمیم
این زیانها اقدام میکند.
مهندس زمانی افزود :آس��یب زا بودن بس��یاری از بافتهای فرسوده در
شهرس��تان کازرون بهویژه در مناطق روس��تایی این شهرستان موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد و روستاییان و شهروندان بیشتر به
اس��تفاده از تسهیالت مقاومس��ازی بافتهای فرسوده ترغیب و تشویق شوند و در یک برنامهریزی میان مدت پیگیری و دنبال شود .وی با بیان
اینکه شاخص مقاومسازی بافتهای فرسوده در مناطق روستایی استان فارس بیشتر از متوسط کشوری است افزود :در عین حال در بسیاری از
مناطق روستایی این استان از جمله بخشهایی از شهرستان کازرون نیاز است که تالش بیشتری برای مقاومسازی انجام شود.
س��پس داریوش دهقان با قدردانی از بنیاد مس��کن استان برای توسعه روستایی و محرومیتزدایی در این شهرستان گفت :در زمان حاضر دهها
طرح محرومیتزدایی با مش��ارکت نهادهای جهادی در روس��تاهای این شهرستان در حال اجراس��ت .وی افزود :نهادهای مسئول باید در اجرای

به چیزی خدای تعالی پرستش نگردید که برتر از خرد باشد -امام موسی کاظم(ع)
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طرحهای محرومیتزدایی روس��تاها ضمن همکاری با فرمانداری و فراهم کردن مقدمات اجرا و تکمیل آنها ،نس��بت به جذب به موقع اعتبارهای
عمرانی این طرحها اقدام کنند.
فرماندار ویژه شهرس��تان کازرون گفت :برای اجرای مطلوب طرحهای محرومیتزدایی روس��تاها شناسایی روستاهای کم برخوردار ،طرحهای
قابل اجرا و خانوادهای کم بضاعت و محروم ضروری است.
در پایان مهندس داوودی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان کازرون گزارشی از اجرای طرحهای محرومیتزدایی و توسعه روستایی ارائه داد.

فرماندار :فرصتهای توسعه و محرومیتزدایی در روستاها باید بیشتر مورد توجه باشد
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به گزارش روابط عمومی ،اصغر فرودی -معاون استاندار و فرماندار ویژه
شهرس��تان داراب ،مهندس صیادی -معاون امور عمرانی فرمانداری ویژه
شهرس��تان ،نجفی -بخشدار مرکزی ،مهندس حسنزاده -سرپرست بنیاد
مسکن شهرستان داراب و گروهی از مدیران ادارهها از روستاهای مروارید،
یورد انجیر ،حس��ین مرده و شهرک سیدالشهدا از توابع بخش مرکزی این
شهرستان بازدید کردند.
در ای��ن بازدید اصغر ف��رودی بر لزوم بهرهگی��ری از فرصتهای پیش
رو برای رفع مش��کالت روس��تاها و مناطق محروم تأکید کرد و گفت :با
مشارکت و همراهی بنیاد مسکن فرصتهای توسعه و محرومیتزدایی در
روستاها باید بیشتر مورد توجه باشد .وی با قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن در توسعه و محرومیتزدایی افزود :اجرای طرحهای محرومیتزدایی
موجب توسعه و تقویت زیرساختهای روستایی و بهبود وضعیت معیشت روستاییان خواهد شد.
استاندار در ادامه خواستار توجه به مقاومسازی مسکن روستایی ،توسعه معابر و همچنین مشارکت و همراهی دستگاههای مسئول با بنیاد مسکن
شد و گفت :دستگاههای اجرایی این شهرستان در زمینه اجرا و تکمیل به موقع طرحهای محرومیتزدایی ،امکانات و تجهیزات مورد نیاز را فراهم
خواهند کرد تا پروژههای عمران روستایی با شتاب و پیشرفت قابل مالحظهای اجرا شوند.
س��پس مهندس حس��نزاده با ارائه گزارشی از اجرای طرحهای توسعه در این شهرس��تان و نیز با اشاره به نقش سازنده و تأثیرگذار فرمانداری،
شوراهای اسالمی و دهیاران در توسعه و آبادانی روستاها گفت :تعامل سازنده شوراها با بنیاد مسکن بهعنوان نهاد مردمی مسیر توسعه و پیشرفت
را هموار كرده اس��ت .وی با بیان اینکه روس��تاهای یاد ش��ده از جمله مناطق دارای اولویت در توس��عه و محرومیتزدایی است بر خدماترسانی
بیمنت به اهالی روستا توسط شوراهای اسالمی و دهیاران تأكید و زمینهسازی برای حضور روستاییان در صحنهها از جمله عرصه کار و تالش
و تأمین معیشت را خواستار شد.

مهندس زمانی :طرح مسکن ملی در جنوب استان یک شاخص کیفی در حوزه مسکن بر جای میگذارد

به گ��زارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس زمانی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان در نشس��ت مش��ترک مدیران کل و معاونین بنیاد مسکن استان،
راهوشهرس��ازی شهرستان الرستان و مدیران بنیاد مسکن شهرستانهای
اوز ،گراش و الر در مورد طرح اقدام ملی مس��کن گفت :اجرای این طرح
یک ش��اخص کیفی معتبر و قابل توجه در حوزه مس��کن شهری بر جای
میگذارد و به ثبت میرساند.
مهندس زمانی با برش��مردن مزایای اجرای ط��رح اقدام ملی و حمایت
دولت از این طرح گفت :شهرستانهای الرستان ،اوز ،گراش ،خنج و دیگر
ش��هرهای جنوب اس��تان فارس با اس��تقبال کم نظیر از این طرح رکورد
کمسابقهای را در سطح کشور به ثبت رساندند .وی با اشاره به آورده نسبت ًا
مناس��ب متقاضیان مسکن ملی در شهرستانهای جنوبی استان افزود :ش��اخص آورده متقاضیان در این شهرستانها و مدیریت مناسب طرح در
کل کشور کم نظیر است و این موضوع نوید بخش اجرای بهینه طرح مسکن ملی در این شهرستانها در ترازی باالتر از متوسط کشوری است.

اندرز ،پناهگاه کسی است که آن را نگهداری نماید -حضرت علی(ع)
72

مدیرکل بنیاد مسکن استان با ابراز امیدواری نسبت به کاهش نرخ تسهیالت طرح اقدام ملی مسکن از  ۱۸به  ۱۲درصد گفت :حذف واسطههای
مصالح ساختمانی و خرید مستقیم از تولیدکننده به انبوهساز از اقدامهای مطلوب دولت در طرح اقدام ملی مسکن است.
سپس حسین شبانی -مدیرکل راهوشهرسازی شهرستان الرستان بر لزوم تعامل و هم افزایی بین دستگاهی برای پیشبرد طرح اقدام ملی تأکید
کرد و گفت :طرح اقدام ملی مس��کن در فرآیندهای نام نویس��ی از متقاضیان ،تامین ،نقش��ه برداری و حتی تسطیح و آمادهسازی زمین و پایش و
شناسایی متقاضیان واقعی به خوبی پیش رفته است.
حس��ین ش��بانی با بیان اینکه متقاضیان باید تا آخرین مهلت واریز وجه آورده خود را واریز نمایند تصریح کرد :مراحل اجرای طرح اقدام ملی
مس��کن تاکنون به ش��کل مطلوب پیش رفته و برای تسریع و شتاب بخش��ی در مراحل بعدی نیازمند حمایت بیش از پیش همه نهادها از جمله
دس��تگاههای خدماترسان میباش��د .وی افزود :ادارهکل راهوشهرس��ازی بهدلیل ضرورت و انجام تعهدهای خود همواره با تمامی توان در حال
انجام فرآیند کار در زمینه تأمین زمین بوده است و با توجه به مراجعات و درخواستهای مردمی و نیاز مسکن همچنان آمادگی الزم برای تأمین
زمین و فراخوان مجدد را خواهد داشت.
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روستای موسویه و قابلیتهای توسعه روستایی
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی مسایل و مشکالت روستای
موس��ویه از بخش کردیان شهرستان جهرم با حضور مهندس کارگرفرد-
مدیر بنیاد مسکن شهرستان جهرم و مسئولین شورا و دهیار روستا در بنیاد
مسکن این شهرستان برگزار شد.
در این نشس��ت مس��ئوالن شورا و دهیار مس��ایل مرتبط با فعالیتهای
بنیاد مس��کن از قبیل واگذاری زمین ،بهس��ازی معابر و تسهیالت مسکن
محرومین را مطرح کردند.
سپس مهندس صمد کارگرفرد بر لزوم بررسی و رفع مشکالت روستای
موس��ویه تأکید کرد و گفت :بخش کردیان از جمله مناطق اولویت دار در
بنیاد مس��کن برای محرومیتزدایی و توس��عه است.وی ساخت مس��کن مددجویان و محرومان در شهرستان جهرم را یکی از دستاوردهای مهم
برشمرد و افزود :بخش قابلتوجهی از مسکن مددجویان در این شهرستان در مناطقی ساخته میشود که جلوه کامل محرومیتزدایی است.
مدیر بنیاد مس��کن شهرستان جهرم به توس��عه و اجرای طرحهای محرومیتزدایی در روستای موسویه اشاره کرد و گفت :بنیاد مسکن در این
روستا طرحهای زیربنایی را در دست اجرا دارد و از قابلیتهای فرهنگی و اجتماعی این روستا برای توسعه دوچندان آن استفاده خواهد کرد.

همکاری بانکها و بنیاد مس��کن در شهرس��تان خنج برای روانس��ازی اعطای تس��هیالت توس��عه و
محرومیتزدایی

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کارشناس��ی و هماهنگی مدیر بنیاد مس��كن
شهرس��تان خنج با رؤس��ای بانكهای تجارت ،صادرات ،س��په و مسكن شهرستان
خنج در مورد جذب تسهیالت بهسازی مسكن روستایی ،مسكن محرومین و حوادث
برگزار شد.
در ابتدا مهندس عبدالهی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان خنج بر لزوم هم افزایی
و تعامل بین دستگاهی برای توسعه و محرومیتزدایی در این شهرستان تأکید کرد.
مهن��دس احم��د عبدالهی نیز با یادآوری نقش بانکها در توس��عه گفت :اقتصاد ما
متکی بر ظرفیتها و توانمندیهای داخلی است و عملیاتی شدن آن ضمن به ارمغان
آوردن رف��اه عمومی و رفع مش��کالت معیش��تی مردم ،باعث جلوگیری از خس��ارت
آفرینی بر پیکره توس��عه نیز میشود .اعمال سیاستهای حمایتی از سوی بانکها و
زدودن مقررات و بخشنامههای غیرضروری میتواند گامی مؤثر در توسعه روستایی و
محرومیتزدایی باشد .وی از جمله موانع در جهش تولید را مشکل ساختاری دانست که ریشه در مقررات دست و پاگیر دارد.

هیچ پشتیبانی نیکوتر از مشورت نیست -حضرت محمد(ص)
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ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهندس عبدالهی با قدردانی از تعامل بین دستگاهی و مشارکت بانکها در اعطای تسهیالت عملكرد بانك مسكن را در این شهرستان خیلی
خوب ارزیابی کرد و خواستار توجه بیش از پیش سایر بانکها شد.
سپس رؤسای بانكهای تجارت ،صادرات ،سپه و مسكن شهرستان خنج نیز با قدردانی از همکاری بنیاد مسکن این شهرستان اظهار داشتند:
مجموعهای از عوامل و فرایندهای اساس��ی در مقوله جهش تولید تأثیرگذار اس��ت و فعالس��ازی بانکها و واحدهای تولیدی در اولویت بوده که
نسبت به تولید ،اهتمام ویژهای میطلبد.

گامهای تازه برای جابجایی روستای کوه سفید
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،کار نقش��ه برداری ومی��خ کوبی پهنه جدید
ش��هرک کوه س��فید از توابع بخش جنت شهرستان داراب برای جابجایی
روس��تای کوه س��فید با حضور مهندس محمدرضا حسنزاده -سرپرست
بنیاد مسکن شهرستان داراب ،دهیار این روستا و اعضای شورای اسالمی
روستای کوه سفید آغاز شد.
در ابتدا مهندس حسنزاده بر لزوم شتاب بخشی برای جابجایی روستای
کوه سفید تأکید کرد و گفت :برداشت بی رویه از سفرههای آب زیرزمینی
و ت��داوم خشکس��الی در این منطقه زندگی مردم را با چالش فرونشس��ت
زمین مواجه کرده و جابجایی روستا را انکارناپذیر و حتمی کرده است.وی
خاطر نشان کرد :دراغلب مناطق روستای کوه سفید شاهد ترک خوردگی
واحده��ای مس��کونی و پدیده فرونشس��ت هس��تیم که در نشس��تهای
مقدماتی برای ساماندهی این موضوع تصمیمگیری قطعی برای جابجایی
روستای یاد شده گرفته شده است.
مهندس حس��نزاده نقش��هبرداری ومیخ کوبی پهنه جدید شهرک کوه س��فید را اقدامی برای جابجایی این روستا دانست و افزود :قطع ًا شهرک
جدید دارای قابلیتهای مناسب ،دسترسی آسان و امکانات و زیر ساختهایی برای رفاه و آسایش مردم است.

واگذاری  80قطعه زمین به متقاضیان در روستای قالینی

ب��ه گزارش روابط عمومی ،کار میخ کوبی و واگذاری  ۸۰قطعه زمین به
متقاضیان برای ساختوس��از مسکن روستایی با حضور جوکار -سرپرست
بنیاد مس��کن شهرستان خفر ،دهیار و اعضای ش��ورای اسالمی روستای
قالینی در این شهرستان انجام شد.
در این مراس��م خس��رو جوکار با بیان اینکه واگذاری زمین به متقاضیان
مس��کن روس��تایی از جمله کارکردهای اصلی بنیاد مس��کن است گفت:
در بس��یاری از مناطق روس��تایی زوجهای جوان یا افرادی برای مهاجرت
معکوس نیاز به مسکن روستایی دارند و بنیاد مسکن با واگذاری زمین در
این مناطق برای روس��تاییان انگیزههای بیش��تری در جهت ماندگاری در
این مناطق ایجاد میکن��د .وی با بیان اینکه واگذاری  80قطعه زمین در
روستای قالینی این شهرستان نیز در همین زمینه است افزود :بنیاد مسکن
با واگذاری زمین ،زمینه را برای مهاجرت به روستاها فراهم میکند.
سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرس��تان خفر گفت :بنیاد مسکن در روستاهایی که ظرفیت بیشتری برای توسعه روستایی داشته باشند محدودههای
قابل افزایش آنها را شناسایی و زمینه تصویب آن در شورای برنامه ریزی و توسعه را فراهم میکند.

هیچ پرستشی همانند اندیشیدن نیست -حضرت محمد(ص)
74

دولت و بنیاد مسکن در مناطق روستایی میتوان به رفع محرومیتها از بسیاری از مناطق کم برخوردار امیدوار بود.

رحیم عزیزی افزود :روس��تاییان در شهرس��تان ارس��نجان شایس��ته بهترین خدمات میباشند و باید با هم افزایی همه دس��تگاهها و استفاده از
قابلیتها و ظرفیتهای قانونی برای رفع مش��کالت مردم اقدام کرد .وی همچنین به برخی از قابلیتهای توس��عه روستایی در این شهرستان از
جمله گردش��گری روستایی اشاره کرد و گفت :بسیاری از روس��تاهای شهرستان ارسنجان دارای استعدادهای نو و بی بدیل در زمینه گردشگری
است که باید این استعدادها شکوفا شوند.
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ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،در این دیدار مهندس زمانی با برش��مردن
مزای��ای طرح مس��کن اقدام ملی گفت :از جمل��ه مزیتهای مهم در این
طرح تعریف اهدافی متعارف و دس��ت یافتنی برای آن است ،مسکن ملی
طرحی بلندپروازانه و دس��ت نیافتنی نیس��ت و به نظر میرسد اهداف آن
در یکی دو س��ال آتی به س��رانجام برس��د .وی با معیار قرار دادن کمبود
اعتبارهای عمرانی ،محروم واقع ش��دن و همچنین نداش��تن بودجه کافی
برای دهیاریهای شهرس��تان در گذش��ته ،در مورد افزایش اعتبارها و باال
بردن سهمیه س��اخت مسکن محرومین در این شهرس��تان ،در تقسیم و
تخصیص اعتبارها و سهمیههای آتی قول مساعدت و همکاری داد.
مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان در ادامه بر لزوم برنامهریزی برای ساخت
مس��کن ملی در همه شهرس��تانها و مناطق مستعد اس��تان تأکید کرد و
افزود :طرح اقدام ملی مس��کن در فضای تولید مس��کن حرکت رو به جلویی اس��ت و میتوان با برنامهریزی روی این طرح همه قشرها با سطوح
درآمدی مختلف را صاحب سرپناه و خانه مناسب کرد.
س��پس رحیم عزیزی -فرماندار شهرستان ارس�نجان با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن گفت :با تداوم فعالیتهای

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با فرماندار شهرستان ارسنجان

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با فرماندار شهرستان بختگان

به گزارش روابط عمومی ،مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
با بیان اینکه روس��تاییان شایستگی دریافت بهترین خدمات را دارند گفت:
از جمله این خدمات ایجاد ش��رایط مناس��ب برای بهرهمندی روس��تاها از
خانههای ایمن و مقاوم است ،همه خانههای خشتی و گلی در این مناطق
باید بتوانند با بهرهمندی از تسهیالت ارزان قیمت مقاومسازی شوند.
مهندس زمانی در دیدار با مجید غالمپور -فرماندار شهرستان بختگان،
برخی از آسیبهای ناش��ی از مسکن غیرمقاوم روستایی را گوشزد کرد و
افزود :آیین نامههای مهندس��ی و کارشناسی استفاده از مصالح غیر مقاوم
در ساخت خانههای روستایی را علی رغم تمایل برخی از روستاییان بسیار
محدود کرده اس��ت .این در ش��رایطی اس��ت که امکان ساخت بنا با اسکلت فوالدی یا بتنی برای بسیاری از افراد وجود ندارد .وی ادامه داد :بنیاد
مس��کن با اعطای تس��هیالت مقاومسازی و وامهای بالعوض این شرایط را برای روستاییان به وجود آورده است که مقاومت بناها و ساختمانها
تقویت گردد ،استفاده عمومی از تسهیالت در ساخت این گونه ابنیه مقدور شده است و باید روستاییان هم از آن استقبال کنند.
سپس فرماندار در سخنانی بر لزوم استفاده از ظرفیتهای قانونی برای توسعه روستایی و محرومیتزدایی در مناطق روستایی تأکید کرد و گفت:
شهرس��تان بختگان دارای اس��تعدادهای کم نظیر در توسعه گردش��گری روستایی و ساخت مسکن ملی و نیز برای مددجویان و قشرهای نیازمند
است که این موضوع فرصتی برای تداوم خدمتگزاری توسط بنیاد مسکن در این شهرستان است.
در پایان بخش��داران بخش مرکزی و حنا ،رئیس ش��ورای شهر ،رئیس دفتر نماینده شهرستان و تعدادی از دهیاران و شوراها به بررسی مسائل
و مشکالت مسکن روستایی و شهری پرداختند.
از دیگر موضوعهای اصلی مطرح ش��ده در این نشس��ت بررسی مشکالت تأمین زمین برای محرومین و جوانان در شهر آباده طشک و بررسی
وضعیت طرحهای هادی روستاهای شهرستان بختگان بود.
همچنین مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان فارس به همراه معاون عمران روستایی بنیاد مسکن از روس��تای خواجه جمالی و کوشکک شهرستان
بختگان بازدید کردند.

مسلمان در صورتی مسلمان واقعی میباشد که پاکدامن باشد -حضرت علی(ع)
75

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قزوین
بررس��ی شیوه عملکرد بانکها در پرداخت تسهیالت بهس��ازی مسکن روستایی در نشست شورای
بانکهای استان
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای بانکهای استان با حضور
هدای��تا ...جمالیپور -اس��تاندار و قب��ادی -معاون اقتصادی اس��تاندار،
مهن��دس گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و مدیران امور ش��عب
بانکهای عامل استان برگزار شد و عملکرد بانکها در پرداخت تسهیالت
بانکی بهسازی مسکن روستایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ابت��دا در این نشس��ت جمالیپور در س��خنانی گف��ت :مدیریت در حوزه
اقتصادی با این شرایط سخت و دشوار در واقع نوعی ایثار و گذشت است
و نباید کاری کرد تا با یک سهلانگاری تمامی تالشهای صورت گرفته
نادیده گرفته ش��ود .وی افزود :بانکه��ای موفقی که بتوانند خدمات خود
را به ش��کل مطلوب و س��ادهای در اختیار مردم بگذارند باید مورد تشویق
ق��رار گیرند و اگر مدیر بانکی هم بر خالف وظیفه و تعهد خود عمل کرد
الزم است با او برخورد شود.

اس�تاندار تأکید کرد :باید برای ایجاد بس�تر مناس�ب و تس�هیل در ارائه خدمات بانکی به روس�تاییان در مورد ساخت
واحدهای مس�کونی روستایی و ارائه تس�هیالت بانکی مصوب دولت کمیته مشترکی با حضور نمایندگان تمامی بانکهای
عامل ،مدیران و کارشناس�ان بنیاد مس�کن استان تشکیل گردد تا نسبت به بررسی این روند و رفع موانع احتمالی اقدامی
مشترک و سریع انجام گردد.

سپس مهندس گونجی با ارائه عملکرد این نهاد در حوزه بهسازی مسکن روستایی و مسکن محرومین در مورد تسهیل گری بانکها در قبول
ضمانتهای زنجیرهای تأکید و خواستار بررسی بیشتر و سریع تر شد.

عباسپور :بنیاد مسکن استان در رفع محرومیت و تغییر چهره روستاها نقش اساسی داشته است

به گ��زارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس گونجی -مدی��رکل و مهندس
خانجانی��ان -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان و مهندس
مطبوعی -مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان بوئین زهرا با عباسپور -نماینده
مردم شهرس��تان بوئین زهرا در مجلس شورای اسالمی به منظور بررسی
روند امور عمرانی و اجرایی در مناطق روس��تایی این شهرس��تان دیدار و
گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس گونجی با اش��اره بهعملکرد بنیاد مس��کن در سالهای
گذشته در شهرستان بوئین زهرا و حجم اقدامهای عمرانی نظیر بازسازی
مناط��ق زلزل��ه زده شهرس��تانهای اوج و آبگرم گفت :در س��ال  99در
حوزههای مختلف عمرانی نظیر ساخت مسکن قشرهای محروم و اجرای
طرح بهس��ازی مسکن روستایی مطابق با سهمیههای مصوب ،تهیه و اجرای طرحهای هادی روستایی برنامههای متعددی را خواهیم داشت که
ساخت مجتمع  95واحدی مسکن اقدام ملی در بوئین زهرا یکی از پروژههای شاخص این نهاد در این شهرستان میباشد.
سپس عباسپور با اشاره به تأسیس نهادها و ادارههایی که با تدبیر و درایت امام راحل(ره) در ابتدای انقالب اسالمی آغاز به کار نمودند گفت :امام
راحل(ره) با تدبیر و دور اندیشی خود برای تحقق عدالت اجتماعی بهویژه در مناطق محروم و روستایی اقدام به تأسیس بنیاد مسکن نمود و این
نهاد در طول انقالب اسالمی در بهسازی محیط روستایی ،بهسازی مسکن روستایی و بازسازیهای مناطق آسیبدیده از حوادث و جنگ نقش
برجستهای را ایفا نموده است که بنیاد مسکن استان نیز در رفع محرومیت و تغییر چهره روستاها نقش اساسی داشته است که قابل قدردانی است.

کار اندک از خردمند پذیرفته میشود و پاداشش دو برابر است -امام موسی کاظم(ع)
76
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ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،در مراس��می که با حضور حجتاالس�لام
رمضان��ی -قائممقام نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس
گونج��ی -مدیرکل ،مهندس خدایاری -معاون پش��تیبانی و باباطاهری-
رئیس اداره حراس��ت بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از کارکنان در بنیاد
مس��کن استان برگزار ش��د ،از فعاالن امر نماز بنیاد مسکن استان با اهدا
لوح تقدیر و هدیه تجلیل بهعمل آمد.
در این مراسم حجتاالسالم رمضانی با اشاره به اهمیت نماز در آیات و
روایات قرآنی و دین مبین اسالم گفت :نشانه حکومت صالحین برگزاری
و اهتمام به امر مقدس نماز اس��ت و در بنیاد مس��کن س��عی ما بر این مهم بوده تا با کار فرهنگی و ترویج عملی فرهنگ نماز و اقامه نماز بخشی
از نظام باش��یم که این فریضه الهی را ارج نهاده و عمل نماییم .وی با س��پاس از تمامی دست اندر کاران این نهاد و ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن
استان ،مدیرکل ،معاونین و کارکنان در استمرار برگزاری اقدامهای ترویجی نماز و مشارکت در اقامه نمازهای یومیه ،قدردانی کرد و ره آورد این
حرکت گروهی را کسب رتبه فرهنگی برتر در بین دستگاههای اداری در  5سال گذشته عنوان کرد.
در ادامه مهندس گونجی با قدردانی از اقدامهای انجام ش��ده ،نماز را س��تون و رکن دین برشمرد و گفت :بنیاد مسکن استان با همت ،تالش و
اهتمام خاص همواره در بین دستگاههای اجرایی از جایگاه ویژه و برتری برخو.ردار بوده که امید است استمرار داشته باشد.
در پایان از فعاالن امر نماز در ادارهکل و شعبه شهرستان قزوین با اهدا لوح تقدیر و هدیه تجلیل بهعمل آمد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

تقدیر از فعاالن امر نماز

نشست رفع موانع و حل مشکالت در پرداخت تسهیالت بهسازی مسکن روستایی شهرستان تاکستان

به گزارش روابط عمومی ،به منظور بررس��ی روند پرداخت تس��هیالت
بانکی در اجرای طرح ویژه بهس��ازی مس��کن روس��تایی در شهرس��تان
تاکستان نشستی با حضور رحمانی -معاون فرماندار شهرستان تاکستان و
بخش��داران بخشهای مرکزی ،ضیاآباد ،اسفرورین و خرمدشت ،مهندس
علینقی طاهرخانی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان تاکس��تان و رؤسای
بانکهای عامل سپه ،ملی ،ملت ،صادرات ،مسکن و رفاه برگزار شد.
در ابتدا مهندس طاهرخانی با اش��اره به س��همیه این شهرستان در طرح ویژه بهسازی در سال  99گفت :تعداد  400واحد مسکونی روستایی در
مناطق روس��تایی با اس��تفاده از این تسهیالت ساخته خواهد شد که امید اس��ت با همکاری مطلوب بانکهای عامل در تحقق این سهمیه موفق
باشیم .وی بر قبول ضمانتهای زنجیرهای در ارائه تسهیالت تأکید کرد.
س��پس رحمانی با اش��اره به اهمیت روند مقاومس��ازی در مناطق روستایی با تأکید بر تس��هیلگری و ارائه خدمات سریع به روستاییان خواستار
همکاری بیشتر بانکهای عامل در این مورد شد.
در ادامه مدیران بانکهای عامل و بخشداران به طرح نظرهای خود پرداختند.

نعمت الهی :بنیاد مسکن نهادی مردمی و در زمینه رفع محرومیت است

به گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان با حجتاالسالموالمس��لمین نعمت الهی -مدیرکل دفتر رسیدگی
به شکایات مردمی استانداری دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار مهندس گونجی با اش��اره به س��همیه تع��داد  2000واحد
مسکونی در طرح اقدام ملی که بنیاد مسکن استان در سطح استان آن را
اج��را میکند گفت :پس از واگذاری زمینهای مورد توافق با دس��تگاهای
ذیربط برای متقاضیان واجد ش��رایط و اخذ آورده آنها عملیات اجرایی این
واحدها آغاز میشود.

کسی که به آنچه او را بس است قانع نشد هرگز به توانگری نمی رسد -امام موسی کاظم(ع)
77

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

سپس نهمت الهی نیز با اشاره به سابقه مطلوب بنیاد مسکن در رفع محرومیت از چهره روستاها گفت :همواره این نهاد در زمینه حل مشکالت
مردم و یادگار امام(ره) برای قشر محروم بوده و خواهد بود.

تقدیر از فعالیت و توفیقات علمی آبتین قاسمپور
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به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور آبتین قاس��مپور فرزند
همکار و نخبه علمی و دانش��جوی رش��ته پزشکی دانشگاه تهران از روند
رو به رش��د و توفیقات متعدد علمی داخلی و خارج از کش��ور وی با حضور
مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،حجتاالسالم رمضانی-
قائممقام نماینده ولیفقیه و مهندس قاسمپور -پدر آبتین قاسمپور قدردانی
بهعمل آمد.
در این مراس��م حجتاالسالم رمضانی با اش��اره به اهمیت کسب علم
در آیین مقدس اس�لام و تأکیدات فراوان ب��ر علم آموزی ضرورت تقدیر
و پاسداش��ت فعالیتها و جایگاه نخبگان علم��ی را یادآوری کرد و گفت:
مدتها ش��اهد توفیقات علمی آبتین قاس��مپور بودی��م و وظیفه داریم تا
نسبت به این توفیقات علمی مراتب قدردانی و تشویق خود را اعالم کنیم که امیدواریم این روند همچنان استمرار داشته باشد.
در ادامه مهندس گونجی در سخنانی زمینههای توفیقات وی را نتیجه تالش و حمایت خانواده اش برشمرد و این مهم را مایه مباهات تمامی
خانواده بنیاد مسکن دانست.
گفتنی است که آبتین قاسمپور در طول دوره تحصیالت خود تاکنون دارای دهها رتبه علمی در جشنواره ها ،سمینارها و مسابقات علمی مختلف
میباش��د که میتوان به عضویت در بنیاد نخبگان ایران ،مدرس س��تاد فن آوری نانو کش��ور ،پژوهش��گر برتر کشور در سال  ،94مدرس فلسفه
پزشکی دانشگاه تهران از سال  98و برنده مدال طالی المپیاد سلولهای بنیادی از سال  96تاکنون بوده است.
در پایان با اهدای لوح تقدیر و هدیه از وی تجلیل بهعمل آمد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قم
بررسی روند اجرایی طرح مسکن محرومین با حضور شهرداران

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی ب��ا حضور مهندس ملکی -مدیرکل
دفتر ش��هری و شوراهای استانداری ،مهندس بلدی -مدیرکل و مهندس
مالاس��ماعیلی -معاون بازسازی و مسکن روس��تایی بنیاد مسکن استان،
رؤس��ای شورای اسالمی و شهرداران شهرهای جعفریه ،دستجرد ،کهک،
سلفچگان و قنوات در دفتر معاون عمرانی استانداری تشکیل شد.
در ابتدا مهندس بلدی گزارش��ی از روند اجرایی طرح مسکن محرومین
و همچنین برنامههای در دس��ت اقدام بنیاد مس��کن را ارائه نمود و گفت:
براس��اس تفاهمنامه س��ه جانبه فیمابین س��ازمان برنامه و بودجه کشور،
اس��تانداری و بنیاد مسکن ،مبلغ  300میلیون ریال کمک بالعوض توسط
س��ازمان برنام��ه و بودجه و مبلغ  500میلیون ریال تس��هیالت مس��کن
روستایی با نرخ  5درصد و بازپرداخت  12ساله از طریق بنیادمسکن به متقاضیان این طرح پرداخت میگردد.
سپس مهندس ملکی با اشاره به این که هدف از اجرای این طرح ،خانه دار کردن قشرهای محروم میباشد خواستار همکاری همه مسئولین با
بنیاد مس��کن در این زمینه ش��د .وی ابراز امیدواری کرد که با تدابیر اندیشیده شده در سطح روستاها و شهرهای کوچک مشکالت موجود مرتفع
شده و با همکاری شهرداران و شوراهای اسالمی این مهم هر چه سریعتر به نتیجه مورد نظر منتهی شود.
در پایان این نشست تسهیالت مناسبی برای تسریع در کار صدور پروانه متقاضیان اتخاذ گردید.

پاکدامنی ،زینت تهیدستی است -حضرت علی(ع)
78

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت س��تاد پیش��گیری ،هماهنگی و فرماندهی
عملیات پاس��خ به بحران اس��تان با حضور دکتر سرمس��ت -اس��تاندار ،مهندس
بلدی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان و س��ایر مدیران دستگاههای اجرایی استان
بهصورت ویدئو کنفرانس در استانداری برگزار شد.
در این نشست آخرین وضعیت اقدامها برای پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا
و سایر مسائل مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان

برگزاری نشست هماهنگی ساخت تعداد  1000واحد مسکن محرومین
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی طرح تأمین تعداد 1000
واحد مس��كن محرومین در روستاها و شهرهای کوچک با حضور مهندس
بلدی -مدیرکل و مالاس��ماعیلی -معاون بازسازی و مسکن روستایی در
بنیاد مسکن استان و سرپرستان دفاتر نمایندگی بخشهای استان در بنیاد
مسکن استان تشکیل شد.
در ابتدا مهندس بلدی با بیان اینکه تأمین مسکن برای محرومان جامعه
یک��ی از فعالیتهای اصلی و اولویتهای بنیاد مس��کن میباش��د گفت:
اولویت در طرح مس��کن محرومین با خانوارهای جامعه هدف ،مشمولین
کمدرآمد و آس��یبپذیر س��اکن در ش��هرهای کوچک و روستاهای دارای
ظرفیت اس��تقرار دائم جمعیت ش��امل خانوارهای دارای واحد مس��کونی
غیرمقاوم و در معرض خطر ،خانوارهای محروم فاقد مسکن مناسب و همچنین خانوارهای محروم تحت پوشش نهادهای حمایتی میباشند.
در ادامه هر یک از سرپرستان بخشها گزارشی از روند پیشرفت طرح مسکن محرومین را ارائه نمودند.

دیدار با حجتاالسالم طباطبایی نژاد در سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور

به گ��زارش روابط عمومی ،حجتاالس�لام میرعمادی -مس��ئول دفتر
نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان ،مهن��دس بلدی -مدیرکل و
معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان ،متفکریان -سرپرست اداره حراست و
سعادتی -رئیس جهادکشاورزی شهرستان قم با حجتاالسالم طباطبایی
نژاد -مس��ئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در س��ازمان جن��گل ها ،مراتع و
آبخیزداری کشور دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس بلدی با بیان اینکه همکاری بنیاد مسکن استان و منابع
طبیعی بس��یار مطلوب بوده و منش��ا ارائه خدمات به روستاییان شده است
خواستار ادامه این روند برای پیشبرد اهداف هر دو سازمان شد.
در ادامه حجتاالسالم میرعمادی به تأکید مقام معظم رهبری در بحث
حفاظت از منابع طبیعی اش��اره کرد و گفت :مجموعه منابع طبیعی در این زمینه مس��ئولیت سنگینی برعهده دارند و باید با قاطعیت در این زمینه
تالش کنند.
س��پس حجتاالسالموالمس��لمین طباطبایی نژاد از مسئولین خواست در حفظ و حراس��ت از منابع طبیعی اهتمام جدی داشته باشند و از تغییر
کاربری زمینهای زراعی به مسکونی و تجاری جلوگیری کنند.
وی با ابراز رضایت از فعالیتهای بنیاد مسکن در خدمترسانی به محرومین استان در زمینههای مختلف از تعامل مدیرکل و مجموعه کارکنان
بنیاد مسکن استان با منابع طبیعی قدردانی کرد.

هر که در دلش دین پاک و الهی وارد شد او را از غیر خدا باز میدارد -امام جعفر صادق(ع)
79

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بررسی توسعه روستاهای خوش آب و هوا و نزدیک شهر
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��تی ب��ا حضور دکتر بهش��تی -معاون
عمرانی استانداری ،مهندس رحمان نیای -مدیرکل دفتر فنی استانداری،
مهندس بلدی -مدیرکل و معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن استان،
مدیران دس��تگاههای اجرایی ،مشاور و س��ایر کارشناسان در مورد توسعه
روستاهای خوش آب و هوا و دارای قابلیت گردشگری و نزدیک شهر ،در
استانداری تشکیل شد.
در ابتدا مهندس بلدی گزارش��ی در مورد وضعیت روستاهای استان ارائه
نمود و گفت :آب و هوای شهر قم گرم و خشک است و مردم تمایل دارند
در روس��تاهای خوش آب و هوای اطراف قم و همچنین با توجه به گرانی
زمین در شهر و امکان سکونت در روستاهای نزدیک شهر زمینی را برای
ساخت مسکن تهیه نمایند .وی افزود :اگر ما بتوانیم زمین مناسب تهیه و در اختیار متقاضیان قرار دهیم این موضوعها باعث جلوگیری از دست
اندازی افراد س��ودجو به اراضی منابع طبیعی و بنیاد مس��کن میش��ود و از طرفی باعث ایجاد اشتغال پایدار در روستاها و روند مهاجرت معکوس
خواهد شد.
در ادامه دکتر بهشتی گفت :توسعه روستاها با توانمندسازی مردم ساکن روستاها محقق میشود و بایستی با اکتشاف ،شناسایی ،سازماندهی و
بسیج منابع یاد شده ،حداکثر استفاده از قابلیتهای موجود در روستا بهعمل آید .وی با اشاره به فعالیتهای مثبت بنیاد مسکن و حمایت از طرح
پیشنهادی خواستارهمکاری دستگاههای مرتبط در این زمینه شد.

نشست شورای پایگاه بسیج امام مهدی(عج) بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،نشست شورای پایگاه بسیج امام مهدی (عج)
ب��ا حضور حجتاالس�لام میرعمادی -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن
اس��تان ،متفکریان -فرمانده پایگاه بس��یج امام مهدی (عج) ،یزدان پناه-
معاون پشتیبانی و اعضای شورای پایگاه بسیج بنیاد مسکن برگزار شد.
در ابتدا حجتاالس�لام میرعمادی با اش��اره به اینکه نام بسیج زیبنده
ن کریم
مردان راس��تقامت و انقالبی اس��ت گفت :خداوند متعال در قرآ 
دس��تور میدهد ه��ر چه میتوانی��د از ظرفیتها برای پیش��رفت و تعالی
اس��تفاده کنید که یکی از این ظرفیتها بسیج اس��ت و تا زمانیکه تفکر
بس��یجی در کشور وجود دارد دش��منان هرگز به این کش��ور آسیب وارد
نخواهند کرد .وی با ذکر این مطلب که بسیج همواره گرهگشای کار مردم
بوده و در هر برنامهای به مشکل برخورد میکنیم بسیج حالل مشکالت است ،افزود :بسیج در برابر توطئههای دشمنان ایستادگی کرده و دشمن
را در جنگهای نظامی ،علمی ،اجتماعی و امنیتی به عقب رانده است.
در پایان احکام اعضاء شورا توسط حجتاالسالم میرعمادی به آنها اهداء گردید.

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سالح ویژه اعضاء شورای پایگاه بسیج بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،یک دوره کالس آموزش��ی آش��نایی با (سالح کالشینکف) با حضور فرمانده پایگاه و اعضاء شورای بسیج پایگاه امام
مهدی (عج) بنیاد مسکن استان با حضور اسدی -مربی نظامی برگزار شد.
متفکریان -فرمانده پایگاه بسیج امام مهدی (عج) بنیاد مسکن استان هدف از برگزاری این دوره آموزشی را افزایش توان رزمی ،تقویت روحیه
شجاعت ،ایثارگری ،فداکاری و آمادگی همه جانبه برای مقابله با تهدیدات احتمالی بیان نمود.
در این دوره آموزش��ی بس��یجیان آموزشهای الزم از قبیل آش��نایی با قطعات ،باز و بس��ت ،طریقه صحیح هدفگیری و مهارت تیراندازی با
سالحهای کالشینکف را فرا گرفتند.

همانا کسی که نماز را تباه نماید سپس به درستی احکام دیگر را تباه تر مینماید -امام علی(ع)
80

به گزارش روابط عمومی ،س��رگرد جعفری��ان -فرمانده نیروی انتظامی
شهرس��تان قم با ارس��ال لوح س��پاس ,از همکاری و مس��اعدت مهندس
بلدی -مدیرکل و متفکریان -رئیس اداره حراس��ت بنیاد مسکن استان با
مجموعه نیروی انتظامی استان قدردانی نمودند.
گفتنی اس��ت در این مراسم لوح سپاس توسط حجتاالسالم طباطبایی
به نمایندگی از نیروی انتظامی شهرستان قم و حجتاالسالم میرعمادی-
نماینده ولیفقیه استان اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حض��ور مهندس بلدی -مدیرکل
و صمدی -جانش��ین معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن استان ،دکتر
زرگر -مش��اور طرح و سایر کارشناس��ان در مورد الحاق و واگذاری زمین
در روس��تاهای خوش آب و هوا و نزدیک ش��هر اس��تان در بنیاد مس��کن
تشکیل شد.
در ابت��دا مهندس بلدی گفت :اگر بنیاد مس��کن در این روس��تاها زمین
تملک و با س��اخت آن به متقاضیان واگذار نماید میتواند سرریز جمعیت
شهر قم را به این روستاها هدایت و از ساختوسازهای غیرقانونی و تجاوز
به حریم منابع طبیعی و کشاورزی جلوگیری نماید.
در ادام��ه دکت��ر زرگر با برش��مردن اه��داف تهیه ،اج��را و بازنگری در
طرحهای هادی روستایی گفت :این اهداف شامل ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی ،تأمین
عادالنه امکانات از طریق ایجاد تسهیالت اجتماعی ،تولیدی و رفاهی ،هدایت وضعیت فیزیکی روستا و ایجاد تسهیالت الزم برای بهبود مسکن
روستاییان و خدمات محیط زیستی و عمومی است.
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بررسی توسعه الحاق زمین در روستاهای خوش آب و هوا و نزدیک به شهر

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اهداء لوح سپاس به مدیرکل و رئیس حراست بنیاد مسکن استان

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كردستان
دیدار با رئیس کل دادگستری

به گزارش روابط عمومی ،مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
حجتاالسالم فرهادی -قائممقام دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن
و گلمرادی -رییس حراس��ت با حجتاالسالموالمسلمین حسینی -رئیس
کل دادگستری استان دیدار کردند.
در ابتدا مهندس قادری با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مس��کن در
استان گفت :بیشتر فعالیتهای بنیاد مسکن معطوف به محرومین میباشد.
در ادامه حجتاالسالموالمسلمین حسینی با ابراز خرسندی از

خدمات بنیاد مسکن در روستاها خواستار همکاری بیشتر فی
مابین ش�د و گفت :م�ا در زمینه تهاتر زمین با بنیاد مس�کن،
بسیار خواهان بوده و مقدمات انجام این همکاری را فراهم خواهیم آورد.

نیکی و احسان ،زکات نعمتهاست -امام جعفر صادق(ع)
81

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اجرایی نمودن تفاهمنامه مشترک بین اداره میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس کریمی -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان و کارشناسان ادارهکل میراث فرهنگی،
گردش��گری و صنایع دس��تی استان به منظور هماهنگی برای اجرایی نمودن تفاهمنامه همکاری مشترک بین اداره میراث فرهنگی و گردشگری
و بنیاد مسکن در مورد طرح توسعه پایدار منظومه روستایی خاوومیرآباد برگزار شد.
در ابتدا مهندس کریمی با ارائه توضیحهایی گفت 7 :استان در سطح کشور بهعنوان پایلوت در طرح توسعه پایدار منظومههای روستایی انتخاب
شدهاند که دراستان کردستان بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان یکی از آنهاست.وی افزود :در روستاهای استان کردستان ظرفیتهای تبدیل
شدن به مقصد گردشگری بسیار بوده و بر این اساس ،مطالعاتی را در قالب طرحهای هادی و منظومههای روستایی انجام دادهایم و از یک تیم
 4نفره در شهرستان مریوان بهعنوان تسهیل گر جهت مشاوره ،دعوت به همکاری نموده ایم.
در ادامه تعهدها و اهداف مشترک بین دو سازمان قرائت شد و دو طرف نظرها و پیشنهادهای خود را بیان نمودند.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان در ادامه خواستار تسریع و تسهیل در روند اعطای مجوز به اقامتگاههای بومگردی استان شد.
س��پس مکاری -رییس گروه توس��عه گردشگری استان گفت :بنیاد مسکن در روس��تاها فعالیتهای چشمگیری انجام داده که عالوه بر توسعه
روستاها و حمایت از بوم گردی ،موجب دلگرمی روستاییان به محل زندگیشان شده است.
همچنین نظری -کارشناس صنایع دستی گفت :با توجه به اهمیت توسعه روستاهای استان ،به متقاضیان ساخت اقامتگاه بوم گردی تسهیالت
قابلتوجهی با بهره بانکی کم ،پرداخت میشود.
نظری افزود :برای هماهنگی بیشتر و بهتر ،ابتدا دهیار روستا باید لیستی از متقاضیان طرح را ارائه دهد تا متقاضیان را راهنمایی و توجیه نموده
و روند انجام کارها سریع تر شود.
در پایان پس از بحث و بررسی و تبادلنظر ،تصمیمهایی به منظور اجرایی شدن مفاد تفاهمنامه مابین دو سازمان ،گرفته شد.

دیدار مدیران کل بنیاد مسکن و میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان

به گ��زارش رواب��ط عمومی ،مهندس ق��ادری -مدی��رکل و معاون
عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان با گویلیان -مدیرکل و معاون
فرهنگی میراث فرهنگی ،گردش��گری و صنایع دس��تی اس��تان دیدار
کردن��د و در این دی��دار بر افزایش همکاریهای ف��ی مابین در زمینه
توس��عه روستاهای استان و رفع مشکالت اجرای طرح توسعه منظومه
خاوومیرآباد تأکید شد.
در ابتدا یعقوب گویلیان با اشاره به اینکه در گردشگری باید واقعیتها
را به مردم نش��ان داد ،گفت :زندگی روزانه و عادی مردم در روس��تاها
جذابیته��ای خاص خود را دارد ک��ه میتواند با برنامهریزی صحیح و
توس��عه زیرس��اختها گردش��گران داخلی و خارجی را به این مناطق جذب کند .وی با تأکید بر توسعه پایدار روس��تاهای استان افزود :کردستان
میتواند بهعنوان برند فرهنگ و اصالت در سطح کشور مطرح شود و دست یابی به این موضوع مهم و ارزشمند از روستاها سرچشمه میگیرد.

مدی�رکل میراث فرهنگی اس�تان گفت :بنیاد مس�کن در روس�تاها خدم�ات ارزندهای انجام داده که عالوه بر توس�عه
روستاها و حمایت همه جانبه از بوم گردی ،موجب بازگشت روستاییان از شهرها به روستاها شده است.

س��پس مهندس قادری با معرفی طرح منظومه روس��تایی خاوومیرآباد و تفاهمنامه فی مابین بنیاد مس��کن و س��ازمان میراث فرهنگی گفت:
ظرفیتهای بس��یاری برای همکاری وجود دارد و این ارتباط میتواند در جذب گردش��گر و معرفی هرچه بهتر جاذبههای استان و رفع محرومیت
از روستاها مؤثر باشد.
در پایان پس از بحث و بررس��ی در رابطه با ش��یوه توس��عه همکاری ها ،بر برگزاری نشس��تهای تخصصی تر به منظور اجرایی ش��دن مفاد
تفاهمنامه مابین دو سازمان ،تأکید گردید.

هر که نیتش خوب باشد روزیش فراوان میشود -امام موسی کاظم(ع)
82
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت شورای اقامه نماز با حضور مهندس
قادری -مدیرکل ،حجتاالس�لام فره��ادی -قائممقام دفت��ر نمایندگی
ولیفقیه و دیگر اعضا ،ش��ورای امر به معروف و نهی از منکر و ش��ورای
حجاب و عفاف بنیاد مسکن برگزار شد.
در ابتدا مهندس قادری با ارائه مطالبی درباره شیوههای دعوت به نماز و
فضیلت و برکتهای نماز اول وقت گفت :از برکتهای نماز اول وقت در
امان بودن از بالهای آسمانی و برطرف شدن گرفتاری و ناراحتی است.
س��پس حجتاالس�لام فرهادی درباره نماز و اهمیت آن ،گفت :اگر به
نماز اهمیت بدهیم بسیاری از مشکالت جامعه حل خواهد شد .وی افزود:
توجه به فریضه نماز تنها راه حل مش��کالت و کاهش آسیبهای اجتماعی
اس��ت ،برهمین اس��اس اگر بخواهیم جامعهای عاری از مش��کالت و ناهنجاری داشته باش��یم ،باید فرهنگ اقامه نماز را در جامعه بهویژه در بین
نسل جوان ترویج دهیم.
در ادامه ماموس��تا محمودی -امام جماعت بنیاد مس��کن استان با اشاره به آیههای  2و  3سوره مبارکه انفال گفت :مؤمنان تنها کسانی هستند
که چون یاد خدا به میان آید ،دلهایشان میترسد و چون آیات او برآنان خوانده شود بر ایمانشان میافزاید و بر پروردگار خود توکل میکنند ،آنان
کسانی هستند که نماز اول وقت را به پا میدارند و از آنچه به ایشان روزی دادهایم انفاق میکنند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست شورای اقامه نماز برگزار شد

نشست شورای طرح اقدام ملی

به گزارش روابط عمومی ،با حضور دکتر الماس��ی -فرماندار و روحانی-
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان کامیاران و نمایندگان ش��هرداری و نظام
مهندس��ی ،نشس��ت ش��ورای طرح اقدام ملی مس��کن این شهرستان در
فرمانداری برگزار شد.
در ابتدا دکتر الماسی با قدردانی از تالشها و پیگیریهای بنیاد مسکن
در زمینه طرح اقدام ملی مسکن تأکید کرد که باید مشکالت شیوه صدور
پروانه ساختمانی با رعایت موارد مندرج در تفاهمنامه برطرف شود.
در ادامه روحانی در مورد آمار ثبت نام کنندگان طرح اقدام ملی در شهرستان توضیحهایی را ارائه نمود و گفت :در طراحی و تهیه نقشه پالکها
باید متراژ پارکینگ و آسانسور نیز در نظر گرفته شود.

قدردانی از برندگان مسابقه

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،در مراس��می با حضور مهن��دس قادری-
مدیرکل و حجتاالس�لام فرهادی -قائممقام نماین��ده ولیفقیه در بنیاد
مسکن استان از برگزیدگان مسابقات اذان کارکنان و فرزندان ،کتابخوانی
زندگ��ی مهدوی و نقاش��ی فرزندان با موضوع نم��از و مهدویت ،قدردانی
بهعمل آمد.
گفتنی است مسابقه اذان در دو قسمت کارکنان و فرزندان برگزار شد که
بهدلیل شیوع ویروس کرونا مسابقه کتابخوانی زندگی مهدوی ،بهصورت
مجازی از کارکنان کل استان انجام شد ،همچنین مسابقه نقاشی فرزندان
با موضوع نماز و مهدویت نیز از فرزندان کارکنان کل استان برگزار شد.
در پای��ان از برن��دگان هر بخش با اهدای ل��وح و کارت هدیه ،قدردانی
بهعمل آمد.

از فاش نمودن راز و ریاست طلبی بپرهیز که این دو انسان را به نابودی فرا میخوانند -امام حسن عسکری(ع)
83

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كهگیلویه و بویراحمد
بررسی روند اجرای ساخت تعداد  3500واحد مسکن محرومین
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به گزارش روابط عمومی ،نشستی به منظور بررسی آخرین فعالیتهای
ص��ورت گرفت��ه در روند اجرای ساختوس��از تعداد  3500واحد مس��کن
محرومین سهمیه استان با حضور دکتر کالنتری -استاندار ،مدیرکل امور
روستایی استانداری ،دکتر جنتی -مدیرکل و مهندس اصالتزاده -معاون
بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان و مدیرانعامل بانکهای
هدف در استانداری برگزار شد.
در ابتدا دکتر جنتی با س��پاس از دستورهای مس��اعد و همکاری استاندار
و معاونین اس��تاندار ،فرمانداران و بخشداران شهرستانهای تابعه و مدیران
بانکهای عامل با بنیاد مسکن برای اجرایی نمودن مفاد ساختوساز تعداد
 3500واحد مسکن محرومین در استان تا پایان سال جاری ،خواستار همکاری بیشتر بانکهای عامل جهت پرداخت تسهیالت با بنیاد مسکن شد.
در ادامه پس از بحث و تبادلنظر ،کالنتری با ابراز رضایت از عملکرد بنیاد مس��کن اس��تان و همکاری مدیرانعامل بانکهای اس��تان با بنیاد
مس��کن در جذب و پرداخت تس��هیالت به متقاضیان این طرح گفت :روند اجرای طرح مس��کن محرومین توس��ط بنیاد مسکن استان با توجه به
برنامه زمانبندی شده مطلوب ارزیابی میگردد .وی همچنین ضمن تأکید بر مقاومسازی با رعایت موازین استاندارد در ساختوسازها در استان و
زلزلهخیز بودن اس��تان این رضایتمندی را مس��تلزم پیگیریها و تالش همه نهادهای مرتبط دانست و بر لزوم همکاری تمام دستگاههای استان
برای ساخت مسکن ایمن و استاندارد برای محرومین تأکید نمود.

بازید از روند اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان دنا بهویژه روستای خونگاه

به گزارش روابط عمومی ،دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس
صیادی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان دنا و سایر کارشناسان مرتبط ،دهیار و
شوراهای روستا و اصحاب رسانه از روند اجرای طرح هادی در روستاهای این
شهرستان بهویژه روستای خونگاه و ده برایی بازدید نمودند.
دکتر جنتی در این بازدید گفت :بیش��تر روس��تاهای اس��تان هر کدام در
بخش��ی قابلیت جذب گردش��گر را دارن��د و این نهاد نیز ب��ه نوبه خود با
تهیه و اجرای فعالیتهای عمرانی که بیش��تر در روستاها ،مناطق محروم
و دورافت��اده میباش��ند در تغییر چهره این روس��تاها به محیط ش��اداب و
بهداش��تی نقش ارزندهای را ایفا مینمایند .وی در بازدید از طرح هادی اجرا ش��ده در روس��تای خونگاه از توابع شهرستان دنا افزود :از آنجایی که
انتخاب روستاها بهعنوان روستاهای شاخص گردشگری براساس الگوهای استاندارد انجام میشود و روستای خونگاه نیز براساس مطالعات انجام
شده دارای ظرفیتهای بالقوه میباشد بهعنوان روستای شاخص گردشگری انتخاب شد.

نشست طرح توسعه پایدار

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور دکت��ر جنتی -مدیرکل و
مهندس امیدوار -معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان و مهندس
کاظمی -رئیس جهاد دانشگاهی استان ،با موضوع هم افزایی طرح توسعه
پایدار منظومه روستایی در استان برگزار شد.
در ابت��دا دکت��ر جنتی به بیان طرح توس��عه پایدار منظومه روس��تایی و
ضرورت هم افزایی کلیه دستگاهها بهویژه جهاد دانشگاهی و بنیاد مسکن
و اس��تفاده از ظرفیت جهاد در پیشبرد این طرح ،خواستار مشارکت ویژه و

اطاعت از خدای تعالی به وسیله دانش است و دانش با آموختن به دست میآید -امام موسی کاظم(ع)
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انعقاد تفاهمنامه بین دو دستگاه شد.
س��پس کاظمی در س��خنانی در زمینه زدودن غبار فقر و محرویت از چهره محرومان در تهیه و اجرای طرح هادی ،س��اخت مسکن مقاوم برای
نیازمندان و ...بهویژه در راستای طرح توسعه پایدار منظومه روستایی ،به بیان ظرفیتها و پتانسیلهای جهاد دانشگاهی پرداخت و گفت :در سال
 99برای کل اس��تان موافقت  ۱۵۰۰نفر جهت اجرای مش��اغل خانگی را اخذ نموده که سهم شهرستان گچساران نزدیک به  ۴۰۰نفر بوده که در
این زمینه میتوانند تا  ۵۰۰نفر را افزایش دهند.
در پایان مقرر شد در نشستی با حضور کارشناسان دو دستگاه تفاهمنامه مشترک در زمینه طرح توسعه پایدار منظومه تنظیم و به امضا مدیران
کل دو دستگاه برسد.

بازدید از روستاهای هادیآباد دمچنار
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به گ��زارش روابط عمومی ،دکتر جنتی -مدی��رکل و مهندس امیدوار-
معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان و مهن��دس فتاحیپور از
وضعیت بهسازی تعدادی از روستاها بهویژه روستای هادیآباد دمچنار در
شهرستان بویراحمد بازدید و از نزدیک در جریان روند پیشرفت مشکالت
روس��تاهای ه��دف از جمله تهی��ه و اجرای طرحهای ه��ادی و همچنین
ساخت واحدهای مقاوم در این روستاها قرار گرفتند.
در ای��ن بازدی��د دکت��ر جنتی در حض��ور گروهی از ش��وراها و دهیاران
روس��تاها ،نظارت مستمر بر ش��یوه اجرای پروژهها در مناطق روستایی و
ساختوس��از واحدهای مقاوم و اصولی با نظارت مناسب در روستاها را از
جمله اولویت مهم برش��مرد .وی با ابراز رضایت از عملکرد صورت گرفته
و ارائه راهکارهای الزم برای تس��ریع در اجرای پروژههای با کیفیت مطلوب نیز با تأکید بر حفظ و نگهداری کارهای انجام ش��ده پس از تحویل
به دهیاران افزود :امیدواریم با همکاری سایر نهادهای خدماترسان در استان در سایه اجرای قوانین و تعامل با مردم با توسعه متوازن روستایی
بتوانیم از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری نماییم.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گلستان
بنیاد مسکن برترین دستگاه اجرایی استان در جشنواره شهید رجایی شد

به گزارش روابط عمومی ،بنیاد مس��کن استان در جشنواره شهید رجایی
س��ال  ۹۹موفق به کسب رتبه برتر در میان دس��تگاههای اجرایی استان
گردید و تندیس و لوح جش��نواره در نشست ش��ورای اداری استان توسط
اس��تاندار به مهندس سیدمحمدحسینی -مدیرکل بنیاد مسکن استان اهدا
شد.

برگزاری دوره آموزشی طرح تفضیلی

به گزارش روابط عمومی ،کارگاه دوره آموزشی طرح تفصیلی برای دفاتر طراحی و فنی روستایی زیر نظر بنیاد مسکن استان برگزار شد.
مهندس ولی الهی -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن استان ارتقاء دانش و استفاده کاربردی از پتانسیل دفاتر فنی مهندسی روستایی برای
کمک به واحد خدمات فنی مهندسی شعب بنیاد مسکن استان را از اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی دانست.

نیکی نمودن شایسته نیست مگر به انسان اصیل و با دیانت -حضرت علی(ع)
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بازسازی خانههای زلزله زدگان شهرستان مراوه تپه  24ساعت بعد از حادثه آغاز شد
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به گزارش روابط عمومی ۲۴ ،ساعت پس از وقوع زلزله  ۵/۲ریشتری در
شهرستان مراوه تپه که منجر به خسارت به  ۲۵۰واحد مسکونی شده بود،
کلنگ بازسازی این واحدها توسط استاندار به زمین زده شد.
مهندس س��یدمحمد حس��ینی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با بیان
توضیحهایی در مورد ش��یوه امدادرس��انی پس از وق��وع زلزله گفت :برای
اولین بار در کشور  ۲۴ساعت پس از وقوع حادثه کلنگ بازسازی واحدهای
مسکونی از محل منابع و اعتبارهای داخلی بنیاد مسکن به زمین زده شد
تا به مردم این اطمینان داده شود که مجموعه بنیاد مسکن استان با تمام
توان و همگام و همراه با آنان درصدد جبران خسارتها و ساخت خانههایی ایمن و مقاوم گام بر میدارند.
مهندس حس��ینی افزود :متاس��فانه  ۶۷درصد واحدهای مسکونی روستایی در شهرستان مراوه تپه ناایمن و غیرمقاوم هستند که باید مالکان هر
چه سریع تر با مراجعه به بنیاد مسکن و استفاده از تسهیالت و کمکهای بالعوض نسبت به مقاومسازی خانههای خود اقدام نمایند.
همچنین دکتر حق شناس -استاندار با سپاس از فعالیتهای بنیاد مسکن استان در روستاها بهویژه در وقوع حوادث و مهمتر از آن جبران خسارتهای
وارده ،بنیاد مسکن را در خدمترسانی یک الگو دانست که با تعهد ،تخصص و مردمداری در خدمت به مردم سرآمد و پیشتاز بوده و هست.

تفاهمنامه همکاری بنیاد مسکن استان با سازمان تبلیغات اسالمی به امضاء رسید

بنا به گ��زارش روابط عمومی ،تفاهمنامه هم��کاری دوجانبه فی مابین
بنیاد مس��کن استان با س��ازمان تبلیغات اسالمی اس��تان مبنی بر ساخت
و تأمین مس��کن مقاوم برای جامعه هدف س��ازمان تبلیغات اس�لامی از
جمل��ه هیئتهای مذهب��ی ،مداحان ،طالب تحت پوش��ش و ...به امضاء
حجتاالسالموالمسلمین ولی نژاد -رئیس سازمان تبلیغات اسالمی استان
و مهندس حسینی -مدیرکل بنیاد مسکن استان رسید.
گفتنی اس��ت طبق این تفاهمنامه بنیاد مس��کن استان برای ساخت هر
واحد مس��کونی تا س��قف  ۶۵0میلیون ریال تس��هیالت قرضالحسنه با
بازپرداخت پانزده ساله پرداخت میکند.
همچنین مقرر شد به نیازمندان و واجدان شرایط این تفاهم از محل حساب  ۱۰۰حضرت امام(ره) کمک بالعوض نیز پرداخت شود.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گیالن
ادای احترام به مقام شامخ شهدا

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان ،مهندس اکبری مقدم -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری،
دکتر محمدن��ژاد -نماینده مردم شهرس��تان لنگرود در مجلس ش��ورای
اس�لامی ،مهندس حی��دری -فرماندار شهرس��تان ،گروه��ی از مدیران
شهرستانی ،خانوادههای معزز شهدا و قشرهای مختلف مردم با حضور در
گلزار شهدای لنگرود به مقام شامخ شهیدان ادای احترام نمودند.

رادمردان و جوانمردان سروران در دنیایند و پرهیزکاران سروران در آخرتند -حضرت علی(ع)
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به گزارش روابط عمومی ،نشست بررسی مسائل و مشکالت پروژههای
عمران��ی شهرس��تان لنگ��رود با حضور مهن��دس اکبری مق��دم -معاون
هماهنگی ام��ور عمرانی اس��تانداری ،دکت��ر محمدن��ژاد -نماینده مردم
شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسالمی ،مهندس حیدری -فرماندار،
مهن��دس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و گروه��ی از مدیران
استانی و شهرستانی برگزار شد.
در ابت��دا مهندس رحیم حیدری با بی��ان مطالبی گفت :اقدامهای خوبی
تاکن��ون در مورد رفع مش��کالت پیش روی پروژهه��ای عمرانی در این
شهرس��تان انجام ش��ده اس��ت .وی در ادامه آخرین وضعیت مصوبههای
نشس��ت قبل��ی و پروژهه��ای عمرانی شهرس��تان را بهط��ور کامل برای
حاضرین در نشست تشریح نمود.
سپس دکتر محمدنژاد نیز نظرهای خود را در مورد تسهیل و رفع موانع پیش روی پروژههای عمرانی و همچنین راهکارهای الزم برای توسعه
شهرستان تشریح نمود.
در ادامه مهندس اکبرزاده با ارائه گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن در سطح استان و شهرستان گفت :برای تعداد  110روستای باالی  20خانوار
شهرس��تان طرح هادی تهیه گردیده اس��ت و شاخص تهیه طرح هادی در شهرستان لنگرود  100درصد میباشد .وی ابراز امیدواری کرد با ابالغ
سهمیه قیر رایانهای شاخص برخورداری شهرستان از اجرای طرح هادی افزایش یابد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در ادامه از حمایتهای فرماندار در زمینه صدور اسناد مالکیت روستایی و شهرهای زیر  25000نفر در شش ماهه
اول سال  99که منجر به کسب رتبه اول استانی شد قدردانی کرد.
س��پس مهندس اکبری مقدم با بیان اینکه دس��تگاهها در زمینه وظایف قانونی باید درخواس��تها را بررسی و مجوز صادر کنند ،گفت :همه باید
تالش کنیم در دوره کاری خود در چارچوبی که برای ما مشخصشده کارها را انجام دهیم .وی در پایان با بیان اینکه باید از تقابل در حوزههای
مدیریتی جدا پرهیز کرد ،افزود :همه باید مطیع قانون بوده و پش��ت س��ر قانون حرکت کنیم همچنین باید از تقابلهای بیهوده و وقت گیر دوری
کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مسائل و مشکالت پروژههای عمرانی شهرستان لنگرود بررسی شد

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

به گ��زارش روابط عمومی ،دکتر س��یدکاظم دلخ��وش -نماینده مردم
شهرس��تان صومعه سرا در مجلس ش��ورای اسالمی با مهندس اکبرزاده-
مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار کرد.
در ابتدا مهندس اکبرزاده با ارائه گزارشی از عملکرد و برنامههای در دست
اجرای بنیاد مسکن در سطح شهرستان صومعه سرا گفت :با توجه به تعداد
باالی روس��تاهای شهرس��تان در اجرای طرحهای عمرانی به مشارکت،
همیاری مردم و مس��ئولین نیاز بیش��تری داریم .وی اف��زود :حمایتهای
مس��ئولین بهویژه نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی برای تخصیص به
موقع اعتبارها جهت پیش��برد برنامهها از انتظارهای دستگاهای اجرایی و
این نهاد میباشد.
در ادامه دکتر دلخوش با قدردانی از عملکرد بنیاد مس��کن گفت :هم اكنون ش��اهد تحوالت بس��یار خوبی در بنیاد مس��کن اس��تان بهویژه در
حوزههای عمرانی ،تهیه و اجرای طرح هادی در روستاها هستیم.
بررسی وضعیت اجرای پروژههای عمرانی در روستاهای شهرستان صومعه سرا و میزان اعتبارهای الزم در این مورد همچنین تعامل و همكاری
بیشتر سایر دستگاههای اجرایی با این نهاد از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار بود.

آفت دانش ،فراموشی است -حضرت محمد(ص)
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مراسم تودیع و معارفه
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به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می ،تودیع و معارفه سرپرست بنیاد
مس��کن شهرس��تان صومعه س��را با حضور مدیرکل ،معاون پش��تیبانی و
مسئول روابط عمومی بنیاد مسکن استان در فرمانداری شهرستان صومعه
سرا انجام شد.
در ابتدا مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در سخنانی گفت :امروزه یکی از
راهبردهای مؤثر در توس��عه همهجانبه پایدار نواحی روس��تایی ،استفاده از
مش��ارکت و توانمندیهای دهیاران و روس��تاییان برای عمران و توس��عه
مناط��ق روس��تایی در همه ابعاد بوده و میطلبد ب��ا برنامهریزی صحیح و
همکاری دهیاریها ،میتوان روند توس��عه روس��تاها را در س��طح استان
سرعت بخشید .وی در ادامه خواستار همکاری بیشتر بانکها برای جذب اعتبارها با بنیاد مسکن شد.
س��پس س�یدمحمدی -فرماندار شهرس�تان صومعه س�را از عملکرد بنیاد مس�کن در زمینه قیر رایگان برای آس�فالت

روس�تاهای شهرس�تان ابراز رضایت کرد و ادامه فعالیتهای چش�مگیر بنیاد مس�کن را در زمینههای شهری و روستایی
خواستار شد.

س��یدجالل س��یدمحمدی در مورد طرح مسکن محرومین گفت :با هماهنگی بهعمل آمده با مدیران بانکهای عامل شهرستان ،زمینه بهرهمند
شدن متقاضیان از تسهیالت مسکن محرومین فراهم شده است.
در پایان ،مهندس رضا جوادی بهعنوان سرپرست بنیاد مسکن شهرستان معرفی و از تالشهای مهندس محمد امینپور قدردانی گردید.

بنیاد مسکن یکی از یادگارهای گرانبها و ارزشمند امام(ره) میباشد

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس علیرضا بیگی -سرپرس��ت بنیاد
مسکن شهرستان رودسر با حجتاالسالموالمسلمین روحانی -امامجمعه
شهرستان رودسر دیدار و گفتگو نمود.
در ابتدا مهندس بیگی با ارائه گزارش��ی در مورد طرح مسکن محرومین
گفت :تعداد  156مورد س��همیه این طرح به شهرس��تان رودسر اختصاص
یافت .وی در ادامه خواس��تار حمایت مس��ئولین شهرس��تان ،ائمه جمعه،
فرماندار و نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی برای جذب تسهیالت
این طرح شد.
در ادامه حجتاالسالموالمس��لمین روحانی گفت :بنیاد مس��کن یکی از
یادگارهای گرانبها و ارزش��مند امام(ره) میباش��د که از بدو تأس��یس تاکنون آثار درخشانی در عرصه ساخت مسکن در کشور به جا گذاشته است.
وی افزود :یکی از دغدغههای امام(ره) بی مسکنی محرومین بود و این مهم هم اکنون نیز مورد سفارش مقام معظم رهبری میباشد.

حضور فرماندار در بنیاد مسکن شهرستان املش

ب��ه گزارش روابط عمومی ،محمد رنجبر -فرماندار شهرس��تان املش با
یعقوب اصغری -سرپرست بنیاد مسکن این شهرستان دیدار کرد.
در ابتدا اصغری با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای انجام شده در شهرستان
گفت :س��همیه شهرس��تان در طرح مس��کن محرومین تع��داد  197واحد
میباشد که تاکنون تعداد  126نفر به بانکهای عامل معرفی شدند.
در ادام��ه رنجبر با اش��اره به اینکه توس��عه و عم��ران و آبادانی مناطق
روس��تایی از رس��الت بنیاد مسکن اس��ت ،گفت :کارکنان این نهاد ضمن
اینکه در تأمین مسکن افراد کمدرآمد فعالیت میکنند نقش مهمی در رفع

بیش از توان خود بار و مسئولیتی را به دوش مگیر که سنگینی آن نکبتش برتو خواهد بود -حضرت علی(ع)
88
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به گزارش روابط عمومی ،نشست ستاد استانی طرح ساخت تعداد 2000
واحد مسکن محرومین با حضور مهندس اکبری مقدم -معاون هماهنگی
امور عمرانی اس��تانداری ،مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
مهن��دس پیرعالیی -مدیرکل امور روس��تایی اس��تاندار ،مدیران ش��عب
بانکهای عامل ،مدیرکل تأمین اجتماعی اس��تان و معاون امور بازسازی
و مس��کن روستایی بنیاد مس��کن در دفتر معاون امور عمرانی استانداری
برگزار شد.
در ابتدا مهندس اکبرزاده گفت :طرح س��اخت تعداد  2000واحد مسکن
محرومین با امضاء تفاهمنامه سه جانبه سازمان برنامه بودجه ،بنیاد مسکن
و استانداری ،از شهریور ماه سال جاری آغاز شده است .وی با قدردانی از پیگیریهای معاون امور عمرانی استانداری و همکاری بانکهای عامل
در جذب تسهیالت ،گزارشی از میزان تسهیالت مسکن محرومین ارائه نمود.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با بیان اینکه انتظار میرود بانکها برای جذب اعتبارها با بنیاد مس��کن همکاری بیش��تر داشته باشند بیان کرد:
بانکها در جذب متقاضیان ،باعث جذب به موقع این اعتبارها و اس��تفاده کامل س��همیه اس��تان خواهند شد در غیر این صورت سهمیه به استان
دیگر انتقال داده میشود.
در ادامه مهندس اکبری مقدم گفت :زندگی زیر س��قف خانههای غیرمقاوم ریس��ک باالیی میخواهد چرا که هر لحظه امکان آوار وجود دارد.
وی خدمت به بندگان را توفیقی بزرگ دانس��ت و افزود :باید تمهیداتی اندیش��یده شود که اقدامهای اجرایی در ساخت این واحدها حتی یک روز
به تأخیر نیفتد.
معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تاندار تضامین بانکی را یکی از مش��کالت موجود پیش روی ساخت  2000واحد مسکن محرومین دانست و
گفت :نیازمند همکاری ویژه بانکها در پرداخت تس��هیالت ساخت واحدها هستیم زیرا متأسفانه پرونده برخی متقاضیان بهدلیل ضامن بانکی به
نتیجه نرسیده است.
سپس مدیران شعب بانکهای عامل استان مشکالت موجود در جذب تسهیالت را که بیشتر در رابطه با ضمانتهای بانکی بود مطرح نمودند.
در پایان مقرر شد تسهیالت مسکن محرومین بهصورت ضمانت زنجیرهای پرداخت شود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مش��کالت و نیازهای قش��رهای مختلف مردم جامعه دارند .وی از پیگیریهای مجموعه بنیاد مس��کن شهرستان در عمران روستایی بهویژه در
آسفالت بافت راه روستایی و طرح هادی قدردانی و بر تالش در این زمینه تأکید نمود.

دیدار با امامجمعه شهرستان تالش

به گزارش روابط عمومی ،مهندس حامد یزدانی -سرپرست بنیاد مسکن
شهرس��تان تالش با حجتاالسالموالمسلمین نوزاد -امامجمعه شهرستان
دیدار کرد.
در ابتدا مهندس یزدانی با ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده گفت:
بیش��ترین س��همیه طرح س��اخت مس��کن محرومین به شهرستان تالش
تخصیص یافته است.
س��پس حجتاالسالموالمسلمین نوزاد با تجلیل از خدمات بنیاد مسکن
در رسیدگی به مش��کالت روستاییان و اجرای طرحهای عمرانی گفت :با
پیروزی انقالب اس�لامی و اهتمام امام(ره) در افتتاح حس��اب  100چهره
عمومی روس��تاها متحول شد .وی تأکید کرد سایر مسئوالن شهرستانی و
استانی ضمن حمایت و همراهی بنیاد مسکن ،برای رفع نیازمندیهای روستاییان نیز اقدامهای مهمی انجام دهند.

حلم ،زینت علم و باعث سالمت است -حضرت علی(ع)
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دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با فرماندار شهرستان آستارا
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ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان به همراه برزگر -معاون پشتیبانی و خوشرو -مسئول روابط عمومی
با عباس صابر -فرماندار شهرستان دیدار نمودند.
در ابت��دا محمد اکبرزاده با بیان تفاهمنامه س��اخت تع��داد  2000واحد
مس��کونی ویژه محرومین در اس��تان و تخصیص س��همیه  45واحد برای
شهرس��تان گفت :تا پای��ان آذر متقاضیان باید ب��ه بانکهای عامل برای
دریافت  ۵0۰میلیون ریال تس��هیالت قرضالحس��نه و  ۳0۰میلیون ریال
کمک بالعوض مراجعه نمایند .وی افزود :از تعداد  44روستای باالی ۲۰
خانوار شهرستان تعداد  15روستا از اجرای طرح هادی برخوردار هستند و این طرحها برای توسعه این روستاها نقش بسیار مهمی را ایفا میکنند.
س��پس عباس صابر خدماترس��انی بهینه به مردم را مهمترین وظیفه دانست و از مسئولین دستگاههای اجرایی بهویژه بنیاد مسکن خواست در
بخشهای شهری و روستایی بهویژه توسعه پایداری روستایی ،جلوگیری از مهاجرت مردم از روستاها به شهر ،رضایتمندی مردم و فراهمسازی
امکانات بیش��تر مس��اعدت الزم را انجام دهند .وی بر ادامه مقاومسازی واحدهای مس��کونی روستایی شهرستان تأکید کرد و گفت :دستگاههای
اجرایی ،بخشداران و دهیاران باید زمینه همکاری با بنیاد مسکن را در روستاها فراهم کنند.
در پایان با قدردانی از تالشهای مهندس هومان بصیر -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان آستارا ،مهندس مهدی گرویان بهعنوان سرپرست بنیاد
مسکن شهرستان آستارا معرفی گردید.

شاخص برخورداری شهرستان تالش از تسهیالت طرح بهسازی مسکن روستایی  65درصد است

به گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس محمد اکب��رزاده -مدیرکل بنیاد
مسکن استان ،برزگر -معاون پشتیبانی و خوشرو -مسئول روابط عمومی
با محمدحسین شاهکوئی -فرماندار شهرستان تالش دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار مهندس اکبرزاده به تشریح 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
روس��تایی نقش بس��زایی در امر توسعه همه جانبه روس��تاها داشته است
ک��ه در همین زمینه توانس��ته گامه��ای مؤثری را ب��رای بهبود وضعیت
کالن جامعه روس��تایی همراه با بسترس��ازی مناسب برای بهبود وضعیت
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بر دارد و در نهایت موجبات نگهداشت جمعیت و مهاجرت معکوس روستاییان را ایفا نماید .وی افزود :سهم استان
در تسهیالت طرح بهسازی مسکن روستایی سال  98تعداد  5000واحد مسکونی است که تا پایان امسال به متقاضیان اعطا میشود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :از این تعداد  483واحد سهم شهرستان تالش بوده که تاکنون شاخص برخورداری شهرستان تالش  65درصد
میباشد و تعداد  355واحد از این تسهیالت استفاده نمودند.
سپس شاهکوئی با سپاس از فعالیتهای بنیاد مسکن ،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 تقدیر دانست و این فعالیتها را باعث دلگرمی مردم شهرستان عنوان نمود.

در پایان مهندس حامد یزدانی بهعنوان سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرس��تان تالش معرفی و از تالشهای مهندس رضا جوادی -مدیر پیشین
شهرستان تالش قدردانی بهعمل آمد.

معرفی بیش از  1850متقاضی مسکن محرومین به بانکهای عامل

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس علی اوسط اکبری مقدم -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ،مهندس اکبرزاده -مدیرکل
و مهندس رحمتیان -معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان و مسئوالن بانکهای عامل به منظور هماهنگی در مورد تسهیل گری

هرکه راستگو باشد کارش پاکیزه و نیکوست -امام موسی کاظم (ع)
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در اخذ تضامین بانکی و جذب اعتبارهای طرح مسکن محرومین در استانداری برگزار شد.
در ابتدا مهندس اکبرزاده از س��اخت تعداد  2000واحد مس��کونی محرومین در اس��تان خبر داد و گفت :تاکنون تعداد  1867متقاضی مس��کن
محرومی��ن برای دریافت تس��هیالت به بانکهای عامل معرفی ش��دهاند .وی
افزود :تاکنون روند ساخت این پروژه طبق برنامه پیش رفته و تا پایان سالجاری
این پروژه به بهره برداری خواهد رسید.
مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان گفت :برای ساخت تعداد  ۲000واحد مسکونی
محرومین در اس��تان ،مبلغ  ۱۶0۰میلیارد ریال تس��هیالت اختصاص یافته که
مبلغ  ۶0۰میلیارد ریال آن بالعوض است.
در ادامه مهندس اکبری مقدم در سخنانی به اهمیت ساخت مسکن محرومین
در مناطق روس��تایی اشاره کرد و گفت :یکی از کارهای ارزشمندی که در چند
س��ال اخیر از س��وی دولت به شیوه مطلوبی پیگیری میشود ساخت مس��کن محرومین در مناطق روستایی است .وی اظهار امیدواری کرد تا در
زمینه کمک به محرومین هم بانکها با استفاده مطلوب از قوانین نهایت تسهیل گری را در پرداخت وامهای ساخت مسکن داشته باشند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با تأکید بر اینکه بانکها در جذب اعتبار مسکن روستایی تالش کنند افزود :بانکهای عامل در اعطای
تسهیالت مسکن روستایی و جذب اعتبار اقدام مضاعف داشته باشند تا همه اعتبار تخصیص داده شده جذب شود.
در پایان مدیران شعب بانکهای عامل استان مشکالت موجود در جذب تسهیالت را مطرح نمودند.

به گزارش روابط عمومی ،مهندس قاسمی -فرماندار شهرستان رضوانشهر،
مهندس صیادی -بخش��دار پره س��ر و مهندس مرتضی آفتاب��ی -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان از پروژه اجرای دیوارهسازی روستای سندیان بازدید نمودند.
در ابتدا مهندس آفتابی با ارائه گزارشی از اجرای پروژه گفت :این پروژه با
اعتباری بیش از یک میلیارد ریال از محل اعتبارهای استانی اجرا شده است.
س��پس مهندس قاسمی با بررسی مشکالت روس��تا در حوزه عمرانی و،...
دس��تورهای الزم را به مدیران دس��تگاههای اجرایی ذیربط صادر نمود .وی
همچنین تأکید کرد :بنیاد مس��کن شهرستان نسبت به پیگیری و ادامه روند
ساخت دیواره حفاظتی نهر کشاورزی در این روستا در اسرع وقت اقدام نماید.

بازدید فرماندار شهرستان رضوانشهر از اقامتگاه بوم گردی

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،مهندس قاس��می -فرماندار شهرس��تان
رضوانش��هر ،بهیه انصاری -بخش��دار مرکزی و مهن��دس آفتابی -مدیر
بنیاد مس��کن شهرستان از واحدهای بوم گردی روس��تای رودبارسرا این
شهرستان بازدید کردند.
در ابتدا مهندس آفتابی با ارائه گزارش��ی گفت :تاکنون  5واحد اقامتگاه
بوم گردی در بخش مرکزی شهرستان ایجاد و به بهره برداری رسید.
س��پس مهندس قاس��می با اش��اره ب��ه ظرفی��ت شهرس��تان در زمینه
گردش��گری گفت :صنعت ب��وم گردی یکی از ظرفیتهای بس��یار خوب
برای توس��عه گردشگری است که باید مورد حمایت قرار گیرد .وی افزود:
فعالیت اقامتگاههای بوم گردی رونق گردشگری و اشتغالزایی در منطقه را به دنبال خواهد داشت.
فرماندار در ادامه خواستار پیگیری و رفع مشکالت این واحدهای بوم گردی توسط اداره میراث فرهنگی ،بنیاد مسکن و راهداری این شهرستان
در زمینه حمایت از اشتغال شد.

کم ارزشترین چیزها اندرز دادن به کسی است که آن را نمی پذیرد و همسایگی با آزمند -امام جعفر صادق(ع)
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بررسی عملکرد بانکهای عامل در طرح ساخت مسکن محرومین

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی عملکرد بانکهای عامل در
پرداخت تسهیالت ساخت مسکن محرومین استان با حضور مهندس علی
اوس��ط اکبری مقدم -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ،مهندس
اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان و مدیرانعامل بانکهای استان در
استانداری برگزار شد.
در ابتدا مهندس اکبرزاده ب��ا بیان مطالبی گفت :تمامی متقاضیان طرح
مسکن محرومین به بانکهای عامل معرفی شدهاند و تاکنون تعداد 997
نفر از متقاضیان موفق به عقد قرارداد با بانک شدهاند.
در ادامه مهندس اکبری مقدم با قدردانی از تالشهای بنیاد
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مسکن در اجرای طرح ساخت تعداد  2000واحد مسکن محرومین استان گفت :کار ساخت مسکن برای محرومین یک کار
خداپسندانه است و بهعنوان یک کار نیک به یادگار خواهد ماند .وی افزود :ساخت مسکن محرومین یکی از اولویتهای
دولت است و انتظار میرود بانکهای عامل اعطای تسهیالت به ثبتنام کنندگان مسکن محرومین را تسریع کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با تأکید بر این که دولت برای خانهدار شدن افراد نیازمند به آنها  ۵0۰میلیون ریال تسهیالت کمبهره
اعطا میکند ،گفت :خانهدار ش��دن افراد نیازمند س��بب ایجاد آرامش آنها میشود و تمامی دس��تگاههای اجرایی که در ساخت مسکن محرومین
دخیل هستند باید همکاری و همراهی کامل را در این زمینه داشته باشند.
در پایان مقرر گردید بانکهای عامل طبق دستورالعمل هیئت وزیران نسبت به اخذ ضمانت زنجیرهای از متقاضیان و همچنین تسریع در عقد
قرارداد تسهیالت ساخت مسکن محرومین اقدام الزم معمول نمایند.

نشست تسریع در اجرای تفاهمنامه ساخت مسکن محرومین

به گزارش روابط عمومی ،به اس��تناد بند چهارم مصوبه ستاد هماهنگی
اس��تانی برای ساخت تعداد  2000واحد مس��کونی محرومین استان و نیز
به منظور تس��ریع در اجرای این تفاهمنامه در سطح شهرستان سیاهکل،
نشس��تی با حضور محمود صوفی -فرماندار شهرستان سیاهکل ،مهندس
ضیاء خوشدل -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان و مدیران بانکهای عامل
در فرمانداری برگزار شد.
در ابت��دا محم��ود صوف��ی تأکید کرد :ب��ا توجه به تعیی��ن و اختصاص
س��همیه برای محرومین شهرستان ،انتظار است که دهیاران با هماهنگی
بخشداران و با کمک ادارههای مرتبط ،نسبت به بهرهمندی افراد و جامعه
هدف این طرح براساس سهمیهبندی مشخص شده تالش نمایند .وی در ادامه با تأکید بر تسریع در صدور پروانه براساس مصوبهها و تفاهمنامه،
از بانکهای عامل شهرس��تان خواس��ت در اجرای درست این تفاهمنامه براساس ضوابط اعالمی ،همکاری الزم را با متقاضیان داشته باشند تا با
تحقق این امر ،افراد بیشتری بتوانند از این خدمت و حرکت ارزشمند بهرهمند شوند.
در ادامه مهندس خوش��دل گزارش��ی از فعالیتهای انجام ش��ده در مورد رفع مش��کالت صدور پروانه در شهرس��تان و تسریع در روند پرداخت
تسهیالت ارائه داد .وی گفت :سهمیه شهرستان در طرح مسکن محرومین  61عدد تخصیص یافت که افراد به بانکهای عامل معرفی شدند.
در پایان بخشدار بخش مرکزی و مدیران بانکهای عامل شهرستان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان لرستان
شکوفایی اقتصاد بخش ززو ماهرو با اجرای طرح منظومه روستایی بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با حضور خادمی -استاندار و مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن
استان برگزار شد.

شش چیز در مؤمن نیست :سخت گیری ،زشتخویی ،حسادت ،لجبازی ،دروغ و بیدادگری -امام جعفر صادق(ع)
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آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای زیر  100هزار نفر جمعیت استان
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ابتدا خادمی در نشس��ت کارگروه اش��تغال و سرمایه گذاری استان با اش��اره به طرح منظومه روستایی بخش ززو ماهرو شهرستان الیگودرز این
طرح را کارشناسی و براساس استعداد و ظرفیتهای منطقه دانست و گفت :اجرای طرح منظومه روستایی بنیاد مسکن در بخش ززو ماهرو زمینه
رش��د و ش��کوفایی اقتصاد خانوارهای این منطقه را فراهم میکند .وی افزود:
بخش ززو ماهرو یکی از محرومترین بخشهای اس��تان است به همین دلیل
پروژههای عمرانی و اقتصادی خوبی متناسب با ظرفیتهای این منطقه پیش
بینی شده است.
اس��تاندار اب��راز امیدواری کرد :ب��ا اجرای طرح بنیاد مس��کن و هم افزایی با
برنامهه��ای بنیاد علوی و بنیاد مس��تضعفان ،گامهای مؤثری در زمینه اجرای
پروژههای عمرانی و بهبود ش��رایط اقتصادی خانواره��ای این منطقه محروم
برداشته خواهد شد.
س��پس مهندس رضایی نیز درباره طرح منظومه روستایی گفت :سهم استان
لرس��تان اجرای پنج طرح توس��عه پایدار منظومه روستایی است ،البته تهیه  ۹۹طرح منظومه روستایی در سطح کشورپیش بینی شده است .وی با
بیان اینکه طرح توس��عه پایدار منظومه روس��تایی کاری فرابخشی است ،ادامه داد :هفت طرح منظومه روستایی در کشور بهصورت آزمایشی اجرا
میشود که طرح منظومه روستایی بخش ززو ماهرو یکی از این طرحهای کشوری است.

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
در نشست مش��ترک با مدیرکل راهوشهرسازی استان با بیان اینکه تاکنون
تعداد  4960نفر در ش��هرهای زیر  100هزار نفر جمعیت در طرح اقدام ملی
مسکن ثبت نام کردهاند از شروع عملیات اجرایی این طرح در استان خبر داد.
مهن��دس رضایی گفت :عملی��ات اجرایی طرح اقدام ملی مس��کن هم
اکنون بهصورت همزمان در اس��تان و س��ایر اس��تانهای کشور با حضور
رئیس جمهور بهصورت ویدئو کنفرانس آغاز ش��د .وی با بیان اینکه بنیاد
مس��کن به نمایندگی از وزارت راهوشهرسازی طرح اقدام ملی مسکن در
ش��هرهای زیر  100هزار نفر جمعیت را اجرا میکند افزود :تعداد  4960نفر در ش��هرهای زیر  100هزار نفر جمعیت اس��تان در طرح اقدام ملی
مسکن ثبت نام کردهاند.

مراسم تودیع و معارفه

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مراس��م تودیع و معارفه مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان ازنا با حضور فرماندار شهرستان و مهندس رضایی -مدیرکل
بنیاد مسکن استان در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در ابت��دا مهندس رضایی در س��خنانی از تهیه طرح ه��ادی برای تمام
روس��تاهای باالی  20خانوار اس��تان لرس��تان خبر داد .وی با بیان اینکه
تهی��ه طرح هادی برای  ۱۰۰درصد روس��تاهای باالی  ۲۰خانوار اس��تان
به انجام رس��یده گفت :در س��الهای گذشته درصد بهرهمندی روستاهای
اس��تان پایین تر از میانگین کش��وری بوده که با برنامه ریزیهای مدون و تالشهای صورت گرفته درصد بهرهمندی روستاهای استان از اجرای
طرح هادی در بازه زمانی سه سال گذشته با جهشی مضاعف به نرم کشوری رسیده است.
در ادامه فرماندار شهرستان ازنا تأکید کرد :بنیاد مسکن استان با استفاده از تمام ظرفیتهای خود خدمات ارزشمندی را به روستاییان و محرومان
ارایه نموده که قابل قدردانی است.
در پایان نادر رضایی بهعنوان مدیر بنیاد مسکن شهرستان ازنا معرفی و از تالشهای وحید مهرانفر -مدیر پیشین این شهرستان قدردانی بهعمل آمد.

بردبار باش زیرا که حلم ،میوه دانش است -حضرت علی (ع)
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،مراس��م تودیع و معارفه ب��ا حضور مهندس
رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و بیرانوند -فرماندار شهرس��تان
دورود در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در ابتدا مهندس رضایی در س��خنانی از مقاومسازی تعداد  ۱۱500واحد
مس��کن روس��تایی در شهرس��تان دورود خبر داد .وی با اش��اره به حدود
 ۱۵000واحد مس��کن روستایی در شهرس��تان دورود گفت :با بهسازی و
بازس��ازی بیش از  ۱۱500واحد مس��کن روس��تایی در شهرستان دورود،
میانگین مقاومسازی واحدهای مسکن روستایی در این شهرستان به بیش
از  ۷۶درصد افزایش یافته است.
سپس بیرانوند با اشاره به وجود پتانسیلهای باال در حوزه گردشگری در
روستاهای شهرستان دورود گفت :اجرای کامل طرح هادی در روستاهای
طرح هدف گردشگری بستر رشد و رونق اقتصاد خانوارهای روستایی را فراهم خواهد کرد .وی تأسیس بنیاد مسکن به فرمان معمار کبیر انقالب
اس�لامی را گامی مهم در زمینه خدمت به محرومین جامعه دانس��ته و افزود :خدمات بنیاد مسکن الگویی ارزشمند و کم نظیر در راستای توسعه،
عمران و آبادانی کشور است.
در پایان وحید مهرانفر بهعنوان مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان دورود معرفی و از تالشهای احمد دالوند -مدیر پیشین این شهرستان قدردانی
بهعمل آمد.

مقاومسازی  76درصد واحدهای مسکن روستایی در استان

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مراس��م تودیع و معارفه مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان الیگودرز با حض��ور مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان و صفریراد -معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی شهرستان الیگودرز
در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در ابتدا مهندس رضایی در سخنانی از مقاومسازی  76درصد از واحدهای
مس��کن روستایی در اس��تان لرس��تان خبر داد .وی میانگین مقاومسازی
مسکن روستایی در کشور را  50درصد عنوان نمود.
س��پس صفریراد بنیاد مسکن را دس��تگاهی تخصصی در حوزه عمرانی
دانس��ت و گفت :خدمات و تالشهای خالصان��ه این نهاد انقالبی بهعنوان
یکی از دستگاههای خدمتگزار در نظام مقدس جمهوری اسالمی میدرخشد.
در پایان جمال سپهوند بهعنوان مدیر بنیاد مسکن شهرستان الیگودرز معرفی و از تالشهای نادر رضایی -مدیر پیشین این شهرستان قدردانی شد.

مقاومسازی تعداد  ۲۱000واحد مسکن روستایی شهرستان بروجرد

به گزارش روابط عمومی ،مراسم تودیع و معارفه مدیر بنیاد مسکن شهرستان
بروج��رد با حضور مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و فرماندار
شهرستان بروجرد برگزار شد.
در ابتدا مهندس رضایی در سخنانی از مقاومسازی تعداد  ۲۱000واحد مسکن
روس��تایی در شهرس��تان بروجرد خبر داد .وی با اش��اره به حدود  ۲۵000واحد
مسکن روستایی شهرستان بروجرد گفت :با بهسازی و بازسازی بیش از ۲۱000
واحد مسکن روستایی در این شهرستان ،میانگین مقاومسازی واحدهای مسکن
روستایی در شهرستان بروجرد به  ۸۴درصد افزایش یافته است.

هیچ پشتیبانی نیکوتر از مشورت نیست -حضرت محمد (ص)
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در ادامه فرماندار شهرس��تان بروجرد فعالیتهای بنیاد مس��کن را جهادی دانست و گفت :بنیاد مسکن استان در حوزه عمران و آبادانی روستاها
و نیز خدمترسانی به محرومین جامعه پیشتاز بوده است.
در پایان این مراسم نادر یاراحمدی بهعنوان مدیر بنیاد مسکن شهرستان بروجرد معرفی و از تالشهای سیدحسین ریاضتی -مدیر پیشین این
شهرستان که به افتخار بازنشستگی نائل آمده قدردانی بهعمل آمد.

بازدید استاندار از مناطق زلزلهزده
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به گزارش روابط عمومی ،مجید حس��ین زادگان -اس��تاندار به همراه معاونین
عمرانی اس��تانداریهای مازندران و خوزستان ،مهندس خانی نوذری -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان ،مدیران کل برخی دس��تگاههای اجرایی استان ،پاکدل-
فرماندار شهرس��تان مسجد سلیمان و ...از شهرک مسکونی در حال ساخت امام
رضا(ع) در شهرستان مسجد سلیمان بازدید نمودند.
در این بازدید حسین زادگان از نزدیک روند بازسازی را ارزیابی نمود و گفت:
پیشرفت عملیات عمرانی در چنین شرایطی در گرو همدلی همه دستگاههای
ذیربط میباشد .وی ابراز امیدواری نمود که با هماهنگی ،همکاری و نقشی که
مردم ایفا میکنند و نیز با رعایت اصول فنی و تالش مهندس��ین بنیاد مسکن
خانههای مقاوم س��اخته ش��ود تا دیگر شاهد خسارت جانی و مالی در حوادث احتمالی نباش��یم .وی در ادامه از بنیاد مسکن استان بهعنوان یکی
از دس��تگاههای اجرایی موفق در اس��تان و همچنین مأموریتهای خارج از استان در بازسازی مناطق حادثهدیده از عوامل قهری همچون سیل،
زلزله و ...یاد کرد و قدردانی نمود.
س��پس مهندس خانی نوذری در مورد س��اخت پروژه ش��هرک امام رضا(ع) گفت :این پروژه توسط س��تاد معین بازسازی بنیاد مسکن استان در
حال ساخت میباشد.

بازدید از پروژههای عمرانی بنیاد مسکن شهرستان ساری

به گزارش روابط عمومی ،دکتر بابائی کارنامی و مهندس زارعی -نمایندگان
مردم شهرس��تانهای س��اری و میاندورود درمجلس ش��ورای اسالمی ،جواد
جمالی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ساری ،مهندس قاسمپور -معاون عمران
روس��تایی بنیاد مسکن اس��تان و تعدادی از مسئولین شهرستانی از پروژههای
عمرانی بنیاد مسکن در روستاهای بخش دودانگه و چهاردانگه این شهرستان
بازدید کردند.
جمالی گف��ت :پیگیری وضعیت بازنگری طرحهای هادی روس��تایی ،اجرای
آس��فالت ،تأمین مسکن محرومین ،پرداخت تسهیالت مسکن روستایی و سایر
خدمات عمرانی از جمله مواردی بود که در این بازدید از سوی اهالی ،دهیاری و مسئولین محلی مطرح و خواستار بررسی و اقدام در این مورد شدند.
در ادام��ه دکت��ر بابائ��ی کارنامی و مهندس زارعی ب��ا قدردانی از عملکرد بنیاد مس��کن در اجرای فعالیتهای عمرانی در روس��تاها خواس��تار
پیگیریهای موارد مطرح شده در سطح روستاها شدند و بر مشارکت و همکاری دهیاریها و اهالی روستاها با بنیاد مسکن برای تسریع در روند
عمران و آبادانی روستاها تأکید نمودند.

بازدید از پروژههای عمرانی بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،دکتر بابائی کارنامی و مهندس زارعی -نمایندگان مردم شهرستانهای ساری و میاندورود در مجلس شورای اسالمی
و تعدادی از مس��ئولین شهرس��تانی ،اعضای ش��ورای اسالمی و دهیاران روس��تاهای حلومسر ،ماکران ،س��یاه چنار بخش گهرباران وائسا مرسم

فرصت را غنیمت شمار پیش از آن که (به خاطر تباه شدن فرصت) اندوهگین شوی -حضرت علی (ع)
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ش��هریارکنده دربخش مرکزی شهرستان میاندورود و غالمرضا عباسپور -مس��ئول دفتر نمایندگی بنیاد مسکن شهرستان میاندرود از پروژههای
اجرا شده و درحال اجرای طرح هادی در این روستاها بازدید نمودند.
عباس��پور در ای��ن م��ورد گفت :پیگی��ری وضعیت بازنگ��ری طرحهای
هادی روس��تایی ،اجرای آسفالت ،پرداخت تس��هیالت مسکن روستایی و
س��ایرخدمات عمرانی از جمل��ه مواردی بودند که در این بازدید ازس��وی
اهالی ،دهیاری و مس��ئولین محلی مطرح و خواس��تار بررس��ی و اقدام در
این مورد شدند.
در ای��ن بازدی��د دکت�ر بابائ�ی کارنام�ی و مهن�دس زارعی با

شماره  | 182دی 99

قدردانی از عملکرد بنیاد مس�کن در اجرای فعالیتهای عمرانی در روس�تاها ،رفع مش�کالت م�ردم درحوزه عمرانی را
ض�روری عن�وان کردند و بر مش�ارکت ،همکاری دهیاریها و اهالی روس�تاها با این نهاد برای تس�ریع در روند عمران و
آبادانی روستاها تأکید نمودند.

نشست مدیر بنیاد مسكن شهرستانهای بابلسر و فریدونكنار با دکتر باقرزاده

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی مسائل و مشكالت روستای
پائین احمد کال در شهرستان بابلسر با حضور دکتر باقرزاده -نماینده مردم
شهرستانهای بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسالمی ،تعدادی از
مسئولین شهرس��تانی ،برخی از رؤسای اداره ها ،اعضای شورای اسالمی
و دهیاری روس��تا در دفتر دهیاری روس��تای یاد شده برگزار شد که در آن
هر یک از مس��ئولین دستگاهها موانع و مش��کالت مطرح شده مرتبط با
سازمان خود را مورد بررسی قرار داده و برای رفع آن پاسخ و راهکارهای
مناسبی را ارائه نمودند.
س��پس گزارش��ی از فعالیتها و عملكرد بنیاد مس��کن نیز در حوزههای
مختلف اجرای طرح هادی ،بازنگری طرح ،بهسازی مسکن و ...ارائه و مورد بررسی قرار گرفت و به سؤاالت مطرح شده نیز پاسخ داده شد.
در ادامه محمودی با ارائه گزارشی از فعالیتها و عملکرد بنیاد مسکن گفت :اجرای طرح هادی درروستای پائین احمدکال از موارد مطرح شده
و مورد بررسی در این نشست بود که اجرای طرح در این روستا هم اکنون درحال اجرا میباشد و تالش میشود تا هرچه سریعتر به اتمام برسد.
وی همکاری و مساعدت دستگاههای اجرایی ذیربط در روستاها و همچنین مشارکت مردم ،دهیاری و شوراها برای تسریع در اجرای پروژهها را
ضروری و این مشارکتها را موجب پیشرفت فعالیتهای عمرانی در روستاها دانست.

نشست بررسی مشکالت روستاهای شهرستان سواد کوه

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور ولیزاده -مدیر بنیاد مسکن
شهرستان س��وادکوه ،مهندس علیپور -نماینده مردم شهرهای سوادکوه،
قائمش��هر ،سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسالمی ،گروهی
از رؤسای اداره ها ،ش��وراها و دهیاران روستاهای این شهرستان در مورد
بررس��ی وضعیت و مش��کالت روس��تاهای این شهرس��تان در حوزههای
مختل��ف برگزار ش��د و فعالیتهای بنیاد مس��کن در بخشهای مرتبط از
سوی مدیر بنیاد مسکن این شهرستان تشریح و مواردی در مورد بازنگری
طرح و همچنین اجرای طرح هادی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
ابتدا در این بازدید ولیزاده با ارائه گزارشی از فعالیتها و عملکرد بنیاد مسکن گفت :همکاری ومساعدت دستگاههای اجرایی ذیربط در روستاها و
همچنین مشارکت مردم ،دهیاری و شوراها برای تسریع در اجرای پروژهها ضروری بوده و پیشرفت فعالیتهای عمرانی در روستاها را به همراه دارد.
سپس مهندس علیپور با بررسی و پیگیری مشکالت مردم ،بنیاد مسکن را یکی از ادارههای مؤثر ومفید در مرتفع نمودن

اطاعت از خدای تعالی به وسیله دانش است و دانش با آموختن به دست میآید -امام موسی کاظم (ع)
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در پایان از خانواده شهید مدافع حرم حاج روح ا...عمادی در روستای پاشاکال دیدار بهعمل آمد.

مراسم کلنگزنی مسکن محرومین در شهر کجور

فرماندار :پیشرفت ساخت مسکن محرومین در شهرستان مستلزم تسهیلگری در تضامن بانکی است

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور سیدرضا هاشمی -مدیر بنیاد
مسكن شهرستان گلوگاه ،کلبادی نژاد -فرماندار ،یال -معاون برنامهریزی
فرماندار و رؤس��ای بانکهای عامل با هدف بررس��ی طرح بخشنامههای
س��فته زنجیرهای و همچنین تأکید بر تسهیلگری در پرداخت وام مسکن
محرومین شهرستان گلوگاه در بانک ملی این شهرستان برگزار شد.
هاش��می به موارد مطرح در این نشست اش��اره کرد و گفت :این نشست
با توجه به تفاهمنامه همکاری مش��ترک فی مابین س��ازمان برنامه بودجه،
بنیاد مس��کن و اس��تانداری در مورد ساخت تعداد  ۲000واحد مسکن در اس��تان برای خانوارهای نیازمند و فاقد سرپناه مناسب و نیز با هدف بررسی
طرح بخشنامههای سفته زنجیرهای و همچنین تأکید برتسهیلگری در پرداخت وام مسکن محرومین شهرستان گلوگاه برگزار شد .وی با بیان اینکه
عملیات ساخت واحدهای مسکن محرومین در شهرستان آغاز شده است افزود :طرح ساخت مسکن محرومین یک فرصت خوب برای مشمولین طرح
محسوب میشود تا افراد و خانوارهای بد مسکن و بی مسکن با بهرهمندی ازتسهیالت ویژه این طرح بتوانند سرپناهی مناسب و مقاوم داشته باشند.
در ادامه کلبادی نژاد به اهمیت باالی این طرح اش��اره کرد و گفت :تأمین مس��کن برای خانوارهای کمدرآمد و آس��یبپذیر ساکن در شهرها و
روستاها که دارای واحد مسکونی غیرمقاوم و درمعرض خطر هستند و همچنین خانوارهای محروم فاقد مسکن مناسب و تحت پوشش نهادهای
حمایتی از اولویت و اهمیت زیادی برخوردارمی باش��ند که همه مس��ئوالن و نهادهای ذیربط در این مورد باید اهتمام داش��ته باش��ند .وی ابراز
امیدواری کرد که بانکها برای جذب اعتبارها با بنیاد مسکن همکاری الزم را داشته باشند چرا که تسهیلگری بانکها در جذب متقاضیان بیشتر
باعث جذب به موقع این اعتبارها و استفاده کامل سهمیه شهرستان خواهد شد.
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مراس��م کلنگزنی مس��کن محرومین در
روس��تای چورن از توابع ش��هر کجور شهرستان نوش��هر با حضور نماینده
مجلس ش��ورای اس�لامی ،بخشدار ،رؤس��ای اداره ها ،شورای اسالمی و
دهیاری برگزار شد.
در این مراس��م مهدی بیژنی -مدیر بنیاد مس��كن شهرس��تان نوشهر با
قدردانی از اهداکننده زمین برای س��اخت واحد مس��کونی و ...گفت :این
مراس��م با هدف ساخت مسکن برای افراد محروم دارای مسکن غیرمقاوم
و یا فاقد س��رپناه و محرومیتزدایی میباشد که تأمین منابع اعتباری آن
بهصورت بالعوض تخصیصی سازمان برنامه و بودجه،تسهیالت کم بهره بانکی و کمک خیرین پیش بینی گردید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مشکالت مردم و عمران وآبادانی روستا برشمرد.

دیدار مدیركل و معاونین بنیاد مسكن استان با نماینده ولیفقیه در استان
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس محمد خانی ن��وذری -مدیرکل
بنیاد مس��کن استان ،حجتاالس�لام س��لیمانی کوتنائی -مسئول حوزه
نمایندگ��ی ولیفقی��ه در بنی��اد مس��کن اس��تان و معاونین ای��ن نهاد با
حجتاالسالموالمس��لمین محمدی الئینی -نماینده ولی فقیه دراس��تان
دیدار نمودند.
در ابتدا مهندس محمد خانی نوذری با ارائه گزارش��ی از روند فعالیتها
و عملکرد بنیاد مس��کن اس��تان گفت :س��نگ بنای افتتاح حساب  100و

هیچ پرستشی همانند اندیشیدن نیست -حضرت محمد (ص)
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تأس��یس بنیاد مس��کن به فرمان تاریخی حضرت امام(ره) و برای رفع محرومیت و رسیدگی به امور مستضعفین بوده که با این هدف فعالیتهای
خودرا آغاز نمود .وی به نقش بنیاد مس��کن در عمران و س��ازندگی کشور در ش��رایط و زمانهای مختلف اشاره کرد و افزود :حضور در بازسازی
مناظق جنگ زده ،زلزله و س��یلزده و ،...همچنین مناطق محروم و س��اخت مسکن برای افراد بی خانمان را میتوان از فعالیتهای ابتدایی بنیاد
مسکن یاد نمود.
س��پس حجتاالسالموالمس��لمین محمدی الئینی گفت :بنیاد مسكن یكی از یادگارهای گرانبها و ارزشمند امام(ره) می باشد كه از بدو تأسیس
تاكنون آثار درخش��انی در عرصه س��ازندگی در بخشهای مختلف كش��ور از خود به جای گذاشته اس��ت .وی افزود :یكی از دغدغههای امام(ره)
بی مس��كنی محرومین بود كه به این خاطر بنیاد مس��كن را تأس��یس نمود و حضور نیروهای با انگیزه و متعهد در بنیاد مسكن یكی از بركتها و
حسنههای این نهاد می باشد كه وظیفه این قشر زحمتكش كارهای خداپسندانه و جهادی می باشد.

نشست مدیر بنیاد مسکن شهرستان نوشهر با فرماندار
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی با حضور مهدی بیژنی -مدیر
بنیاد مس��كن و یزدانی -فرماندار شهرس��تان نوش��هر و کرد -بخشدار بخش
مرک��زی با هدف بررس��ی عملک��رد بنیاد مس��کن در حوزهه��ای مختلف در
فرمانداری برگزار شد.
در ابتدا بیژنی گزارش��ی از روند فعالیتها بهویژه بررسی روند ساخت مسکن
محرومین در شهرستان را ارائه داد.
س��پس یزدانی با توجه به ضرورت رسیدگی به وضعیت مسکن محرومین در
شهرستان نوشهر و نیز با اشاره به تفاهمنامه فی مابین سازمان برنامه و بودجه،
اس��تانداری و بنیاد مسکن اس��تان در زمینه ساخت تعداد  2000واحد مسکونی
برای افراد نیازمند و فاقد س��رپناه مناس��ب عنوان کرد :عقد این تفاهمنامه با توجه به اینکه جامعه هدف آن ،افراد محروم جامعه میباش��ند بسیار
حائز اهمیت اس��ت و بنیاد مس��کن شهرستان نیز در این زمینه فعالیت جدی را ش��روع نموده است که دو واحد بهعنوان پایلوت طرح در روستای
کشکس��را بخش مرکزی و روس��تای بخش چورن کلنگزنی ش��دند .وی در ادامه همکاری کلیه ادارههای مربوطه در روند صدور پروانه ،س��ایر
خدمات ،تسهیلگری بانکهای عامل در مورد ضمانت در قالب سفته زنجیره ای ،برگزاری نشستهای مستمر و مورد نیاز برای بررسی عملکرد
و مرتفع نمودن مشکالت در این حوزه را ضروری دانست.

نشست پیگیری تأمین مسکن محرومین در بخشداری

به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور علی مق��دم -مدیر بنیاد
مس��کن شهرستان رامس��ر ،بخش��دار بخش مرکزی ،رئیس کمیته امداد،
رئیس بهزیس��تی ،مس��ئول دفتر نظ��ام فنی روس��تایی و دهیاران بخش
مرکزی به منظور بررس��ی وضعیت مس��کن محرومین ،تأمین و کمک به
ساخت مسکن برای این قشر در بخشداری این شهرستان برگزار شد.
علی مقدم گفت :در این نشس��ت مقرر شد مدیران دو دستگاه بهزیستی
و کمیت��ه ام��داد امام(ره) پیگیریه��ا و اقدامهای الزم نس��بت به معرفی
مددجویان و افراد واجد شرایط به بنیاد مسکن را بهعمل آورند و دهیاریها
نیز کلیه اقدامهای صدور پروانه ساخت را پیگیری و اقدام نمایند همچنین
بنیاد مسکن شهرستان در اسرع وقت نسبت به معرفی افراد به بانکهای عامل برای دریافت تسهیالت اقدام نماید.

مراسم نمادین کلنگزنی ساخت واحد مسکن محرومین

به گزارش روابط عمومی ،مراسم نمادین کلنگزنی ساخت یکی دیگر از واحدهای مسکن محرومین در بخش بابلکنار شهرستان بابل با حضور
حجتاالسالموالمس��لمین عابدی -امامجمعه بخش بابلکنار ،ولیزاده -معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه شهر بابل ،مصطفیزاده گنجی -بخشدار

بسیار با دانشمندان مذاکره و با فرزانگان همنشینی و گفتگو نمایید -حضرت علی (ع)
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افتتاح و بهره برداری از چهار هزار و چهارصدمین واحد بازسازی شده

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م افتتاح و بهره برداری از چهار هزار و
چهارصدمین واحد بازس��ازی شده از بارندگیهای فروردین ماه سال  ۹۸با
حضور دکتر نوبخت -معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه
کش��ور -دکتر بختیاری -رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کل کش��ور،
مهندس آقازاده -اس��تاندار ،دکتر کریمی -نماینده مردم شهرس��تانهای
اراک ،کمیجان و خنداب در مجلس ش��ورای اسالمی ،مهندس سهرابی-
مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور و مهندس رضافرح -مدیرکل
بنیاد مسکن استان در روستای امرآباد شهرستان اراک برگزار شد.
در ابت��دا مهندس رضافرح در مورد بازس��ازی و مقاومس��ازی واحدهای
مسکونی فرسوده و آسیبدیده استان از سیل فروردین ماه سال  98گفت:
پس از بارندگیهای فروردین ماه س��ال  98در اس��تان در تعداد  668روستا تعداد  4800واحد مسکونی دچار آسیب شده و نیاز به بازسازی داشتند
که در حال حاضر تعداد  4368واحد مسکونی معادل  91درصد در سطح استان به بهره برداری رسیدهاند.
س��پس دکتر نوبخت بنیاد مسکن را ازجمله نهادهای خدوم و خدمتگزار دانست و گفت :امروز نیاز به دستگیری و کمک
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان مركزی

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بابلکنار ،جعفری گاوزن -رئیس کمیته امداد شهر بابل و مسئولین محلی همچنین شخص متقاضی روستای جاجن بخش بابلکنار برگزار شد.
روحی -مدیر بنیاد مس��كن شهرستان بابل در این مورد گفت :ساخت تعداد
 ۲000واحد مسکن محرومین در استان برای خانوارهای نیازمند و فاقد سرپناه
مناسب براساس ماده  ۶تفاهمنامه همکاری مشترک فی مابین سازمان برنامه
و بودجه ،بنیاد مسکن و استانداری مبنی بر تسهیل جهت تأمین زمین رایگان
میباشد.
روحی با اشاره به تفاهمنامه یاد شده ،سهمیه شهرستان بابل را  175متقاضی
ذکر نمود و افزود :تاکنون در شهرستان بابل تعداد  65فقره پروانه ساخت برای
متقاضی��ان نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیس��تی شهرس��تان صادر و از
سوی بنیاد مسکن به بانکهای عامل جهت اعطای تسهیالت معرفی شدهاند.

به محرومان و مس�تضعفان جامعه بیش�تر از هر زمان دیگری احس�اس میش�ود که بنیاد مس�کن از بدو تأسیس تاکنون
توانسته این مسئولیت مهم را به دوش بکشد و گامی مهم برای تحقق اهداف انقالب و بنیانگذار کبیر آن بر دارد.

در ادامه دکتر کریمی با بیان مطالبی گفت :با تالش و همت جهادی همکاران بنیاد مسکن و سایر دستگاهها در زمینه امدادرسانی و بازسازی واحدهای
مسکونی ،اکنون شاهد بهره برداری از خانههای محکم و مقاومی هستیم که سرپناهی برای آسیبدیدگان از حوادث قهری و طبیعی شده است.

افتتاح و بهره برداری از اجرای آسفالت روستای گرماب

به گزارش روابط عمومی ،مراسم افتتاح و بهره برداری از اجرای آسفالت
روس��تای گرماب شهرس��تان خنداب با حضور مهندس آقازاده -استاندار،
دکتر زندیه وکیلی -معاون هماهنگی و امور عمرانی اس��تانداری ،مهندس
رضافرح -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس خزاییپ��ور -فرماندار
شهرستان خنداب و گروهی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد.
در این مراسم مهندس رضافرح با ارائه توضیحهایی گفت :پروژه آسفالت
روستای گرماب به مساحت  5900مترمربع و با اعتباری بیش از  5میلیارد

کار اندک از خردمند پذیرفته میشود و (پاداشش) دو برابر است -امام موسی کاظم (ع)
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و  200میلیون ریال اجرا شده است .وی افزود :اهمیت و ضرورت تهیه و اجرای طرح هادی این است که روستاهای دارای طرح هادی از شرایط
وی��ژهای در عم��ران و آبادی از قبیل خدمات زیربنایی ،اجرای طرحهای عمرانی و تخصیص منابع مالی نس��بت به روس��تاهای فاقد طرح هادی
برخوردارن��د ،بنابرای��ن تهیه طرح و اجرای آن با توجه به ورود امکانات و خدمات زیربنایی و روبنایی بر کیفیت و بهبود زندگی اهالی در بلندمدت
مؤثر است.
س��پس مهندس آقازاده با قدردانی از تالشهای مدیرکل و کارکنان بنیاد مسکن استان گفت :فعالیتهای جهادی بنیاد

مس�کن توانسته اس�ت غبار محرومیت را از چهره بسیاری از مناطق و روستاهای استان بزداید و باعث مهاجرت معکوس
در روستاها شود.

آغاز واگذاری زمینهای طرح اقدام ملی مسکن در استان مرکزی
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ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،مراس��م واگ��ذاری زمینه��ای ط��رح
اق��دام ملی مس��کن در اس��تان با حض��ور مهندس آق��ازاده -اس��تاندار،
حجتاالسالموالمس��لمین س��یدابراهیم حس��ینی -امامجمعه شهرستان
ساوه ،حجتاالسالم سبزی -نماینده مردم شهرستانهای ساوه و زرندیه
در مجلس ش��ورای اس�لامی ،میرزایی -معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه
س��اوه ،مهندس رضافرح -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس مرزبان-
مدیرکل راهوشهرسازی اس��تان و گروهی از مدیران استانی و شهرستانی
در شهرستان ساوه همزمان با سراسر کشور برگزار شد.
در ابتدا مهندس آقازاده گفت :ساخت تعداد  12000واحد مسکونی برای
س��اکنان ش��هرهای جدید این استان در دستور کار است و تا پایان امسال
عملیات س��اخت آنها آغاز خواهد ش��د .وی با اشاره به فعالیت بنیاد مسکن استان در طرح ملی مسکن شهرهای زیر  100هزار نفر جمعیت استان
افزود :با توجه به نیاز مسکن کشور در طرح اقدام ملی ساخت تعداد  400هزار واحد مسکن در کل کشور در برنامه و دستور قرار گرفت و مسئولیت
ساخت واحدهای طرح یاد شده در شهرهای زیر  100هزار نفر به بنیاد مسکن واگذار گردید.
س��پس مهندس رضافرح گفت :اس��تفاده از تجربههای بنیاد مسکن در اجرای مسکن شهری ،اجرای طرح بر مبنای مشارکت متقاضیان ،تأمین
مالی مطمئن از طریق انتخاب متقاضیان مؤثر و تقاضا محور بودن طرح اقدام ملی از ویژگیهای این طرح است .وی افزود :بنیاد مسکن در زمینه
اجرای طرح اقدام ملی نسبت به پیگیری امور در قالب تأمین ،مدیریت تسهیالت بانکی و تأمین زمین اقدام میکند و به منظور تأمین تسهیالت
بانکی برای متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن ،نشستهای متعددی با بانکها برگزار که در این زمینه تفاهمنامه شیوه اعطای تسهیالت با بانک
مسکن منعقد و مقرر است برای ساخت هر واحد مسکونی مبلغ  1میلیارد ریال که براساس پیشرفت فیزیکی ساخت به متقاضیان اعطا گردد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در پایان از تالشها و حمایتهای اس��تاندار در زمینه اتخاذ ساز و کار مناس��ب برای تسریع در بازسازی مناطق
سیلزده و همچنین مسکن روستایی در استان قدردانی کرد.

افتتاح و بهره برداری از  ۱۲پروژه اجرای آسفالت روستاهای استان
به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور حجتاالسالموالمسلمین
دکتر سلیمی -نماینده مردم شهرستانهای محالت و دلیجان در مجلس
ش��ورای اس�لامی ،دکتر زندیه وکیل��ی -معاون هماهنگ��ی امور عمرانی
استانداری ،مهندس رضافرح -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،دکتر ناظری-
سرپرس��ت فرمانداری شهرس��تان محالت و هیئت هم��راه افتتاح و بهره
برداری از  ۱۲پروژه اجرای آسفالت روستاهای استان بهصورت نمادین در
روستای نخجیروان شهرستان محالت برگزار شد.
در ای��ن مراس��م مهندس رضافرح ب��ا بیان توضیحهای��ی گفت :اجرای
12پروژه آسفالت در روستاهای استان مرکزی به متراژ  45205مترمربع و

همانا هر چیزی زکاتی دارد و زکات دانش آموختن آن به اهلش است -امام جعفر صادق (ع)
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روس�تاها گفت :از جمله راهکارهای جلوگیری از مهاجرت روس�تاییان و به عالوه مهاجرت معکوس اجرای طرح هادی در
روس�تاها اس�ت که بنیاد مس�کن بر انجام این مهم همت گمارده و امروز نیز ش�اهد به ثمر نشستن تالشهای مجموعه
بنیاد مسکن هستیم.

در پایان دکتر زندیه وکیلی با بیان اینکه روستاییان شریفترین قشر جامعه هستند گفت :توسعه ،عمران و آبادانی کلید اصلی محرومیتزدایی
است و با ارائه پیشنهادهایی بر لزوم تداوم توسعه و عمران منطقهای در این شهرستان تأکید کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

با اعتباری بیش از  37میلیارد و  303میلیون ریال انجام شده است که بهصورت نمادین در روستای نخجیروان افتتاح میشود.
در ادامه حجتاالسالموالمس�لمین دکتر س�لیمی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس�کن استان در مسیر رونق و آبادانی

افتتاحیه و بهره برداری از پانصد و بیستمین واحد بازسازی شده روستای چهرقان
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ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مراس��م افتتاح و بهره ب��رداری از پانصد و
بیس��تمین واحد بازس��ازی ش��ده از بارندگیهای فروردینماه سال  ۹۸با
حضور دکت��ر کریمی -نماینده م��ردم شهرس��تانهای اراک ،کمیجان و
خنداب در مجلس ش��ورای اس�لامی ،مهندس رضاف��رح -مدیرکل بنیاد
مسکن استان ،مهندس رستمی -سرپرست فرمانداری شهرستان کمیجان
و هیئت همراه در روستای چهرقان شهرستان کمیجان برگزار شد.
ابتدا در این مراسم مهندس رضافرح گفت :در شهرستان کمیجان حدود
 5293واحد مس��کونی روس��تایی وجود دارد که در بارندگیهای فروردین
ماه سال  98حدود  558واحد دچار آسیب شدند که در حال حاضر نیز 520
واحد آن به بهره برداری رسیده است .وی افزود :تسهیالت در نظر گرفته
شده برای بازسازی و مقاومسازی شهرستان کمیجان  322میلیارد و  600میلیون ریال میباشد که حدود  4461تن سیمان اهدایی از طرف مقام
معظم رهبری نیز در اختیار متقاضیان شهرستان کمیجان قرار گرفته است.
س��پس دکتر کریمی با قدردانی از تالشها و پیگیریهای مس��تمر مدیران بنیاد مس��کن استان در بازس��ازی واحدهای آسیبدیده از سیالب
فروردین ماه سال  ،98مجموعه فعالیتهای بنیاد مسکن را زمینه ساز عمران ،آبادانی و مقاومسازی بافتهای فرسوده در سطح روستاها دانست.
گفتنی است؛ در این مراسم بهصورت نمادین کلید واحد مسکونی به همراه هدایایی به مالک آن اهداء گردید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان هرمزگان
ساخت شهرک شهید سلیمانی برای اسکان روستاهای زاج و داربست آغاز شد

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م عملیات س��اخت شهرک حاج قاسم
س��لیمانی با حضور حجت االسالم والمسلمین دکتر عبادی زاده  -نماینده
ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه شهر بندرعباس ،دکتر همتی  -استاندار،
مهندس نوری زاده  -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،سردار تنگسیری -
فرمانده نیروی دریایی س��پاه پاس��داران ،سردار س��االری  -فرمانده سپاه
امام س��جاد(ع) ،جمال الدینی  -فرماندار شهرس��تان سیریک و گروهی از
مسئولین اجرایی استان و شهرستان برگزار شد.
در ابتدا دکتر همتی با اش��اره به اینکه جابجایی این روستا نیازمند ۳۳۰
میلی��ارد ریال اعتبار به منظ��ور فراهم آوری زیرس��اختهای جدید برای
س��اکنان این روس��تاها می باش��د ،گفت :تثبیت جمعیت در روستا برای ما بسیار حائزاهمیت اس��ت .وی افزود :این شهرک مسکونی با همکاری
اس��تانداری ،بنیاد مس��کن ،معاونت مهندسی نیروی دریایی سپاه و کمک هیئت خیرین امام حس��ین(ع) ساخته و تحویل اهالی روستاهای زاج و
داربست خواهد شد.

آفت دانش ،فراموشی است -حضرت محمد (ص)
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سپس سردار تنگسیری گفت :سپاه یک سیل بند با رعایت نکات فنی در ورودی شهرک خواهد ساخت.
در ادامه مهندس نوری زاده با بیان توضیح هایی گفت :این ش��هرک در زمینی به مس��احت  ۲۵هکتار آماده سازی و حدود  ۲۰۵قطعه مسکونی
با تمام کاربریها در نظر گرفته شده است.

نشست بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و امالک استان
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مشترک اداره های کل بنیاد مسکن استان و
ثبت اس��ناد و امالک اس��تان با حضور مدیران ش��عب دو اداره کل در مورد بررسی
عملکرد صدور اس��ناد مالکیت واحدهای مس��کونی ش��هری و روستایی در اجرای
قانون الحاق و رفع موانع برای تحقق اهداف برنامه س��ال  1399در بنیاد مس��کن
برگزار شد.
در ابتدا مهندس نوری زاده  -مدیرکل بنیاد مس��کن استان در سخنانی گفت :ما
وظیفه داریم به مردم روس��تاها خدمات رسانی نماییم بنابراین صدور اسناد مالکیت
باعث هویت دارش��دن امالک مردم روستایی خواهد شد و این وظیفه ای است که
بر دوش ما نهاده شده و ما متعهد هستیم که مشکالت روستاها را مرتفع کنیم .وی
تأکید کرد مديران اداره ثبت اس��ناد و امالک و بنياد مس��كن شهرستان ها موظف
به تحقق سهميه مصوب خود نسبت به صدور سند شهري و روستایی بوده اند که
تاکنون بیش از  78000فقره سند صادرو تحویل مالکین گردیده است.
در ادامه مهندس حس��ینی  -مدیرکل اداره ثبت اس��ناد و امالک استان با بیان این که اس��ناد مالکیت دارای ارزش فراوانی می باشند و در این
زمینه بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و امالک نقش مهم و بسزایی دارند از نظر نگاه آماری برای صدور اسناد باید نقشه های استاندارد تهیه شود.
از سویی برای بررسی و رفع مشکالت تعامل و همکاری بین دو ارگان ضروری می باشد و از آنجایی که هدف دو اداره کل یکی می باشد باید
به یک وحدت رویه دس��ت یابیم در نتیجه تفاهم نامه ای في مابين مس��ئولین بنياد مس��كن و سازمان اداره ثبت اسناد و امالك كشور ،ابالغي از
مركز برای تسريع در حل مشكالت صدور اسناد و ساير موارد در نشست مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد اقدام های مقتضی صورت پذیرد.
در پایان مدیران شهرستان ها به ارائه عملکرد حوزه مدیریت خود پرداخته و مشکالت مربوطه را بیان کردند که در این مورد نیز بحث و تبادل
نظر شد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان همدان
بازدید فرماندار از روند اجرای پروژه آسفالت در روستای گنبدان

ب��ه گزارش روابط عمومی ،قنبری -فرماندار و مهندس س��ماواتی -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان بهار از پروژه ساماندهی رودخانه عبوری از روستای گنبدان و
همچنین اجرای آسفالت پیرامون این رودخانه بازدید نمودند.
در این بازدید قنبری گفت :بهدلیل عدم ساماندهی رودخانه مذکور و دیوارهسازی
پیرامون این رودخانه در بارندگی س��ال  98و احتمال طغیان رودخانه و آس��یب
رساندن به س��اختمانهای اطراف ،برای ساماندهی رودخانه از محل اعتبارهای
سیل مبلغ  10میلیارد ریال در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفت و این نهاد با دقت
نظ��ر و اندک زمان ممکن موفق به س��اماندهی این رودخانه و همچنین اجرای
یک دهنه پل در این روس��تا ش��د و اکنون با وجود کمبود اعتبارهای عمرانی و
موافقت مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ما شاهد اجرای آس��فالت معبر رودخانه
هس��تیم که در مجموع مبلغ  15میلیارد ریال در این روس��تا توسط بنیاد مسکن هزینه شده است .وی در پایان با توجه به رضایتمندی اهالی این
روستا و ساماندهی رودخانه از بنیاد مسکن قدردانی کرد.

نه بی تاب و دلتنگ باش و نه بدخو و خشمگین -امام جعفر صادق (ع)
102
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،به منظور پیگیری و رفع مش��کالت ضمانت
متقاضیان تسهیالت مسکن محرومین شفیعی -بخشدار مرکزی ،مهندس
س��ماواتی -مدیر بنیاد مسکن و مهندس مهرابی -مسئول تسهیالت بنیاد
مس��کن شهرس��تان بهار با مدیران بانکهای مسکن ،تجارت و صادرات
دیدار کردند.
در این دیدار ش��فیعی از عملکرد مثبت بنیاد مس��کن در امر بازس��ازی
واحدهای خسارت دیده ،توزیع تسهیالت طرح ویژه و همچنین طرح جدید
مس��کن محرومین قدردانی کرد و گفت :بنیاد مسکن در سال  98عملکرد
درخشانی برای جذب تسهیالت و بازسازی واحدهای خسارتدیده داشته
و ما شاهد دگرگونی روس��تاها و بازسازی واحدها و همچنین ساختوساز
اصولی مردم در سطح روستاها بودیم که این امر با کمک بانکهای عامل
انجام شده است.
در پایان بخش��دار از بانکهای عامل درخواس��ت مساعدت ویژه برای متقاضیان مسکن محرومین کرد و بانکهای عامل نیز قول مساعدت در
امر اخذ ضمانت نامههای بانکی را دادند.
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بازدید بخشدار مرکزی از بانکهای عامل برای پیگیری و رفع مشکالت ضمانت متقاضیان تسهیالت
مسکن محرومین

بررسی مشکالت و معضالت افراد تحت پوشش بهزیستی در امر پرداخت تسهیالت مسکن محرومین

ب��ه گزارش روابط عمومی ،پی��رو هماهنگیهای بهعمل آمده فی مابین
ادارههای بنیاد مسکن و بهزیستی و به منظور بررسی مشکالت مربوط به
افراد تحت پوشش بهزیستی در امر پرداخت تسهیالت طرح ویژه بازسازی
و همچنین مسکن محرومین نشستی با حضور معاونین ادارهکل بهزیستی،
بنیاد مسکن استان ،مدیران شعب بهزیستی و بنیاد مسکن شهرستان بهار،
مدیر پروژه مسکن محرومین و کارشناس مسئول تسهیالت بنیاد مسکن
استان و شهرستان بهار در اداره بهزیستی برگزار شد.
در ابت��دا نوروزی -رئیس اداره بهزیس��تی با قدردانی از تالشهای بنیاد
مس��کن گفت :این نهاد در امر بازسازی واحدهای خسارتدیده مددجویان
تحت پوش��ش این اداره و اعطای تسهیالت ساخت مسکن و کمکهای
بالعوض همواره کمک و یاریرسان بهزیستی بوده و هست.
در ادامه مهندس خوش کردار -معاون بازس��ازی بنیاد مس��کن اس��تان
پرونده افرادی که تحت پوش��ش بهزیس��تی بوده و در روند کار موفق به اخذ تسهیالت و یا ساخت مسکن نشدهاند را بررسی کرده و مقرر گردید
بهزیستی موضوع را بررسی و اقدامهای الزم را انجام دهد.
سپس مهندس سماواتی با سپاس از عملکرد بهزیستی گفت :فرصت خوبی برای کمک به محرومینی به دست آمده که فاقد مسکن هستند و
یا مسکن مناسب ندارند .وی اعالم کرد :بنیاد مسکن براساس دستورالعملهای ذیربط آماده کمک به این افراد میباشد.
در پایان مقرر شد بهزیستی در مدت  48ساعت نسبت به بررسی مراتب و ارسال اسامی افراد واجدالشرایط به بنیاد مسکن اقدام نماید.

نشست بررسی مسائل مرتبط با تهیه و اجرای طرح هادی روستاهای بخش مرکزی

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس زمانیان -معاون امور عمرانی فرمانداری ،دکتر محمدی -رئیس دفتر دکتر حاجی بابایی-
نماینده مردم شهرس��تانهای همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی ،بخش��دار مرکزی ،مهندس پورقاسمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
همدان ،مس��ئول فنی و اجرایی بنیاد مس��کن شهرس��تان و تعدادی از دهیاران بخش مرکزی در رابطه با موضوعهای بازنگری طرحهای هادی

کسی که پرحرفی نماید هذیان میگوید -حضرت علی(ع)
103
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روستایی بخش مرکزی ،قیر یارانهای و اعتبارهای استانی و ملی در فرمانداری برگزار شد.
در ابتدا دهیاران موارد و مشکالت مربوط به روستاها را مطرح کردند و سپس بخشدار بخش مرکزی توضیحهایی در مورد مشکالت ارائه نمود.
در ادامه مهندس پورقاس��می به لیس��ت روستاهای در انتظار بازنگری اشاره کرد .سپس به موضوع قیر یارانهای و شیوه برنامهریزی دقیق برای
اختصاص این قیر پرداخت .وی با اشاره به آخرین وضعیت پروژههای استانی و ملی از نظر پیشرفت فیزیکی گفت :بنیاد مسکن با تمام توان در
حال خدمترس��انی به روستاها و روستاییان اس��ت که در این زمینه کمکها و همکاری سایر دستگاهها و نهادها از جمله فرمانداری ،بخشداری
بخش مرکزی و دهیاران و پیگیریهای نمایندگان مردم شهرس��تانهای همدان و فامنین در مجلس ش��ورای اس�لامی باعث تس��ریع در این
خدمترسانی شده است.
دکتر محمدی و سپس معاون عمرانی فرماندار با سپاس از مدیر بنیاد مسکن شهرستان همدان به تشریح موضوعهای مطرح شده پرداخت و در
پایان توضیحها و مذاکرههای حاضرین در قالب صورتجلسه به تأیید اعضا رسید و مقرر گردید مطابق با صورتجلسه اقدامهای الزم صورت پذیرد.
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نشست بنیاد مسکن و کمیته امداد امام(ره)

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس ظفری -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان ،ترکمان��ه -مدیرکل کمیت��ه امداد ام��ام(ره) و نیز
کارشناسان و مدیران شعب شهرستانها در هر دو مجموعه برگزار شد.
در ابت��دا ترکم��ان با قدردان��ی از تالشهای همکاران بنیاد مس��کن و
مجموعه کمیته امداد امام(ره) ،روند و پیشرفت کار را خوب ارزیابی و ابراز
امیدواری کرد که پس از برگزاری این نشس��تها و مطرح ش��دن موانع،
مشکالت مرتفع و راه هموارتر خواهد شد.
در ادام��ه مهندس ظفری نیز با قدردان��ی از تالشهای مجموعه کمیته
ام��داد امام(ره) و همکاران بنیاد مس��کن گفت :با توج��ه به گزارشهای
رس��یده و بررسیهای انجام شده خانوادههای جامعه هدف در این موضوع
نیاز بیش��تری به کمکهای معنوی و فکری دارند و باید همکاران در هر
دو مجموعه با نگاه خاص تر و با حساس��یت بیش��تری موضوع را پیگیری کنند .وی افزود :همکاران بنیاد مس��کن و کمیته امداد امام(ره) باید از
تجربههای بسیار خوب و ارزشمند به دست آمده در دوران بازسازی بیشترین بهره را ببرند تا کارها سریع تر و با کیفیت مطلوب به نتیجه برسند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در پایان آمار و عملکرد هر یک از شهرستانها را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و پس از بحث و گفتگو در مورد
مسائل ،مدیران شعب موارد خود را مطرح و راهکارهای الزم را دریافت نمودند.

بازدید فرماندار شهرستان نهاوند از محل اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن

به گزارش روابط عمومی ،مراد ناصری -فرماندار شهرس��تان نهاوند از
محل اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن این شهرستان بازدید نمود.
در ابتدای این بازدید نثاری -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان نهاوند با
بیان مطالبی گفت :اجرای طرح اقدام ملی تولید مس��کن در شهرهای با
جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر بر عهده بنیاد مس��کن میباش��د که این
طرح در قالب تعداد  370واحد مس��کونی در شهرستان برنامهریزی شده
است و با توجه به استقبال خوب متقاضیان واجد شرایط ،تمام این واحدها
در مرحله تخصیص پروژه میباشند.
در ادامه ناصری با سپاس از فعالیتهای انجام شده توسط بنیاد مسکن
گفت :شهرستان نهاوند نخستین شهر استان با باالترین واحد تخصیصی
ب��ه متقاضیان واجد ش��رایط میباش��د .وی با تأکید بر ای��ن موضوع که
پتانسیل فنی و اجرایی بسیار خوبی در بنیاد مسکن وجود دارد ،افزود :تحویل این پروژه در مدت زمان اعالمی دور از انتظار نخواهد بود.

رها نمودن دنیا فضیلت است و رها نمودن گناهان واجب -امام موسی کاظم (ع)
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نشست برنامهریزی و هماهنگی تسهیالت مقاومسازی مسکن روستایی در فرمانداری
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،به منظور پیگیری و رفع مش��کالت ضمانت
بانکی متقاضیان تس��هیالت مس��کن محرومین و طرح ویژه بهس��ازی و
نوسازی مسکن روستایی ،مهندس سماواتی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
بهار ،ساغرچی -بخش��دار اللجین و مهندس مهرابی -مسئول تسهیالت
بنیاد مس��کن شهرستان با مدیران بانکهای ملت ،سپه ،تجارت ،صادرات
و ملی دیدار نمودند.
ابتدا در این دیدار مهندس سماواتی تعداد سهمیه هر بانک عامل را مطرح
و تعداد عقد قراردادهای صورت گرفته در هر بانک عامل را بیان نمود.
همچنی��ن س��اغرچی از تالشهای بنیاد مس��کن و بانکه��ای عامل
قدردانی و درخواس��ت مس��اعدت هر چه بیش��تر از بانکهای عامل برای
پرداخت تس��هیالت ذکر ش��ده را نمود و گفت :بنیاد مس��کن در امر ارائه
تس��هیالت به مردم کمک کرده و ما ش��اهد ساختوسازهای فراوان در سطح روستاهای بخش هس��تیم بهویژه پرداخت تسهیالت بازسازی که
کمک بسیار بزرگی به مردم آسیبدیده کرد.
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بازدید از بانکهای عامل توزیع تسهیالت

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت برنامهریزی و هماهنگی تس��هیالت
مقاومس��ازی مس��کن روس��تایی با حضور فاطمه صلح میرزایی -معاون
برنامهری��زی و عمرانی فرمانداری ،مهندس بهرامی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرستان تویسرکان و دیگر اعضا در فرمانداری شهرستان برگزار شد.
در ابتدا مهندس بهرامی با اش��اره به اینکه س��همیه امسال مقاومسازی
شهرستان به بانکها ابالغ شده است گفت :از تعداد  ۶۴۰سهمیه مصوب
ابالغ ش��ده ،تعداد  ۲۶۸متقاضی به بانکها معرفی ش��دند که تعداد ۱۰۱
پرون��ده منجر به عقد قرارداد ش��ده اس��ت .وی با بیان اینکه تس��هیالت
مقاومس��ازی مس��کن روس��تایی امس��ال  ۵0۰میلیون ریال ش��ده است،
همکاری همه برای جذب س��همیه شهرس��تان تا پایان سال را یک ضرورت خواند و تأکید کرد :تنها تسهیالتی که در حوزه مربوطه به کار گرفته
و هزینه میشود تسهیالت مسکن است.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان تویسرکان با بیان اینکه متأسفانه بانک مسکن امسال شرط عقد قرارداد را اجرای کار تا فنداسیون گذاشته است
افزود :تسهیالت  ۵0۰میلیون ریالی انگیزهای تأثیرگذار در مقاومسازی مسکن روستایی غیرمقاوم است بنابراین تحقق این مهم نیازمند مساعدت
همه جانبه است که آن باید مدنظر بانکهای عامل باشد.
در ادامه فاطمه صلحمیرزایی با اش��اره به این که تاکنون تعداد  ۶283واحد مس��کن روس��تایی در شهرستان تویسرکان مقاومسازی شده است،
گفت :مقاومسازی مسکنهای روستایی مانع از بروز خسارتهای جبرانناپذیر در بحرانهای مختلف میشود ،بنابراین تعامل و همکاری بیش از
پیش همه عوامل تأثیرگذار در این مورد امری ضروری است که باید مدنظر همه قرار گیرد .وی با قدردانی از همکاری بانکهای عامل ،خواستار
نگاه ویژه آنها در ارتباطگیری و تعامل بیشتر با بنیاد مسکن شد و تأکید کرد :بانکها در مبحث مقاومسازی مسکن روستایی تسهیل و تسریع
فرآیند پرداخت تسهیالت را در سرفصل کاری خود قرار دهند.

بازدید فرماندار از روستای حاتمآباد

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس ظفری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،دکت��ر مهدوی -فرماندار شهرس��تان کبودرآهنگ ،دکتر دیناری-
مدیرکل بهزیس��تی استان ،رئیس اداره بهزیستی شهرستان کبودرآهنگ ،رئیس کمیته امداد ،مدیر بنیاد مسکن شهرستان کبودرآهنگ و گروهی
از مسئولین ادارهها از روند اجرای مسکن محرومین در روستای حاتمآباد بازدید کردند.

هر که نیتش خوب باشد روزیش فراوان میشود -امام موسی کاظم (ع)
105
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در این بازدید مهندس ظفری ،کش��ور را نیازمند همدلی ،همافزایی و مدیریت ویژه در این ش��رایط دانس��ت و تعداد س��همیه مسکن محرومین
شهرس��تان را تعداد  250فقره عنوان کرد .در ادامه از عملیات ساختوساز
مسکن محرومین در روس��تای حاتمآباد نیز بازدید گردید و از همکاری و
تعامل خوب بخشداران و دهیاران شهرستان قدردانی نمود.
س��پس فرماندار با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس�کن در

روس�تاها ،از این نهاد بهعنوان یک دستگاه فعال و تالشگر یاد
کرد و تعامل خوب دهیار و بنیاد مسکن را بسیار مفید ارزیابی
نمود و خواس�تار خدمترس�انی به روس�تاییان و در اولویت
قرار دادن آنها شد.
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بازدید از اتمام عملیات اجرایی ساخت کانال سنگی روستای کفراش و نحوه اجرای طرح اقدام ملی
تأمین مسکن در شهرستان نهاوند

به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس ظف��ری -مدیرکل بنیاد
مسکن اس��تان ،ناصری -فرماندار شهرس��تان نهاوند ،بخشدار
مرکزی و گروهی از مدیران دستگاههای اجرایی از اتمام عملیات
اجرایی ساخت کانال سنگی روستای کفراش بازدید نمودند.
در ای��ن بازدید مهن��دس ظفری با تش��ریح عملیات اجرایی
گفت :این پ��روژه با اعتباری بیش از  15میلیارد ریال از محل
اعتبارهای ملی به طول  ۳۷۵متر برای هدایت آبهای سطحی
و س��یالبهای جاری که از س��وی شهر به سمت روس��تا جاری میشود ساخته شده اس��ت .وی افزود :این طرح ،از مطالبات چندین ساله مردم
روستای کفراش میباشد که با تالش همکاران بنیاد مسکن در شهرستان و استان و نیز پیگیریهای فرماندار این شهرستان محقق شد است.
گفتنی است مسئولین از شیوه طرح اقدام ملی تأمین مسکن در این شهرستان نیز بازدید کردند.
در این بازدید مهندس ظفری گفت :از طریق اداره راهوشهرس��ازی و بنیاد مس��کن در زمینه کمک به تأمین مس��کن ،طرح اقدام ملی در قالب
ساخت تعداد  ۳60واحد مسکونی در شهرستان نهاوند برنامهریزی و در دست اجرا قرار گرفت.
سپس ناصری گفت :این طرح درسه قالب؛ گروه ساخت ،خودمالکین و انبوه ساز اجرا خواهد شد و نهاوند نخستین شهرستان استان با بیشترین
مساحت زمین است که انتظار میرود با مساعد بودن شرایط به زودی با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی کلنگزنی شود.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان یزد
کلنگزنی طرح اقدام م ّلی شهرستان بافق

بنابر گزارش روابط عمومی ،مراس��م کلنگزنی طرح اقدام ملی مس��کن شهرس��تان بافق با حضور طالبی -استاندار ،دکتر قربانیان -مدیرکل بنیاد
مسکن استان ،یادگاری -مدیرکل راهوشهرسازی استان ،طالیی مقدم -سرپرست فرمانداری شهرستان بافق و گروهی از مسئوالن محلی برگزار شد.
ابتدا در این مراسم طالیی مقدم گفت :به همت استاندار ،معاونت عمرانی استانداری ،راهوشهرسازی و بنیاد مسکن هیچگونه مشکلی در بحث
تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط در شهر بافق نداریم و همه میتوانند از این نعمت استفاده کنند .وی با اشاره به دو مجموعه  80هکتاری که
در طرح هادی آمده و مجموعه  100هکتاری که در کنار این مجموعه پیش بینی ش��ده اس��ت افزود :با این امر سالیان سال افرادی که متقاضی
و واجد شرایط برای دریافت زمین هستند ،مشکلی در این زمینه نخواهند داشت.
س��پس دکتر قربانیان س��همیه شهرستان بافق در طرح اقدام ملّی مسکن را  140نفر عنوان کرد و گفت :در حال حاضر برای تعداد  109نفر تأمین
زمین شده است و این امر ادامه دارد .در فاز اول تا سوم تعداد  520نفر ثبت نام نمودند که تعداد  211نفر تأییدیه کشوری شده ،تعداد  116نفر واجد
شرایط بوده ،تعداد  102نفر افتتاح حساب کردند و اکنون تعداد  77نفر واریز وجه داشتند و قرعهکشی بین واریزکنندگان وجه انجام شد .وی ادامه داد:
برنامه س��اخت به چهار روش بنیاد س��اخت ،انبوه سازی ،گروه ساخت و انفرادی انجام میشود که در شهر بافق بحث گروه ساخت را داریم .نقشهها

همانا کمال دین ،فراگیری دانش و به کار بستن آن است -امام علی (ع)
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کارگروه توسعه شهرستان بهاباد با حضور
صباغی��ان -نماینده مردم شهرس��تانهای ابرکوه ،مهریز ،خات��م ،بافق و بهاباد در
مجلس شورای اسالمی ،دکتر قربانیان -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مدیرعامل آب
و فاضالب استان ،فرماندار و اعضای کارگروه بهصورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.
تس��ریع در تهیه طرح هادی روستای حاجیآباد ،مساعدت ویژه بنیاد مسکن در
اجرای بلوار اصلی روستای رحیمآباد از مهمترین بحثها و مصوبههای نشست بود.
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بررسی اولویتهای شهرستان بهاباد
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توسط شورای فنی راهوشهرسازی مصوب و ابالغ شده است و با هماهنگی نظام مهندسی و شهرداری پروانه اخذ و شروع به ساخت خواهد شد.
در ادامه یادگاری با سپاس از تالشهای استاندار ،مسئوالن استانی و شهرستان بافق در مورد طرح اقدام ملی مسکن گفت :در بحث تسهیالت
مس��کن و مکان یابی صورت گرفته ،برخی مکانها از بیش��ترین امکانات و تأسیس��ات زیربنایی برخوردار هستند .وی افزود :با حمایت استاندار و
دیگر مسئوالن برای اغلب شهرها خانهها بهصورت ویالیی ساخته میشود که این در کشور کم سابقه است.
س��پس طالبی با اش��اره به اقدامها و فعالیتهای بس��یار خوبی که در زمینه اجرای این طرح در اس��تان صورت گرفته ،گفت :با همکاری همه
دس��تگاههای دولتی مس��ئول برای خانه دار ش��دن متقاضیان واجد ش��رایط این امکان فراهم شده اس��ت .وی افزود :ما میتوانستیم با توجه به
ظرفیتهایی خوبی که داریم چند سال زودتر این طرح را انجام دهیم و زمینه مسکن دار شدن خانوادههای بسیاری در مناطق مختلف کشور را
فراهم و شاهد آثار آن در طول عمر همین دولت میبودیم.
اس��تاندار گفت :در شهرس��تان بافق قیمت زمین باال و خانوادهها توان تأمین زمین برای س��اخت مسکن را نداشتند و اکنون برخورداری از طرح
اقدام ملی مسکن بیشتر به کام مردم شیرین خواهد آمد.
طالبی ابراز امیدواری کرد که در کنار این طرح دیگر پروژههای شهرستان در استان که طرح موضوع شدهاند برای رفع برخی مشکالت قشرها
انجام گیرد و بتوان نیازهای این حوزه را مدیریت و شرایط خوبی برای مردم فراهم کنیم.

بازدید نماینده مجلس از روستاهای تفت

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،دکتر میرمحمدی -نماینده مردم شهرس��تانهای
تفت و میبد در مجلس شورای اسالمی از روستاهای مزرعه حاج یوسف ،فخرآباد،
کهدوئیه و حسنآباد الی گز بازدید و با مردم و اعضای شورای این روستاها دیدار
و در جریان مسائل و مشکالت این روستاها قرار گرفت.
تخصیص زمینهای بنیاد مس��کن در روس��تا برای س��اخت مس��کن جوانان از
مهمترین مس��ائل مطرح ش��ده مردم با نماینده مجلس شورای اسالمی بود که با
رایزنی انجام شده ،موافقت مدیرکل بنیاد مسکن استان اخذ شد.

رفع تصرف  ۱۰هکتار از اراضی ملی در روستای جزستان

بنابر گزارش روابط عمومی ،طالعی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بافق و گروهی از مسئولین شهرستان از روستاهای این شهرستان بازدید نمودند.
در این بازدید طالعی گفت :روستاهای مبارکه و جزستان در بخش مرکزی شهرستان بافق بیشترین ساختوسازهای غیرقانونی را دارند که به
علت جمعیت باال و موقعیت جغرافیایی آن ،اقدام اولیه در این روس��تاها صورت میگیرد .وی افزود :در خرداد س��ال  ۱۰ ،۱۳۹۵هکتار از اراضی
برای عرصه ساخت واحدهای مسکونی به مدیریت بنیاد مسکن شهرستان بافق تحویل و در سال  ۱۳۹۶انتقال سند مالکیت انجام شده است.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان بافق گفت :پرونده تصرفهای غیرمجاز در ش��عبه نهم دادگستری استان بررس��ی و با صدور رأی قطعی ،برابر
مقررات اقدام شد.
طالعی افزود :در روستای جزستان شهرستان بافق ،متصرفان اراضی بدون توجه به قانون اقدام به تصرف کرده بودند و به تذکرها و اخطاریهها
نیز توجهی نداش��تند .وی در پایان گفت :متقاضیان بومی در روس��تاها برای دریافت زمین باید طبق قانون عمل کنند تا بتوانند با اخذ پروانه از
تسهیالت ساختوسازها بهرهمند شوند.

آفت دلیری ،ستم نمودن است -حضرت محمد (ص)
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برگزاری نشست طرح اقدام ملّی
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست طرح اقدام ملّی مسکن بهصورت ویدئو
کنفرانس بین بنیاد مسکن استان و ادارهکل راهوشهرسازی استان و با حضور
مدیران و کارشناس��ان شعب بنیاد مسکن شهرس��تانها در مورد تأمین زمین
برای ساخت مسکن ملّی برگزار شد.
در ابتدا مدیران شعب شهرستانهای بنیاد مسکن با ارائه گزارشی از آخرین
وضعیت طرح اقدام ملّی مس��کن در شهرس��تان ،به بیان مسائل و مشکالت
پیش رو پرداختند.
در پایان مدیران کل بنیاد مسکن و راه شهرسازی استان با بیان این که مشکلی
در تأمین زمین طرح اقدام ملّی مسکن در استان وجود ندارد به ارائه راهکارهایی
برای پیشرفت هرچه سریعتر پروژههای طرح اقدام ملّی در استان پرداختند.

بازدید فرماندار از پروژههای بنیاد مسکن

بنابر گزارش روابط عمومی ،نوگار -فرماندار شهرس��تان تفت و مهندس
کارگر -معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان از پروژههای عمرانی
در حال اجرا در دهستان شیرکوه بازدید نمودند.
در این بازدید مس��ائل و مشکالت در حوزه اجرای طرح هادی روستایی
و اختصاص بودجه برای اتمام پروژههای آسفالت و سنگفرش در روستای
بنستان مورد بررسی قرار گرفت.

نشست شورای مسکن شهرستان اشکذر

بنابر گزارش روابط عمومی ،فرماندار و رئیس شورای مسکن شهرستان
اش��کذر در نشست شورای مسکن که با حضور برخی از مدیران استانی و
شهرستانی برگزار ش��د؛ به بیان مشکالتی در مورد شیوه واگذاری اراضی
ملّی و دولتی موردنیاز پروژههای مسکن این شهرستان پرداخت.
در ابتدا هادی نس��ب -فرماندار با اشاره به این که مایل به تجربه مجدد
مش��کالت مسکن مهر شهرستان اشکذر نیستیم از اداره میراث فرهنگی،
صنایع دس��تی و گردشگری استان خواست تا با بررسیهای موردنیاز ،نظر
قطعی پیرامون اراضی مدنظر را ارائه نمایند.
هادی نسب گفت :با توجه به ضوابط و دستورالعملهای موجود ،تعداد  36خانواده دارای دو فرد معلول و بیشتر در شهرستان اشکذر واجد شرایط
دریافت زمین و تسهیالت برای ساخت مسکن هستند.
س��پس دکتر قربانیان -مدیرکل بنیاد مس��کن استان با اش��اره به خدمات و تالشهای صورت گرفته بنیاد مسکن و دستگاههای ذیربط استان
در طرح اقدام ملّی مس��کن گفت :در این طرح در شهرس��تان اش��کذر ،تعداد  40متقاضی واجد شرایط شناسایی شدهاند؛ همچنین تعداد  48واحد
مس��کونی مس��کن مهر اشکذر در حال حاضر با توجه به شرایط و آییننامهها از امنیت و استحکام کافی برخوردار نبوده و باید زمین معوض برای
ساخت واحد مسکونی به مالکان داده شود.
گفتنی است در پایان هر یک از اعضا و مدیران به بیان نقطه نظرهای خود پیرامون موضوعهای مطرح شده پرداختند و تصمیمهایی در مورد
حل و فصل مشکالت شهرستان اتخاذ شد.

خوشرویی ،کینه و خشم را میبرد -حضرت محمد(ص)
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• سپهر س��ید سجادی -بخشدار مرکزی شهرس��تان ساوجبالغ با اهدای
لوحهای تقدیر جداگانه به میثم ساالری -مدیر و محمد آتشین بار -مسئول
دفتر فنی بنیاد مس��کن این شهرس��تان ،از تالشهای آنان در زمینه اجرای
پروژه آسفالت روستای شهیدپرور سفیدارک قدردانی نمود.

خراسان جنوبی

• وحید داعی– مدیرکل راه و شهرس��ازی استان خراسان جنوبی با اهدای
ل��وح های تقدیر جداگانه به مهندس آس��مانی مق��دم– مدیرکل و مهندس
دائمی– معاون مس��کن شهری بنیاد مس��کن استان ،از تالش های آنان در
اجرای مطلوب طرح اقدام ملی مسکن قدردانی کرد.
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استان البرز

قدردانی و
سپاسگزاری

حض��ور و انجام امور محوله به نحو احس��ن برای پیش��رفت اداره ،قدردانی
کردند.

استان قم

• حس��ین صادقی -رئیس شورای اسالمی بخش سلفچگان با اهدای لوح
تقدیر به مهندس علی محمدی -سرپرست دفتر نمایندگی بخش سلفچگان،
از تالشهای وی در زمینه بهبود وضعیت روس��تاها ،حل مشکالت اهالی و
پیشرفت عمران و آبادانی این بخش قدردانی نمود.
• مهندس صبوری -مدیرکل اداره راهوشهرسازی استان ،به مناسبت هفته
حمل و نقل با ارسال لوح تقدیر از تالشهای مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان قم در زمینه نیل به اهداف این بخش قدردانی نمود.

استان کردستان

استان فارس

• عباس حاجیزاده -مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان فارس با اهدای
لوح تقدیری به عباس اسکندری -کارمند بنیاد مسکن شهرستان کازرون ،از
وی بهدلیل توجه به امر توس��عه ورزش و همکاریهایی که با اداره ورزش و
جوانان این شهرستان داشت ،قدردانی نمود.
• داریوش دهقان -معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرس��تان کازرون با
اهدای لوح تقدیر به قاسم داودی -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان ،از وی
بهدلیل وظیفه شناس بودن و استفاده از تخصص ،تعهد و کاربرد مهارتهای
الزم کاری ،احترام و اکرام به ارباب رجوع ،تقویت حضور و انجام امور محوله
برای پیشرفت اداره قدردانی نمود.
• داریوش دهقان -معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرس��تان کازرون و
قاس��م داودی -مدیر بنیاد مس��کن این شهرس��تان با اهدای لوحهای تقدیر
جداگان��ه ب��ه احمدرضا بش��کار و بهزاد دهقان��ی -کارمندان بنیاد مس��کن
شهرستان کازرون ،از آنها بهدلیل وظیفه شناس بودن و استفاده از تخصص،
تعهد و کاربرد مهارتهای الزم کاری ،احترام و اکرام به ارباب رجوع ،تقویت

• دکتر الماسی -فرماندار و دکتر ابراهیمی -مدیر اداره بهزیستی شهرستان
کامیاران با اهدای لوح تقدیر به مهندس حمید روحانی -مدیر بنیاد مس��کن
این شهرس��تان ،از فعالیتهای وی برای مناسبسازی و اجرای مصوبههای
کمیته حمایت از معلولین شهرستان کامیاران قدردانی نمودند.
• س��یدصباح قریش��ی -مدیرکل بهزیس��تی و حس��ین رس��ولی -معاون
مش��ارکتهای مردمی و توانمندسازی بهزیس��تی استان کردستان با اهدای
لوحهای تقدیر جداگانه به س��امان س��جادی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
دیواندره و مصلح احمدی ،سروش اسدی ،صالح محمودی و فرشاد آقایی-
کارکنان بنیاد مسکن این شهرستان ،از آنان به جهت همکاری و شرکت در
امر خیرخواهانه پویش پازل همدلی استان کردستان ،تقدیر نمودند.

استان گیالن

• به مناسبت میالد امام حسن عسکری و گرامیداشت روز جهانی نابینایان
(عصای س��فید) مهن��دس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گیالن
با اه��دای لوح تقدی��ر و کارت هدیه از تالشهای همکار روش��ندل پیمان
رحمانیان -متصدی تلفنخانه قدردانی نمود.
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استان مازندران

• مق��داد کاظمی -رئی��س اداره بهزیس��تی و دبیر کمیته مناسبس��ازی
شهرس��تان گل��وگاه و دکتر فریدون کلبادی نژاد -فرمان��دار و رئیس کمیته
مناسبس��ازی این شهرس��تان با اهدای ل��وح تقدیر به مهندس س��یدرضا
هاش��می -رئیس بنیاد مسکن شهرس��تان گلوگاه ،از اقدام ارزشمند وی در
زمینه مناسبس��ازی و دس��ترس پذیری اداره مطبوع و نیز به مناس��بت 13
آذر مصادف با  3دسامبر روز جهانی افراد دارای معلولیت قدردانی کردند.

استان همدان
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• احس��ان قنبری -فرماندار شهرس��تان به��ار با اه��دای لوحهای تقدیر
جداگانه به مهندس حس��ن ظفری -مدیرکل بنیاد مس��کن استان همدان و
مهندس حسین سماوات -رئیس بنیاد مسکن شهرستان بهار ،از فعالیتهای
ارزشمندش��ان در انج��ام دیوارهس��ازی رودخانه ،جدول گذاری ،زیرس��ازی
و آس��فالت و همچنین ارائه تس��هیالت مسکن روس��تایی روستای گنبدان
قدردانی کرد.

• مجید ساغرچی -بخش��دار اللجین با اهدای لوحهای تقدیر جداگانه به
مهندس حسن ظفری -مدیرکل و مهندس سیدیونس شریفی مفید -معاون
عمران روس��تایی بنیاد مسکن اس��تان همدان و مهندس حسین سماوات-
مدیر و محمد مهرابی -کارشناس بنیاد مسکن شهرستان بهار ،از تالشهای
آنان در س��اماندهی رودخانه ،زیرس��ازی ،آس��فالت و ارائه تسهیالت ساخت
مسکن در روستای گنبدان ،قدردانی کرد.
• محمدرضا ش��فیعی -بخش��دار بخش مرکزی ،یحیی ش��یری -رئیس
شورای اس�لامی و وحید دهقانی آراسته -دهیار روستای گنج تپه با اهدای
لوحه��ای تقدیر جداگانه به مهندس حس��ین س��ماواتی -رئیس و مهندس
محمد مهرابی -کارش��ناس بنیاد مسکن شهرستان بهار ،از تالشهای آنها
در راه نیل به اهداف عالیه جمهوری اس�لامی ایران و خدمت در راه عمران
و آبادانی روستاها بهویژه تالش برای ارائه تسهیالت بازسازی و مقاومسازی
مسکن روستایی ،بهسازی و اجرای طرح هادی روستای شهیدپرور گنج تپه
قدردانی نمودند.

باخبر ش��دیم تعدادی از همكارانمان در بنیاد مسكن استانها در غم
از دس��ت دادن عزیزانش��ان به سوك نشس��تهاند .بهاین همكاران و
خانوادههای محترمشان تسلیت گفته و برای عزیزان از دست رفته
از درگاه خداوند متعال علو درجات را مسئلت داریم.
• مصطفی شمس الدینی -درگذشت مادر (یزد)
• حسن بیک -درگذشت مادر (یزد)
• امیرحسین ناصری -درگذشت پدر (یزد)
• عبداله غیرتی -درگذشت مادر (گیالن)
• سبحان پیرزاهد -درگذشت پدر (گیالن)
• صاحبعلی نهضت -درگذشت مادر (اردبیل)
• بهروز مقیمی -درگذشت پدر (آذربایجان غربی)
• حسین رضایی -درگذشت پدر (آذربایجان غربی)
·• نغی خلیلی -درگذشت برادر (آذربایجان غربی)
• طیبه قادری -درگذشت پدر (بوشهر)
• غالم مصطفوی -درگذشت پدر (مازندران)
• احد جمالی -درگذشت مادر (مازندران)
• علیرضا عظیم پور – درگذشت پدر (فارس)
• حمیدرضا سنگی – درگذشت خواهر (فارس)
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اخبار ازدواج
تبریك ازدواج
خبردار ش��دیم شماری از همكاران سنت نیک ازدواج را به جای آورده  اند که
بنیاد مسكن با عرض تبریك ،از خداوند بلندمرتبه
به این منظور ،ماهنامه پیام 
برای آنان خوشبختی و بهروزی را خواهان است.
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• مهدی دردمه (آذربایجان غربی)
• علیرضا فروغی (همدان)

برندگان مسابقه شماره 170
میالدپسندیده(تهران)،
عبدا ...اسکندری (زنجان)،
رحمت ا ...رضایی
(کهگیلویه و بویراحمد)

اسامی همکارانی که پاسخ درست مسابقه
شماره  170را برای ما ارسال نمودند:

در ای��ن مس��ابقه ،تعداد  79نفر از همکاران ش��رکت کرده
بودن��د که از این تعداد 37 ،نفر پاس��خ درس��ت را برای ما
ارسال نمودند.

میالد پسندیده ،رامین فلکیان ،حمید حقیقت ،وحید حقیقت ،علی اصغر سرخه ای،

محمدرضا رضایی ،محس��ن امینی ،فرش��ید فیاض جهانی ،حمید عاشورپور ،ابراهیم
غنم��ی ،جواد گلزار ،مهربخش مه��ری ،ناصر انتظ��اری ،داود حقیقت ،رضا رضایی،

ناصر مهدوی ،مهدی حمیدی ،پریسا خلیلی ،رضا احمدی ،عبدا ...اسکندری ،رحمت

پاسخنامه شماره ()170

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

الف

ب

ج

د

ا ...م��رادی ،مهدی مرادی ،بهروز معتمدی ،س��یدمرتضی هاش��می نژاد ،محمدعلی
مصطفوی ،مهدی ربیعی ،اس��دا ...حس��نی ،حسین توفیقی ،س��عید رحیمی ،مجتبی

رضایی ،احس��ان فریدجو ،مهدی خوش��بخت ،ایرج مرتضایی ،جعفر رس��ولی ،حسن
برجی ،فریدون موسایی ،رحمت ا ...رضایی.

نام:
نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
تاریخ ارسال:
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مسابقه ()172

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 ()172

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

الف

ب

نام:
نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
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 -1در اسالم چند نوع تنبیه وجود دارد؟

ج

د

الف) سه

ب) چهار

ج) دو

د) یک

 -11ناص�ری گفت :طرح اق�دام ملی در -----قالب-----
اجرا خواهد شد.

 -2روس�تای بال�و از توابع کدام یک از شهرس�تانهای زیر الف) سه -خودمالکین -مشارکتی و انبوه ساز
ب) سه -گروه ساخت -خودمالکین و انبوه ساز
میباشد؟
ج) دو -مشارکتی و انبوه ساز
ب) میانه
		
الف) اهر
د) دو -مشارکتی و خودمالکین
د) میاندوآب
		
ج) ارومیه

 -3آس�فالت ریزی معابر در روس�تای -----از توابع انگوت  -12مهن�دس کریم�ی گف�ت ------:اس�تان در س�طح
شهرستان گرمی با اعتباری بیش از -----میلیارد ریال اجرا کش�ور به عنوان پایلوت در طرح توس�عه پایدار منظومههای
روستایی انتخاب شده اند.
شد.

		
الف) زیوه2 -

ب) گاور2 -

ب) 10

الف) 17

ج) 7

د) 12

د) بوسجین3 -
ج) تازه قشالق4 -
 -13استان سیستان و بلوچستان در بخش عمران روستایی
 -4پروژه  208واحدی بهاران در کدام شهرستان واقع شده نس�بت ب�ه تهی�ه -----در روس�تاهای راس�ک و س�رباز و
اجرای -----اقدام کرده است.
است؟

الف)  10طرح هادی -طرح ویژه بهس��ازی و مقاوم سازی مسکن
ب) نائین
		
الف) نطنز
روستایی
د) کورائیم
		
ج) نجف آباد
 -5مج�ری ط�رح اح�داث س�اختمان فرمان�داری انتظام�ی ب) طرح بوم گردی -طرح گردشگری در روستاهای انبه و محله
شهرس�تان رباط کریم -----میباشد و بودجه آن از محل -برفی
ج) طرح گردشگری -بافت باارزش روستایی
 ---تأمین میشود.د)  8طرح هادی 15 -طرح هادی در روس��تاهای راس��ک ،سرباز
الف) وزارت راه و شهرسازی -استانی
و بخش پیشین
ب) شهرداری رباط کریم -دولت
ج) بنیاد مسکن -اعتبارهای ارزش افزوده
 -14وزی�ر راه و شهرس�ازی از فعالی�ت بنیاد مس�کن کدام
د) سازمان بسیج -نیروی انتظامی
یک از اس�تانهای زیر به عنوان موفق ترین نهاد در پیگیری
 -6مهندس س�هرابی :یکی از مهمتری�ن فعالیتهایی که از عملیات اجرایی پروژه طرح اقدام ملی نام برد؟
		
س�ال  98توس�ط بنیاد مس�کن در حال انجام است ساخت الف) گیالن
		
ج) فارس
تعداد -----واحد مسکن محرومین میباشد.
 -15شاخص تهیه طرح هادی در کدام یک از شهرستانهای
الف)  19واحدی در روستای امام قیس
ب)  3440واحدی مسکونی در قالب طرح مسکن محرومین
زیر  100درصد میباشد؟

ب) کهگیلویه و بویراحمد
د) لرستان

ج)  160واحدی شهرستان بروجن
د)  700واحد مسکن روستایی

		
الف) لنگرود
		
ج) جهرم

ب) الهیجان
د) بهار

 -7بنی�اد مس�کن در کدام یک از ش�هرهای زیر تعداد  -16 200ک�دام ی�ک از شهرس�تانهای زی�ر به عن�وان منظومه
پایلوت کشوری تعیین شده است؟
واحد مسکن اقدام ملی در حال ساخت دارد؟

الف) جدیدالتأسیس محمدی ب) سیرکان

الف) خمین

ب) تفرش

ج) دلیجان

د) ساوه

د) همه موارد
ج) گشت وجالق
 -17سهم کدام یک از استانهای زیر اجرای  5طرح توسعه
 -8مهندس برومند :تاکنون در بخش -----هیچ گونه سند پایدار منظومه روستایی است؟
ب) لرستان
		
الف) مازندران
مالکیت صادر نشده است.

		
الف) بنارویه

ب) گله دار

		
ج) هرمزگان

د) اصفهان

		
ج) دهیاریها

د) بانک ها

د) کردیان
		
ج) مرکزی
 -18مهن�دس نصرت�ی :در ط�رح س�اخت مس�کن
 -9داری�وش دهق�ان ک�دام یک از م�وارد زی�ر را در اجرای محرومین -----نقش کلیدی دارند.
ب) کمیته امداد امام(ره)
مطلوب طرحهای محرومیت زدایی روستاها ضروری دانست؟ الف) بنیاد مسکن
الف) شناسایی روستاهای کم برخوردار
ب) طرحهای قابل اجرا و خانوادههای کم بضاعت و محروم
ج) شناسایی جوانان جویای کار روستاها
د) الف و ب

 -19در شهرس�تان م�راوه تپ�ه کلن�گ بازس�ازی واحدهای
خسارت دیده از زلزله توسط -----به زمین زده شد.

ب) بخشدار
د) بنیاد

		
الف) فرماندار
		
 -10دکتر بهشتی :توسعه روستاها با -----محقق میشود .ج) استاندار
 -20در کدام یک از روس�تاهای زیر ،متصرفان اراضی بدون
الف) توانمندسازی مردم ساکن روستاها
ب) ایجاد اشتغال
توجه به قانون اقدام به تصرف کرده بودند؟
ج) توسعه کشاورزی و طرح بوم گردی
ب) فخرآباد
		
الف) جزستان
د) همه موارد
د) فنوش آباد
ج) حسن آباد الی گز

