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تجدید عهد با آرمانهای مقدس انقالب اسالمی
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان سیستان و بلوچستان،
به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی
به رهب��ری امام خمین��ی(ره) ،مهندس منبتی -مدی��رکل و معاونین
بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس صفیپور -قائممقام مدیرکل و معاون
مسکن شهری و رئیس ستاد هماهنگی ساماندهی شهرستان چابهار با
حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد -نماینده مقام معظم رهبری در
بنیاد مسکن کشور ،دیدار و با آرمانهای مقدس انقالب اسالمی ،امام
راحل و مقام عظمای والیت تجدید عهد کردند.

بهرهبرداری از تعداد  1700واحد مسکن محرومین
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان کردستان ،مراسم بهرهبرداری
از تعداد  1700واحد مس��کن محرومین اس��تان و افتتاح هزار و هفتصدمین
واحد آس��یبدیده از س��یل بهار  98اس��تان با حضور دکتر نوبخت -معاون
رییسجمهور و رییس سازمان برنامهوبودجه کشور و هیئت همراه ،مهندس
تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور ،دکتر بختیاری -ریی��س کمیته امداد
کشور ،مهندس مرادنیا -استاندار ،نمایندگان مردم استان در مجلس شورای
اس�لامی و مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مسکن استان در روستای قلیان
از توابع شهرستان سنندج برگزار شد.
در ابتدا مهندس قادری گزارش��ی از فعالیتهای انجام شده را ارائه نمود.
وی گفت :این طرحها در تعداد  ۶۷۷روستا ساخته شده و اکنون تعداد 1700
واحد از این واحدها به بهرهبرداری میرسد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان افزود :برای این  ۲پروژه بزرگ که در مجموع
شامل  3400واحد مسکونی روستایی و شهری است ،بیش از  3000میلیارد ریال اعتبار شامل  ۲000میلیارد ریال تسهیالت قرضالحسنه و بیش از 1000
میلیارد ریال کمک دولت هزینه شده است.
از مجموع واحدهای آسیبدیده از سیل  ۹۸شهرستانهای بانه و بیجار هر کدام با  ۳۳واحد شهری بیشترین تعداد واحدهای مسکونی احداثی شهری را دارند.
سپس دکتر نوبخت با ابراز رضایت از فعالیتهای بنیاد مسکن در استان و بهرهبرداری از  3400واحد مسکن محرومین و آسیبدیده ازسیل بهار  ،98مردم
2
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استان بهویژه روستانشینان را مردمانی صبور ،آگاه ،خونگرم و پایبند به ارزشهای انقالب اسالمی و آرمانهای امام(ره) خطاب نمود.
در ادامه مهندس تابش گفت :برای س��اخت تعداد  ۱۱۰هزار واحد مس��کن محرومین در کش��ور موافقتنامههایی با سازمان برنامهوبودجه کشور منعقد شده و
رئیس این سازمان با حمایت همهجانبه مشوق ما در این راه هستند .وی افزود :همه سعی و تالش خود را میکنیم که بیش از پیش به این مردم خدمت نماییم.
همچنین مراسم افتتاح یکی از واحدهای محرومین روستای قلیان و اهدای کلید منزل به صاحبخانه انجام شد.
در پایان ،مهندس تابش و معاونین با حضور در  50واحدی مس��کن محرومین روس��تای دوش��ان شهرستان س��نندج با یکی از خانوادههای ساکن در آنجا
دیدار نمودند.

بررسی طرح مسکن اقدام ملی
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ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قم ،نشس��تی با حضور
مهندس اس�لامی -وزیر راهوشهرس��ازی ،محمودزاده -معاون مس��کن و
س��اختمان ،مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کشور ،صبوری -مدیرکل
راهوشهرس��ازی اس��تان ،مهندس بلدی -مدیرکل و معاون مسکن شهری
بنیاد مسکن استان در ادارهکل راهوشهرسازی برگزار شد.
گفتنی است در این نشست وضعیت طرح اقدام ملی مسکن ،روند اجرایی
و میزان پیشرفت فیزیکی پروژهها مورد بررسی قرار گرفت.

دیواره ساحلی کشکان یکی از بزرگترین پروژههای کشور محسوب میشود
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان لرستان ،مهندس تابش-

رئیس بنیاد مس�کن کش�ور در مراس�م افتتاح ف�از اول دیواره
س�احلی شهرس�تان پلدختر گفت :ای�ن دیواره س�احلی یکی از
بزرگترین پروژههای کش�ور محس�وب میشود و بنیاد مسکن
با پذیرش این مس�ئولیت خطیر و اجرای دیواره ساحلی در دو
طرف رودخانه س�رکش کش�کان از وقوع حوادث مشابه سیل
فروردین ماه سال  98جلوگیری خواهد کرد.

مهن��دس تابش افزود :خوش��بختانه با همت بنیاد مس��کن این پروژه به
بهرهبرداری رسید و عمده آن همین فاز اول به طول  ۲۳۰۰متر است و فاز
دوم آن که مطالبه مردم بود اکنون توس��ط دکتر نوبخت -رئیس س��ازمان
برنامهوبودجه کش��ور کلنگزنی شد .وی گفت :اکنون ساخت تعداد ۱۳500
واحد مس��کونی و تعمیرات  ۲۰هزار واحد مس��کونی به پایان رس��یده که با
تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامهوبودجه کشور این مهم عملیاتی شده است.
رئیس بنیاد مس��کن کش��ور افزود :تاکنون تعداد  ۱۹۵روستای تخریبی استان نوسازی ،مقاومس��ازی و بسترهای الزم تحکیم شدهاند و به این منظور بین
 ۱۷0۰۰تا  ۱۸0۰۰میلیارد ریال تاکنون تأمین اعتبار شده است.
گفتنی است در این مراسم تعداد  1860واحد مسکن محرومین و صد و شانزده هزارمین واحد مقاومسازی شده مسکن روستایی در استان افتتاح شد.
مهندس تابش در مراسم افتتاح صد و شانزده هزارمین واحد مسکن روستایی در روستای مورانی گفت :از مجموع  ۸۵000واحد مسکن روستایی در کشور،
بین  ۴۸تا  ۴۹هزار واحد مسکونی مورد بهرهبرداری قرار گرفتند .وی ابراز امیدواری کرد که ساخت مسکن محرومین که خواست مقام معظم رهبری است
را با کمک سازمان برنامهوبودجه به سرانجام برسانیم.
3
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بازدید از بنیاد مسکن کنارک و ستاد بازسازی
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان سیستانوبلوچس��تان،
مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت همراه از بنیاد مسکن
کنارک و س��تاد بازسازی این شهرس��تان بازدید کرد و از نزدیک در جریان
فعالیتهای کارکنان بنیاد مسکن استان قرار گرفت.
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نشست ارزیابی عملکرد استان با محوریت موضوع بازسازی مناطق خسارتدیده از سیل 98
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان سیستانوبلوچس��تان،
مهن��دس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت هم��راه ،مدیرکل،
قائممقام و معاونین بنیاد مس��کن اس��تان در نشستی فعالیت یک ساله بنیاد
مسکن در این عرصه را به تفکیک شعب و ستادهای بازسازی مورد بررسی
قرار دادند و در م��ورد تنگناهای مالی و راهکارهای اخیر و نیز تالش برای
جذب اعتبارهای مکمل بازسازی بحث و گفتگو کردند.

نشست بررسی پیشرفت پروژههای طرح اقدام ملی استان
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان سیستانوبلوچس��تان،
بررس��ی عملکرد بنیاد مسکن اس��تان در طرح اقدام ملی با حضور مهندس
تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور ،مهندس حقش��ناس -معاون مسکن
ش��هری بنیاد مسکن کشور ،مهندس صفیپور -قائممقام مدیرکل و معاون
مسکن شهری بنیاد مسکن استان و مدیران شعب تابعه برگزار شد.
در این نشست مهندس حقشناس به تشریح آخرین ضوابط و شرایط ملی
طرح در کش��ور پرداخت .همچنین گزارش پروژههای تعریف ش��ده استان،
واگ��ذاری اراضی ،تع��داد و توان مالی متقاضیان اس��تفاده از طرح ،میزان و
نحوه آزادسازی تسهیالت ،بررسی شد.
گفتنی است بنیاد مس�کن استان در  ۶شهر استان در مجموع
در حال ساخت تعداد  ۳۰۰واحد مسکونی شهری در قالب طرح
اقدام ملی مسکن است.

4

بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان سیستانوبلوچستان ،با
حضور اس��تاندار ،مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه،
مهندس صفیپور -قائممقام و رئیس س��تاد س��اماندهی حاشیه شهرستان
چابهار ،مهندس منبتی -مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان ،رئیس اداره
حراس��ت ،مدیر بنیاد مسکن شهرستان چابهار و گروهی از مسئولین و مردم
منطقه طرح هادی و بهسازی بازار نوبندیان افتتاح شد.
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بازدید از سکونتگاههای غیررسمی شهرستان زاهدان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاحیه طرح هادی و بهسازی بازار نوبندیان

بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان سیستانوبلوچس��تان،
مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،مهندس منبتی-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و مهندس موهبتی -اس��تاندار از اقدامهای
صورت گرفته در طرح س��اماندهی س��کونتگاههای غیررس��می شهرستان
زاهدان بازدید کردند.
مهن��دس تابش در این بازدید از س��اماندهی  10هزار واحد مس��کونی در
حاش��یه ش��هر زاهدان با تصویب مصوبهای در هیئت دول��ت خبر داد .وی
افزود :برای ساماندهی این واحدهای مسکونی و بازسازی مناطق حاشیهای
زاهدان مبلغ  1500میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده که تاکنون 1000
میلیارد ریال آن تخصیص یافته است.
رئیس بنیاد مسکن کشور در این بازدید از اجرای خیابان کشی ،جدولگذاری و آسفالتریزی ابراز رضایت نمود.

بازدید از پروژههای مسکن استان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قم ،مهندس درفشی -معاون
پش��تیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه،
مهندس بلدی -مدیرکل ،معاونین و سرپرس��ت اداره حراس��ت بنیاد مسکن
اس��تان از عملیات اجرایی پروژههای طرح اقدام ملی مسکن و  270واحدی
افق میدان جوان بازدید نمودند.
در این بازدیدها مهندس بلدی گزارشی از روند اجرایی هر پروژه بهصورت
جداگانه ارائه نمود و گفت :اجرای با کیفیت کار در زمان مناس��ب از اهداف
اصلی بوده و در این زمینه تمامی تالش خود را به کار خواهیم بست.
در ادامه مهندس درفشی طرح اقدام ملی مسکن را یک طرح

ارزش�مند نام برد و ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح
بس�یار بزرگ و کمنظیر در حوزه ساخت مسکن شهری بتوانیم
خدمت خوبی به قش�رهای کم درآمد ارائه دهیم .وی با ابراز رضایت از وضعیت پروژههای در دس��ت اقدام بنیاد مس��کن اس��تان ،از تالشهای

مدیرکل و عوامل اجرایی بنیاد مسکن استان قدردانی کرد.
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همکاری برای تسریع در اقدام طرح ملی مسکن
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان البرز ،نشست طرح اقدام
ملی مس��کن با حضور مهندس حقش��ناس -معاون مس��کن شهری بنیاد
مس��کن کش��ور ،مهندس رحیمیزاده -مدیرکل و مهندس رس��ولیزاده-
معاون مس��کن شهری بنیاد مس��کن اس��تان و مهندس خالقی -مدیرکل
راهوشهرسازی استان البرز برگزار شد.
در این نشست مهندس حقشناس خواستار همکاری دستگاههای ذیربط
برای تس��ریع در اجرای طرح اقدام ملی مسکن شد .وی در ادامه به اهمیت
موضوع طرح اقدام ملی مس��کن تأکید کرد و گفت :الزم است دستگاههای
اجرای��ی مرتب��ط با امر مس��کن در تهی��ه و تأمی��ن زمین ،ص��دور پروانه،
فراهمس��ازی زمینه ساخت و پرداخت تسهیالت مصوب که از ارکان اصلی
اجرایی شدن این طرح هستند ،همکاری کامل و همهجانبه داشته باشند.

افتتاح ساختمان اداری بنیاد مسکن شهرستان فومن
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان گیالن ،در مراسمی با حضور
مهن��دس درفش��ی -معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی اس��تانها در بنیاد
مس��کن کش��ور ،مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس
محس��نی -فرماندار شهرس��تان فومن ،حجتاالسالموالمس��لمین نقدی-
امامجمعه شهرستان فومن و گروهی از مدیران شهرستانی ،ساختمان اداری
بنیاد مسکن شهرستان فومن افتتاح شد.
در ابتدا مهندس اکبرزاده با ارائه گزارشی گفت :ساختمان اداری با اعتباری
به مبلغ  6میلیارد و  670میلیون ریال بنا شد.
در ادامه مهندس محس��نی با بیان این که بیش از  ۶۰روستای شهرستان
نیازمند بازنگری در طرح هادی هستند ،گفت :از زمان تصویب برخی از این
طرحها بیش از  ۲۰س��ال گذشته و با مس��اعدت بنیاد مسکن در این مورد،
گام مؤثری در پاس��خ به مطالبه چندین س��اله مردم این روس��تاها برداشته
خواهد شد .وی با اشاره به مراحل پایانی ساخت مصالی شهرستان فومن ،از مساعدت نهادها و دستگاههای مختلف بهویژه ارتش جمهوری اسالمی ایران
قدردانی کرد.
س��پس مهندس درفش��ی با بیان این که تعداد  ۳۸000روستای باالی  ۲۰خانوار در کشور وجود دارد ،گفت :نیمی از طرحهای هادی روستاهای باالی ۲۰
خانوار در کشور بازنگری شدهاند.
در پایان از عوامل اجرایی احداث ساختمان اداری قدردانی بهعمل آمد.

بازدید از طرحهای عمرانی بنیاد مسکن شهرستان ملکان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی ،دکتر نیکزاد -نائب رییس مجلس شورای اسالمی ،مهندس شاملو -معاون عمران روستایی
بنیاد مسکن کشور ،دکتر موسوی -نماینده مردم شهرستان ملکان در مجلس شورای اسالمی ،مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان و دیگر مدیران
استان و شهرستان با حضور در شهرستان ملکان در نشست شورای برنامهریزی شهرستان در مورد مسائل و مشکالت طرحهای عمرانی شهرستان به بحث
و گفتگو پرداختند و تصمیمهای الزم را اتخاذ نمودند.
در ابتدا مهندس باباپور گزارش��ی از وضعیت اعتبارها و کارهای انجام ش��ده در شهرس��تان ملکان در زمینه اجرای طرح هادی و ...را ارائه نمود و خواس��تار
6

سپس مهندس شاملو در سخنانی گفت :بهرهگیری از مشارکت مردم در اجرای طرحهای هادی روستایی از عوامل موفقیت اجرای این پروژههای عمرانی
میباشد .وی افزود :در اجرای طرحهای هادی روستایی تمام تالش بر این بوده که با استفاده از مصالح بومی و نیز با توجه به وضعیت فرهنگی و معیشتی
هر روستا ،چهره و نمای روستایی از بین نرود.
در پایان مسئولین از کارخانه نیمهکاره ذوب آهن شهرستان ملکان بازدید و ساختمان فرهنگی ،گردشگری و میراث فرهنگی شهرستان را افتتاح نمودند.
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شهرس�تان ملکان گفت :باید از همه ظرفیتهای قانونی برای
عم�ران و آبادان�ی روس�تاها در این شهرس�تان اس�تفاده کرد
و مجلس ش�ورای اسلامی آمادگی دارد تا ب�ا پیگیری امور و با
لحاظ کردن مواد قانونی و پیگیری بودجه در کنار مدیران باش�د تا از ظرفیتهای توس�عه در این شهرستان بیشتر و بهتر استفاده
شود.
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افزایش و تأمین اعتبار از مدیران ارشد بهویژه دکتر موسوی شد.
س��پس دکتر نیکزاد گفت :در دین اس�لام حمایت و کمک به محرومین
یکی از مهمترین وظایف جامعه اسالمی است که آثار آن در زندگی دنیوی
و اخروی انس��انها به خوبی قابل رؤیت اس��ت و خدم��ت بیمنت به مردم
نیازمند و محرومین جامعه اس�لامی به خودی خود یک عبادت محس��وب
میشود که همواره مدنظر بنیاد مسکن بهعنوان نهاد انقالبی بوده است.
در ادام��ه دکتر موس�وی با اش�اره ب�ه حج�م محرومیتها در

نشست با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان زنجان ،نشستی با حضور
مهندس مهدیان -معاون بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور،
نماینده مردم شهرستانهای ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسالمی
و مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابت��دا مهن��دس مهدیان با اش��اره به طرح بهس��ازی و مقاومس��ازی
واحدهای مس��کونی با استفاده از تسهیالت طرح ویژه گفت :استان زنجان
در این زمینه بس��یار خوب عمل نموده و تاکنون توانسته بیش از  53درصد
از واحدهای مسکونی روستایی را مقاوم نماید.
در ادام��ه مهندس خواجهای با بیان اینک��ه ،در حال حاضر تعداد ۱۸700
واحد مسکونی در این روستاها واقع است که تعداد  ۶۰۰۰واحد مقاومسازی
شده و برای بقیه نیز در صورت ابالغ اعتبار ،مقاومسازی صورت میگیرد که
میتوان گفت تقریب ًا  ۴۷درصد واحدهای بر روی گس��ل ،غیرمقاوم هستند.
وی افزود :از س��ال  ۱۳۸۴تاکنون تعداد  ۵۰هزار واحد از  ۹۲657واحد مس��کونی غیرمقاوم اس��تان ،مقاومسازی شده و تالش بر این است که جذب اعتبارها
در این زمینه نیز بیشتر شود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان ادامه داد :زلزله بهعنوان یکی از حوادث طبیعی ،هر از چندگاهی خسارت و تلفاتی به بار میآورد و همین امر ضرورت اندیشیدن
به مقاومت س��اختمانها و ارائه راهکارهای الزم برای کاهش خطرات زمینلرزه را دوچندان میکند که در این زمینه بنیاد مس��کن با توجه به تجربههای
گذشته و اهمیت فاکتورهای متعددی همچون فراهم کردن اسکان موقت و دائم ،سرعت ساخت ،افزایش مقاومت و کاهش هزینهها در بحث بالیای طبیعی،
توجه به سیستمهای ساختمانی مقاوم در برابر زلزله را یکی از ضروریات صنعت ساختمان میداند.

مهندس شاملو :پرداخت اعتبارهای بازسازی مناطق سیلزده استان بوشهر تسریع میشود
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر ،نشست بررسی مناطق سیلزده استان با حضور مهندس شاملو -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن
کشور و مهندس بریدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شد.
ابتدا در این نشس��ت مهندس ش�املو گفت :با پیگیری مس�تمر تالش میکنیم تا پرداخت اعتبارهای بازسازی مناطق سیلزده استان
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بوش�هر تس�ریع شود .وی افزود :سیاس�ت ما در بنیاد مسکن این اس�ت که بعد از وقوع حوادث مختلف ،در کنار بازسازی مناطق
حادثه دیده ،تالش شده تا به توانمند شدن آن منطقه هم کمک کنیم.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور با اشاره به اینکه  ۵0۰میلیارد ریال اعتبار برای مناطق سیلزده تصویب شده است ،بخش زیادی از این اعتبارها
برای اجرای برنامههای بازسازی در شهرستان دشتستان است.
مهندس شاملو گفت :امسال مبلغ  ۸8میلیارد ریال برای قیر کمک کردیم که در مجموع مبلغ  ۱0۰میلیارد ریال برای استان بوشهر در این بخش پرداخت
میشود.
س��پس مهندس بریدی گفت :مبلغ  62میلیارد ریال تس��هیالت بالعوض به سیل زدگان استان پرداخت میشود .وی با اشاره به خسارتهای وارد شده به
واحدهای مسکونی افزود :واحدهایی که توسط بنیاد مسکن بازسازی شدهاند خسارتی ندیدهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در پایان گفت :میزان مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی در کشور  48درصد و این میزان در استان  57درصد است.
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بهرهبرداری از ساختمان اداری بنیاد مسکن شهرستان صومعه سرا
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان گیالن ،در مراسمی با حضور
مهن��دس درفش��ی -معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی اس��تانها در بنیاد
مس��کن کش��ور ،مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس
س��یدمحمدی -فرماندار شهرستان صومعه سرا ،س��رهنگ آرمان -فرمانده
س��پاه شهرس��تان و گروهی از مدیران شهرس��تانی س��اختمان اداری بنیاد
مسکن شهرستان صومعه سرا ،افتتاح شد.
در ابتدای این مراس��م مهندس اکبرزاده با بیان مطالبی گفت :س��اختمان
بنیاد مس��کن شهرس��تان صومعهس��را با اعتباری بیش از  10میلیارد ریال
ساخته شده است.
در ادامه مهندس س��یدمحمدی گفت :یکی از اقدامهای برجس��ته بعد از
پیروزی انقالب اس�لامی افتتاح حس��اب  100حضرت امام(ره) و تأس��یس
بنیاد مسکن است که بعد از انقالب با فعالیتها و اقدامهای مؤثر این بنیاد،
روستاها از نظر خیابانها ،جدول بندی و استحکام منازل پیشرفت خوبی داشتند.
س��پس مهندس درفش��ی با بیان اینکه تالش میکنیم خانوادههای محروم با تس��هیالت بالعوض و ارزان قیمت صاحب مسکن شوند گفت :بنیاد مسکن
تاکنون از منابع دولتی ،تس��هیالت بانکی و حس��اب  ۱۰۰امام(ره) بیش از یک میلیون و  ۸۰۰هزار واحد مس��کن روستایی را بازسازی ،مقاومسازی و ساخته
است .وی در پایان از عوامل اجرایی قدردانی کرد.

بازدید از طرح اقدام ملی مسکن شهرستانهای همدان و نهاوند
ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان هم��دان ،مهندس جواد
حقش��ناس -معاون مسکن شهری بنیاد مس��کن کشور از طرح اقدام ملی
مسکن شهرستانهای همدان و نهاوند بازدید نمود.
در ابت��دای ای��ن بازدید مهندس حقش�ناس با قدردان�ی و ابراز

رضایتمن�دی از فعالیتهای بنیاد مس�کن اس�تان ،طرح اقدام
ملی تأمین مس�کن استان همدان را مطلوب و شایسته ارزیابی
دانست و گفت :بنیاد مسکن استان بهمنظور اجرای طرح اقدام
ملی تولید مس�کن علاوه بر کیفیت مطل�وب ،در مورد اجرای
عملیات اجرایی س�اخت مسکن ملی نسبت به سایر استانهای
دیگر پیش�رو بوده اس�ت .وی با اشاره به س��اخت شبکه  ۲۰۰واحدی
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طرح اقدام ملی مس��کن در ش��هر همدان ،س��همیه این نهاد از تعداد  ۴۰۰هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی و ساخت تعداد  ۱۳۸000واحد مسکونی است،
افزود :ساخت تعداد  ۳۷000واحد مسکونی که متقاضیان آن آورده  ۴۰میلیونی واریز کردهاند ،آغاز شده است.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان زنجان ،مهندس مهدیان-
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور و مهندس خواجهای-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان با آیتا ...خاتمی -نماینده ولیفقیه در استان،
امامجمعه ش��هر زنجان و حوزه نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن استان
دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا آیتا ...خاتمی خدمترسانی برای عمران و آبادانی و رفع نیازهای
مردم را از آموزههای دینی دانست و گفت :توفیق حضور و همکاری در این
نهاد انقالبی ،فرصت مغتنمی اس��ت که میبایست با کار و تالش قدردان و
سپاسگزار این نعمت باشیم.
در ادامه مهندس مهدیان با بیان اینکه ،بنیاد مسکن در صف اول
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امامجمع��ه :توفیق حضور و همکاری در این نهاد انقالبی ،فرصت مغتنمی اس��ت که باید
قدردان و سپاسگزار این نعمت باشیم
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معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور گفت :براساس طرحی جدید ،افراد خود مالکی که آمادگی اجرای این طرح مسکن ملی را در شهرهای زیر ۱۰۰
هزار نفر دارند ،تسهیالت بانکی در اختیار آنان قرار میگیرد تا در کنار خانواده بزرگ مسکن کشور اقدام به ساخت مسکن کنند.
س��پس مهندس ظفری -مدیرکل بنیاد مس��کن استان گفت :آنچه که بهعنوان برنامه در مجموعه بنیاد مسکن این استان تعریف شده است ،ساخت تعداد
 1000واحد مسکونی در قالب طرح ملی مسکن است.
مهندس ظفری در این مورد با اش��اره به اینکه بر اس��اس آورده متقاضیان و ثبتنامهای اولیه که انجام ش��ده است افزود :تخصیص طرح صورت گرفته و
امیدواریم که با مساعد شدن شرایط آب وهوایی بتوانیم هر چه سریعتر طرحهای مدنظر در سطح استان را عملیاتی کنیم .وی با اشاره به مرحله چهارم طرح
ملی مسکن ،گفت :در مرحله چهارم نیز پیش بینی میشود با اقدامهای الزم  ۶۰۰الی  ۶۵۰واحد به مجموع واحدها افزوده شود.

خدمترسانی به محرومین و قشرهای مختلف جامعه اسالمی
میباشد ،گفت :همه همکاران این نهاد انقالبی باید با تمام توان
و استفاده از ظرفیتهای موجود در زمینه کمک به قشرهای کم درآمد و توسعه استان بکوشند به طوری که خوشبختانه پس از
پیروزی انقالب اسالمی خدمات گستردهای در سطح روستاها ارائه شده و موجبات توسعه کشور را فراهم نموده است.

حضور مهندس درفشی در بنیاد مسکن شهرستانهای آستارا ،تالش ،رضوانشهر و ماسال
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان گیالن ،مهندس درفشی-
معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور و هیئت
همراه ،مهندس مهندس اکبرزاده -مدیرکل و دکتر برزگر -معاون پشتیبانی
بنیاد مسکن استان از بنیاد مسکن شهرستان رشت بازدید نمودند.
در ای��ن بازدیده��ا مهندس مه��دی گرویان -سرپرس��ت بنیاد مس��کن
شهرس��تان آستارا ،مهندس حامد یزدانی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان
تالش ،مهندس مرتضی آفتابی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان رضوانشهر و
مهندس سیدحسین محمدی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ماسال گزارشی
از عملکرد بنیاد مسکن شهرستانها ارائه نمودند.
س��پس مهندس درفش��ی با قدردانی از فعالیتهای ارائه شده توسط بنیاد
مس��کن گفت :یکی از اولویتهای مهم بنیاد مسکن تأمین مسکن است و
مس��کن گامی مهم در دس��ت یابی به توسعه پایدار میباشد .وی طرح اقدام ملی مسکن را یک طرح ارزشمند نام برد و ابراز امیدواری کرد که با اجرای این
طرح بسیار بزرگ و کمنظیر در حوزه ساخت مسکن شهری بتوانیم خدمت خوبی به قشرهای کم درآمد ارائه دهیم.
در پایان مهندس درفشی و هیئت همراه با حضور در بخشهای مختلف بنیاد مسکن شهرستان ،با کارکنان و ارباب رجوع به گفتگو پرداختند.
9
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نشست کمیته بهبود سازمانی بنیاد مسکن استان برگزار شد
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گیالن ،نشس��تی در مورد
ارزیابی و بررس��ی عملکرد مالی س��ال  1398بنیاد مسکن استان با حضور
مهن��دس درفش��ی -معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی اس��تانها در بنیاد
مس��کن کش��ور و هیئت همراه ،مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان ،معاونین ،کارشناسان مسئول در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس اکبرزاده گزارش��ی از عملکرد مالی بنیاد مسکن استان را
ارائه نمود.
در ادامه مهندس درفش��ی با بیان اینک��ه برنامهریزی و نظارت بر گردش
عملی��ات مالی و تجزیه و تحلیل اطالعات و گزارش��های مالی از مهمترین
وظایف معاونت پش��تیبانی بنیاد مسكن اس��ت گفت :خدمت و کار صادقانه
ب��رای مردم ،نوعی عبادت اس��ت .وی با تأکید بر انج��ام وظایف قانونی و
محوله به بنیاد مسکن ،خواستار تسریع در ارائه خدمات به مردم شد و از همکاران خواست تا از فرصت خدمت به مردم نهایت بهره را ببرند.

مهندس مهدیان :ارائه تسهیالت بالعوض به هر واحد مسکونی نیمه تمام به مبلغ ۱۵۰
میلیون ریال در روستاها
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان زنجان ،مهندس مهدیان-
مع��اون بازس��ازی و مس��کن روس��تایی بنیاد مس��کن کش��ور و مهندس
خواجهای -مدیرکل بنیاد مسکن استان از روستای بزوشا شهرستان زنجان
بازدید کردند.
در ای��ن بازدید مهندس مهدیان با تأکید بر س��اخت واحدهای مس��کونی
مق��اوم در برابر زلزله و رعایت اصول فنی و مهندس��ی در ساختوس��ازها،
از ارائه تس��هیالت بالعوض به هر واحد مس��کونی نیمه تمام به مبلغ ۱۵۰
میلیون ریال در این روستاها خبر داد.
در ادامه مهن��دس مهدیان از پروژه مجموعهس��ازی روس��تای دیزجآباد
شهرس��تان زنجان بازدید کرد .در این بازدید مهندس مهدیان راهکارهایی
در زمینه اجرای هر چه بهتر این پروژه ارائه داد.

بازدید از روستای زلزلهزده باسعیدو
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان هرمزگان ،مهندس درفشی-
معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور و هیئت
همراه و مهندس نوریزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان از روس��تاهای
برک��ه خلف و هفت رنگو و همچنین روس��تای زلزلهزده باس��عیدو از توابع
شهرس��تان قشم بازدید کرد .در ادامه با اعضای شورای اسالمی روستاهای
خسارتدیده ناشی از زلزله برای بررسی و رفع مشکالت دیدار کردند.
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر ،نشستی با حضور دکتر ستوده -معاون امور عمرانی استاندار و مهندس شاملو -معاون عمران روستایی
بنیاد مسکن کشور برگزار شد.
ً
در ابتدا دکتر ستوده در سخنانی گفت :در روستاهای استان قبال مطالبات مردم در مورد سنگ ،جدول و آسفالت بود که حاال دنبال تبدیل شدن به روستای
هدف گردشگری هستند .وی از مهندس شاملو خواست که در بحث قیر این هدیه را به استان بدهید تا قیر رایگان مورد نیاز استان تأمین شود.
معاون امور عمرانی استاندار تأکید کرد :در استان هشت روستای باالی  ۲۰خانوار و یک روستای باالی  ۵۰خانوار داریم که اگر راه آنها آسفالت شود هیچ
روستایی بدون راه روستایی نخواهیم داشت.

بناب��ر گ��زارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گلس��تان ،مهندس
حقش��ناس -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کش��ور در دیدار مدیرکل
و معاونین مسکن بنیاد مسکن اس��تان گفت :استان گلستان ظرفیت خیلی
خوبی برای شهرکهای مسکونی و انبوهسازی دارد.
ابتدا در این دیدار مهندس حسینی با تشریح اقدامهای بنیاد مسکن استان
در زمینه س��اخت مس��کن جوانان ،واحدهای مسکونی شهری ،اجرای طرح
اقدام ملی مس��کن و ...ابراز داشت؛ با برنامهریزیهای صورت گرفته ،عقب
ماندگیهای بنیاد مسکن استان در این مورد در چند ماه آینده جبران خواهد
ش��د و در س��ال  ،۱۴۰۰جهش چشمگیری در س��اخت واحدهای مسکونی
شهری خواهیم داش��ت .وی فقر زمین مرغوب در سطح استان را از دالیل
اصل��ی عقب ماندگی در این مورد دانس��ت و گف��ت :چندین قطعه زمین در
قالبهای مختلف در حال تملک است که امیدواریم در اسرع وقت عملیات
ساختمانی در این اراضی آغاز شود.
س��پس مهندس حقشناس نیز ساخت مسکن را فلس�فه وجودی بنیاد مسکن دانست و گفت :اس�تان گلستان ظرفیتهای خیلی
خوبی برای ساخت شهرکهای مسکونی و پروژههای انبوهسازی دارد .وی ساخت مسکن ارزان قیمت در نقاط کمتر برخوردار را در رونق تولید
مؤثر دانست و با برشمردن نقاط قوت استان و تشریح راهکارهای اجرایی ،ابراز امیدواری کرد بنیاد مسکن استان که در حوزههای مختلف بسیار موفق عمل
کرده ،در ساخت و تولید انبوه مسکن نیز موفق باشد.
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استان گلستان ظرفیت خیلی خوبی برای ساخت شهرکهای مسکونی دارد
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دکتر ستوده :مطالبات روستاهای استان بوشهر تغییر کرد

دیدار رئیس بنیاد مسکن کشور با امامجمعه
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان سیستانوبلوچس��تان،
مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور با آی��تا ...مصطفی محامی-
نماینده ولیفقیه در استان ،امامجمعه شهر زاهدان و مسئول دفتر نمایندگی
ولیفقیه در بنیاد مسکن استان دیدار کرد.
در ابتدا آیتا ...محامی بر لزوم همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی با بنیاد
مسکن بهدنبال احیای بافتهای درمعرض خطر تأکید کرد.
س��پس مهندس تابش با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای صورت گرفته در
استان گفت :بازسازی حدود  ۱۰هزار مسکن در شهر زاهدان از جمله اهداف
مدنظر بود که با اعطای وامهای قرضالحس��نه تا سقف  ۵۰۰میلیون ریال
بهدنبال احیاء بافتهای درمعرض خطر هس��تیم .وی با ابراز گالیه از عدم
11
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همکاری مناسب برخی دستگاهها در استان افزود :با تالش و پیگیریهای صورت گرفته توجه مرکزنشینان به استان جلب شده که در صورت عدم همکاری
برخی سازمانها زمینه حمایت و سرمایهگذاری در استان از بین خواهد رفت.
در ادامه مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در اس��تان خدمات ارائه شده توسط بنیاد مسکن را باعث تثبیت موقعیت نظام ،دلدادگی بیشتر مردم و جلوگیری
از تبلیغات سوء دشمنان و اختالفآفرینیهای مذهبی دانست.
امامجمعه شهر زاهدان ادامه داد :کار گسترده نیازمند پشتیبانی جدی در مرکز و همکاری و هماهنگسازی سایر دستگاهها در استان است.
آیتا ...مصطفی محامی در ادامه گفت :علت عدم همکاری برخی از دس��تگاههای اس��تان ،ضعف مدیریتی است که اعمال فشار از مرکز کشور میتواند تا
حدودی مؤثر باش��د .وی افزود :اس��تفاده از ابزار رس��انه و اطالعرسانی طرحهای در حال اجرا برای بیان خدمات نظام به مردم از دیگر مواردی است که باید
در بنیاد مسکن مورد توجه قرار گیرد.
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رئیس ش�ورای فرهنگ عمومی اس�تان ارائه خدمات با مش�ارکت خود مردم را یکی دیگر از ضرورتها عنوان کرد و گفت :نیاز
اس�ت تا خدمات ارائه ش�ده منوط به درخواست مردم و با مش�ارکت خودشان همراه باشد تا قدردانی بیشتری از خدمات ارائه
شده داشته باشند.

آیتا ...محامی ارائه خدمات به حاش��یه ش��هرها را عامل تشدید حاشیهنش��ینی دانست و گفت :رسیدگی به حاشیه شهر عامل افزایش مهاجرت مردم دیگر
مناطق محروم به این نقاط خواهد شد و به جای اینکار باید بهدنبال تقویت مبدأ مهاجرت مردم یعنی روستاها باشیم.

بازدید مهندس حقشناس از روند اجرای پروژههای طرح اقدام ملی
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان مازن��دران ،مهندس
حقش��ناس -معاون مسکن ش��هری بنیاد مسکن کش��ور و هیئت همراه،
مهندس خانینوذری -مدیرکل و دکتر ربیعی -معاون مس��کن شهری بنیاد
مس��کن استان و همچنین مش��اورین طراحی پروژههای اقدام ملی مسکن
ضمن تش��کیل نشس��ت از پروژهها و طرحهای اقدام ملی مسکن در استان
بازدید نمودند.
در ابتدا نشس��تی با حضور مس��ئولین با هدف بررسی طرحهای مشاوران
طرحه��ای اقدام ملی مس��کن در اس��تان و همچنین بررس��ی روند اجرا و
پیشرفت پروژهها در این حوزه برگزار شد.
در ادام��ه مهندس حقش��ناس و هیئت همراه از روند اج��رای پروژه 22
واحدی اقدام ملی مسکن واقع در شهرک شهید سلیمانی شهرستان نکا و پروژه  200واحدی مسکن اقدام ملی کوثر شهرستان ساری بازدید نمودند.
همچنین نشس��تی با حضور مهندس حقش��ناس ،س��ردار سعادتی -نماینده مردم شهرستان بابل در مجلس شورای اس�لامی ،ولیزاده -معاون استاندار و
فرماندار ویژه شهرس��تان بابل ،مهندس خانینوذری -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس نظری -مدیرکل راهوشهرسازی و سایر مسئولین شهرستانی در
مورد بررسی وضعیت پروژه  144واحدی گلسار شهرستان بابل در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

بازدید از سوله مرکز خدمات ساماندهی حاشیهنشینی
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان سیستانوبلوچس��تان،
مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،استاندار ،مدیرکل
و معاونین بنیاد مسکن استان ،مدیرکل ،معاونین استاندار ،فرماندار و شهردار
زاهدان از س��وله مرکز خدمات ساماندهی حاشیهنشینی و فعالیتهای انجام
ش��ده در بخش عمران راه و ابنیه محورهای کش��اورز  ،8والیت ،پیربخش،
آزادی شمالی ،مسیلهای سیستان و ابوذر بازدید کردند.
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان بوش��هر ،مهندس شاملو-
معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن کش��ور از مناطق سیلزده شهرستان
دشتستان بازدید کرد.
مهندس محمدرضا شاملو با بیان اینکه اقدامهای مهمی برای مقاومسازی
واحدهای مس��کونی روستایی انجام شده است گفت :تا سال  ۱۴۰۵بیش از
 ۸۰درصد واحدهای مسکونی روستایی ایمن میشوند .وی با اشاره به سیل
آذر ماه سال جاری در استان افزود :در پی وقوع سیل در استان برای جبران
خسارت و کمکرسانی به آس��یبدیدگان پیگیریهایی از سوی نمایندگان
استان در مجلس ،استاندار و مسئوالن دستگاههای اجرایی انجام شد.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور ،از تدوین پروژههای بازسازی
و تعمیراتی در نقاط سیلزده استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که پروژهها
در کوتاهترین زمان ممکن با کیفیت مناسبی انجام و تکمیل شوند.
مهندس شاملو از مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی خبر داد و تصریح کرد :در یک دهه گذشته اقدامهای مهمی برای مقاومسازی واحدهای مسکونی
روستایی انجام شده است .وی ایمنسازی بافت روستایی را مورد تأکید قرار داد و گفت :در این زمینه در سطح کشور فعالیتهایی آغاز شده و پژوهشکده سوانح
طبیعی با همکاری مدیریت بحران استانداریها ،پس از شناسایی روستاها و اولویتبندی و متناسب با این اولویتها منابع اعتباری اختصاص مییابد.
معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن کش��ور آسفالت معابر روستایی را مورد تأکید قرار داد و افزود :س��ال  99منابع اعتباری برای آسفالت معابر روستایی
اختصاص یافته ولی مشارکت مردم در این پروژهها نیاز است.
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بیش از  ۸۰درصد واحدهای مسکونی روستایی ایمن میشوند

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:

ابوالقاسم یحییزاده اردستانی (دفتر مرکزی)
محمودکیخواهنژاد(سیستانوبلوچستان)
مهندس حسین آذرنیا (خراسان رضوی)

تجلیل از بازنشستگان

ب��ه گ��زارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گی�لان ،مراس��م تجلیل از
بازنشس��تگان بنیاد مسکن اس��تان با حضور مهندس درفشی -معاون پشتیبانی و
امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،مهندس اکبرزاده-
مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان ،برگزار شد.
در ابتدا مهندس اکبرزاده با سپاس از حضور بازنشستگان در این مراسم گفت :تمام
تالش و کوشش خود و همکاران را برای رفع مشکالت بازنشستگان به کار خواهیم
گرفت واز هر گونه مساعدتی دریغ نخواهیم کرد .وی با بیان اینکه فعالیت جهادی و
محرومیتزدایی افتخاری برای کارکنان بنیاد مسکن است افزود :همه کارکنانی که
طی سی سال فعالیت خالصانه خود در مسیر قانون بودهاند و وجدان کاری داشتهاند باید به فعالیت خود افتخار کنند.
در ادامه مهندس درفشی در سخنانی با اشاره به اینکه فرد بازنشسته ،عنصر مهم تجربه است ،گفت :تجربه بازنشستگان میراث ارزشمندی برای جامعه
بوده و استفاده از تجربه آنان بهترین فرصت برای تسریع در توسعه و پیشرفت جامعه است.
در پایان با اعطای هدایا و لوح تقدیری از فعالیتهای سیدحسین حسینی ،محمد حاتمی ،علی نعمتی ،سعدی علیپور و ایرج فرخی تجلیل شد.
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بسمه تعالی

قصص قرآن یا
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برگرفته از کتاب

از آدم تا خاتمالنبیین ص ّلی اهلل علیه و آله

آیتاهلل سید هاشم
رســولی محالتـی

محاجة ابراهیم با ستاره پرستان

مشكالتى كه ابراهیم خلیل در هموار ساختن راه توحید و خداپرستى
داشت یکی دو تا نبود ،دشمنان مکتب یكتاپرستى خدا ،تنها بتپرستان
آن زمان نبودند ،بلكه گروه بس��یارى نیز معتقد به الوهیت س��تارگان،
ماه و خورش��ید بوده و آنها را به جاى خداى یكتا پرستش میكردند یا
ش��ریك او قرار میدادند و چنانكه از تواریخ ظاهر میش��ود ،در همان
باب��ل و حران (كه هجرتگاه دوم ابراهیم(ع) بود) از این نوع منحرفین
بس��یار دیده میشد كه معابد و هیاكلی به نام ستارگان ساخته بودند و
آنها را پرستش میكردند.
ابراهیم(ع) وظیفه خود میدانس��ت ك��ه با همه این انحرافات مبارزه
كن��د و هر جا به طریق��ى مردم را از این پرس��تشهاى غلط و عقاید
انحرافى باز دارد و مهمترین وس��یله اى كه در دس��ت داش��ت ،همان
منطق نیرومند و حجت دندان ش��كنى بود كه خداى تعالى بدو عنایت
فرم��وده بود و همه ج��ا از آن حربة ّبران اس��تفاده میكرد و خصم را
مغلوب استداللهاى كوبندة خویش میساخت.
در مورد مبارزه با س��تاره پرستى نیز ابراهیم خلیل راه بسیار كوتاه و
هموارى را پیمود و بهصورت بسیار جالبى استدالل خود را مطرح كرده
و مانند جاهاى دیگر دش��من را در کوتاهترین فاصله با ذكر چند جمله
مغلوب ساخته و راه ایراد و اشكال و فرار را بر آنها بست.
ابراهیم در آغاز بدون آنكه علن ًا عقاید باطل آنها را به ُرخشان بكشد و
فکر غلطشان را تخطئه کند ،خود را در صورت ظاهر با آنها هماهنگ
نش��ان داد و عقیده باطنى خویش را پنهان ك��رد تا بهتر عواطف آنها
را نس��بت به خود جلب كند و آمادگى بیش��ترى براى گوش دادن به
اس��تدالل خویش در آنها فراهم س��ازد و به همین منظور به میان آن
مردم رفته و خود را مانند یكى از آنها جلوه داد.
1
«تا چون پرده تاریك ش��ب افق را فرا گرفت یكى از ستارگان را»
ك��ه به گفته بعضى س��تاره زهره ب��ود ،بدید و براى اینك��ه آنها را به
ش��نیدن اس��تدال ل نیرومند خود در بطالن عقیده انحرافیشان آماده
س��ازد ،تظاه��ر به هماهنگى با آنها كرد و طب��ق عقیده آنها بانگ زد:
 .1سوره انعام ،آیه .76
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«این است پروردگار من!» .2
ای��ن جمله را گفت و تا وقتى آن س��تاره غروب كرد دیگر س��خنى
نگفت و چون س��تاره مزبور غروب كرد ابراهی��م در پیش روى مردم
بهدنبال آن به این طرف و آن طرف آس��مان نگریس��ت و به جستجو
پرداخت و هنگامی که متوجه شد غروب کرده ،با آواز بلند گفت« :من
خدایانى را كه غروب كنند دوست ندارم».3
ابراهی��م در اینجا بیش از این مقدار چی��زى نگفت و به همین یك
جمله «كه من خدایى را كه غروب كند دوست ندارم» اكتفا كرد.
و بهدنبال آن ماه بیرون آمد «و چون دید ماه طلوع كرده» باز براى
هماهنگى با مردم گفت« :این اس��ت پ��روردگار من »،و چون ماه نیز
افول کرد گفت« :براس��تى اگر پروردگارم مرا هدایت نكند ،مس��لم ًا از
گمراهان خواهم بود».4
در اینجا ابراهیم قدرى صریحتر عقیده انحرافى آنان را تخطئه كرده
و ضمن آنكه هدایت خود را از پروردگار عالم درخواست مینماید ،ماه
و ستاره پرستى را گمراهى مینامد و در قالب این بیان ،گمراهى مردم
را نیز به آنها گوشزد میدهد.
با س��پرى شدن ش��ب تدریج ًا هوا روشن شد و دشت و هامون ،خود
زرین خورشید آماده كردند و خورشید از شرق
را براى پذیرایى اش�� ّعة ّ
بیرون آمد و چون ابراهیم خورش��ید را دید كه طلوع كرد گفت« :این
است پروردگار من ،این بزرگتر است!» و چون غروب كرد گفت« :اى
مردم من از آنچه شما شریك خدا میدانید ،بیزارم».
ً
در اینج��ا دیگ��ر ابراهیم(ع) پ��رده را باال زد و صریح��ا آن مردم را
مخاطب قرار داد و عملش��ان را ش��رك نامید و بی��زارى خود را از آن
عقاید انحرافى اظهار كرد و بهدنبالش عقیده باطنى خود را نیز آش��كار
نمود و فریاد زد« :من روى دل (و پرس��تش خود را) به كس��ى متوجه
میدارم كه آسمانها و زمین را آفریده و از مشركان نیستم».5

 .2همان منبع.
 .3همان منبع.
 .4سوره انعام ،آیه .77
 .5سوره انعام ،آیه .79

از جمله ماجراهایى كه در زندگى ابراهیم خلیل(ع) اتفاق افتاده است
و در قرآن كریم ذكر ش��ده ،این داس��تان اس��ت که ابراهیم از خدای
تعالی درخواست کرد کیفیت زنده کردن مردگان را به وی نشان دهد
و خداوند بدو وحی کرد چهار پرنده بگیرد و آنها را بکش��د و بدنهاشان
را در هم بکوبد و به یکدیگر بیامیزد و س��پس هر قسمت را در کوهی
بگذارد و آنها را بخواند و بنگرد چگونه زنده ش��ده و هر جزیی به بدن
اصلی باز میگردد و زنده میش��ود .ابراهی��م(ع) نیز این كار را کرد و
آشكارا زنده شدن مردگان را از نزدیک مشاهده كرد.
اصل داس��تان در سوره بقره چنین بیان شده است« :و چون ابراهیم
گفت :پروردگارا به من بنما چگونه مردگان را زنده میكنى؟» خداوند
گفت :مگ��ر ایمان نیاورده اى؟ ابراهیم(ع) گفت« :چرا ولى میخواهم
(تا با مش��اهده آن) دلم آرام گیرد» ،فرمود« :چهار پرنده را بگیر و آنها
را (بكش و گوشتشان را) در هم بیامیز سپس بر سر هر كوهى قسمتى
از آنها را بگذار ،آنگاه آن پرندگان را بخوان كه ش��تابان به س��وى تو
آیند و بدان كه خداوند نیرومند و فرزانه است.2
چنانكه امام صادق(ع) طبق حدیثى كه صدوق(ره) در معانى االخبار
از آن حضرت نقل كرده و از آیه ش��ریفه ظاهر میش��ود ،درخواس��ت
ابراهیم(ع) از چگونگى و کیفیت زنده كردن مردگان به دس��ت قدرت
الهى بود ،نه از اصل برانگیخته شدن آنها در قیامت و میخواست تا از
نزدیك چگونگى آن را ببیند و اطمینان قلب بیشترى در این باره پیدا
 .1سوره انعام ،آیه .80
 .2سوره بقره ،آیه .260
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در این وقت مردم به محاجة با وى برخاستند و ناگهان متوجه شدند
كه ابراهیم عقیده اى به ستارگان ،خورشید و ماه نداشته و اگر تاکنون
هم سخنى گفته براى هماهنگى با آنها و مقدمه اى براى ابراز عقیده
قلبى خویش بوده است و خواستند تا به وسیله اى او را از عقیده توحید
برگردانند .ابراهیم در جوابش��ان فرم��ود« :آیا درباره خداى یكتایى كه
محاجه میكنید و از آنچه با او
مرا به راه راس��ت هدایت كرده با م��ن
ّ
1
شریك میپندارید بیم ندارم مگر آنكه پروردگارم چیزى بخواهد» .
گرچ��ه قرآن كریم از مت��ن گفتار آنها و تهدیدى كه به وی در مورد
روگرداندن از ستاره پرستى یا پرستش بت كردهاند چیزى بیان نكرده
اس��ت ،ولى از كالم ابراهیم(ع) به خوبى معلوم میشود كه آنها وقتى
متوجه شدند كه او با آنها هم عقیده نیست و اظهار برائت و بیزارى از
پرستش بت ،ستاره ،خورشید و ماه میكند ،ابراهیم را از خشم خدایان
خویش برحذر داشته و به او گفتهاند كه از مخالفت اینان بترس كه تو
را صدمه و آزار میرس��انند (چنانكه خودشان این عقیده را داشتهاند) و
ابراهیم(ع) با این روش میخواهد بفرماید كه من از خشم این خدایانى
كه ش��ما براى خود انتخاب كرده اید واهمه اى ندارم ،چون اینها قادر
نیس��تند به كسى سود یا زیانى برس��انند و این شمایید كه در حقیقت
باید از خش��م پروردگار بزرگ عالم بترسید و مخلوقات او را شریك او
قرار ندهید!

كند ،اگر چه در اصل مسئله بعث و نشور هیچگونه تردیدى نداشت و
ایمان و یقینش در آن مورد كامل بود و خداى تعالى نیز دس��تورى با
آن خصوصیات به وى داد كه با انجام آن آرامش دل بیشترى پیدا كند
و بصیرت��ش در این باره افزون گ��ردد و به گفته امام صادق(ع) چنین
سئوالى موجب عیب سئوال كننده نمى شود و نشانه آن نیست كه در
توحید وی نقصی عارض گشته است.3
حاال در اینکه انگیزه این س��ئوال چه بود در آن هم اختالف است و
مفسران سخنها گفتهاند و حدیثهایى هم در این مورد از ائمه اطهار
ّ
رسیده است.
از جمله حدیثى است كه صدوق و على بن ابراهیم از امام صادق(ع)
روای��ت كردهاند كه حضرت فرمود :ابراهیم(ع) مردارى را در كنار دریا
مش��اهده كرد كه درندگان صحرا و دریا از آن میخورند سپس همان
درندگان را دید كه به یكدیگر حمله كردند و برخى از آنها برخى دیگر
را خوردن��د و رفتند ،ابراهیم كه آن منظ��ره را دید به فكر افتاد که آیا
چگونه این مردگانى كه اجزاى بدنش��ان با یكدیگر مخلوط شده زنده
میشوند و در شگفت ش��د .به همین سبب از خداى تعالى درخواست
كرد كه چگونگى زنده شدن مردگان را به وى نشان دهد.4
این قولى است كه از حسن ،ضحاك و قتاده نیز در تفسیر آیه شریفه
نقل شده است.
مفس��ران چون ابن عباس و س��عیدبن
از
جمعى
از
كه
قول دیگر نیز
ّ
جبیر و ُس�� ّدى نقل شده و بر طبق آن نیز با مختصر اختالف ،حدیثى
از امام هش��تم(ع) رسیده ،آن اس��ت كه خداى تعالى به ابراهیم وحى
كرد که میان بندگانم براى خود خلیل و دوس��تى انتخاب كرده ام كه
اگر از من درخواست كند ،مردگان را برایش زنده خواهم كرد ،ابراهیم
ب��ه دلش افتاد كه آن خلیل اوس��ت و در روایتى ك��ه از ابن عباس و
دیگران نقل ش��ده ،فرش��ته اى به او بشارت داد كه خداوند او را خلیل
خود گردانیده و دعایش را مستجاب خواهد کرد و مردگان را به دعاى
او زن��ده میكند .در این وقت بود ك��ه ابراهیم براى آنكه به این مژده
دلگرم و مطمئن گردد و به یقین بداند كه آن خلیل اوس��ت و دعایش
مس��تجاب میش��ود و به دعایش مردگان زنده میشوند ،از خدا چنین
درخواستى كرد و معناى این که گفت « :بَلَى َولَك ِْن ل َِی ْط َمئ َِّن َقلْبِی»] 5
میخواهم تا مطمئن شوم كه آن خلیل من هستم[.6
قول س��وم كه از محمدبن اس��حاق بن یسار نقل شده ،آن است كه
س��بب این سئوال همان منازعهای بود كه آن حضرت با نمرود داشت
كه چ��ون نمرود گفت« :من ه��م زنده میكنم و ه��م میمیرانم» و
بهدنبال آن محبوس��ى را از زندان آزاد كرد و انسان بى گناه دیگرى را
به قتل رس��انید تا گفته خود را ثابت كند به شرحی که قب ً
ال گفته شد،
ابراهیم بدو گفت كه این زنده كردن نیس��ت و س��پس از خدا خواست
تا کیفیت زنده كردن مردگان را به وى نش��ان دهد تا نمرود بداند كه
 .3تفسیر قمی ،ص 194؛ علل الشرایع ،ص .195
 .4معانی االخبار ،ص .44-42
 .5سوره بقره ،آیه .260
 .6توصیه صدوق ،صص 121-122؛ عیون ،ص .110
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زنده كردن مردگان چگونه است.1
قول چهارم آن اس��ت ك��ه ابراهیم(ع) با اینكه از روی اس��تدالل و
برهان ،عالم و داناى به بعث و نشور بود ،ا ّما میخواست تا به عیان نیز
ماجرای رس��تاخیز را ببیند و وسوسههاى شیطانى را از خاطر بزداید .از
این رو سئوال مزبور را از خداى تعالى كرد.2
مرح��وم طبرس��ى(ره) گفته اس��ت« :قوىترین اق��وال همین قول
اس��ت» 3و بعید نیس��ت روایت��ى هم كه در باال از ص��دوق و على بن
ابراهی��م(ره) نق��ل كردیم ،ناظر به همین معنا باش��د و از آیه ش��ریفه
نیز اس��تنباط میش��ود كه ابراهیم براى اطمینان خاطر بیشتر یا براى
مش��اهده زنده ش��دن مردگان و یقین به اینکه خلیل خدا كسى جز او
نیست ،این درخواست را كرد و انگیزه این سئوال همان یقین و آرامش
خاطر بوده است.
اختالف دیگری که در روایات دیده میشود ،در تعیین پرندگان است
که آنها چه پرندگانی بودند؟
در حدیثى است كه پرندگان مزبور ،طاووس ،خروس ،كبوتر و كالغ
بودند.4
در روایت دیگرى اس��ت که طاووس ،باز ،مرغابى و خروس بودند و
جمعى از مفسران نیز همین قول را اختیار كردهاند.5.
در تفس��یر عیاش��ى در حدیثى آمده اس��ت كه آنها طاووس ،هدهد،
كالغ و صرد بودهاند.6
در حدیث دیگرى اس��ت كه ش��ترمرغ ،طاووس ،مرغابى و خروس
بودند.7
 .1بحار ،ج  ،12ص .64
 .2بحار ،ج  ،12ص .64
 .3مجمع البیان ،ج  ،2ص .371
 .4علل الشرایع ،ص .195
 .5همان ،ص 24؛ خصال ،ص .127
 .6صرد ،مرغی است که سرش بزرگ ،شکمش سفید و پشتش سبز مایل به سیاه است که
معمو ًال پرندگان کوچک و گنجشک را شکار میکند؛ خصال ،ج  ،1ص .127
 .7بحار ،ج  ،12ص  73به نقل از نسخه خطی تفسیر عیاشی.

در روایات اهل س��نت نیز اختالف درباره آن چهار مرغ زیاد است و
ظاهراً در همه آنها نام طاووس ذكر شده است.
موضوع دیگرى كه باز مورد بحث واقع ش��ده ،تعداد كوههایى است
ك��ه ابراهیم(ع) مأمور ش��د اج��زاى مخلوط و گوش��تهاى كوبیده و
مم��زوج بدن پرندگان مزبور را باالى آنه��ا بگذارد که در روایات عدد
مفس��ران آنها را هفت تا و برخی دیگر
آنها ده تا ذكر ش��ده و برخى از ّ
معینى
چهار ت��ا ذكر كردهاند و مجاهد و ضحاك هم گفتهاند كه عدد ّ
ندارد و منظور از كوه ،كوه خاصى نیست.
مفس��ران گفتهاند ،این اس��ت كه این موضوع
نكته اى كه بعضى از ّ
پس از هجرت ابراهیم(ع) از سرزمین بابل و ورود آن حضرت به شام
اتفاق افتاد زیرا در س��رزمین بابل كوهى وجود ندارد و سرزمین شام و
س��وریه اس��ت كه دارای مكانهاى مرتفع و كوه است .در حدیثى كه
عیاشى از امام باقر(ع) روایت كرده است ،کوههای مزبور را در مملکت
اردن (كه در آن روز با ش��ام و فلسطین یكى بوده و همگى به شامات
موس��وم بوده اس��ت) تعیین فرموده تعداد آنها را نیز ده تا ذكر فرموده
است.8
به هرحال دنباله داس��تان چنین است كه ابراهیم(ع) طبق دستور آن
چهار پرنده را كش��ت و گوشتشان را در هم كوبید و مخلوط کرد و ده
قس��مت نمود و هر قس��متى را باالى كوهى گذارد و سپس به فرمان
الهى هر یك را به نام خودش صدازده و ناگهان مش��اهده كرد كه آن
اجزاى مخلوط و پراكنده به قدرت الهى هر كدام به س��رعت در جاى
خود گرد آمدند و روح در آنها دمیده شد و به سوى ابراهیم(ع) به پرواز
در آمدن��د ،در اینجا بود كه ابراهیم گفت« :به راس��تى كه خدا عزیز و
فرزانه است».9
ادامه دارد

 .8بحار ،ج  ،12ص  73به نقل از نسخه خطی تفسیر عیاشی.
 .9سوره بقره ،آیه .260

• مهن�دس فرهاد س�بحانی -مدیرکل بنیاد مس�کن اس�تان اردبیل ،طی اح�کام جداگانه ای،
مهندس علی جهانگیری را به سمت مدیر بنیاد مسکن شهرستان نیر ،مهندس حسین کوهی را
به سمت سرپرست بنیاد مسکن شهرستان نمین و مهندس رضوان فیاض عالئی را به سمت
سرپرست بنیاد مسکن شهرستان سرعین منصوب نمود.
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تشویق و تنبیه ()6
تنبیههای غیربدنی

 .1مجمع الزوائد ،ج  ،8ص .64
 .2بحار ،ج  ،104ص .99

ابراهیم امینی

«امیرالمؤمنین(ع) فرمود :زیاده روی در مالمت آتش لجاجت را شعلهور
میسازد».3
توبیخ و سرزنش کودک باید فقط در موارد ضروری باشد و بیش از یک
مرتبه هم انجام نگیرد .چون اگر تکرار ش��د برای کودک بس��یار کوبنده
و دردناک خواهد بود .ضربه روحی آن کمتر از کتک زدن نخواهد بود.
«امیرالمؤمنی��ن(ع) فرمود :تکرار س��رزنش و توبی��خ دردناکتر از کتک
میباشد».4
و بالجمله ،تنبیههای غیربدنی گرچه بر روی هم ،خفیفتر و کم زیانتر
از تنبیهه��ای بدنی هس��تند لیکن آنه��ا نیز بیزیان نیس��تند .بنباراین ،تا
ضرورت اقتضا نکند نباید از آنها اس��تفاده کرد .در اینجا توجه خوانندگان
را به رعایت نکاتی که در تنبیههای بدنی مذکور افتاد جلب مینمایم.
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تنبیههای غیربدنی عبارت اس��ت از :زن��دان ،تبعید ،جریمههای نقدی،
جریمهه��ای کاری ،ممن��وع ک��ردن از غذا ی��ا آب یا دیگ��ر مأکوالت و
مش��روبات ،ممنوع ک��ردن از تفریح و بازی ،نبردن ب��ه مهمانی ،لباس و
کف��ش نخریدن ،قهر کردن ب��ا او ،تندی و دعوا و عتاب و خطاب ،تهدید
و انذار ،دس��ت باال و مدتی سرپا ایستادن ،فحش و دشنام دادن ،در جای
ترس��ناک محبوس کردن ،مالمت و سرزنش ،توبیخ ،تعریف از دیگران و
مقایسه کودک با آنها ،سر صف بهعنوان بچه بد معرفی کردن ،بچههای
کالس او را بهعنوانای تنبل خطاب کردن و دیگر امور از این قبیل.
زیان بعض این تنبیهها از زیان تنبیههای بدنی کمتر نیست .مانند تبعید
ک��ودک از وطن و حب��س او در جاهای مخوف ،که ام��کان دارد موجب
ترس ش��دید و ضعف اعصاب و حتی س��کته کردن ک��ودک گردد .اولیاء
و مربی��ان باید از این قبیل تنبیهها جداً اجتناب نمایند .تحمل زندانهای
طویلالمدت نیز برای کودک بس��یار دش��وار است و امکان دارد آثار بدی
را به همراه داش��ته باش��د ،باید از آنها نیز اجتناب کرد .اما بازداش��تها و
زندانه��ای کوتاه مدت ،یک یا چند س��اعت و حداکث��ر یکی دو روز ،در
ج��ای غیرمخوف ،برای کودک قابل تحمل اس��ت و زی��ان چندانی هم
ندارد .اولیاء و مربیان در مواقع ضروری میتوانند از آنها اس��تفاده نمایند.
فحش و ناس��زا گفتن نیز عمل زشتی اس��ت ،برای کودک هم بدآموزی
دارد .کودک دشنام دادن را از اولیاء خود یاد میگیرد و در انجام این گفتار
زشت از آنها درس میگیرد.
«رس��ول خدا(ص) فرمود :خدا شخص بداخالقی را که به دیگران ناسزا
بگوید دوست ندارد».1
قهر کردن با کودک هم اگر طوالنی باشد خوب نیست .ممکن است او
را نیز به قهر و لجبازی وادار کند .به عالوه ،این خلق را از اولیاء و مربیان
خود یاد میگیرد ،وقتی هم که بزرگ شد با اندک بهانهای با دیگران قهر
میکند ،ولی اگر کوتاه مدت باشد میتوان از آن استفاده کرد.
«شخصی میگوید :خدمت حضرت موسی بن جعفر(ع) از پسرم شکایت
کردم .فرمود :کتک به او نزن ،با او قهر کن ولی طوالنی نشود».2
از مالمت و س��رزنش نیز میتوان اس��تفاده کرد .لیک��ن باید به حداقل
اکتف��ا کرد و از افراط اجتناب نمود ،زیرا افراط در مالمت موجب لجبازی
میشود.

قسمت پانزدهم
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«اسالم و تعلیم و تربیت»

چند تذکر دیگر

به چند نکته دیگر نیز اشاره میشود:
 )1تا حد امکان نوع تنبیه را طوری انتخاب کنید که با نوع جرم کودک
سنخیت داش��ته باشد .مث ً
ال اگر درس حسابش را حاضر نکرده در جریمه
کردن ،تمرین مس��ایل حس��اب به او بدهید نه رونویس��ی کتاب فارسی.
اگر کیف و لباس��ش را پخش کرده وادارش نمایید آنها را س��ر جای خود
بگذارد .به عالوه ،اس��باب منزل را تمی��ز و مرتب نماید .اگر در تهیه غذا
به ش��ما کمک نکرده از خ��وردن غذا محرومش س��ازید .اگر در مجلس
مهمان��ی بیادبی و بیانضباطی ک��رده او را به مهمان��ی نبرید .اگر پول
توجیب��ی خود را بیهوده صرف کرده یک مرتبه پول توجیبی به او ندهید.
اگر در اثر بیاحتیاطی ظرف ش��یر را روی ف��رش ریخته او را وادار کنید
فرش را تمیز کند.
 )2در موقع توبیخ و نکوهش هیچگاه او را با دیگران مقایس��ه نکنید و
آنها را به ُرخ او نکش��ید ،زیرا حسودیگری او را تحریک میکند و موجب
لجبازی او میشود.
 )3از رفتار بد کودک انتقاد کنید ،نه از ش��خص او .بگویید :فالن رفتار
تو زشت است ،نگویید :تو بد پسری هستی .انتقاد باید صرف ًا از خود عمل
باشد و شخصیت کودک را تحقیر نکند.
 )4ت��ا ضرورت اقتضا نکند ک��ودک را در برابر دیگران مورد نکوهش و
مالمت قرار ندهید .آبروی او را نریزید و شخصیت او را تحقیر نکنید.
 .3غررالحکم ،فصل اول ،شماره .1794
 .4غررالحکم ،فصل اول ،شماره .1468
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 )5تنبیه باید بعد از ارتکاب جرم و در مورد جزیی انجام بگیرد تا کودک
عل��ت آن را درک کن��د ،نه ای��ن که جرمها را جمع کنی��د و یک مرتبه و
بهصورت کلی اقدام به تنبیه نمایید.
 )6هیچگاه کودک را بهعنوان این که دوستت ندارم تنبیه نکنید .احساس
عدم محبوبیت برای کودک موضوع بس��یار دردناکی اس��ت و امکان دارد
عواقب بدی را در پی داشته باشد .محبت والدین نسبت به کودک همواره
باید محفوظ باش��د .حتی تنبیههای بدن��ی و غیربدنی را نیز باید بهعنوان
محبت و خیرخواهی تلقی نماید ،تا بهتر مؤثر باشد.
 )7در م��ورد تهدید و انذار نیز باید جنبه احتیاط را رعایت نمود .او ًال باید
تهدید بهگونهای باش��د که امکان عمل داش��ته باش��د .ثانی ًا موجب ترس
شدید و اضطراب و دلهره او نشود.
 )8اگر کودک را قب ً
ال تهدید کرده اید که در صورت ارتکاب فالن عمل،
جریمه خواهی شد ،سعی کنید به وعده خود عمل کنید ،تا کودک تهدیدها
را جدی بگیرد.
 )9بع��د از تنبی��ه ،جرم را فراموش کنید ،نه خط��ای کودک را به یادش
بیاورید ،نه تنبیه کردن او را .باید کودک احس��اس کند که با تنبیه ش��دن
همه چیز تمام شده است.
 )10هیچگاه کودک را برای این که نمیتواند کاری را انجام دهد تنبیه
نکنید .در چنین صورتی شما را یک آدم بیانصاف میشناسد و کینه شما
را در دل پرورش میدهد و چه بسا دست به طغیان و انتقادمجویی بزند.
 )11ابتدا رفتار صحیح را به کودکان بیاموزید ،بعد از آن اگر خالف کردند
میتوانی��د آنه��ا را تنبیه کنید .اما اگر رفتار صحی��ح را به آنها نیاموختهاید
و مرتکب خالف ش��دند نباید آنها را تنبیه کنید .مث ً
ال اگر کودک لباس و
اشیاء خود را در خانه پرت میکند و شما بدون عکس العمل ،آنها را جمع
میکنی��د و با همین برنام��ه او را عادت میدهید ،این کودک وقتی بزرگ
ش��د همین روش را ادامه خواهد داد ،در چنین صورتی ش��ما حق ندارید،
به بهانه نامنظم بودن او را تنبیه کنید .بهتر بود از اول وس��ایل او را جمع
نمیکردید و از او میخواس��تید که خودش این عمل را انجام دهد و بدین
ترتیب رعایت نظم را به او میآموختید.
 )12به مجرد مشاهده کاری که به نظر شما خالف است کودک را تنبیه
نکنید ،بلکه ابتدا انگیزه او را در ارتکاب عمل بررسی کنید ،اگر عمل را با
انگیزه صحیحی و از روی ُحس نیت انجام داده تنبیه او کار ناروایی است.
مث ً
ال کودک عروس��ک ناطق خود را میشکند ،مادر عصبانی میشود و او
را کتک میزند ،اما فکر نمیکند که کودک در شکس��تن عروس��ک قصد
خالف نداشته بلکه میخواسته راز سخن گفتن او را کشف کند ،بنابراین،
نه تنها مستحق تنبیه نیست بلکه باید مورد تشویق قرار میگرفت تا روح
کنجکاوی در او تقویت ش��ود .در اثر این قبیل تنبیهات ناسنجیده ،اعتماد
ک��ودک به بزرگترها از بین میرود ،آنها را اف��رادی بیانصاف و کینه توز
میشناسد و آثار سوء چنین تفکری روشن است.
 )13ب��ه مج��رد مش��اهده کار خالف و قب��ل از اثبات ج��رم ،کودک را
تنبی��ه نکنید .مث ً
ال وقتی دیدید کودک فنجان را شکس��ته فوراً او را مورد
مؤاخ��ذه قرار ندهید بلکه ابتداء تحقیق کنید ک��ه عمدی بوده یا خطایی،
اگر عمدت ًا شکس��ته استحقاق تنبیه دارد ،ولی اگر به قصد تمیز کردن آن
را برداش��ته مستحق تنبیه نیست .اگر کودک وظایف درسی خود را انجام

نداده بباید فوراً مؤاخذه ش��ود ،بلکه باید ابتدا تحقیق ش��ود که علت انجام
ندادن چیس��ت .اگر عذر درس��تی دارد مستحق تنبیه نیست .شاید مریض
بوده ،شاید به قلم و کاغذ و کتاب دسترسی نداشته ،شاید در اثر گرفتاری
خانواده نتوانسته وظایفش را انجام دهد ،شاید خواب مانده و شاید و شاید.
در صورتی که معذور باشد ولی از طرف معلم مورد مؤاخذه قرار گیرد او را
فردی بیانصاف و زورگور تلقی میکند.
 )14در تنبیه کودک وحدت رویه بین اولیاء و مربیان و در موارد مختلف
ضرورت دارد .اگر کودک را برای فعل خاصی تنبیه میکنید ،باید در موارد
مشابه نیز تنبیه را تکرار کنید و اگر پدر ،کودک را برای رفتار خاصی تنبیه
میکن��د م��ادر ،مادربزرگ و دیگران نیز باید کار پ��در را تأیید نمایند .این
درست نیست که پدر امروز کودک را به خاطر خطایی تنبیه کند ولی فردا
ارت��کاب همان عمل را نادیده بگی��رد .یا پدر تنبیه کند ولی مادر اعتراض
نماید یا در موارد مش��ابه آن را بیمجازات بگذارد .وحدت رویه و تداوم و
قاطعیت اولیاء و مربیان ،در مورد تنبیه کودک ،تکلیف او را روشن میسازد
و به او کمک میکند تا خویشتن را اصالح نماید.
 )15در خاتم��ه تک��رار این نکته را ضروری میدانم ک��ه :تنبیه (بدنی و
غیربدنی) دش��وارترین و ظریفترین وس��یله تربیتی اس��ت که اجرای آن
نیاز به اگاهی ،کاردانی و بردباری دارد و اگر ش��رایط آن رعایت نشود آثار
و تبع��ات بدی را در روح کودک به جای خواهد گذاش��ت که جبران آنها
بس��یار دشوار اس��ت .بنابراین ،هر کس��ی حق ندارد از این وسیله حساس
استفاده نماید.
روش تکریم

بزرگداشت و احترام به شخصیت ،برای کودک بلکه هر انسانی یک نیاز
طبیعی است .در اثر غریزه حب ذات که در طبیعت کودک نهاده شده ،به
ذات خوی��ش عالقه دارد و میل دارد دیگران نیز ش��خصیت او را بپذیرند
و گرامی بدارند.
چنانچه این نیاز طبیعی کودک در خانواده تأمین ش��د احس��اس آرامش
میکند و به نفس خویش اعتماد پیدا میکند .از اس��تعدادهای نهفته اش
اس��تفاده مینماید و با دلگرمی و امید به موفقیت در مسیر زندگی قدم بر
میدارد .به خانواده و دیگر مردم خوش بین میش��ود و آنان را قدرشناس
و قابل اعتماد میشناس��د و از همکاری با افرادی که قدر او را ش��ناخته و
شخصیتش را گرامی میدارند هراسی ندارد.
به عالوه ،کودکی ک��ه مورد تکریم و احترام خانواده قرار گرفته ،احترام
به دیگران را که یک صفت پسندیده است ،از آنان یاد میگیرد .بنابراین،
تکریم کودک برای تربیت صحیح و متعادل او ضرورت دارد.
ع�لاوه بر آن ،تکریم و احترام به کودک را میتوان بهعنوان یک روش
تربیتی به ش��مار آورد که در پرورش س��ایر صفات نی��ک و جلوگیری از
صف��ات بد میت��وان از آن اس��تفاده نمود .وقتی ش��خصیت کودک مورد
تکریم و احترام قرار گرفت و خود را بزرگ و محترم دانست سعی میکند
ش��خصیت خ��ود را حفظ و تقویت نماید .بدین وس��یله میت��وان او را به
کارهای نیک ،بهعنوان این که با ش��خصیت محترم و گرامی تو س��ازگار
اس��ت ،تشویق نمود و از کارهای بد و اخالق زش��ت ،بهعنوان این که با
شخصیت واالی تو ناسازگار است برحذر داشت.

بنابراین ،تکریم و احترام به شخصیت کودک را میتوان بهعنوان یک
وس��یله و روش تربیتی معرفی کرد .به همین جهت اس�لام به اولیاء و
مربیان توصیه میکند که به کودک احترام نمایند.
«پیامبر اکرم(ص) فرمود :فرزندان خود را گرامی بدارید و آنان را نیکو
تربیت کنید تا خدا گناهانتان را بیامرزد».7
«رس��ول خدا(ص) فرمود :وقتی نام فرزندتان را محمد گذاش��تید او را
گرام��ی بداری��د و در مجالس برایش جای باز کنی��د و با صورت درهم
کشیده با او برخورد ننمایید».8
پیامب��ر اکرم(ص) خود بدی��ن روش ملتزم بود و همین عمل را درباره
فرزندان و نوادگان خویش بهعمل میآورد.
«ابن عباس میگوید :رس��ول خدا(ص) حسن بن علی(ع) را بر دوش
خود س��وار کرده بود .مردی که این منظره را مش��اهده میکرد عرض
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اسالم و تکریم کودک
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انس��ان برای حفظ کرامت ذات و مقام و موقعیت خود حاضر میشود
حتی از خواس��تههای درونی خویش چشمپوش��ی نماید .در احادیث نیز
بدین مطلب اشاره شده است.
«امیرالمؤمنین(ع) فرمود :هر کس که به ش��رافت نفس خویش توجه
داشته باشد آن را از ذلت در تمایالت نفسانی باز میدارد».1
«امیرالمؤمنین(ع) فرمود :هر کس که نفس خویش را گرامی بدارد او
را به ذلت معصیت نمیکشاند».2
«حض��رت علی(ع) فرمود :هر کس که نف��س خویش را گرامی بداند
ترک خواستههای نفسانی برایش آسان خواهد بود».3
ولی اگر این نیاز طبیعی در خانواده تأمین نشود بلکه برعکس کودک
مورد تحقیر قرار گرفت و به ش��خصیتش ضربه وارد آمد ،خود را ناتوان
و ضعیف و دیگران را قدرناش��ناس محس��وب م��یدارد و چون خود را
بیش��خصیت میداند برای تن دادن به هر عمل زش��تی آماده اس��ت.
چون از خانواده احترام ندیده نس��بت به آنها بدبین میش��ود و عقده دار
میگردد .برای عقده گشایی امکان دارد درصدد انتقامجویی بر آید .اگر
ش��ما به آمار جانیان مراجعه کنید اغلب آنان را از افراد بیش��خصیت و
تحقیر شده خواهید یافت .در احادیث نیز بدین مطلب اشاره شده است.
«امیرالمؤمنین(ع) فرمود :هر کس که نفس خویش را کوچک بشمارد
امید خیری به او نداشته باش».4
«امام علی نقی(ع) فرمود :هر کس که نفس خودش را پست بداند از
شر وی در امان مباش».5
«ام��ام صادق(ع) فرمود :هیچکس تکبر و طغیان نمیکند مگر در اثر
ذلتی که در نفس خویش احساس مینماید».6

کرد :پسر! چه مرکب خوبی داری ؟ پیامبر فرمود :و چه سوار خوبی؟».9
مرة میگوید :در خدمت پیامبر(ص) به مهمانی میرفتیم،
«یعل��ی بن ّ
به حس��ن بن علی برخورد نمودیم که در کوچه بازی میکرد .پیامبر به
س��وی او رفت ،دستش را گش��ود که او را بگیرد ،حسن به این طرف و
آن طرف فرار میکرد ،پیامبر آنقدر با او شوخی کرد تا او را گرفت .یک
دس��ت را زیر چانه اش قرار داد و دس��ت دیگر را روی سرش ،پس او را
در بغل گرفت و بوسید و گفت :حسن از من است و من از حسن هستم.
هر کس که حسن را دوست بدارد خدا او را دوست دارد .حسن و حسین
دو سبط از اسباط هستند» .10شبیه این مطلب درباره امام حسین(ع) نیز
نقل شده است.
«پیامبر(ص) نشسته بود که حسن و حسین(ع) به سویش آمدند ،وقتی
آنان را مش��اهده کرد به احترامش��ان از زمین برخاست .وقتی آمدنشان
قدری به تأخیر افتاد به س��وی آنان ش��تافت .آنان را بر دوش خود سوار
کرد و فرمود :مرکب ش��ما خوب مرکبی اس��ت و شما نیز سواران خوبی
هستید .پدر شما از شما بهتر است».11
رفتار پیامبر اختصاص به فرزندانش نداشت بلکه همین رفتار را نسبت
به همه کودکان و جوانان داش��ت به طوری که درباره اش نوش��تهاند:
مالطفت و گرم گرفتن با کودکان از عادتهای رسول خدا بود.12
پیامب��ر(ص) ب��رای جلب قلوب اصحاب آنان را ب��ا کنیه صدا میزد و
افرادی را که کنیه نداش��تند کنیهای برایشان انتخاب میکرد .این عمل
را حتی نس��بت به زنان و کودکان نیز انجام میداد .رفتارش چنین بود
ک��ه برای کودکان نیز کنیهای انتخاب میکرد و آنان را با آن میخواند
تا قلوبش��ان را به دست آورد .13هنگامی که رسول خدا از سفر مراجعت
میکرد ک��ودکان به اس��تقبالش میش��تافتند ،وقتی آنان را مش��اهده
مینمود به احترام آنها توقف میکرد و به اصحاب دستور میداد آنها را
بر دارند .بعضی را در جلو و بعضی را پشت سر سوار میکرد .به اصحاب
نیز دس��تور میداد س��ایر کودکان را بر مرکب خود سوار نمایند .گاهی
میشد که کودکان با یکدیگر تفاخر مینمودند .بعضی میگفتند :رسول
اهلل ما را در جلو خود س��وار کرد و تو را در پش��ت سر .بعضی میگفتند:
به اصحاب دستور داد تو را سوار کنند .14احترام به شخصیت فرزندان و
دیگر کودکان برای پیامبر یک س��یره و روش متعارف بود ،بدین وسیله
بزرگواری و اعتماد به نفس را در آنان پرورش میداد و از این طریق به
خوبی دعوت و از بدی باز میداش��ت .پیامبر گرامی اسالم روش تکریم
و احترام به شخصیت را نسبت به همه مردم معمول میداشت و از این
طریق دل آنان را به دس��ت میآورد و در روحشان نفوذ میکرد .همین
روش را میت��وان یکی از عوامل نف��وذ فوق العاده آن حضرت در مردم
محسوب داشت.
ادامه دارد

 .1غررالحکم ،فصل  ،77شماره..972
 .2غررالحکم ،فصل  ،77شماره .1076
 .3غررالحکم ،فصل  ،77شماره .1117
 .4غررالحکم ،فصل  ،77شماره .1433
 .5تحف العقول ،ص .512
 .6کافی ،ج  ،2ص .312
 .7مکارم االخالق ،ص .255
 .8مستدرک ،ج  ،2ص .618

 .9بحار ،ج  ،43ص .398
 .10بحار ،ج  ،43ص .306
 .11بحار ،ج  ،43ص .285
 .12محجة البیضاء ،ج  ،3ص .366
 .13همان منبع ،ج  ،4ص .132
 .14همان منبع ،ج  ،3ص .366
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اخبار دفتر امور هماهنگی ماشینآالت
گزارش عملکرد امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی بنیاد مسکن استان خوزستان در
پروژههای بهسازی روستاها در سال 98
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عمده فعالیتهای امور اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی اس��تان خوزستان در
س��ال  98معطوف به آواربرداری و اجرای سیل بند و عملیات بهسازی معابر
مناطق سیل زده در روستاهای سطح استان بوده است که در ذیل خالصهای
از اهم این فعالیتها آورده شده است:
پس از وقوع سیالب فروردین ماه  98در استان خوزستان و ایجاد خسارت
به برخی روس��تاهای سطح استان ،خس��ارتهای جدی به زیرساخت روستاها
وارد گردید که نیاز فوری به ارائه خدمات عمرانی در آن روس��تاها احس��اس
گردید .لذا ماش��ینآالت س��نگین بنیاد مسکن استان خوزس��تان در همان
روزهای اولیه وقوع س��یالب به مناطق س��یل زده اعزام و نس��بت به ارائه
خدم��ات از جمله ایجاد خاکریز جهت جلوگیری از پیش��روی آب به محیط
روس��تا و شهرها ،کمک رس��انی به مردم آسیب دیده و ...اقدام نمود .پس از
فروکش کردن سیالب با توجه به نیاز فوری به بازسازی منازل آسیب دیده،
این امور نس��بت ب��ه اجرای عملیات تخریب و آوارب��رداری ،کمک به حمل
مصالح و ...اقدام نمود.

ساخت دایکهای حفاظتی اطراف روستاهای سیل زده:

از جمله اقدامات موثر جهت حفاظت روس��تاها از سیالبهای مشابه ،احداث
دایکهای حفاظتی اطراف روس��تاها بوده که طبق طرح ارائه شده از سوی
دفتر طرحهای پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرایی گردید.
عملی��ات پروژهه��ای مذکور به طول  28کیلومتر توس��ط ام��ور اجرایی و
ماش��ینآالت عمرانی اس��تان ها انجام گردید .این دای��ک ها با حجمی در
حدود یک میلیون متر مکعب عملیات خاکی ش��امل :برداش��ت خاک نباتی،
لجن برداری ،شفته ریزی ،خاکبرداری ،خاکریزی و ...اجرایی گردید.

دراین زمینه عملیات اجرایی  8دایک حفاظتی به امور اجرایی و ماشینآالت
عمرانی خوزس��تان واگذار گردید .امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی استان
خوزستان با مشارکت اس��تانهای اردبیل ( روستای سری یک شیخ زروک
) و خراس��ان رضوی ( روستای عشاره ) نسبت به اجرای دایک ها با حجم
بیش از  260هزار متر مکعب عملیات خاکریزی و ش��فته ریزی 9800 ،متر
مکعب س��نگکاری 900 ،متر لوله گ��ذاری کاروگیت 78 ،عدد دریچه فلزی
(اسالید گیت) 10000 ،تن زیراساس اقدام نمود.
اجرای طرح بهسازی روستاهای سیل زده:

در زمینه بهسازی روستاها نیز عملیات زیرسازی در  74روستای سیل زده از
محل اعتبارهای عمران روستایی توسط امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی
انجام پذیرفته که ش��امل  142000مترمکعب خاکب��رداری و لجنبرداری،
 167000مترمکعب خاکریزی و شفته ریزی و  49000متر مکعب زیراساس
میباش��د که در روس��تاهای سیل زده شهرس��تانهای اهواز ،کارون ،شوش،
شوش��تر ،ب��اوی ،دش��ت آزادگان ،ش��ادگان و دزفول انجام گردیده اس��ت.
همچنین عملیات جدولکاری ،محوطه سازی و آسفالت  37روستا نیز شامل
 25000مترمکعب زیرس��ازی 22000 ،مترمربع پیاده روسازی و جدولکاری،
 118000متر مربع اجرای اس��اس و  200000متر مربع اجرای آس��فالت نیز
در فاز دوم عملیات اجرایی آن توس��ط امور اجرایی ماش��ینآالت با پیشرفت
فیزیکی  90درصد در حال اجرا میباشد.
همچنین طرح آماده سازی زمین جهت جابجایی روستای سیل زده صفحه
شادگان نیز با حجم  50000مترمکعب خاکریزی در سطح  5.5هکتار نیز از
محل اعتبارهای سیل اجرا گردیده است 300 .میلیارد ریال اعتبار نیز جهت
اجرای طرحهای فوق هزینه گردیده است.
سایر پروژههای بهسازی:

س��ایر فعالیتهای اجرا شده توس��ط امور اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی در
س��ال  98در زمینه پروژههای گردشگری در روس��تاهای رباط علیا باغملک،
خائیز بهبهان ،پامنار و اس�لام آباد دزفول و سربازار چلو اندیکا شامل 30000
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مترمکعب زیرسازی 8000 ،متر مربع سنگفرش 5000 ،مترمکعب سنگکاری
الش��ه 9500 ،متر مرب��ع محوطه س��ازی و جدولکاری میباش��د .همچنین
پروژههای بهس��ازی از محل اعتبارهای نفت در روستاهای دشت آزادگان نیز
به میزان  25000مترمکعب زیرس��ازی و  95000متر مربع اجرای اس��اس و
آسفالت در روستاهای حاجیه ،مطیعات ،حالف حسن ،هوفل غربی ،آلبوعفری،
مالکیه ،ساریه ،سودانی ،جاللیه ،چوالنه ،شریعتی ،مرعی ،دهالویه و احیمر نیز
از جمله فعالیتهای امور اجرایی ماشینآالت میباشد .در سایر پروژه ها اعم از
اعتبارهای اس��تانی ،حوادث ،بند ه و ...نیز در روستاهای سطح استان عملیات
زیرس��ازی و آسفالت توسط امور اجرایی ماشینآالت در سال  98با اعتبار بالغ
بر  120میلیارد ریال اجرا گردیده است.

خراسان جنوبی

 -1انعق��اد قرارداد اجرای قس��متی از محور نهبن��دان به زابل به طول 12
کیلومتر با اعتباری بیش از  80.000.000.0000ریال و پیش��رفت فیزیکی
 15درصد
 -2پیش��رفت فیزیکی  90درصدی اجرای عملیات زیرس��ازی باند دوم محور
شوسف  -نهبندان به طول  17کیلومتر با اعتباری بیش از  30.000.000.000ریال
 -3پیش��رفت فیزیکی  92درصدی اجرای عملیات زیرسازی محور بیرجند
سربیشه با اعتباری بیش از  22.000.000.000ریال
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اخبار استانها

هرمزگان

اجرای پروژههای بهسازی روستاهای منطقه آزاد اروند:

 -1اجرای طرح آماده س��ازی روس��تاهای توریان ،دهخدا ،عایش��ه آباد و
گوران از توابع شهرستان قشم به متراژ  68هزار متر مربع.
 -2اجرای طرح آماده س��ازی روستاهای فاقد دهیاری در منطقه سیل زده
شهرس��تان جاس��ک به اس��امی :حاجی آباد ،طالدر ،حصار ،آگی بندبست و
شیرآهن به متراژ تقریبی  ۴۰هزار متر مربع.
 -3اجرای گودبرداری طرح  ۲۵۶واحدی مس��کن اقدام ملی به متراژ ۱۲۸
هزار متر مکعب در شهر بندرعباس.
 -4اجرای عملیات آماده س��ازی قطعات مس��کونی طرح احداث مس��کن
شهرک سرریگ بندرعباس به متراژ  26هزار متر مربع.
گیالن

در زمینه بهسازی روس��تاها نیز مطابق تفاهمنامه همکاری مشترک بنیاد
مسکن استان خوزستان با سازمان منطقه آزاد اروند زیرسازی و آسفالت 18
روس��تا در محدوده شهرستانهای آبادان و خرمش��هر به میزان  60000متر
مربع بعنوان بخشی از فعالیتهای امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی در سال
 98با اعتباری بیش از  90میلیارد ریال میباشد.
کارخانه آسفالت امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی بنیاد مسکن
استان خوزستان:

بنیاد مسکن استان خوزستان همچنین جهت تامین بخشی از نیاز پروژه ها
به آسفالت در س��نوات گذشته با راه اندازی کارخانه تولید آسفالت مارینی با
ظرفیت اسمی  160تن اقدام نموده است .که با رعایت استانداردها و ضوابط
و دستورالعملها موفق به اخذ گواهینامه فنی گردیده است.

 )1ش��روع اجرای عملیات زیرس��ازی معابر روس��تای سس��مس از توابع
شهرستان صومعه سرا به مبلغ  1،000،000،000ریال
 )2ش��روع اجرای عملیات زیرس��ازی معابر روس��تایی دره جیر شهرستان
الهیجان از اعتبار ملی سال  1399با مبلغ  2،000،000،000ریال
 )3شروع پروژه زیرسازی و آسفالت راه و بازگشایی معابر روستایی والیسرا
شفت از ردیف اعتبار ملی با اعتبار  38میلیارد ریال
 )4بازنشس��تگی آق��ای ای��رج فرخی از هم��کاران راننده ام��ور اجرایی و
ماشینآالت عمرانی استان
یزد

 -1اج��رای پروژههای پیمانی س��ازمان همیاری ،ش��رکت تعاونی وحدت
دهیاران ،ش��رکت س��پهر بتن نیلگون یزد و شرکت شن و ماسه درستکار به
اعتبار  22.350.000.000ریال
 -2اجرای پروژههای عمران روستایی به اعتبار  39.653.503.333ریال.
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تسطیح و بهسازی بیش از  2000هکتار از اراضی بیابانی خرمشهر توسط
مؤسسه معین بنیاد و تبدیل آنها به اراضی قابل کشت و حاصلخیز
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دکت��ر مدحج– مدیرعامل مؤسس��ه معین بنی��اد با اعالم این خبر گفت :هماکن��ون در حدود  2000هکتار از
اراضی غرب کارون در منطقه خرمش��هر با بهرهمندی از دانش روزآمد کشاورزی و استفاده از فناوریهای نوین
به کش��ت محصوالت استراتژیک آبزی و زراعی شامل ماهی گرمابی ،گندم ،جو ،برنج ،کلزای روغنی و علوفه
اختصاص یافته است.
دکتر مدحج افزود :در حدود  20درصد از محصوالت زراعی منطقه خرمشهر توسط مؤسسه معین تولید میگردد.
این مؤسس��ه هر ساله از طریق بهسازی ،تس��طیح ،احداث زهکشها و کانالهای آبرسان اقدام به احیا و توسعه
اراضی نموده و با بهرهمندی از مدیریتهای نوین زراعی ،اراضی شور و بیابانی را به مزارع حاصلخیز برای تولید
محصوالت زراعی بدل مینماید که در کاهش کانونهای گرد و غبار در منطقه نیز مؤثر بوده است .وی با قدردانی
از مهندس تابش– رئیس بنیاد مس��کن کش��ور و مشاور رئیس بنیاد مس��کن در امور مجامع و همکارانش گفت:
حمایتهای بنیاد مسکن و حضور مجموعه این نهاد در شهرستان شهیدپرور خرمشهر ،موجب رونق تولید ،امنیت
غذایی و اشتغال حدود  400نفر از بومیان ساکن منطقه و دهها نفر اشتغال غیرمستقیم گردیده است.

تولید محصوالت غذایی سالم و ارگانیک در مؤسسه معین بنیاد
س�لامت محصوالت غذایی یکی از نگرانیهای مهم مصرفکنندگان به ش��مار میرود کاربرد نهادههای
شیمیایی و بهویژه آفتکشها در بوم نظامهای کشاورزی رایج ،پسماند سموم ،کودهای شیمیایی ،هورمونها
و ...در محصوالت زراعی سالمت مصرفکنندگان را به خطر میاندازد در سالهای اخیر کشت محصوالت
ترایخت��ه با تغییرات ژنتیکی نیز به نگرانیها افزوده اس��ت .یکی از راهکاره��ای کاهش پیامدهای زیان بار
ترکیبات شیمیایی ،گرایش به سوی تولید محصول سالم است که در این نظام کشت ،میزان استفاده از سموم
و کودهای شیمیایی در حد استاندارد میباشد.
یکی از اهداف راهبردی مهم در مؤسسه معین تمرکز بر تولید اینگونه محصوالت است .در این زمینه ،این
مؤسسه در سال  99اقدام به کشت محصول برنج سالم از طریق حذف سموم آفت کش به مساحت  50هکتار
نموده است .در تولید این محصول ،کودهای زیستی حاوی باکتریهای مفید جایگزین کودهای شیمیایی شده و
همزمان با تولید عملکرد مطلوب ،محصول برنج سالم در اختیار مصرفکنندگان با قیمت مناسب قرار میگیرد.
گفتنی است این مؤسسه همچنین با بهرهمندی از روشهای مکانیزه اقدام به کشت گیاه دانه روغنی کلزا
بهصورت مستقیم در بقایای کشت برنج نموده و از این طریق ،محصول کلزای سالم نیز که تأمینکننده نیاز
تولید روغن میباشد ،تولید گردیده است.
22
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان آذربایجان شرقی
نشست بررسی مسائل و مشکالت منطقه مایان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت گرامیداشت دهه فجر سال  99و با حضور
نمایندگان شهرس��تانهای تبریز ،آذرشهر و اس��کو در مجلس شورای اسالمی،
مدیرانکل اس��تان ،مدیرکل بنیاد مس��کن استان و دیگر مس��ئولین ،مسائل و
مشکالت منطقه مایان شهر تبریز بررسی و تصمیمهای الزم اتخاذ شد.
در ابتدای این مراس��م دهیار و اعضای شورای اسالمی منطقه مایان مسائل و
مشکالت روستا را بیان نمودند.
در ادامه مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در س��خنانی با اشاره به
خدمات بنیاد مس��کن در روس��تاها گفت :عمران و آبادانی روستاها ،خدماترسانی
مطلوب به جامعه هدف روستایی ،اجرای طرحهای عمرانی و مقاومسازی واحدهای
فرسوده با مشارکت مردم از اولویتهای بنیاد مسکن است که در این زمینه تمام تالش خود را در این منطقه به کار خواهیم بست.
مهندس باباپور در ادامه خواستار همکاری بیشتر مسئولین محلی بهویژه دهیاران و اعضای شورای اسالمی روستاها در حل مسایل و مشکالت
روستاییان شد.
در ادامه تاجالدینی -نماینده مردم شهرس�تانهای تبریز ،آذرش�هر و اس�کو در مجلس ش�ورای اسالمی ،خدماترسانی

بهینه به مردم را مهمترین وظیفه دانس�ت و از مس�ئولین دس�تگاههای اجرایی خواس�ت در بخشهای شهری و روستایی
بهویژه توسعه پایدار روستایی ،جلوگیری از مهاجرت مردم از روستاها به شهر ،رضایتمندی مردم و فراهمسازی امکانات
بیشتر مساعدت الزم را انجام دهند.

در پایان متفکر آزاد -نماینده مردم شهرس��تانهای تبریز ،آذرش��هر و اسکو در مجلس شورای اسالمی با قدردانی از عملکرد و فعالیتهای بنیاد
مس��کن در روس��تاها ابراز امیدواری نمود که با تعامل و هماهنگی بین بنیاد مسکن ،فرمانداری ،بخشداری ،دهیاران و سایر دستگاههای اجرایی
خدمات رسان بتوانیم مشکالت این منطقه را حل کنیم.

بزرگترین و مهمترین تکلیف الهی ،نیکی به پدر و مادر است -حضرت علی(ع)
23
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به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس نجار -رئیس
سازمان مدیریت بحران کشور ،مهندس هنربر -مدیرکل مدیریت بحران
اس��تانداری ،مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،معاون فرماندار
و مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان میانه ،یک واحد از واحدهای احداثی در
روس��تای گاوینه رود از توابع بخش ترکمانچای شهرستان میانه بهصورت
نمادین افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در ابتدای این مراس��م مهندس باباپور با تش��ریح آخرین روند بازسازی
واحدهای مسکونی زلزلهزدگان و خسارت وارده در شهرستانهای سراب و
میانه گفت :حدود  3500واحد خسارتهای جزیی دیده بودند که تاکنون،
بازسازی و تعمیر شدند .وی با اشاره به آخرین روند عملیات عمرانی بازسازی واحدهای آسیبدیده از زلزله ،افزود :پی کنی به طور کامل و 100
درصدی ،آرماتوربندی و قالب بندی بیش از  95درصد ،پیسازی حدود  95درصد و پوشش سقف حدود  85درصد انجام شده است.
در ادامه مهندس نجار با قدردانی از تالشها ،عملکرد بنیاد مسکن در مناطق زلزلهزده را بسیار خوب توصیف کرد و گفت :این نهاد در طول این 14
ماه با تالش همکاران ،ناظرین و نیز با همکاری و مشارکت مردمی از لحاظ کیفیت ساخت و اتمام واحدهای احداثی بسیار خوب عمل کرده است.

دیدار نماینده مردم شهرستان شبستردر مجلس شورای اسالمی با مدیرکل بنیاد مسکن استان

ب��ه گزارش رواب��ط عموم��ی ،مهندس جعفر راس��تی -نماین��ده مردم
شهرستان شبستر در مجلس شورای اسالمی با مهندس باباپور -مدیرکل
بنیاد مسکن استان دیدار و در مورد مسائل و مشکالت طرحهای عمرانی
و سایر مشکالت شهرستان با یکدیگر به بحث و گفتگو پرداختند.
در ابت��دا مهندس باباپور گفت :تمام تالش بنیاد مس��کن برای پیش��برد
اهداف و رفع چهره محرومیت از روس��تاهای اس��تان میباشد که در این
مس��یر از تمام ظرفیتها و فرصتهای پیشرو استفاده میکند .وی افزود:
برای رفع مشکالت موجود همه دستگاههای ذیربط ،مسئولین و همچنین
نمایندگان مردم باید به س��هم خود قدم بردارند و از بنیاد مس��کن حمایت
کنند تا شاهد ترقی و بهسازی روستاها و همچنین رفاه روستاییان باشیم.
سپس مهندس راستی با اشاره به آسفالت و بهسازی معابر روستایی شهرستان و سپاس از فعالیتهای بنیاد مسکن در بهسازی روستاها ،خواستار
اجرای طرح هادی در مابقی روس��تاهای شهرس��تان شد .وی در ادامه گفت :بنیاد مس��کن با کمترین اعتبارهای ممکن ،صرفه جویی ،استفاده از
مصالح بومی و سایر راهکارها توانسته چهره روستاها ،بهویژه مناطق محروم و دورافتاده را دگرگون نماید.
نماینده مجلس شورای اسالمی قول مساعد داد که در زمینه پیگیری تخصیص اعتبارهای عمرانی ،همکاری الزم را انجام خواهد داد.

نشست کمیته اجرایی دفتر مشارکتهای مردمی حساب  100امام(ره)

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کمیته اجرایی دفتر مشارکتهای
مردمی حس��اب  100امام(ره) با حضور مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن
اس��تان ،قائممق��ام نماینده ولیفقیه و سرپرس��ت مدیریت حس��اب 100
امام(ره) در بنیاد مسکن استان تشکیل شد.
در ابتدا مهندس دادروان -مدیر حساب  100امام(ره) به ارائه توضیحاتی
در م��ورد پروندههای ارجاع��ی و فعالیتهای صورت گرفت��ه در ارتباط با
تس��هیل روند پرداخت کمکهای نق��دی و غیرنقدی خیرین پرداخت .در
ادامه با ارائه پیش��نهاد در زمینه خرید دس��تگاه  POSو فعالسازی سایر

تهیدستی و عمر طوالنی را بر خود تلقین مکن -امام علی(ع)
24
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی مس��ائل و مشکالت تملک
اراضی مل��ی بهمنظور ایجاد تعامل و هماهنگ��ی در مورد واگذاری زمین
روس��تایی و ساماندهی اراضی تصرفی با حضور مهندس باباپور -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس مه��ردادی -مدی��رکل مناب��ع طبیعی و
آبخیزداری استان ،معاونین و کارشناسان در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن استان با ارائه گزارشی از
عملکرد بنیاد مسکن استان ،هدف از تشکیل این نشست را ایجاد زمینههای
بیش��تر میان دو اداره و همچنین تش��کر از تعامل مجموعه کارکنان منابع
طبیعی با بنیاد مسکن در پیشبرد اهداف بنیاد مسکن بیان نمود.
مهندس باباپور با تش��ریح عملکرد تملک و اخذ اسناد اراضی از تعامل و
مساعدت منابع طبیعی استان قدردانی نمود و خواستار مساعدت در صدور
اسناد باقیمانده اراضی ملی شد.
در ادامه مهندس مهردادی با ابراز رضایت از فعالیتهای بنیاد مس��کن در خدمترس��انی به محرومین اس��تان در زمینههای مختلف از تعامل
مجموعه کارکنان در بنیاد مسکن استان با منابع طبیعی قدردانی نمود و برای همکاری با بنیاد مسکن بهمنظور خدمترسانی بهتر به روستاییان
در اس��تان و در بحث واگذاری و صدور اس��ناد زمینهای تملک ش��ده ،آمادگی خود و مجموعه همکارانش را اعالم کرد .وی با سپاس متقابل از
همکاری بنیاد مسکن استان در مورد تعیین تکلیف اراضی ملی ،دستورهای الزم برای تسریع در اقدامات را صادر نمود.
گفتنی است از ابتدای ماده  4قانون ساماندهی تاکنون بیش از  570هکتار برای اراضی ملی به نام بنیاد مسکن سند مالکیت صادر گردیده است.
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روشهای پرداخت کمکهای نقدی توضیحهایی ارائه دادند.
سپس مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان در زمینه فعالسازی شهرستانها در ارتباط با کمکهای نقدی و غیرنقدی خیرین و ایجاد
تعامل با آنها تأکید نمود.
در پایان اعضاء در مورد راهکارهای عملی برای فعالتر نمودن فعالیتهای حساب  100امام(ره) تبادلنظر نمودند.

نشست بررسی تفاهمنامههای منعقده سه جانبه بنیاد مسکن ،کمیته امداد و بهزیستی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشست سه جانبه تفاهمنامه منعقده مابین بنیاد
مس��کن ،بهزیستی و کمیته امداد با حضور مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد
مس��کن استان ،دکتر صحاف -مدیرکل بهزیستی استان و دکتر کالمی-
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان با محوریت شناسایی و ساخت
مس��کن برای خانوادههای داری دو فرد معلول تحت پوشش بهزیستی و
کمیته امداد در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابت��دا مهن��دس باباپ��ور گزارش��ی از وضعیت خدمات ارائه ش��ده به
مددجویان تحت پوش��ش کمیته امداد و بهزیس��تی استان در روستاها در
زمینه طرح ویژه بهس��ازی و نوسازی مسکن روستایی ،مسکن محرومین،
مسکن ایتام ،مسکن خانوادههای دارای حداقل دو عضو معلول ارائه داد.
سپس دکتر صحاف نیز با سپاس ویژه از فعالیتهای بنیاد مسکن استان
در حوزههای مختلف ،از دغدغهمندی مدیرکل بنیاد مسکن استان در خدمتدهی به جامعه هدف بهزیستی استان قدردانی کردند و آمادگی خود
را برای همکاری با بنیاد مسکن اعالم نمود.
در ادامه دکتر کالمی فعالیتهای بنیاد مسکن استان را برکتی برای خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد دانست که با تالش همکاران بنیاد
مسکن استان و شهرستانها شاهد برخورداری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد هستیم.

کسی که در انجام کارها کوتاهی نماید به نابودی میافتد -امام صادق(ع)
25
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به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت گرامیداشت چهل و دومین سالگرد
پیروزی انقالب اس�لامی ،مراس��م غبار روبی و عطرافشانی مزار شهدا و
تجدی��د میثاق با آرمانهای بلند ش��هدا با حض��ور مهندس رضی منش-
فرماندار شهرستان اسکو ،حجتاالسالموالمس��لمین مرادپور -امامجمعه
شهرس��تان اس��کو ،رئیس دادگس��تری ،اعضای ش��ورای تامی��ن ،معاون
فرماندار ،نیروهای نظامی و انتظامی ،اعضای ش��ورای اداری ،مس��ئولین
ادارهها و دس��تگاههای اجرایی و بهویژه مدیر و کارکنان بنیاد مسکن این
شهرستان برگزار شد.
س��پس حجتاالسالموالمس��لمین مرادپور با گرامیداش��ت یاد و خاطره
ش��هیدان  8سال دفاع مقدس ،گفت :ایستادگی کشور و شکست دشمنان
دیروز و امروز مدیون خون شهدا و جانفشانی این اللههای پرپر شده است.
وی افزود :اگر مردم و بهویژه مسئولین ادامه دهنده مسیر این عزیزان باشند به لطف خون پاک شهدا دشمنان سرافکنده و خوار خواهند شد.
گفتنی است در این مراسم ضمن ارج نهادن به مقام شامخ شهیدان بهویژه شهدای انقالب و جنگ تحمیلی مزار شهدا با گالب غبارروبی گردید.

افتتاح اجرای طرح هادی همزمان  7روستا در شهرستان آذرشهر

ب��ه گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حض��ور محمودی -فرماندار
شهرستان آذرشهر ،مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس
کرمی -مدیرکل امور روس��تایی استانداری و مهندس فقیهی -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان آذرش��هر افتتاح همزمان اجرای طرح هادی ،آسفالت و
دیوار سنگی بهصورت نمادین در آذرشهر افتتاح و مورد بهرهبرداری اهالی
روستاها قرار گرفت.
در ابتدای این مراس��م مهندس فقیهی با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد
مس��کن در زمینه اج��رای طرح هادی در روس��تاهای جواهر ،آلمالوداش،
قش��قرا ،قلعه ش��یخ ،نادیلو ،ینگیجه و قراغیل گفت :برای اجرای آسفالت
تعداد  4روستا و اجرای دیوار سنگی  3روستای آذرشهر اعتباری حدود  30میلیارد ریال هزینه گردیده است.
در ادامه مهندس کرمی گفت :بنیاد مس�کن در همه عرصههای خدمتگذاری و محرومیتزدایی در کنار مردم بوده و
دوشادوش همه خدمتگزاران نظام اسالمی به انجام وظایف قانونی خود پرداخته است.

س��پس مهندس باباپور با بیان اینکه توس��عه روستایی دستاورد نظام اسالمی و نتیجه کار همه تالشگران و خدمتگزاران مردم در روستاها است
گفت :در این زمینه دهیاران ،ش��وراها و مس��ئوالن محلی در کنار بنیاد مس��کن وظیفه و مسئولیت دارند و همکارن باید دست به دست هم دهند
تا چهره روستاها با توسعه روستایی متحول شود.
در پایان محمودی با بیان اینکه بنیاد مس��کن بهعنوان بازوی فرمانداری و بخش حاکمیتی اس��ت گفت :مش��کالت روس��تاها باید با تخصص
مجموعه بنیاد مسکن مرتفع شوند چرا که این نهاد میتواند در همه حوزههای روستایی نقش مؤثر و کلیدی داشته باشد.
گفتنی اس��ت با حضور مس��ئولین یک واحد مسکونی ساخته شده با استفاده از تسهیالت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی بهصورت
نمادین در روستای نادینلو از توابع شهرستان آذرشهر مورد بهرهبرداری قرار گرفت .در این مراسم یک قاب تابلو فرش به مالک واحد مسکونی اهدا شد.

کمک  50میلیون ریالی خیرتبریزی به حساب  100امام(ره)

به گزارش روابط عمومی ،ایوب جودی وند آذر -خیر تبریزی در یک حرکت خداپسندانه و اقدام شایسته مبلغ  50میلیون ریال برای خدمت به
محرومین به دفتر مشارکتهای مردمی و حساب  100امام(ره) بنیاد مسکن استان کمک نمودند.

کسی که از خودخواهی بیزار و پاک شد به بزرگی و ارجمندی میرسد -امام صادق(ع)
26
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به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حض��ور خدابخش -فرماندار،
بخش��دار ،مهندس رحیمی -مدیر بنیاد مس��کن و سایر رؤسای ادارههای
شهرس��تان اهر ،افتتاح نمادین یک واحد مس��کونی در روس��تای آذغان
شهرستان اهر انجام شد.
در ابت��دای مراس��م مهندس رحیمی ب��ا ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد
مس��کن گفت :برای ساخت این واحد مس��کونی حدود  400میلیون ریال
وام کمبهره روس��تایی و  80میلیون ری��ال وام بالعوض به صاحب ملک
داده شده است.
در ادامه خدابخش در سخنانی با اشاره به اقدامهای مثبت دولت در زمینه
عمران و خدمات روس��تایی به حدود اختیارهای هر کدام از دس��تگاههای
دولتی بهعنوان قسمتی از زنجیره خدمترسانی به مردم گفت :همه دستگاهها با هم برای خدمترسانی مطلوب به مردم و رفع نیازها و مشکالت
آنها آماده همکاری هستند .وی ابراز امیدواری کردکه با تعامل و همراهی بین بخشی ،شاهد تحقق اهداف تعیین شده باشیم.
فرماندار افزود :همکاری و مساعدت 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.
خدابخ��ش در پای��ان ب��ا قدردانی از تالشهای بنیاد مس��کن ،اقدامهای ای��ن نهاد را گامهای رو به جلو برای پیش��رفت ،توس��عه و همچنین
محرومیتزدایی در شهر و روستاها دانست.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح و بهرهبرداری سه هزار و نهصدمین واحد مسکونی مقاومسازی شده روستای آذغان

افتتاح و بهرهبرداری از هزار و چهارصدمین واحد مسکونی
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مراس��م افتتاح ه��زار و چهارصدمین واحد
مسکونی ساخته شده با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی فرمانداری
ویژه شهرس��تان میان��ه ،بخش��دار ترکمانچای و اعضای ش��ورای اداری
شهرستان در روستای کلهر برگزار شد.
در این مراسم مهندس حیدر کبیری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان میانه
ب��ا بیان توضیحهایی گفت :تاکن��ون با تالش همکاران و در طول  14ماه
هزار و چهارصدمین واحد مسکونی افتتاح شد.

افتتاح نمادین واحد احداثی مناطق زلزلهزده بخش کندوان
به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور دکتر مشایخی -معاون
اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرس��تان میانه ،مهن��دس کبیری -مدیر بنیاد
مسکن شهرس��تان میانه و اهالی روستا یک واحد از واحدهای احداثی در
بخش کندوان روس��تای آوین مسجدلو شهرستان میانه بهصورت نمادین
افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
ابتدا در این مراسم دکتر مشایخی با اشاره به تخریب تعداد  ۲000واحد
مس��کونی در بخشهای ترکمانچای و کندوان و سپاس از بنیاد مسکن و
عوامل اجرایی در مناطق زلزلهزده گفت :تعداد  1000واحد دامی در این ۲
بخش تخریب شده که باالی  70درصد این واحدهای دامی تکمیل شده
اس��ت و در صورت تأمین منابع الزم شاهد تکمیل بقیه واحدهای دامی و

سه چیز است که در هر که باشد آقا و سرور است :فرو بردن خشم ،از جرم بدکار گذشت نمودن
و صله رحم با جان و ثروت -امام صادق(ع)
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مس��کونی در شهرس��تان خواهیم بود .وی با بیان اینکه تعداد  ۶۱روس��تا بر اثر زلزله در این شهرستان آسیب دید ،افزود :دغدغه تمامی مسئوالن
کشوری ،استانی و شهرستان این بود که زودتر کار آواربرداری و تعمیر واحدهای مسکونی انجام شود تا بتوانیم مناطق زلزلهزده را بازسازی کرده
و به ساکنان آن تحویل دهیم.
فرماندار ویژه شهرستان میانه با سپاس از اهالی رسانه ،جراید محلی و شهرستان میانه که با اطالعرسانی به مردم ،همراه مسئولین بودند گفت:
بدون ش��ک با همراهی همه مردم ،رس��انهها ،مسئوالن و بهویژه با تالش کارشناسان بنیاد مسکن توانستیم مشکالت را حل کرده و تاکنون 85
درصد ساخت واحدها را به انجام برسانیم.
سپس مهندس کبیری با اشاره به اقدامهای انجام شده در مناطق زلزلهزده شهرستان میانه و میزان تسهیالت ارائه شده به آسیب دیدگان گفت:
در طول این  14ماه باالی  85درصد در مناطق زلزلهزده بخشهای کندوان و ترکمانچای پیشرفت فیزیکی داشتیم.

برگزاری مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای شهرستان بستانآباد
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت چه��ل و دومین
س��الروز پیروزی شکوهمند انقالب اس�لامی و دهه فجر سال  99مراسم
غبارروبی و عطرافش��انی مزار ش��هدا و تجدید میثاق ب��ا آرمانهای بلند
ش��هدا با حض��ور دکتر ی��دا ...الهیاری -فرماندار شهرس��تان بس��تانآباد،
حجتاالسالموالمس��لمین تقیزاده -امامجمعه موقت شهرستان ،اعضای
ش��ورای اداری و مس��ئولین ادارهها و بهویژه مدیر و کارکنان بنیاد مسکن
شهرستان و دیگر دستگاههای اجرایی شهرستان برگزار شد.
در این مراسم فرماندار گرامیداشت یاد و خاطره شهدا ،انقالب اسالمی را
حاصل جانفشانیهای شهدا بهویژه شهدای انقالب خواند که در آن برهه
از جان خود برای اعتال و آزادی وطن گذش��تند و با خون خود پای پیمان
خود با خدا و ملت ایران را امضا کردند تا امروز ما با حفظ این استقالل در
مسیر آرمانهای امام و انقالب شکوهمند اسالمی حرکت کنیم.
گفتن��ی اس��ت ،در ای��ن مراس��م مس��ئولین و حاضرین ب��ا غبارروبی و
عطرافش��انی مزار ش��هدا ،با تجدید پیمان با آرمانهای واالی انقالب ،به
مقام شامخ شهدای انقالب و دفاع مقدس ادای احترام کردند.

افتتاح نمادین سه هزار و هشتصدمین واحد مسکونی روستایی در روستای ساران

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ،ب��ا حض��ور فرمان��دار ،مع��اون فرماندار،
بخشدارمرکزی ،رؤسای ادارهها و مدیر بنیاد مسکن شهرستان بستانآباد،
یک واحد مس��کونی بهصورت نمادین با حضور اهالی روس��تا در روستای
ساران شهرستان بستانآباد افتتاح شد.
در ابت��دای ای��ن مراس��م مهندس طهماس��بپور -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان بس��تانآباد با ارائه گزارش��ی از وضعیت طرحهای عمرانی و
بهویژه تس��هیالت اعطا شده به واحد مسکونی احداثی گفت :برای تکمیل
و اتمام این واحد نوس��ازی و مقاومسازی شده از طرف بنیاد مسکن مبلغ
 400میلیون ریال وام کمبهره روس��تایی به ع�لاوه  80میلیون ریال وام
بالعوض به صاحب این ملک پرداخت شده است.
در ادامه دکتر الهیاری -فرماندار با س��پاس از تالشهای بنیاد مس��کن در روستا گفت :جایگاه روستا و روستاییان در همه عرصههای اقتصادی
و اجتماعی موجب ش��ده که س��اخت واحدهای مس��کونی مقاوم و امن در مقابل خطرهای حوادث طبیعی و بهس��ازی واحد مسکونی روستایی از
اولویت اصلی بنیاد مسکن به شمار آید.

عبادت هفت بخش است که برترین آنها ،خواستن حالل میباشد -حضرت محمد(ص)
28

افتتاح فاز اول طرح هادی روستای قشالق ذاخر
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به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت گرامیداشت دهه فجر فاز اول طرح
هادی روس��تای قش�لاق ذاخر از توابع شهرس��تان اهر با حضور فرماندار،
بخش��دار ،مدیر بنیاد مس��کن و گروهی از مس��ئولین ادارههای شهرستان
اهر افتتاح شد.
در ابتدای این مراسم مهندس رحیمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان اهر
گفت :برای اجرا و اتمام طرح هادی و س��نگفرش روس��تای قشالق ذاخر
اعتباری بیش از  2میلیارد و  500میلیون ریال هزینه شده است که بیش
از  80خانوار از نعمت اجرای این طرح بهره مند شدهاند.
در ادام��ه خدابخش -فرمان��دار با قدردانی از تالشهای بنیاد مس��کن
گفت :این نهاد با ورود به عرصه خدماترسانی در روستاها بهویژه مناطق
دورافتاده و محروم به خوبی توانسته در استقرار عدالت اقتصادی و اجتماع مؤثر واقع شود.
خدابخش افزود :اگر به آبادانی و بهبود وضعیت روس��تاها کمک ش��ود روستاها نیز میتوانند به تولید ثروت و سرمایه کشور کمک شایانی کنند.
وی با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن در توسعه و محرومیتزدایی گفت :مردم مناطق روستایی از جمله شریفترین قشرهای اجتماع هستند
که شایسته دریافت بهترین خدمات میباشند.
در پایان با حضور اهالی و فرماندار شهرس��تان بهصورت نمادین چندین برگ س��ند روس��تایی به اهالی و صاحبان امالک روستای قشالق ذاخر
اعطا گردید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دکتر یدا ...الهیاری در پایان با بیان اینکه بنیاد مسکن همواره از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و در حال خدمترسانی
به روس�تاییان و محرومان جامعه اس�ت افزود :اگر میخواهیم به خودکفایی برسیم باید روستاها را تقویت کنیم تا مردم
مجددا ً به روستاها باز گردند.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با مدیرکل راه آهن استان

به گزارش روابط عمومی ،مهندس حافظ باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان با مهندس محمدرضا قربانی -مدیرکل راه آهن استان دیدار و در
مورد همکاری مشترک مابین دوسازمان به بحث و گفتگو پرداختند.
در ابت��دا مهندس باباپور گفت :یکی از مهمترین اهداف ما حفظ جمعیت
در روستاهاست که کمک بزرگی به جهش تولید و اقتصاد مقاومتی خواهد
ش��د و در همین شاخص جمعیت مهمترین شاخص برای ارائه خدمات به
اهالی روستاها میباشد .وی افزود :همه مسئولین باید با همدلی و همکاری
تالش نماییم تا زیرساختهای الزم در روستاها فراهم و روستاهاآباد شوند
تا عالوه بر حفظ جمعیت ،مهاجرت از شهر به روستا را نیز داشته باشیم.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان بر تقویت پیونده��ای متقابل میان نقاط
شهری وروستایی اشاره کرد و یادآور شد :با گسترش هماهنگیهای بین بخشی و توزیع متناسب امکانات در روستاها میتوان گامهای مطلوبی
در زمینه توسعه روستاهای واقع در حاشیه شهرهای بزرگ برداشت.
در ادامه مهندس قربانی گفت :بنیاد مس�کن پیرو وظایف و رس�التهایی که به دوش میکشد به وضوح مشاهده شده
که همواره نمره قبولی گرفته است و اینکه امروز ساکنین روستاها از نقش بنیاد مسکن ابراز رضایت میکنند یعنی اینکه

همواره در مسیر قانون و خدمت عمل کرده است .وی با بیان اینکه امروزه خدمات بنیاد مسکن با ورود به هر روستایی مشهود است
خاطر نشان کرد :پیشرفت و توسعه روستاهای استان در گرو تالش بیشتر مسئولین این منطقه میباشد و باید با برنامهریزی مناسب زمینه ارائه
خدمات بیشتر به مناطق دوردست و صعب العبور فراهم شود.

در نزد من ،برتری دانش از مزیت و برتری عبادت محبوبتر است -حضرت محمد(ص)
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افتتاح نمادین سه هزار و صد و بیست و نهمین واحد مسکونی احداثی در روستای بایرام
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به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور فرماندار ،بخشدار ،مدیر
بنیاد مس��کن و سایر رؤسای ادارههای شهرس��تان اسکو و معاون عمران
روس��تایی بنیاد مسکن اس��تان ،سه هزار و صد و بیس��ت و نهمین واحد
مس��کونی احداثی و مقاومسازی شده در روستای بایرام از توابع شهرستان
اسکو افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا حس��نزاده -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان اس��کو گزارشی از
عملکرد بنیاد مسکن در زمینه مقاومسازی مسکن روستایی در روستاهای
شهرستان و روستای بایرام ارائه نمود.
در ادامه مهندس رضی منش -فرماندار گفت :دولت در زمینه اش��تغال و
کنترل مهاجرت به عمران و آبادی و خدماترس��انی به مناطق روس��تایی
توجه جدی دارد.
مهندس رضی منش در پایان عملکرد بنیاد مس��کن در روس��تاها را بسیار ستودنی دانست و خواستار افزایش فعالیتهای عمرانی برای افزایش
سطح رفاه اهالی و نیز بهبود شاخصهای آماری شهرستان شد و در مورد جذب تسهیالت طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی از طریق تشکیل
نشستهای مکرر با رؤسای بانکهای عامل در شهرستان اسکو و تشویق مردم به استفاده از تسهیالت طرح ویژه بهسازی و مقاومسازی مسکن
روستایی تأکید نمود.

نشست مشترک مابین بنیاد مسکن ،بنیاد بتن و سازمان نظام مهندسی

به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترک ادارههای بنیاد مسکن ،نظام
مهندسی استان و بنیاد بتن آذرآبادگان با حضور مهندس باباپور -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان و معاونین ،مهندس طوماری -رئیس سازمان نظام
مهندس��ی و معاونین و مهندس فوالدی -مدیرعامل بنیاد بتن آذرآبادگان
و معاونین در ساختمان اداری بنیاد بتن برگزار شد.
در ابت��دا مهندس فوالدی در س��خنانی به بیان ش��رح فعالیتهای بنیاد
بتن در ش��مال غرب کش��ور بهویژه به فعالیت کارگاههای موجود در تبریز
و شهرس��تانها و بازسازی مناطق زلزلهزده شهرس��تانهای سراب و میانه
پرداخت و از همکاریها و مس��اعدتهای بنیاد مس��کن و س��ازمان نظام
مهندسی قدردانی نمود و خواستار افزایش سطح تعاملها و همکاریها شد.
وی در مورد محصوالت تولیدی بنیاد بتن آذرآبادگان گفت :اس��تراتژیکترین و عمدهترین محصوالت تولیدی مجموعه ش��امل بتن ،تیرچه ،خرپای
صنعتی ،قطعات بتنی ،بلوک ،شن و ماسه و کفپوش میباشد اما برنامهریزی ما فراتر از این بوده و در پی آن هستیم که در یک ساختوساز عمده
اقالم استراتژیک را تحت پوشش قرار دهیم و به نوعی سبد عرضه خود را کاملتر کنیم و حجم تولید را از مقدار کنونی باالتر ببریم.
در ادامه مهندس باباپور با قابل توجه و افتخار خواندن فعالیتهای گسترده بنیاد بتن در شمال غرب کشور ،در مورد همکاری بنیاد بتن در تأمین
مصالح مناطق زلزلهزده اس��تان و اجرای طرحهای عمرانی بنیاد مس��کن در روس��تاها با هدف تأمین مصالح مورد نیاز پروژههای در دس��ت اقدام
قدردانی کرد و گفت :از آنجایی که فعالیتهای بنیاد بتن ش��مال غرب موجب رونق و ش��کوفایی بخش عمران کش��ور و استانهای شمال غرب
میشود بنیاد مسکن نیز در چارچوب مقررات و قوانین ،همکاریهای الزم را با این مجموعه انجام خواهد داد.
در پایان مهندس طوماری با اش��اره به لزوم توجه به ارتقای کیفیت ساختوس��از و رعایت مقررات ملی س��اختمان در کلیه نقاط استان گفت :با
توجه به ظرفیت عظیم فنی و مهندس��ی که در س��ازمان نظام مهندس��ی استان وجود دارد ،الزم اس��ت که بهرهگیری از این ظرفیت برای تأمین
اس��تحکام بنا ،ایمنی ،آس��ایش و صرفه اقتصادی در زمینه حمایت از مالکان و بهره برداران ساختمانها مورد توجه بیشتری قرار گیرد و برگزاری
چنین نشستهایی ،نقطه عطف و شروع مناسبی برای همکاری سازمان نظام مهندسی بنیاد مسکن و بنیاد بتن در توسعه و عمران روستایی باشد.

کسی که از عیب خود آگاه گردد به عیبجویی از دیگران نمیپردازد -حضرت علی(ع)
30
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به گزارش روابط عمومی ،دکتر محمد ارش��دی -رئیس س��ازمان نظام
پرس��تاری دانشگاه علوم پزش��کی ش��هر تبریز با مهندس حافظ باباپور-
مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان در مورد مسائل و مشکالت جاری به بحث
و گفتگو پرداختند.
در ابتدا مهندس باباپور با بیان مطالبی گفت :ش��یوع کرونا ثابت کرد که
بخش بهداش��ت و درمان و بهویژه کار پرس��تاری بسیار مهم است و باید
جای��گاه آن بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .وی ادامه داد :پزش��ک و
پرستار الزم و ملزوم هم هستند و باید کنار هم قرار گیرند تا جان انسانها
را نجات دهند و با تأکید بر اینکه وظیفهشناس��ی پرس��تاران قابل ستایش
است ،افزود :در شرایطی که همه از حضور در کنار بیماران کرونایی ترس
و واهمه داشتند کادر درمان شبانهروز برای درمان و بهبود بیماران تالش کردند.
س��پس دکتر ارش��دی از اشتغال باالی  9000پرس��تار در مراکز درمانی استان خبر داد و گفت :استان آذربایجان شرقی جزو استانهای پیشرو و
اثرگذار در حوزه پرس��تاری اس��ت .وی با بیان اینکه جامعه پرستاری از برخی مشکالت مزمن رنج میبرد که با شیوع بیماری کرونا بیشتر نمایان
ش��ده اس��ت ،افزود :مهمترین مشکل این حوزه ،کمبود نیروی انسانی است ،به نحوی که در حال حاضر به ازای هر تخت در استان 1/2 ،پرستار
داریم که نصف ظرفیت مورد نیاز است.
رئیس سازمان نظام پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهر تبریز در پایان گفت :در صورتی که این مشکل به طور اساسی حل نشود با توجه به
ادامه بیماری کرونا و حرکت جامعه به سمت سالمندی در آینده با بحرانهای بعدی مواجه خواهیم شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار رئیس سازمان نظام پرستاری دانشگاه علوم پزشکی با مدیرکل بنیاد مسکن استان

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان اردبیل
بهرهبرداری از طرحهای عمرانی بنیاد مسکن شهرستان گرمی

به گزارش روابط عمومی ،بهرهبرداری از طرحهای عمرانی بنیاد مسکن
شهرس��تان گرمی با حضور دکتر ولی اس��ماعیلی -نائب رئیس کمیسیون
اجتماع��ی مجل��س و نماینده مردم شهرس��تانهای گرم��ی و انگوت در
مجلس ش��ورای اسالمی ،علی بهشتی -فرماندار این شهرستان و تعدادی
دیگر از رؤسای ادارهها و اهالی منطقه افتتاح شد.
در ابتدای این مراس��م محمدعلی رحیمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
گرمی گزارش��ی از روند اجرای طرح هادی روستای گردشگری داشدیبی
ارائه داد و گفت :اجرای طرح هادی این روستا با اعتباری به مبلغ  ۳میلیارد
ریال با مش��ارکت بنیاد مس��تضعفان و همچنین یک میلیارد ریال از محل
اعتبارهای بنیاد مس��کن اجرایی ش��ده است و هزینه امورات مطالعه و تهیه طرح هادی روس��تای داشدیبی با اعتباری به مبلغ  ۶۵۰میلیون ریال
انجام شده است.
در ادامه دکتر ولی اس�ماعیلی از فعالیتهای عمرانی بنیاد مس�کن که باعث ماندگاری روس�تاییان در روستا بهعنوان خط

اول تولید محس�وب میشود ،قدردانی نمود و گفت :با تالشهای این نهاد خدمات ارزندهای در حوزه عمرانی در سطح
روستاهای تابعه مشاهده میشود که باعث افزایش سطح رفاه روستاییان به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
شده است.
در پایان علی بهش�تی با بیان تعدد طرحهای قابل افتتاح و بهرهبرداری ش�ده توس�ط بنیاد مس�کن در دهه مبارکه فجر،
گفت :حجم پروژههای عمرانی و مطالعاتی بنیاد مسکن نسبت به سایر دستگاههای اجرایی شهرستان باال میباشد که این
نشان از فعالیت منسجم و باالی مولود انقالب اسالمی (بنیاد مسکن) است.

کسی که با دانشمندان نشست و برخاست نماید ،باوقار میشود -حضرت علی(ع)
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بهرهبرداری از پروژههای عمرانی روستاهای تابعه شهرستان خلخال
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،مراس��م کلنگزنی پ��روژه  60واحدی طرح
اقدام ملی مس��کن شهرس��تان خلخ��ال و بهرهبرداری از ط��رح هادی و
پروژههای عمرانی روس��تاهای تابعه این شهرس��تان ب��ا حضور مهندس
اکبر بهنامجو -اس��تاندار ،مهندس فرهاد سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان ،فریدون بابایی -فرماندار شهرستان خلخال و تعدادی از مسئولین
شهرستانی برگزار شد.
در ابتدای این مراس��م مهندس فرهاد سبحانی گفت :پروژه  60واحدی
طرح اقدام مسکن ملی در شهرستان خلخال در زمینی به مساحت 2303
مترمربع و با مجموع زیربنای مس��کونی  6928مترمربع به تعداد  60واحد
مسکونی در حال ساخت میباشد.
گفتنی است ،هم زمان با این مراسم (کلنگزنی پروژه  60واحدی طرح اقدام مسکن ملی در شهرستان خلخال) ،بهرهبرداری از طرح هادی و پروژههای
عمرانی روستاهای تابعه این شهرستان همچون :بفراجرد ،خانقاه بفراجرد ،طولش ،گورانسراب ،خانقاه سادات ،خوجین و اسکستان در مجموع با اعتباری
بیش از  160میلیارد ریال آغاز گردید و شش هزار و سیصد و هشتاد و سومین واحد مقاومسازی شده روستایی نیز بهصورت نمادین افتتاح شد.

تاکید استاندار بر تسریع عملیات اجرایی واحدهای اقدام ملی مسکن

به گزارش روابط عمومی ،مهندس اکبر بهنامجو -اس��تاندار در نشس��ت
ش��ورای مسکن استان که با محوریت بررسی روند اجرای طرح اقدام ملی
مس��کن در اس��تان برگزار ش��د ،گفت :در این زمینه الزم است نقشههای
آمادهس��ازی و اجرای زیرساختهایی چون آب ،فاضالب ،برق و گاز تهیه
و دستگاههای خدماتی نیز اقدامهای خود را آغاز کنند.
مهن��دس فرزاد قلندری -مع��اون هماهنگی امور عمرانی اس��تاندار نیز
خواستار استخراج لیس��ت کارکنان حائز شرایط دستگاههای اجرایی برای
تأمین مس��کن این قشر ش��د و گفت :بعد از استخراج این تعداد افراد حائز
شرایط برای تأمین زمین مورد نیاز آن تصمیمگیری میشود.
س��پس مهندس محبوب حیدری -مدیرکل راهوشهرس��ازی اس��تان به
ثبتنام  ۹246نفر در مرحله اول طرح اقدام ملی مسکن در استان اشاره کرده و از تأیید نهایی و واریز وجه  ۲552نفر در سطح استان خبر داد.
در ادامه مهندس فرهاد س��بحانی با بیان دریافت  68186مترمربع زمین توس��ط این نهاد برای اجرای طرح اقدام ملی مس��کن در سطح استان،
گفت :این نهاد تاکنون در  14ش��هر اس��تان پروسه عملیات اجرایی برای س��اخت تعداد  1520واحد مسکونی را با دریافت زمین آغاز نموده است
همچنین تاکنون این نهاد برای س��اخت تعداد  120واحد مس��کونی در ش��هر پارسآباد 60 ،واحد مس��کونی در ش��هر خلخال و  180واحد نیز در
مشگین شهر اقدام نموده است.

بازدید مسئوالن از نیازها و مشکالت روستایی شهرستان نمین
به گ��زارش روابط عمومی ،ب��ا حضور مهندس صدی��ف بدری -رئیس
مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم شهرستانهای اردبیل ،نمین ،نیر
و س��رعین در مجلس شورای اسالمی ،مهندس فرهاد سبحانی -مدیرکل
بنیاد مسکن استان و مهندس عاطف ناصری -فرماندار شهرستان نمین از
روس��تاهای شهرستان نمین بازدید و از نزدیک در جریان مشکالت جاری
و فعالیتهای بنیاد مسکن این شهرستان قرار گرفتند.
در ابتدا مهندس س��بحانی گفت :اقدامه��ای اجرایی و عمرانی این نهاد

بسیاری از مردم در دو صفت فریفته و گمراه گشتهاند :تندرستی و بیکاری -حضرت محمد(ص)
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در شهرس��تان در حال انجام میباش��د و در روس��تاهایی همچون کلش ،عنبران علیا و میرزانق با توجه به پیش��رفتهای فیزیکی پروژهها و بنابر
تمهیدات صورت پذیرفته در نظر است روند اجرا و تکمیل طرحهای هادی روستایی تسریع گردد و آسفالت معابر عمومی روستاهای عنبران علیا
و کلش و همچنین تعریض پل ورودی روستا میرزانق از اولویتهای این نهاد انقالبی میباشد.
در ادامه مهندس صدیف بدری نیز در این بازدید با س��پاس از فعالیتهای عمران و آبادانی روس��تایی توس��ط بنیاد مس��کن اس��تان در س��طح
روس��تاهای اس��تان و این شهرس��تان ،گفت :برنامهریزیهای صورت پذیرفته حاکی از تس��ریع روند اجرایی پروژههای روستایی این شهرستان
میباشد که با اختصاص اعتبارهای ملزوم محقق خواهد شد.

دیدار با روستاییان کزج و نمهیل
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به گزارش روابط عمومی ،دیدار با روس��تاییان کزج و نمهیل شهرس��تان
خلخال با حضور دکتر سیدغنی نظری -نماینده مردم شهرستانهای خلخال
و کوثر در مجلس ش��واری اسالمی ،امامجمعه هشتجین و تعدادی دیگر از
مدیران دستگاههای اجرایی استان در مسجد جامع این روستاها انجام شد.
در ابتدای این دیدار اهالی روستاهای یاد شده مشکالت روستاهای خود
را در زمینههای متفاوت ارائه دادند.
سپس هر یک از مدیران دس��تگاههای اجرایی ذیربط راهکارهای الزم
را بیان نمودند.
س��پس مهندس فرهاد س��بحانی ـ مدیرکل بنیاد مس��کن استان نیز به
تشریح فعالیتهای بنیاد مسکن در این شهرستان پرداخت و قول مساعد برای تحقق درخواستهای اهالی برای تسهیل در رفتوآمد روستاییان
و بازنگری طرح هادی را داد.
در پایان دکتر سیدغنی نظری نیز در سخنانی خواستار همکاری مضاعف دستگاهها و ارگانهای مؤثر برای خدماترسانی به روستاییان شد.

ادامه روند اجرایی مسکن محرومین در شهرستان بیلهسوار مغان

به گزارش روابط عمومی ،مدیران بنیاد مس��کن اس��تان و کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بیلهسوار از روند اجرایی مسکن محرومین این
شهرس��تان بازدید نمودند و بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی جهت تأمین مس��کن و حمایت نهادها و ارگانهای ذیربط برای کمک به
قشرهای محروم این شهرستان تأکید کردند.
محتش��م احدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان بیلهس��وار در این بازدید ابراز امیدواری کرد که با کمک نهادهای حمایتی و خیرین شهرستان
بیلهسوار ،تسریع در روند جذب تسهیالت مسکن محرومین با سرعت بیشتر ادامه داشته و نیز حرکت رو به جلو ،برای بهرهگیری از این فرصت
جهت خدمت به قشرهای کم درآمد ،استمرار داشته باشد.
گفتنی اس��ت ،تعداد س��همیه مسکن محرومین این شهرستان ،تعداد  ۲۷۵واحد میباشد که تاکنون برای تعداد  ۱۹۰واحد مسکونی عقد قرارداد
شده و روند ساخت آن ادامه دارد.

افتتاح سه هزار و یکصدمین واحد مقاومسازی شده روستایی شهرستان نیر
به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت گرامیداشت چهل و دومین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی ،افتتاح س��ه هزار و یکصدمین واحد مقاومسازی
شده مسکن روس��تایی در روستای رضاقلی قش�لاقی از توابع شهرستان
نیر با حضور حجتاالسالموالمس��لمین حاج نعمتی -امامجمعه ،مهندس
شجاع اقبالی -فرماندار و رضا جوانمرد -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان،
تعدادی از مسئولین محلی و اهالی روستای رضاقلی قشالقی برگزار شد.
در ابتدای این مراس��م ،رضا جوانمرد توضیحهایی در مورد عملکرد این
نهاد در س��ال  99بهویژه در امر مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی

کسی که خودرای گردید به خطر میافتد -حضرت علی(ع)
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ارائه داد و تصریح کرد :افتتاح نمادین س��ه هزار و یکصدمین خانه مس��کونی در روستای رضاقلی قشالقی از محل اعتبارهای طرح ویژه بهسازی
صورت گرفته اس��ت .وی ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند مناس��ب در س��طح روس��تاهای تابعه شهرستان ،ضریب مقاومسازی واحدهای
مسکونی افزایش یافته تا در صورت وقوع مخاطرات طبیعی شاهد حوادث ناگوار جانی و مالی نباشیم.
در ادامه مهندس ش�جاع اقبالی دهه فجر را ایام مناس�بی جهت تبلور ارائه خدمات مضاعف به ش�هروندان و روس�تاییان

منطقه دانسته و گفت :واقع ًا شایسته است که بنیاد مسکن که خود مولود انقالب اسالمی میباشد در امر توسعه عمران
و آبادانی روستاها و شهرها نیز همچنان پیشرو دستگاههای اجرایی شهرستان باشد .وی در پایان از تالشهای این نهاد قدردانی

کرد و از تخصیص اعتبارهای الزم در تکمیل پروژههای طرح هادی خبر داد.

افتتاح و بهرهبرداری از طرح هادی روستای قره تپه
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به گزارش روابط عمومی ،مراس��م افتت��اح و بهرهبرداری از طرح هادی
روس��تای قره تپ��ه از توابع شهرس��تان نمین با حض��ور عاطف ناصری-
فرماندار ،علی جهانگیری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان و تعدادی دیگر از
مسئولین شهرستانی و اهالی این روستا برگزار شد.
در ابتدای این مراس��م عل��ی جهانگیری با ارائ��ه توضیحهایی در مورد
عملکرد بنیاد مس��کن در س��ال  99در امر مقاومس��ازی مسکن روستایی
و همچنین اجرای طرحهای هادی در روس��تاهای این شهرس��تان ،گفت:
اجرای طرح هادی در روس��تای قره تپه ،شامل زیرسازی و آسفالت معابر
عمومی روس��تا میباشد که به مساحت  8600مترمربع و با اعتباری بیش
از  5میلیارد و  100میلیون ریال انجام شده است.
در ادامه ناصری با س��پاس از تالشهای این نهاد برای عمران و آبادانی روس��تاهای تابعه شهرستان ،گفت :به مناسبت گرامیداشت ایاما ...دهه
مبارک فجر ،خدمترسانی نظام مقدس اسالمی به هموطنان ادامه دارد و در این شهرستان و در روستای قره تپه نیز همانند سایر نقاط کشور و
اس��تان با افتتاح این طرحها خانوادههای بیش��تری از مزایای توسعه و عمران روستایی بهرمند میشوند .وی ابراز امیدواری کرد که با بهتر شدن
ابعاد زندگی در روستاها میزان جمعیت نیز بیش از گذشته افزایش یافته و در تولید محصوالت کشاورزی و دامی پیشرفت حاصل شود.

افق توسعه ناحیهای با بازنگری طرح هادی روستایی قاسم کندی

به گ��زارش روابط عمومی ،بهرهب��رداری از پروژه اج��رای طرح هادی
روس��تای قاس��م کندی از توابع شهرس��تان گرمی با حضور مهندس علی
بهش��تی -فرماندار شهرس��تان گرم��ی ،محمدعلی رحیم��ی -مدیر بنیاد
مس��کن این شهرستان ،تعدادی از معتمدین ،روحانیون ،مسئولین ادارهها،
دس��تگاههای اجرایی و نهادهای دولتی با همراهی مردم و اهالی روستای
قاسم کندی افتتاح شد.
در ابتدای این مراس��م رحیمی توضیحهای��ی را در مورد پروژههای بنیاد
مس��کن در س��طح روس��تاهای تابعه ،ارائه داد و در ارتباط با اجرای پروژه
زیرس��ازی و آس��فالت معابر ،جم��عآوری و هدایت آبهای س��طحی در
روس��تای قاس��م کندی گفت :افتتاح طرح هادی در این روستا با اعتباری
بیش از  ۶میلیارد و  500میلیون ریال در زمینه تس��هیل در عبور و مرور روس��تاییان منطقه اجرا شده است .وی افزود :مقاومسازی تعداد  ۵۵واحد
مسکونی روستایی و اعطای تعداد  ۱۷۷جلد سند مالکیت با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ،از دیگر خدمات ارائه شده بنیاد مسکن
در این روستا میباشد.
در ادامه مهندس علی بهش��تی از تالشهای بنیاد مس��کن اس��تان قدردانی نمود و از بازنگری طرح هادی این روس��تا و قول مساعد مبنی بر
بررسی آن در نشست کارگروه کارشناسی بنیاد مسکن خبر داد و گفت :با مصوب شدن بازنگری طرح هادی روستایی ،افق توسعه جدید ناحیهای

عبادتی که با فهم و اراده همراه نباشد خیری در آن نیست -حضرت علی(ع)
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انتصاب

بازدید از اجرای طرح هادی روستاهای شهرستان جدیدالتأسیس انگوت

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،مهندس لطفعلی زیادی -فرماندار شهرس��تان
انگوت با مهندس محمدعلی رحیمی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان گرمی از
پروژههای در حال اجرای طرح هادی روستاهای تابعه شهرستان انگوت بازدید
نموده و در جریان پیشرفت کارهای عمرانی توسط این نهاد قرار گرفت.
در ای��ن بازدید مهندس رحیم��ی با بیان توضیحهایی گف��ت :طرح هادی
روس��تای چای گرمی شهرستان انگوت که س��الیان گذشته اجرا و نیمهکاره
مانده بود در اولویتهای پروژههای اجرایی س��ال جاری بود که به تناس��ب
شرایط جوی ،اجرای آن با پروژههای سنگ فرش ،فضاسازی ویژه و هدایت آبهای سطحی در حال انجام میباشد.
در ادامه مهندس لطفعلی زیادی خواستار تکمیل طرح هادی روستای چای گرمی شد و گفت :با تالشهای بنیاد مسکن اجرای چنین طرحهایی
از ضروریات میباش��د که میبایس��ت در برنامه کاری همه ساله بنیاد مس��کن قرار گیرد .وی در ادامه ،اولویت کاری حوزه اجرایی طرح هادی را
تکمیل طرحهای نیمه تمام ذکر نمود و تصریح کرد :برنامهریزیهای انجام یافته بنیاد مس��کن در اجرای طرح هادی مطلوب میباش��د و با اتمام
پروژههای تعریف شده قطع ًا روند توسعه و عمران روستایی شهرستان جدیدالتأسیس انگوت مطلوبتر خواهد شد.
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ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،با حضور ش��جاع اقبالی -فرماندار شهرس��تان نیر ،مهندس فرهاد س��بحانی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و
حجتاالسالموالمس��لمین نجفینژاد -قائممقام مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن استان ،مراسم تکریم و معارفه رؤسای قدیم و
جدید بنیاد مسکن شهرستان نیر در فرمانداری برگزار شد.
در این مراس��م طی حکمی از س��وی مهندس فرهاد س��بحانی ،علی جهانگیری بهعنوان مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان نیر منصوب شد و از
تالشهای رضا جوانمرد -مدیر پیشین بنیاد مسکن این شهرستان قدردانی بهعمل آمد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

این روس��تا بهعنوان مرکز دهس��تان (پایین برزند) گشوده خواهد شد .وی افزود :در بحثهای سرمایهگذاری و طرحهای اشتغالزایی روستایی نیز
حمایتهای الزم انجام میش��ود که این امر ،همت اهالی بومی منطقه را میطلبد تا با اس��تفاده از زیرساختهای به وجود آمده ،نسبت به احیای
بازارچه قدیمی قاسم کندی اقدام عملی صورت پذیرد.

بازدید از روستاهای شهرستان اردبیل

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می سیدعبدا ...طباطبایی -دادستان
عمومی و انقالب مرکز اس��تان ،فرهاد س��بحانی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان و محمود صفری -معاون امالک و حقوقی راهوشهرسازی استان
اردبی��ل ،از رون��د وضعی��ت عمرانی و ساختوس��از برخی از روس��تاهای
شهرس��تان اردبیل بازدید و همچنین با تعدادی از روس��تاییان کمیآباد و
قره لر از توابع این شهرس��تان نیز دیدار کردند و پیرامون درخواس��تهای
آنان گفتگو شد.
در این بازدید مهندس فرهاد سبحانی توضیحهایی را در مورد ساماندهی
اراضی منابع طبیعی داخل محدوده روستاها برابر ماده  4قانون ساماندهی
و حمای��ت از تولید و عرضه مس��کن ارائه نمود و ضرورت س��اماندهی و
توسعه روستاهای یاد شده را برای حل و فصل مشکالت اهالی به دادستان عمومی و انقالب مرکز استان اردبیل تشریح کرد.
در ادامه س��یدعبدا ...طباطبایی با تأکید بر رعایت ضوابط و قوانین مربوطه در چهارچوبهای تعیین ش��ده ،بر حل مش��کالت اهالی تأکید نمود
و خواس��تار تهیه گزارش��ی در مورد اقدامهای انجام شده توس��ط بنیاد مسکن و ادارهکل راهوشهرسازی استان و طرح آن در نشست شورای حفظ
حقوق بیت المال استان شد.

کسی که نگاهش را رها سازد اندوه افسوس او زیاد میشود -حضرت علی(ع)
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بررسی آخرین وضعیت مسکن طالب در سطح استان اردبیل
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت آخرین وضعیت مس��کن طالب در
س��طح اس��تان با حضور مدیرکل مرکز خدمات حوزههای علمیه استان و
مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان و بهمنظور بررسی مشکالت مرتبط
برگزار شد.
در ابت��دا حجتاالسالموالمس��لمین کریم��ی -مدی��رکل مرکز خدمات
حوزههای علمیه اس��تان خواستار افزایش بیش از پیش همکاریهای این
دو مجموعه برابر تفاهمنامه منعقده برای رفع نیاز مسکن طالب در سطح
روستاها و شهرهای استان شد.
سپس مهندس فرهاد سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان بر ضرورت
تأمین مس��کن برای قش��رهای مختلف جامعه تأکید نم��ود و گفت :بنیاد
مس��کن همچنان این آمادگی را دارد تا بر اس��اس تفاهمنامه منعقده و برابر لیست ارس��الی مرکز خدمات حوزههای علمیه استان برای کمک به
ساختن مسکن طالب و بهرهمندی از تسهیالت مربوطه در اقصی نقاط استان اقدام کند.

بهرهبرداری از پروژه آسفالت معابر عمومی روستاهای زرگر و دمیرچیلو

به گزارش روابط عمومی ،بهرهبرداری از پروژه زیرسازی و آسفالت معابر
عمومی در روس��تاهای زرگر و دمیرچیلو از توابع شهرس��تان بیلهس��وار با
حضور حس��ن قبادی -فرماندار شهرستان بیلهسوار ،محتشم احدی -مدیر
بنیاد مسکن شهرستان بیلهسوار و گروهی از مسئولین شهرستانی و اهالی
این روستاها برگزار شد.
در این مراس��م محتشم احدی با ارائه گزارشی از اقدامهای این نهاد در
مورد اجرای طرحهای هادی و مقاومس��ازی واحدهای مسکونی روستایی
در سطح شهرس��تان گفت :به مناسبت ایاما ...دهه مبارکه فجر افتتاح فاز
دوم پروژه اجرای آس��فالت معابر عمومی در روس��تاهای زرگر و دمیرچیلو
از تواب��ع بخش مرکزی این شهرس��تان با مجم��وع اعتبارهایی به مبلغ 3
میلیارد و  200میلیون ریال و حجم عملیات زیرس��ازی و آس��فالت به مساحت  ۵۵۰۰مترمربع آمادهسازی شده و با بهرهبرداری از آن این پروژهها
در اختیار روستاییان قرار میگیرند.
در ادامه مهندس حسن قبادی با گرامیداشت دهه مبارك فجر این روزها را بهترین فرصت برای معرفی خدمات نظام مقدس اسالمی و دولت
خدمتگزار به مردم دانس��ت .وی در ادامه از تالشهای بنیاد مس��کن در این شهرستان و روستاهای تابعه قدردانی و تشکر کرد و خواستار اجرای
طرحهای هادی و تکمیل آن در سایر روستاهای شهرستان شد.

بهرهبرداری از پروژههای بنیاد مسکن شهرستان مشکین شهر
ب��ه گزارش روابط عمومی ،بهرهبرداری از پروژههای اجرای طرح هادی
روس��تاهای پریخان و احمدآباد از توابع این شهرس��تان با حضور مهندس
اکبر صمدی ـ فرماندار و مهدی وکیلی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
مشگینشهر و گروهی از مسئولین ادارهها ،دستگاههای اجرایی و نهادهای
دولتی با همراهی مردم و اهالی فهیم روستاهای یاد شده ،آغاز شد.
در ابتدای این مراس��م مهدی وکیلی توضیحهایی را در مورد پروژههای
بنیاد مسکن در سطح روستاهای تابعه و اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت
معاب��ر و جمعآوری و هدایت آبهای س��طحی در روس��تاهای پریخان و

برترین شما در ایمان ،خوش اخالقترین شماست -حضرت محمد(ص)
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نشست ستاد شورای اقامه نماز
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ستاد شورای اقامه نماز بنیاد مسکن
استان با حضور اعضای جلسه در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس فرهاد سبحانی -مدیرکل و رئیس ستاد اقامه نماز بنیاد
مس��کن استان با تأکید بر ضرورت عمل به فرائض دینی در بین کارکنان
ذین إِن َم َّك ّن ُاهم فِی َ
رض
األ ِ
بنیاد مس��کن در زمینه عمل به آیه شریفه «ال َّ َ
الصالةَ» و منویات مقام معظم رهبری به اقامه نماز و ترویج فرهنگ
أَقا ُموا َّ
نماز در این نهاد انقالبی اشاره کرد.
در ادامه رضوان فیاض عالیی -دبیر ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان
با ارائه عملکرد این س��تاد گفت :طبق توافق نامه با ستاد اقامه نماز کشور
عالوه بر برگزاری نمازهای جماعت باشکوه ،این ستاد توانسته است اقدام
به برگزاری دورههای آموزش��ی برای ائمه جماعت (با رویکرد ش��یوههای دعوت به نماز) همچنین دورههای آموزش��ی ویژه کارکنان (با رویکرد
آموزش و توانمندس��ازی نس��بت به معارف نماز اعم از آداب و احکام و )...بهصورت مجازی و آنالین نموده و مسابقات مختلفی از جمله مسابقات
نقاشی (ویژه فرزندان کارکنان) و گل بانک محمدی (اذان) ویژه کارکنان ،فرزندان کارکنان و ...برگزار کند.
س��پس ،حجتاالسالم نجفینژاد -قائممقام مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان با تجلیل از عملکرد ستاد اقامه نماز گفت:
اس�لام دین مردم و دین جمع و جماعت اس��ت و برای اجتماعات دینی و حضور مردم در صحنههای گوناگون اهمیت فراوان قائل اس��ت .وی با
اش��اره به خطبه  127نهج البالغه « َی ُد ِهّ
الل َم َع الْ َجما َعةِ» با هم بودن مس��لمانان و در کنار هم و به فکر هم بودن آنان را از اهداف عالی اس�لام
دانست که میتوان با نماز جماعت به این مهم دست یافت ،زیرا همین جمع و جماعت است که میتواند آنها را در یک نقطه مشترکی جمع کند.
در پایان اعضا نظرها و پیش��نهادهای خود را در رابطه با توس��عه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در بنیاد مسکن استان ارائه نمودند و احکام اعضای
شورای ستاد اقامه نماز بنیاد استان نیز به آنها اهدا گردید.
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احمدآباد ارائه داد.
در ادامه مهندس اکبر صمدی از تالشهای صورت پذیرفته توسط بنیاد مسکن استان و سایر دستگاههای اجرایی در بهبود روند توسعه عمرانی
و آبادانی روس��تاها و مناطق محروم در این شهرس��تان قدردانی نموده و از اتخاذ تمهیدهای الزم در مورد تأمین اعتبار برای تکمیل و اجرای این
نوع پروژههای شهرستانی قول مساعد داد.

بهرهبرداری از پروژههای بنیاد مسکن شهرستان کوثر

به گ��زارش روابط عمومی ،با حضور مهندس وحی��د کنعانی ـ فرماندار
و محمدجعفر یونسی -سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرستان کوثر و تعدادی
از مس��ئولین ادارهها ،دس��تگاههای اجرایی و نهادهای دولتی ،دهیاران و
شوراهای بخش مرکزی و نیز با همراهی مردم طرح هادی روستای فاراب
از توابع شهرستان کوثر به بهرهبرداری رسید.
در ابتدای این مراس��م یونس��ی توضیحهایی را در مورد پروژههای بنیاد
مس��کن در سطح روس��تاهای تابعه ،ارائه داد و گفت :عملیات اجرایی این
نهاد در روس��تای فاراب و تس��ریع در روند اجرای طرح هادی از سال ۹۶
انجام شده است که اعتبار استانی سال  ۹۸این طرح  ۳میلیارد ریال بوده و
هزینه کرد انجام شده نیز  ۶میلیارد و  500میلیون ریال میباشد که مابقی
اعتبار نیز از محل قیر اختصاصی تأمین گردیده است.
در ادامه مهندس کنعانی با سپاس از تالشهای بنیاد مسکن در آبادانی و رفع محرومیت روستاها خواستار ادامه روند اجرایی و پویای فعلی در
تکمیل طرح هادی در تمامی روستاهای این شهرستان شد.

ثروتتان را با پرداخت زکات (از نابود شدن) محافظت نمایید -حضرت علی(ع)
37
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مراسم تکریم و معارفه
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به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور حسن حسنپور -فرماندار
شهرستان سرعین ،مهندس فرهاد سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
و حجتاالسالم نجفینژاد -قائممقام مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در
بنیاد مس��کن استان ،مراسم تکریم و معارفه رؤس��ای قدیم و جدید بنیاد
مسکن این شهرستان در فرمانداری برگزار شد.
در این مراس��م طی حکمی از س��وی مهندس فرهاد س��بحانی ،رضوان
فیاض عالئی بهعنوان سرپرست بنیاد مسکن شهرستان سرعین منصوب
ش��د و از تالشهای به��روز محمدی -مدیر پیش��ین بنیاد مس��کن این
شهرستان قدردانی بهعمل آمد.

مراسم تودیع و معارفه

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور عاطف ناصری -فرماندار
شهرس��تان نمین ،مهندس فرهاد س��بحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
و حجتاالسالم نجفینژاد -قائممقام مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در
بنیاد مس��کن استان ،مراسم تکریم و معارفه رؤس��ای قدیم و جدید بنیاد
مسکن این شهرستان در فرمانداری برگزار شد.
در این مراس��م طی حکمی از س��وی مهندس فرهاد س��بحانی ،حسین
کوهی بهعنوان سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرس��تان نمین منصوب شد و
از تالشهای علی جهانگیری -مدیر پیش��ین بنیاد مسکن این شهرستان
قدردانی بهعمل آمد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان اصفهان
مراسم افتتاح و بهرهبرداری از پروژه مسکونی  ٢٠واحدی بهاران بادرود

به گزارش روابط عمومی ،مراسم افتتاح و بهرهبرداری از پروژه مسکونی
 ٢٠واحدی بهاران بادرود شهرس��تان نطنز با حضور مهندس فیروزیپور-
نماین��ده مردم شهرس��تانهای نطنز ،بادرود و قمصر در مجلس ش��ورای
اسالمی ،دکتر رضایی -استاندار ،مهندس غالمی -معاون هماهنگی امور
عمرانی استانداری ،مهندس خانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس
فردوس��ی -فرماندار شهرستان نطنز ،حجتاالس�لام قاسمی -امامجمعه
ش��هر بادرود ،مهن��دس اورنگی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان نطنز و
تعدادی از مس��ئولین استانی و شهرس��تانی در محل پروژه و تحویل کلید
به مالک برگزار شد.
در ای��ن مراس��م مهندس خان��ی گفت :زمی��ن این پروژه توس��ط اداره
راهوشهرس��ازی در قالب تأمین مس��کن نیازمندان در ش��هر بادرود به بنیاد مس��کن واگذار گردید که اکنون  ٢٠واحد مسکونی با اعتباری بیش از
 ١٨میلی��ارد ریال در قالب پروژه مس��کونی بهاران بادرود افتتاح و بهصورت نمادین کلید تحوی��ل مالک گردید .وی افزود :تأمین هزینه هر واحد
مس��کونی از طریق آورده اولیه متقاضی ،تس��هیالت یارانه ای ،کمکهای بالعوض حس��اب  ١٠٠حضرت امام(ره) و نهادهای حمایتی و کمک
خیرین تأمین شده است.

از همنشینی با کسی که از او بر دینت هراسانی ،پرهیز نما -حضرت علی(ع)
38
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به گ��زارش رواب��ط عمومی ،نشس��تی با موضوع بررس��ی مش��کالت
عمرانی روس��تاهای بخ��ش امامزاده ب��ادرود و روس��تای ابیانه از بخش
مرکزی شهرس��تان نطنز ب��ا حضور مهندس فیروزیپ��ور -نماینده مردم
شهرستانهای نطنز ،بادرود و قمصر در مجلس شورای اسالمی ،مهندس
خانی -مدیرکل و مهندس کریمی -معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن
استان ،مهندس اصغری -بخشدار امامزاده ،دکتر شفیقی -مشاور مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان در امور شهرس��تانها ،مهندس اورنگی -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان ،مهندس رئوف -کارشناس مسئول دفتر تهیه طرحهای
هادی بنیاد مسکن استان ،دهیاران و اعضای شورای اسالمی روستاها در
بخشداری بخش امامزاده بادرود برگزار شد.
در ابتدا مهندس فیروزیپور با اش��اره به فعالیتهای بنیاد مس��کن در سطح روستاهای بخش امامزاده بادرود خواستار افزایش اعتبار تخصیصی
به این بخش شد.
س��پس مهندس خانی با اش��اره به پیشنهادهای ارائه شده توس��ط دهیاران روستاهای بخش امامزاده بادرود دستورهای الزم را به حوزه معاونت
عمران روستایی بنیاد مسکن استان ابالغ نمود.
در ادامه هر یک از دهیاران روستاهای فمی ،دهآباد ،اریسمان ،متینآباد ،سرآسیاب و عباسآباد با بیان مشکالت و پیشنهادهایی در مورد اجرای
پروژههای عمرانی در روستاها خواستار افزایش اعتبار تخصیصی به این روستاها شدند.
در پایان پس از بحث و تبادلنظر تصمیمهای الزم گرفته شد.
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بررسی مشکالت عمرانی روستاهای بخش امامزاده بادرود

اهدای لوح تقدیر به بنیاد مسکن شهرستان کاشان

به گزارش روابط عمومی ،در زمینه محرومیتزدایی و س��اخت مس��کن
محرومین طی مراس��می در محل روس��تای ویدوجا با حضور مس��ئولین
شهرستان ،با اهدای لوح تقدیری از طرف دکتر ساداتینژاد -نماینده مردم
شهرستان کاش��ان در مجلس شورای اس�لامی ،دکتر مرتضایی -معاون
اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرس��تان کاش��ان از تالشهای بنیاد مسکن
شهرستان کاشان قدردانی شد.

بازدید از روند پیشرفت فیزیکی عملیات ساخت و تکمیل مصلی شهر اردستان

ب��ه گزارش روابط عمومی ،با حضور آیتا ...سیدیوس��ف طباطبائینژاد-
نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن و امامجمعه شهر اصفهان ،حجتاالسالم
س��یدصادق طباطبایینژاد -نماینده مردم شهرس��تان اردستان در مجلس
شورای اسالمی ،دکتر تأملی -فرماندار شهرستان اردستان ،امامجمعه شهر
اردستان و مدیر بنیاد مسکن شهرستان اردستان از روند پیشرفت فیزیکی
عملیات ساخت و تکمیل مصلی شهر اردستان بازدید بهعمل آوردند.
در این بازدید مهندس فتوحی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان اردستان
گزارشی از روند اجرای پروژه ارائه و با توجه به مبلغ تخصیص شده کنونی
برای شروع پروژه و پیگیری جهت مابقی اعتبار تصمیمهایی اخذ گردید.

برای روزی فردا اندوهگین مباش پس همانا هر فردایی روزیش میرسد -حضرت محمد(ص)
39
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افتتاح پروژه آسفالت روستای باریکرسف

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور دکتر ساداتینژاد -نماینده مردم شهرستان کاشان در مجلس شورای اسالمی ،دکتر مرتضایی-
معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرس��تان کاشان و گروهی از مسئولین محلی ،پروژه مشارکتی آسفالت معابر روستای باریکرسف از توابع بخش
نیاسر شهرستان کاشان به بهرهبرداری رسید.
مهندس رضازاده -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان کاش��ان با بیان توضیحهایی گفت :اعتبارهای این پروژه از محل اعتبارهای قیر رایگان سال
 ١٣٩٨با مبلغ  ٢میلیارد ریال و بهصورت مشارکت با دهیاری اجرا شده است.

نشست پیگیری اجرای تفاهمنامه تأمین مسکن محرومین
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،نشس��ت پیگیری اج��رای تفاهمنامه طرح
تأمی��ن مس��كن محرومین شهرس��تانهای بوئین و میاندش��ت با حضور
مهندس توس��لی -فرماندار ،شهرداران ،رؤس��ای بانکهای عامل سپه و
ملی ،مهندس احمدی -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرستانهای بوئین و
میاندشت و رئیس کمیته امداد شهرستان در فرمانداری برگزار شد.
در ابت��دا مهن��دس احمدی مطالبی در مورد بررس��ی برخی مش��کالت
بانکها و تأمین انشعابات مسکن محرومین ارائه و گزارشی از روند اجرای
تفاهم پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن محرومین بیان نمود.

تقدیر رئیس ستاد اقامه نماز استان از بنیاد مسكن استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی ،با حضور حجتاالس�لام رنجبر -رئیس ستاد
اقامه نماز اس��تان و کارشناس��ان این مجموعه در بنیاد مس��کن ،از بنیاد
مسکن استان اصفهان بهعنوان دستگاه برتر در امر برپایی نماز جماعت و
اجرای برنامههای شاخص فرهنگی در استان قدردانی بهعمل آمد.
در این نشس��ت که مهندس خانی -مدیرکل ،اعضای ستاد اقامه نماز و
ش��ورای امر به معروف و نهی از منکر بنیاد مسکن استان حضور داشتند،
ابتدا گزارشی از عملکرد این ستاد از جمله راهاندازی گروه کتابخانه صوتی،
برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع نماز و مهدویت ،برگزاری مسابقه اذان
گلبان��گ محمدی و ...توس��ط مهندس صدر -دبیر س��تاد اقامه نماز بنیاد
مسکن استان ارائه و در ادامه برندگان مسابقه کتابخوانی من با خدای خودم قهرم از طریق قرعهکشی مشخص گردید.
در پایان از بنیاد مسکن استان اصفهان بهعنوان دستگاه برتر و شایسته تقدیر در امر برپایی نماز جماعت و اجرای برنامههای شاخص فرهنگی
در استان با اهدای لوحهایی به رئیس و دبیر ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان قدردانی بهعمل آمد.

نشست قرعه کشی مرحله دوم متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن شهر مهاباد
به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت قرعهکش��ی و تعیین قطعات اراضی
مرحله دوم متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن شهر مهاباد از توابع شهرستان
اردس��تان با حضور نمایندگانی از فرمانداری ،اداره راهوشهرس��ازی ،مدیر
دفتر دادس��تان شهرستان اردستان ،کارشناس��ان معاونت مسکن شهری،
اداره حراست بنیاد مسکن استان ،مدیر و کارشناس بنیاد مسکن شهرستان
و متقاضیان در اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی شهرستان اردستان برگزار
شد.

راستی ،روزی را فراهم میآورد و خیانت ،تهیدستی را -حضرت محمد(ص)
40

نشست قرعهکشی متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن شهرستانهای سمیرم و چادگان
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به گزارش روابط عمومی ،نشست قرعهکشی و تعیین قطعات اراضی فاز
یک متقاضیان طرح اقدام ملی مس��کن ش��هرهای سمیرم و ح ّنا با حضور
معاون فرماندار ،رئیس اداره راهوشهرسازی شهرستان ،کارشناسان معاون
مسکن شهری و اداره حراست بنیاد مسکن استان ،مدیر و کارشناس بنیاد
مسکن شهرس��تان س��میرم و متقاضیان در فرمانداری شهرستان سمیرم
برگزار شد.
در ابتدا مهندس آقاجانی -کارش��ناس مس��ئول طرح اقدام ملی مسکن
بنیاد مس��کن استان گفت :ثبتنام از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در
س��ال  ٩٨آغاز و تعداد  ۵۰واحد س��همیه به شهر سمیرم و تعداد  ۲۰واحد
سهمیه به شهر حنا تخصیص داده شده است.
در این نشس��ت پس از اعالم کلیه مراتب و ضوابط احتمالی ،قرعهکش��ی برای تعداد  ۹قطعه زمین در شهر سمیرم و  ۳قطعه زمین در شهر حنا
بهصورت واگذاری انفرادی انجام و در پایان صورتجلساتی توسط حاضرین به امضا رسید.
همچنین نشستی با حضور مسئولین یاد شده ،مدیر و کارشناس بنیاد مسکن شهرستان چادگان و متقاضیان در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در این مراس��م مهندس میرزا علیان -کارش��ناس طرح اقدام ملی مسکن بنیاد مسکن استان گفت :ثبتنام از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن
در س��ال  98آغاز ش��ده و تعداد  32واحد به ش��هر چادگان و تعداد  52واحد سهمیه به شهر رزوه تخصیص داده شد .در ادامه برای تعداد  8قطعه
زمین در شهر چادگان بهصورت واگذاری گروهی قرعهکشی انجام شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در این نشس��ت مهندس آقاجانی -کارشناس مس��ئول طرح اقدام ملی مسکن بنیاد مسکن استان گفت :فرآیند ثبتنام از متقاضیان طرح اقدام
ملی مس��کن در س��ال  ٩٨آغاز و تعداد  ۲۲۰واحد سهمیه به شهر مهاباد شهرستان اردستان تخصیص داده شده که تاکنون  ۸نفر واریز وجه مؤثر
داش��تهاند ،همچنین پس از اعالم کلیه مراتب و ضوابط احتمالی ،برای تعداد  ۴قطعه زمین در ش��هر مهاباد بهصورت واگذاری گروهی قرعهکشی
انجام و با تنظیم صورتجلسه توسط حاضرین به امضاء رسید.

نشست بررسی مسائل و مشکالت شهر برف انبار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی مسائل و مشکالت شهر زیر
 ٢۵000نف��ر جمعیت برف انبار از توابع شهرس��تان فریدونش��هر با حضور
مهندس صفری -فرماندار شهرس��تان ،معاون عمرانی فرمانداری ،مدیران
دستگاههای اجرایی شهرستان و مهندس رحیمی -سرپرست بنیاد مسکن
شهرس��تان فریدونش��هر در ش��هرداری برف انبار برگزار و از تالشهای
بنیاد مس��کن در پرداخت تسهیالت مس��کن ،حوادث سیل  ٩٨و مسکن
محرومین قدردانی گردید.
در این نشس��ت مواردی همچون بررسی وضعیت شهرک زاگرس ،قول
مس��اعد شهردار و ش��ورا برای بازگش��ت محدوده داخل طرح طبق طرح
قبلی ،بررس��ی وضعیت ساختوساز در شهر برف انبار و تشکیل نشست با
نظام مهندسی و شهرداری و پیمانکاران محلی مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.

بهرهبرداری از عملیات قیرپاشی و آسفالت معابر روستای قمشان

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداشت چهل و دومین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی عملیات قیرپاشی و آسفالت معابر روستای
قمشان از توابع بخش جلگه شهرستان اصفهان ،با اعتباری بیش از  ٢میلیارد و  ١۴٠میلیون ریال از محل اعتبارهای تملک دارایی سال  ٩٩انجام
و زیرسازی و جدولگذاری معابر که توسط دهیاری اجرا شده بود ،به بهرهبرداری رسید.

سه چیز دوستی به بار میآورد (پایبندی به) دین ،فروتنی و بخشش -امام صادق(ع)
41
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نشست قرعهکشی مرحله دوم متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن شهرهای میمه و وزوان
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت قرعهکش��ی و تعیین قطعات اراضی
مرحل��ه دوم متقاضیان طرح اقدام ملی مس��کن ش��هرهای میمه و وزوان
از توابع شهرس��تان ش��اهین ش��هر و میمه با حضور نمایندگان��ی از اداره
راهوشهرس��ازی ،دادگس��تری ،کارشناسان معاونت مس��کن شهری ،اداره
حراس��ت بنیاد مس��کن اس��تان ،کارشناس��ان بنیاد مس��کن شهرستان و
متقاضیان در بخشداری میمه برگزار شد.
در ابتدا مهندس میرزا علیان -کارش��ناس طرح اقدام ملی مس��کن بنیاد
مسکن استان گفت :فرآیند ثبتنام از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در
سال  ٩٨آغاز و تعداد  ١٢۴واحد سهمیه به شهر میمه و  ١٢٠واحد سهمیه
به شهر وزوان تخصیص داده شده که تاکنون تعداد  ۸نفر در میمه و  ٢٨نفر در وزوان واریز وجه مؤثر داشتهاند که در این نشست پس از اعالم
کلیه مراتب و ضوابط احتمالی ،برای تعداد  ٣قطعه زمین در ش��هر میمه و  ٧قطعه زمین در ش��هر وزوان بهصورت واگذاری گروهی قرعهکش��ی
انجام و در طی صورتجلساتی توسط حاضرین به امضا رسید.

مراسم کلنگزنی پروژه اصالح و بازسازی بلوار اصلی روستای تاریخی مورچه خورت

به گزارش روابط عمومی ،مراسم کلنگزنی پروژه اصالح و بازسازی بلوار
اصلی روس��تای تاریخی مورچه خورت با حضور مهندس خادمی -معاون
عمرانی فرمانداری شهرس��تان ش��اهین ش��هر و میمه ،مهندس کریمی-
معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان ،مهندس شریفی -مدیر بنیاد
مس��کن شهرستان ،مهندس باقری -بخشدار مرکزی شهرستان ،مهندس
اس��کندری -دهیار روستای مورچه خورت ،اعضای شورای اسالمی روستا
و خیرین برگزار شد.
این پروژه با همکاری انجمن خیرین خادم ،بخش��داری بخش مرکزی،
بنیاد مسکن شهرستان ،راهداری و حملونقل جادهای ،دهیاری و شورای
اس�لامی و به همت مریم رضیپور یادبود زن��ده یاد محمد رضیپور اجرا
میگردید.

افتتاح فاز اول پروژه بهسازی مسیل روستای تخماقلو
به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت گرامیداشت چهل و دومین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی و دهه مبارك فجر فاز اول پروژه بهسازی مسیل
و معابر مجاور قلعه تاریخی روس��تای تخماقلو شهرستان بویین میاندشت،
با حضور دکتر قاضی عسگر -معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری،
مهندس توسلی -فرماندار شهرستان ،امامجمعه شهرستان ،بخشدار ،دهیار
و س��ایر مدیران ادارههای شهرس��تان با اعتباری بیش از  3میلیارد و 700
میلیون ریال به بهرهبرداری رسید.

دانش گنجینهای است که کلیدهای او پرسش میباشد -حضرت محمد(ص)
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نشست کمیته فنی روستایی شهرستان شهرضا برگزار شد
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دیدار با نماینده ولیفقیه و امامجمعه
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کمیته فنی روس��تایی شهرس��تان
ش��هرضا با حضور مهندس رئوف -کارش��ناس مسئول دفتر تهیه طرحها،
مهندس رضایی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان شهرضا ،نماینده فرماندار،
رؤس��ای شوراهای اسالمی روس��تاها و دیگر اعضا در بنیاد مسکن استان
اصفهانتشکیل گردید.
در این نشست طرح بازنگری روستاهای امامزاده علیاکبر و وشاره ،مورد
بررسی و تبادلنظر قرار گرفت.

ب��ه گزارش روابط عمومی ،امامجمعه و مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
اردستان با نماینده ولیفقیه و امامجمعه اصفهان دیدار و گفتگو كردند.
ب��ا توجه به تخصیص مبل��غ  ١٠میلیارد ریال از مح��ل اعتبارهای ملی
و  ١٠میلی��ارد ری��ال از مح��ل اعتبارهای هیئ��ت امن��ا و همچنین پیرو
نشس��تهای متعدد با فرماندار ،امامجمعه و مدیر بنیاد مس��کن شهرستان
اردس��تان برای ادامه روند پروژه مصلی اردس��تان ،در حضور دکتر تأملی-
فرماندار شهرس��تان اردس��تان و دیگر اعضا ،دیداری با موضوع درخواست
کمکهای نقدی و غیرنقدی برای تکمیل سقف مصلی اردستان با آیتا...
طباطبائینژاد -نماینده ولیفقیه و امامجمعه اصفهان تش��کیل که پس از
بحث و تبادلنظر تصمیمهای الزم اخذ گردید.

نشست بررسی طرح اقدام ملی مسکن استان تشكیل گردید
به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی و گزارش ط��رح اقدام ملی
مسکن استان با حضور دکتر محمودزاده -معاون مسکن و ساختمان وزارت
راهوشهرسازی و مدیرانکل ادارههای راهوشهرسازی ،بنیاد مسکن و مدیران
عامل شرکت عمران شهرهای جدید در ادارهکل راهوشهرسازی برگزار شد.
در این نشس��ت پس از ارائه نکات و ش��یوه نامههای موجود ،هر یک از
مدیرانکل گزارش��ی از روند اجرای پروژههای طرح اقدام ملی مسکن در
سطح استان ارائه نمودند.
در ادامه پس از بیان برخی مشکالت و معضالت در پیش رو ،تصمیمهای
الزم اتخاذ گردید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان البرز
هزینه  20میلیاردی بنیاد مسکن در سال 99

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م افتتاح مجموعه پروژههای بنیاد مس��کن شهرستان ساوجبالغ شامل بهس��ازی معابر ،روکش آسفالت ،پیاده
روسازی ،ساماندهی کاربردی روستا و جدولگذاری با حضور استاندار ،مهندس رحیمیزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان و گروهی از مدیرانکل
دستگاههای اجرایی استان در روستای برغان برگزار شد.

کسی که بر کارش توکل مینماید (نه بر خدای تعالی) نابود میشود -امام صادق(ع)
43
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در این مراس��م مهندس رحیمیزاده با توجه به تالش بنیاد مس��کن در عمران و توس��عه روستاها به آمار و عملکرد این ادارهکل در سطح استان در
سال جاری پرداخت و گفت :مجموعه پروژههای اجرا شده بنیاد مسکن در سال  99حدود  200میلیارد ریال است .وی افزود :طرح هادی روستایی در
کلیه روستاهای باالی  ۲۰خانوار تهیه شده و تعداد  ۱۰۶واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن و کمک خیرین در سال  ۹۹به نیازمندان تحویل گردید.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در پایان با توجه به همکاری خوب نمایندگان مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی از پیگیریهای علی حدادی-
نماینده مردم شهرستان ساوجبالغ در مجلس شورای اسالمی در مورد تمدید مهلت استفاده از قیر رایگان قدردانی کرد.
در پایان پانزده هزارمین سند روستایی صادر شده به مالک آن اهداء گردید.

تأکید بر اهمیت نماز
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت س��تاد اقامه نماز اس��تان با حضور
اعضای این ستادبرگزار شد.
در ابتدا حجتاالس�لام رزاقی -رییس دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد
مس��کن اس��تان با تأکید بر جایگاه واالی نماز گفت :برگزاری نشستی با
موض��وع نماز و تأثیرهای آن بر بازدهی کاری کارمندان یکی از مهمترین
فعالیتهای این ستاد میباشد.
حجتاالسالم رزاقی در ادامه با توجه به فعالیتهای انجام شده از سوی
بنیاد مسکن از گذشته تاکنون افزود :نماز اول وقت تاکنون با حضور ائمه
جماعات در شعب بنیاد مسکن در شهرستانها برگزار شده و این در افزایش راندمان کاری کارمندان هم مؤثر بوده است .وی از حضور حداکثری
کارکنان استان در برگزاری آزمونهای مختلف قدردانی کرد و خواستار توجه بیشتر به مطالب آنها شد.
بررسی مسائل فرهنگی ،آموزشی و پژوهشی ،تشویق و ترغیب کارکنان برای حضور بیشتر در نماز جماعت ،تأمین منابع مالی برای برنامههای
حوزه نماز و ...از مهمترین موضوعهای مطرح شده در این نشست بود.

بافت روستایی سعیدآباد بررسی شد

به گزارش روابط عمومی ،نشست بررسی مجدد بافت روستایی روستای
س��عیدآباد با حض��ور مهندس رحیم��یزاده -مدیرکل و مهن��دس کتابی
نژادیان -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان ،رنجبر -رییس
شورای اسالمی ،فضلی -عض و شورای اسالمی و فرهنگ -دهیار روستای
سعیدآباد در بخش مرکزی شهرستان ساوجبالغ برگزار شد.
در ای��ن نشس��ت همچنین تغییر کاربریها ،جذب س��همیه تس��هیالت
نوس��ازی ،بازسازی و مقاومس��ازی روستایی ،اسناد روس��تایی و بهسازی
معابر نیز بررسی شد.

روستاهای نوجان و انبارتپه بهدنبال گرفتن طرح هادی

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت گروه کارشناسی طرح هادی روستای
نوجان در ش��مال شهرستان کرج و روس��تای انبارتپه در شهرستان نظرآباد
ب��ا حضور مهندس کتابی نژادیان -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن
اس��تان ،مهندس ملکی -فرماندار آس��ارا ،مهندس طاه��ری -نماینده آب
منطقهای ،مهندس نقدزاده -نماینده استانداری ،مهندس صادقیان -معاون
جهادکش��اورزی ،مهن��دس نی��ک کار -نماینده محیط زیس��ت و مهندس
شیری -نماینده راهوشهرسازی استان در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این نشست همچنین جذب سهمیه تسهیالت نوسازی ،بازسازی و مقاومسازی روستایی ،اسناد روستایی و بهسازی معابر نیز بررسی شد.

کسی که دوست دارد عمرش طوالنی و بر روزیش افزوده شود نسبت به پدر و مادرش نیکی
کند و صله رحم به جا آورد -حضرت محمد(ص)
44

زمی��ن چمن مصنوعی ش��هدای جوان ش��هر اه��رم و تعداد  ۳۱واحد مس��کونی وی��ژه محرومین در
شهرستان تنگستان افتتاح شدند

مبلغ  ۱۵۱0میلیارد ریال برای طرحهای عمران روستایی استان بوشهر تخصیص یافت

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور دکتر گراوند -استاندار و مهندس حمید حیدری بریدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این دیدار مهندس حمید حیدری بریدی از تصویب  ۱۵۱0میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحهای عمران روستایی استان خبر داد و گفت:
این بودجه از محل اعتبارهای ملی ،تملک دارایی و س��رمایهای اس��تان و ش��رکت ملی نفت اختصاص یافته است .وی با تأکید بر توسعه عمران
روستایی افزود :در راستای ایجاد زمینههای توسعه و عمران روستاها بر اساس شرایط مناطق ،طرحهای مورد نیاز ،تدوین و اجرایی میشوند.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان اجرای طرحهای هادی روستایی ،اصالح ش��بکه معابر ،توسعه فضاهای سبز ،ساخت سیلبند ،پل و دیگر طرحهای
عمران روستایی را مورد اشاره قرار داد و گفت :امسال طرح هادی در تعداد  ۱۳۰روستای استان با اعتباری به مبلغ  ۱۸۶میلیارد ریال اجرا شده است.
مهندس حیدری با اش��اره به س��اخت زمین چمن مینی فوتبال در روستاها خاطر نشان کرد :در اجرای این طرح  ۱۵۱زمین چمن در روستاهای
استان بوشهر ساخته و به جوانان و ورزشکاران تحویل شد .وی هزینه اجرای این طرح را  ۲۷۰میلیارد ریال دانست و تصریح کرد :با اجرای این
طرح  ۱۸۱000مترمربع به فضای ورزشی روستاهای استان بوشهر افزوده شد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان از افزایش مساحت اماکن ورزشی در روس��تاها از  ۱۱۳000مترمربع به  ۲۹۴000مترمربع خبر داد و افزود :سرانه
فضای ورزشی در روستاهای استان بوشهر با رشد  ۱۵۷درصدی به  ۹دهم مترمربع رسیده است.
مهندس حیدری بریدی در ادامه گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن از جمله ساخت سینمای روباز ،اجرای  262واحدی روستایی و ...را ارائه داد.
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به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت دهه مبارک فجر در مراس��می با حضور دکتر عبدالکریم گراوند -اس��تاندار بوشهر زمین چمن مصنوعی
شهدای جوان شهر اهرم و تعداد  ۳۱واحد مسکونی ویژه محرومین نیز در شهرستان تنگستان افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفتند.
مهندس علی افرند -رییس بنیاد مس��کن شهرس��تان تنگستان گفت :زمین چمن مصنوعی ش��هدای جوان اهرم با  ۸میلیارد ریال اعتبار افتتاح
و تعداد  ۳۱واحد مس��کونی ویژه محرومین هم که با مش��ارکت اس��تانداری ،سازمان مدیریت و برنامهریزی و بنیاد مسکن استان ساخته شدند به
متقاضیان واگذار گردیدند.
س��پس دکتر گراوند در س��خنانی گفت :با وجود همه تحریمها ،فشارها و مش��کالت مالی ،مسیر توسعه کشور متوقف نشده است که نمونه آن
توس��عه و آبادانی صورت گرفته در ش��هر اهرم است .وی از شورا و شهرداری خواست مشوق الزم برای متقاضیان ساختوساز در بافتهای قدیم
شهر اهرم را درنظر بگیرند.
استاندار افزود :با اقدامهای صورت گرفته تا دهه فجر سال آینده ،در استان مددجوی کمیته امداد بدون مسکن نخواهیم داشت.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان بوشهر

عملیات اجرایی  ۱۶۲واحد مسکونی در شهرستان دیلم آغاز شد

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور استاندار بوشهر ،مدیرکل
بنیاد مسکن اس��تان ،فرماندار شهرستان دیلم و س��ایر مسئولین عملیات
اجرای��ی تعداد  ۱۶۲واحد مس��کونی در قالب طرح ملی اقدام مس��کن در
شهرستان دیلم آغاز شد.
در این مراسم مهندس حمید حیدریبریدی با اشاره به آغاز ساخت تعداد
 ۱۶۲واحد مس��کونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان دیلم،
اعتبار اجرای این واحدهای مسکونی را  ۵0۰میلیارد ریال دانست و گفت:
عالوه بر آن در اجرای طرح بهس��ازی مس��کن روس��تایی از  1267واحد
مس��کونی در شهرس��تان دیلم  ۴۷درصد مقاومسازی شدهاند و امسال تعداد  ۱۰۵واحد مسکونی روستایی دیگر نیز در این شهرستان مقاومسازی
میش��وند .وی ،با اش��اره به اجرای طرح اقدام مس��کن در استان خاطر نش��ان کرد :در اجرای این طرح تاکنون عملیات اجرایی تعداد  ۳۰۰واحد
مسکونی در قالب گروههای ساخت و بنیادساز در استان بوشهر آغاز شده است.

حلم پردهای است در مقابل آفتها -حضرت علی(ع)
45
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مدیرکل بنیاد مسکن استان افزود :بنیاد مسکن در مجموع تعداد  ۴۸۹واحد مسکونی در اجرای طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای اهرم ،بنک،
دیر ،خورموج و دیلم آغاز کرده است که در مدت  ۱۸ماه تکمیل و افتتاح میشوند.
مهندس حیدری بریدی ،با اشاره به آسفالت  ۳۸۴کیلومتر معابر روستایی در استان گفت :میانگین کشوری در آسفالت معابر روستایی  ۳۱درصد
و در اس��تان بوش��هر باالی  ۵۵درصد میباش��د .وی از انعقاد تفاهمنامهای برای بهسازی معابر روس��تایی خبر داد و افزود :در این زمینه با تعامل
نمایندگان مجلس مبلغ  ۴۵0میلیارد ریال از محل اعتبارهای وزارت نفت تخصیص یافته است.

استاندار :قیر مورد نیاز پروژههای عمرانی استان بوشهر تأمین شود
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به گزارش روابط عمومی ،نشست شورای اداری با حضور دکتر گراوند-
اس��تاندار ،ن��وروزی -فرماندار شهرس��تان دشتس��تان و مهندس حیدری
بریدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابت��دا دکتر گراوند ب��ا بیان مطالبی گفت :انتظار م��یرود قیر مورد نیاز
پروژههای عمرانی اس��تان بوشهر تأمین ش��ود تا شاهد تکمیل این طرحها
در نقاط مختلف اس��تان باش��یم .وی افزود :با تالشهای صورت گرفته در
سریعترین زمان آثار سیل از شهر وحدتیه پاک شد و شرایط عادی برقرار شد.

اس�تاندار بوش�هر با بیان اینکه ساختوس�از خانههای بنیاد
مسکن قابل مقایسه با بقیه نیست گفت :بنیاد مسکن بوشهر
خانهها را باکیفیت و مقاوم میسازد.

دکتر گراوند ابراز امیدواری کرد که برای تأمین مالی بازس��ازی مناطق س��یلزده کمکهای الزم صورت گیرد تا پروژهها با کمبود مالی روبرو
نشوند .وی در مورد هزینه صدور پروانههای ساخت در شهر وحدتیه نیز افزود :اعتبارها را تخصیصی دهیم که پروانهها بهصورت رایگان در اختیار
مردم قرار گیرند.
استاندار در ادامه خواستار تأمین قیر رایگان برای اجرای پروژههای مربوطه در استان شد.
س��پس فتحا ...نوروزی گفت :بازس��ازی مناطق سیلزده استان بوشهر س��رعت خوبی دارد و باید با همین سرعت ادامه یابد .وی ادامه داد :کار
بازسازی به موقع شروع شده و پیشرفت کار هم خوب بوده است.
فرماندار ابراز امیدواری کرد که بنیاد مسکن برای ساخت دیوارچینی درههای فصلی اقدامهای الزم را انجام دهد.
نوروزی همچنین بر لزوم تأمین قیر مورد نیاز در شهرستان دشتستان تأکید کرد و ادامه داد ۵۳۰ :هزار مترمربع آسفالت آماده آسفالت داریم و
انتظار داریم قیر مورد نیاز تأمین شود.
در ادامه اکبر حاجبفرد -بخشدار سعدآباد خواستار رفع مشکل دیوار چینی درههای فصلی در شهرک فرهنگیان سعدآباد و روستای شول شد.
همچنین حسین عباسی -شهردار وحدتیه گفت :در جریان سیل  ۵۴دستگاه خودرو در اختیار ما قرار گرفت که  ۴۳خودرو توسط معاونت عمرانی
تأمین شد و توانستیم طی سه روز کار را جمع کنیم.
در پایان کشاورز -رئیس شورای شهر وحدتیه نیز گفت :صدور پروانههای ساختمانی از مسائل مهم است و اگر این امکان فراهم شود تا مجوزی
داده شود که بهصورت رایگان پروانهها صادر شوند ،کمک خوبی خواهد بود.

دکتر ابراهیم رضایی :بافت آسیبپذیر شهرستان دشتستان ایمنسازی شود

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور دکتر ابراهیم رضایی -نماینده مردم شهرس��تان دشتس��تان در مجلس شورای اسالمی با مهندس
بریدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این نشست دکتر ابراهیم رضایی با تأکید بر توجه به مقاومسازی بافت آسیبپذیر شهرستان دشتستان گفت :آسیبپذیری واحدهای مسکونی
یکی از مش��کالتی اس��ت که باید بافت آسیبپذیر شهرس��تان دشتستان ایمنسازی ش��ود .وی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن در اجرای
طرحهای عمرانی در روستاها افزود :در شهرستان دشتستان بیش از  ۵۰۰هزار مترمربع نیاز به آسفالت معابر روستایی است.
نماینده مردم شهرس��تان دشتس��تان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه معابر روستایی بوش��کان حدود  ۱۰۰مترمربع نیاز به آسفالت دارد
گفت :همین میزان در حوزه شهری بوشکان نیاز به آسفالت معابر دارد.

شکیبایی بر تنهایی ،نشانه توانایی عقل است -امام موسی کاظم(ع)
46
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دکتر رضایی جبران خس��ارتهای س��یل در شهرستان دشتستان را مورد اشاره قرار داد و افزود :در این زمینه اقدامهای مهمی برای بازسازی و
تعمیر نقاط آسیبدیده از سیل در شهرستان دشتستان از سوی نهادها و گروههای جهادی انجام شده که خدمات بنیاد مسکن در این زمینه قابل
قدردانی است .وی با تأکید برتوجه به مقاومسازی بافت و واحدهای مسکونی در روستاها و شهرهای کوچک تصریح کرد :آسیبپذیری واحدهای
مسکونی در شهرها و روستاهای شهرستان دشتستان یکی از مشکالت در برابر بارندگیها و سیل است که باید ایمنسازی بافت روستایی مورد
توجه ویژه قرار گیرد.
نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسالمی در پایان توسعه زیرساختهای روستایی در شهرستان دشتستان را مورد تأکید قرار
داد و گفت :مطالبات مردم در روستاها ،ایجاد زیرساختها در حوزه مسکن ،معابر و بافت روستایی ،بهسازی و نوسازی سکونتگاههای آسیبپذیر
و تسریع در بازسازی مناطق سیلزده است.

محور مواصالتی گورکات در مدت معینی تکمیل میشود
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به گزارش روابط عمومی ،دکتر غالمحسین کرمی -نماینده مردم شهرستانهای
دش��تی و تنگستان در مجلس ش��ورای اسالمی در نشستی با دهیاران و شوراهای
اس�لامی گورکات شهرس��تان تنگس��تان گفت :با تأمین اعتبار الزم پروژه محور
مواصالتی گورکات شهرستان تنگستان در مدت معینی تکمیل میشود.
دکتر کرمی با قدردانی از تالش بنیاد مس��کن استان در توسعه زیرساختهای
روستاها افزود :با توجه به اینکه شهرستان تنگستان تاریخساز و شناسنامه استان
اس��ت و طرحها و کارهای بزرگی هم در این شهرس��تان اجرا شده ولی بسیاری
از کاره��ا باقیمان��ده که بای��د مورد توجه ق��رار گیرد .وی با بی��ان اینکه خیابان
درون روس��تاهای گورکات باید توسعه یابد گفت :اجرای طرحهای زیرساختی با
مشارکت شورای روس��تاهای گورکات به نسبت سهم درآمدهای آنان باید مورد
توجه قرار گیرد.
نماینده مردم شهرس��تانهای دشتی و تنگس��تان در مجلس شورای اسالمی از
تخصی��ص  ۲0میلی��ارد ریال برای اجرای خیابان بین روس��تاهای کورگات خبر داد و تأکید کرد :این بودج��ه از اعتبارهای ملی تخصیص یافته و
همین میزان از سازمان برنامهوبودجه استان بوشهر تأمین میشود تا اجرای این طرح آغاز و در ساخت آن تسریع شود.
دکتر کرمی نیاز اعتباری این محور را  ۱۵0میلیارد ریال دانست و نسبت به ساخت یک باند محور جادهای گورکات شهرستان تنگستان نیز تأکید
کرد و افزود :باید تالش شود سال  ۱۴۰۰مابقی این پروژه با تأمین اعتبار تکمیل شود .وی ،اجرای پروژههای عمران روستایی با روحیه جهادی
را نتیجهبخش دانست و تأکید کرد :در اجرای این پروژهها ضمن رعایت اصول مهندسی باید روحیه جهادی و انقالبی مورد توجه قرار گیرد.
سپس مهندس حمید حیدریبریدی با اشاره به ساخت جاده دو بانده این منطقه و اجرای طرح مطالعات آن افزود :نماینده مردم شهرستانهای
دش��تی و تنگس��تان در مجلس شورای اسالمی بر اجرای این طرح بهعنوان مطالبات مردم تأکید و اعتباری برای فاز نخست آن تأمین کرد .وی،
با اشاره به افزایش هزینههای روز افزون مصالح ساختمانی بیان کرد :در این راستا  ۲0میلیارد ریال از محل اعتبارهای ملی برای اجرای جاده ۲
بانده گورکات تأمین و ابالغ شد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان بوشهر با تأکید بر همکاری دهیاریها و تأمین بخشی از اعتبارهای جاده  ۲بانده منطقه گورکات از محل بودجه
دهیاریه��ا اف��زود :حداق��ل برای اجرای جاده  ۲بانده منطقه گورکات  ۱۵0میلیارد ریال اعتبار نیاز اس��ت که مش��ارکت همه دس��تگاهها بهویژه
دهیاریها ضروری است.

دکتر رضایی :بازسازی مناطق سیلزده شهرستان دشتستان طوری باشد که حوادث تکرار نشوند

به گزارش روابط عمومی ،دکتر رضایی -نماینده مردم شهرس��تان دشتس��تان در مجلس ش��ورای اس�لامی گفت :بازس��ازی مناطق سیلزده
شهرستان دشتستان باید بهگونهای اجرا شوند که این حوادث تکرار نشوند.
دکتر ابراهیم رضایی در بازدید از مناطق س��یلزده شهرس��تان دشتس��تان ابراز امیدواری کرد و افزود :باید تصمیمهای خوبی گرفته ش��ود تا
مش��کالت بهصورت پایدار حل ش��وند و زیرساختها بهگونهای باشد که شاهد تکرار مشکالت سیل نباشیم .وی گفت :دیوارچینی یکی از مسائل

سرآغاز غرور و خودبینی مرد ،تباهی عقل اوست -حضرت علی(ع)
47
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اصلی است که انتظار میرود در شهر و روستاهای استان بوشهر روند اجرای این طرحها تسریع و تسهیل شود.
نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به خسارت وارده به شهر وحدتیه افزود :باید این شهر در حوزه بازسازی
در اولویت باشد.
دکتر رضایی همچنین خواستار تسریع در روند بازسازی مناطق سیلزده شد و ادامه داد :باید مرحله اجرایی و عملیاتی کار تسریع شود و شاهد
تکمیل ان طبق برنامه اعالم ش��ده باش��یم .وی گفت :مس��ئله قیر یکی از نیازهای اساسی در اس��تان است که اکنون به خوبی ارائه نمیشود و با
کمبود قیر در استان برای آسفالت معابر مواجه هستیم .اگر قیر تأمین شود تحول اساسی را شاهد خواهیم بود.

ساخت تعداد  ۱۷۵۰واحد مسکونی با مشارکت بنیاد مسکن برای مددجویان کمیته امداد امام(ره)
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به گزارش روابط عمومی ،نشست هم اندیشی ساخت واحدهای مسکونی با حضور مهندس بریدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و رئیس کمیته
امداد کشور در بنیاد مسکن کشور برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس بریدی گفت :تعداد  1750واحد مس��کونی برای مددجویان کمیته امداد امام(ره) س��اخته خواهد شد .وی افزود :از این
میزان ،حدود یک چهارم ساختوسازها در شهرستان دشتستان بهدلیل وسعت جمعیت تحت پوشش ساخته میشود.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان تصریح کرد :با توجه به ضرورت جذب به موقع منابع اعتباری ،طی س��ه مرحله در سال این واحدها تحویل داده
میش��وند که بر این اس��اس در س��ه ماهه چهارم امسال و اول س��ال آینده به ترتیب  ۵۰۰واحد و در سه ماهه دوم سال آینده  ۷۵۰واحد به اتمام
رسیده و به مددجویان تحویل داده میشود.

بازدید از روند بازسازی مناطق سیلزده شهرستان گناوه
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،جهانگیر دهقان نس��ب -مدیرکل مدیریت
بحران استانداری بوش��هر از مناطق سیلزده شهرستان گناوه بازدید و در
جریان روند بازسازیها قرار گرفت.
در این بازدید جهانگیر دهقانی نس��بت به تس��ریع در عملیات بازسازی
تأکی��د ک��رد و گف��ت :انتظار م��یرود بنیاد مس��کن با همان ش��تابی که
کارشناس��ی از واحدهای آس��یبدیده را به پایان رساند ،عملیات بازسازی
را به پایان برساند.
همچنین مهندس مهدی احمدی منفرد -رییس بنیاد مسکن شهرستان
گناوه نیز گزارش��ی از روند بازس��ازی مناطق آسیبدیده از سیالب اخیر را
ارائه کرد.

پرونده بازسازی واحدهای مسکونی سیل تا مردادماه سال آینده بسته میشود

به گزارش روابط عمومی ،مهندس بریدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
با نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه دیدار کرد.
در ای��ن دی��دار مهندس بری��دی با بیان اینکه در س��یل  ۱۶آذر بیش از
 ۱۴۰۰واحد مسکونی در استان آسیب دید گفت :عملیات بازسازی و تعمیر
این واحدها آغاز شده که پرونده آنها تا مردادماه سال آینده بسته میشود.
وی با اش��اره به ساخت واحدهای مس��کونی تخریبی در جریان سیل ۱۶
آذر ماه س��ال  99در شهرس��تان دیلم افزود :تعداد  ۳۷واحد مسکونی که
نیاز به بازس��ازی داش��تند ،عملیات اجرایی آنها آغاز شده است که در این
زمینه سقف تسهیالت در حوزه شهری مبلغ  ۱میلیارد ریال برای هر واحد
پرداخت میشود.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان پرداخ��ت  ۶۵0میلیون ری��ال بهصورت

هر چیز راهنمایی دارد و راهنمای خرد ،اندیشیدن است -امام موسی کاظم(ع)
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فرماندار :در حوزه مدیریت ،باید همدلیها را تقویت کرد
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،نوروزی -فرماندار شهرس��تان دشتس��تان با
س��پاس از حمایتها و همکاری مردم ،مس��ئولین و نیروهای جهادی در
کمک به س��یل زدگان گفت :نقش بنیاد مسکن در کمک به سیل زدگان
شهرستان ستودنی بود و این تالشها باید ادامه پیدا کند.
فتحا ...نوروزی در نشست شورای اداری شهرستان دشتستان از همراهی
رسانهها واطالعرس��انی به موقع در زمینه سیالب اخیر در این شهرستان
قدردان��ی نمود .وی تأکید کرد :باید از فرصته��ا در زمینه منافع عمومی
م��ردم گام برداریم و از ه��ر راه حلی برای برطرف کردن مش��کل مردم
استفاده نماییم.
فرماندار شهرس��تان دشتستان افزود :در حوزه مدیریت ،باید همدلیها را
تقویت کرد و شرایط را برای کار اثربخش فراهم نمود.
نوروزی تصریح کرد :باید در تصمیم گیریها شجاعت و از مأموریتهای
کاری خودمان شناخت کافی را داشته باشیم .وی گفت :از تعداد  ۷۷840واحد مسکونی در کل روستاهای استان ۵۷ ،درصد مقاومسازی شدهاند
که به نسبت در کشور آمار خوبی است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در نشس��ت شورای اداری شهرس��تان دشتستان افزود :س��یل اخیر در شهرستانهای دشتس��تان ،گناوه و دیلم
خسارتهایی را وارد نمود که خوشبختانه واحدهایی که از بنیاد مسکن تسهیالت گرفته بودند کمترین خسارت را داشتند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بالعوض برای بازس��ازی هر واحد مس��کونی در حوزه شهری را مورد اش��اره قرار داد و تأکید کرد :برای بازسازی واحدهای مسکونی سیلزده در
حوزه روستایی مبلغ  ۸0۰میلیون ریال تسهیالت بانکی و  ۵۰0میلیون ریال کمک بالعوض پرداخت میشود.
مهندس حیدری بریدی در پایان ،ایمنسازی مناطق روستایی در معرض سیل را یکی دیگر از پروژهها دانست و تأکید کرد :در این زمینه مبلغ
 ۵0۰میلیارد ریال به شهرستانهای دیلم و گناوه تخصیص یافته است.

 ۳۸۴کیلومتر معابر روستایی استان بوشهر آسفالت شد

به گزارش روابط عمومی ،مهندس حیدری بریدی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گفت :در س��ه سال گذشته  ۳۸۴کیلومتر معابر روستایی این
استان بهسازی ،جدول کشی و آسفالت شده است.
مهندس حمید حیدری بریدی در نشس��تی با فرماندار شهرس��تان دش��تی گفت :فعالیتهای بنیاد مسکن برای عمران ،توسعه طرحهای هادی،
نوسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی و ساخت بوستانها و فضاهای ورزشی کمنظیر بوده است .وی افزود :از تعداد  ۷۷840واحد مسکونی
در استان تاکنون  ۵۷درصد مقاومسازی شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان یادآور شد :حوزه برخورداری این استان از  ۳۰درصد در سال  ۹۳در زمان حاضر به  ۵۱درصد رسیده است.
مهندس حیدری بریدی گفت :استان بوشهر در زمینه اجرای طرحهای هادی روستایی ،ساخت بوستان امید و زمین چمن مصنوعی ورزشی در
روستاها جایگاه خوبی در سطح کشور دارد.
سپس نادری -فرماندار شهرستان دشتی نیز گفت :فعالیتهای بنیاد مسکن در این شهرستان باعث بهبود وضعیت رفاهی در سطح روستا شده
است.

عبدا ...نادری افزود :بهبود وضعیت رفاهی ،اجرای طرحهای هادی و س�اخت بوس�تان امید و  ۲۱زمین چمن مصنوعی در
روستاهای شهرستان دشتی باعث رضایتمندی روستاییان و مهاجرت معکوس از شهر به برخی روستاها شده است .وی به

مشکالت برخی روستاهای کمتر از  ۲۰خانوار فاقد طرح هادی از جمله روستاهای جبری ،منقل ،گوهری و حاشیه کوه مند اشاره کرد و خواستار
تعیین حریم و طرح هادی برای ساختوساز قانونی روستاییان و جلوگیری از ساخت خانه باغ و تبدیل اراضی کشاورزی به باغ ویال شد.

نادانی خواری است و فهم ،بزرگواری میباشد -امام صادق(ع)
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان چهارمحال و بختیاری
افتتاح طرح هادی روستاهای مرغملک و مصطفیآباد
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به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت ایاما ...دهه مبارک
فجر و همزمان با افتتاح همزمان پروژههای دستگاههای اجرایی در سطح
شهرستان شهرکرد ،طرح هادی  2روستا نیز در این شهرستان افتتاح شد.
در مراس��می با حضور مهندس نظری -مع��اون هماهنگی امور عمرانی
استاندار و تعدادی از مسئولین استانی و شهرستانی ،پروژههای دستگاههای
اجرایی در شهرس��تان شهرکرد بهصورت متمرکز و در فرهنگسرای بزرگ
ش��هرکرد افتت��اح و کلنگزنی ش��دند ک��ه دو پروژه اج��رای طرح هادی
روس��تاهای مرغملک و روس��تای مصطفیآباد از توابع بخش مرکزی این
شهرستان نیز با اعتباری بیش از  26میلیارد ریال افتتاح گردیدند.
گفتنی اس��ت در زمینه اجرای طرح هادی در روس��تای مرغملک مبلغی
بیش از  15میلیارد ریال و در روس��تای مصطفیآباد نیز مبلغی بیش از 11
میلیارد ریال هزینه شده است.

تجلیل از برگزیدگان مسابقههای کتابخوانی و نقاشی با موضوع نماز

به گزارش روابط عمومی ،مس��ابقههای فرهنگی
ش��امل مس��ابقههای کتابخوانی ب��ا موضوع کتاب
خاطرات س��فیر ویژه فرزندان دخت��ر همکاران در
مقط��ع متوس��طه ،کتاب طعم ش��یرین خ��دا ویژه
همس��ران کارکنان ،کتاب س�لام بر ابراهیم ویژه
فرزندان پسر مقطع متوسطه و مسابقههای نقاشی
وی��ژه فرزندان همکار در مقطع ابتدایی در اس��تان
برگزار شد.
گفتنی اس��ت به مناس��بت گرامیداشت ایاما ...دهه مبارک فجر از برگزیدگان این مسابقهها با حضور مدیرکل ،معاونین و مسئول دفتر نمایندگی
ولیفقیه در بنیاد مسکن استان ،با اعطاء لوح تقدیر و هدایا تجلیل بهعمل آمد.

بررسی وضعیت عمرانی روستاهای شهرستان سامان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی وضعیت عمرانی روستاهای
شهرس��تان س��امان با حضور مدیرانکل ادارههای بنیاد مس��کن استان،
مدیرکل اداره راهوشهرس��ازی استان ،مدیرکل اداره راهداری و حملونقل
جادهای استان ،مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان ،مدیرعامل شرکت
آبفا اس��تان ،فرماندار شهرستان س��امان ،تعدادی از دهیاران شهرستان و
راس��تینه -نماینده مردم شهرستانهای شهرکرد ،بن و سامان در مجلس
شورای اسالمی برگزار شد.
در این نشست مسائل و مش��کالت ساختوساز در روستاها و همچنین
مس��ائلی پیرامون طرحهای هادی روس��تایی مطرح و تصمیمهایی اتخاذ
گردی��د ،همچنین در مورد روس��تاهایی که در حری��م رودخانه زاینده رود
قرار گرفتهاند بحث و تبادلنظر و مقرر ش��د ش��رکت آب منطقهای استان

کسی که خواهان صلح و آشتی نباشد به درماندگی و بیباوری مبتال میشود -امام صادق(ع)
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پیگیری الزم برای بازنگری در مطالعات حریم رودخانه بهویژه در محدوده طرح هادی روس��تاها را در اس��رع وقت انجام و همچنین ش��رکت آبفا
اس��تان با همکاری ش��رکت آب منطقهای اس��تان راهکار الزم جهت حل مشکل حریم کیفی رودخانه را در اس��رع وقت تعیین و پیگیری اجرای
طرحهای یاد شده را از طریق جذب اعتبارهای ملی در اسرع وقت انجام دهد.
در ادامه با توجه به اینکه افزایش حریم جادههای بین روس��تایی باعث بروز مش��کالت اجتماعی فراوان در روستاهای شهرستان سامان گردیده
اس��ت مقرر گردید مدیرکل اداره حملونقل جادهای اس��تان نسبت به ارس��ال گزارش مناسب با هماهنگی بنیاد مسکن استان به سازمان مرکزی
برای حل مشکل یاد شده پیگیری الزم را انجام دهد.

افتتاح  2طرح هادی روستایی در شهرستان لردگان
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به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداشت ایاما ...دهه مبارک
فجر ،همزمان با افتتاح همزمان پروژههای دستگاههای اجرایی در سطح
شهرس��تان لردگان تعداد  2طرح هادی روس��تایی نیز در این شهرستان
افتتاح شدند.
در مراس��می با حضور مردانی -معاون سیاس��ی ،امنیت��ی و اجتماعی
اس��تاندار در شهرس��تان لردگان تعداد  28پروژه بهصورت متمرکز و در
فرمانداری شهرستان افتتاح و کلنگزنی شدند که دو پروژه اجرای طرح
هادی روستای حسینآباد از توابع بخش مرکزی و روستای دلی از توابع
بخش رودش��ت این شهرس��تان با اعتباری بی��ش از  19میلیارد و 700
میلیون ریال نیز افتتاح شدند.
گفتنی اس��ت در زمینه اجرای طرح هادی در روس��تای حس��ینآباد تاکنون  3000مترمربع زیرسازی و آس��فالت 310 ،متر مسیل سنگی و یک
دهانه پل بتنی با اعتباری به مبلغ  9میلیارد و  150میلیون ریال اجرا ش��ده اس��ت .همچنین در روس��تای دلی نیز با اعتباری به مبلغ  10میلیارد و
 550میلیون ریال ،کف معابر به مقدار  1820مترمربع بهسازی و همچنین  260متر آبنمای بتنی و  250متر مسیل سنگی ساخته شده است.

بررسی تفاهمنامههای فیمابین سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن استان

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،بهمنظور بررس��ی تفاهمنامههای فیمابین
س��ازمان بهزیس��تی و بنیاد مس��کن نشس��تی با حضور دکتر عسگری-
مدیرکل بهزیستی استان و مهندس رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
برگزار شد.
در ای��ن نشس��ت پس از بیان گزارش��ی از روند اج��رای تفاهمنامههای
فیمابین در مورد تأمین مسکن خانوارهای دارای دو فرد معلول روستایی،
ایتام فاقد مس��کن ،طرح مسکن محرومین و تفاهمنامه خاتماالنبیاء ،دکتر
عس��گری با س��پاس از تالشهای بهعمل آمده از سوی همکاران هر دو
دس��تگاه در تأمین مسکن مناس��ب برای مددجویان ،پیگیری الزم جهت
تحقق کامل سهمیه استان را خواستار شد.
همچنین مهندس رئیس��ی با اعالم خبر تکمیل تعداد  163واحد مسکن
خانوارهای دارای  2فرد معلول و بیشتر روستایی و نیز تعداد  130واحد مسکن مددجویان برخوردار از طرح مسکن محرومین گفت :تاکنون بیش
از  62میلیارد ریال کمک بالعوض و  110میلیارد ریال تس��هیالت بانکی برای مش��مولین این طرح پرداخت ش��ده و اجرای تعداد  82واحد دیگر
برای خانوارهای دو فرد معلول و  60واحد برای سایر مددجویان از محل طرح مسکن محرومین در دست اقدام میباشد.
همچنین تفاهمنامه ساخت  60واحد مسکن ویژه ایتام تحت پوشش بهزیستی نیز منعقد شده که مراحل شناسایی و پرداخت تسهیالت بانکی
و کمک بالعوض به ایشان در حال اجرا میباشد.

بردبار باش زیرا که حلم میوه دانش است -حضرت علی(ع)
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نشست هم اندیشی فیمابین بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و امالک استان
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هم اندیشی مشترک فیمابین ادارههای
بنیاد مس��کن و ثبت اس��ناد و امالک اس��تان با حضور مدی��رانکل و معاونین
مربوطه و مدیران ش��عب شهرس��تانی در بنیاد مسکن اس��تان در زمینه اجرای
قانون الحاق موادی به قانون س��اماندهی و حمایت از تولید و عرضه مس��کن
(صدوراس��ناد مالکیت روستاهای باالی بیس��ت خانوار و شهرهای زیر 25000
نفر جمعیت) برگزار شد.
در این نشست روند صدور اسناد مالکیت در شهرستانها بررسی ،مسائل و مشکالت
موجود مطرح و تصمیمهایی برای تسریع در صدور اسناد مالکیت اتخاذ گردید.
گفتنی اس��ت بنیاد مسکن اس��تان با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک استان
تاکنون بیش از  77000جلد سند مالکیت روستایی و شهری در سطح استان صادر نموده که از این تعداد  1620جلد سند مربوط به سال  99میباشد.

افتتاح تعداد  400واحد مسکن محرومین و طرح هادی روستای خسروآباد
به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مردانی -معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استاندار ،حجتاالسالموالمسلمین مرتضوی -مشاور استاندار ،فرماندار و امامجمعه شهرستان،
مهندس رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و تعدادی از مسئولین استانی و شهرستانی طرح
هادی روستای خسروآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ افتتاح شد.
در این مراس��م مهندس سهراب رئیس��ی گفت :از ابتدای تأسیس بنیاد مسکن تاکنون تعداد
 169طرح هادی روس��تایی با اعتبار 140میلیارد ریال در س��طح شهرس��تان کوهرنگ تهیه و
بازنگری ش��دهاند که تمامی روس��تاهای باالی  20خانوار این شهرس��تان دارای طرح هادی
مصوب میباشند همچنین در تعداد  68روستای شهرستان کوهرنگ با اعتباری به مبلغ 240
میلیارد ریال ،طرح هادی اجرا شده است .وی در ادامه گفت :طرح هادی روستای خسروآباد با
اعتباری بیش از  5میلیارد ریال اجرا شده است.
گفتنی اس��ت در مراسمی بهصورت نمادین تعداد  400واحد مقاومسازی شده در قالب طرح
مسکن محرومین در روستای خسروآباد شهرستان کوهرنگ با اعتبار  265میلیارد ریال افتتاح
و به بهرهبرداری رسیدند.
در این مراس��م معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی اس��تاندار ،فرماندار و امامجمعه شهرستان
کوهرنگ هر کدام در سخنانی از تالشهای کارکنان بنیاد مسکن در سطح استان قدردانی نمودند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خوزستان
افتتاح پروژه بهسازی روستای بنده بیت سلیط

به گزارش روابط عمومی ،میاحی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان دشت
آزادگان از افتتاح پروژه بهس��ازی روستای بنده بیت سلیط این شهرستان
به مناسبت دهه فجر خبر داد.
میاحی گفت :به مناس��بت ایاما ...دهه مبارک فجر در مراسمی با حضور
مدیرکل امور روس��تایی اس��تانداری ،فرماندار ،بخشدار مرکزی ،امامجمعه
و مس��ئولین ادارههای شهرستان پروژه بهسازی روستای بنده بیت سلیط
دشت ازادگان به بهرهبرداری رسید .وی افزود :اجرای بهسازی معابر بنده
بیت سلیط از محل اعتبارهای سیل و نفت به مبلغ  ۴۲میلیارد ریال اجرا شده است.

دانشمند را به خاطر دانشش بزرگ بشمار و با او دشمنی ننما -امام موسی کاظم(ع)
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای اداری اس��تان با حضور
حقیق��ی -اس��تاندار ،دکت��ر آذری جهرم��ی -وزی��ر ارتباط��ات و فناوری
اطالعات ،آیتا ...خاتمی -نماینده ولیفقیه در اس��تان و امامجمعه ش��هر
زنجان و مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا دکتر آذری جهرمی با بیان اینکه در تعداد  ۱۵۵روس��تای استان
ب��ا اعتباری بی��ش از  ۱۳۴0میلیارد ریال بهرهبرداری از اینترنت و ش��بکه
ملی اطالعات آغاز ش��د ،گفت :تا پایان کار دولت دوازدهم همه روس��تاهای باالی  ۲۰خانوار به اینترنت وصل میشوند .وی ادامه داد 96 :درصد
روستاهای باالی  ۲۰خانوار کشور به اینترنت پرسرعت متصل هستند که با بررسی آمارها ۱۶ ،درصد از اهداف برنامه ششم جلوتر هستیم.
در ادامه دکتر حقیقی با اش��اره به طرحها و پروژههای افتتاح ش��ده در اس��تان طی دهه فجر امسال گفت :در دهه فجر امسال تعداد  ۷۹۱پروژه
با اعتباری بیش از  ۹9هزار و  ۵۱0میلیارد ریال در اس��تان زنجان افتتاح و یا کلنگزنی ش��ده اس��ت .وی به برخی پروژههای قابل افتتاح بنیاد
مسکن اشاره کرد و افزود :از تعداد  2000واحد مسکن محرومین که در مردادماه سال جاری کلنگزنی شد ،امروز  560واحد افتتاح خواهند شد.
در ادامه مهندس خواجهای از افتتاح و بهرهبرداری از  ۵۶۰واحد مس��کن محرومین در روس��تاهای اس��تان و همچنین افتتاح پنجاه هزارمین واحد
مسکونی مقاومسازی شده روستایی در استان خبر داد و گفت :برای ساخت  560واحد مسکونی اعتباری بیش از  448میلیارد ریال هزینه شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان زنجان

دهگردشی از روستاهای شهرستان زنجان

بنابر گزارش روابط عمومی ،برنامه دهگردشی با حضور دکتر طاهری -نماینده
م��ردم شهرس��تانهای زنجان و طارم در مجلس ش��ورای اس�لامی و مهندس
رستمخانی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان زنجان از روستاهای میرجان ،نصیرآباد،
لولکآباد و تقی کندی بخش مرکزی این شهرستان صورت گرفت.
در ابت��دا دکتر طاهری با بیان اینکه ،خوش��بختانه ب��ه برکت نظام مقدس
جمهوری اسالمی خدمات و اقدامهای زیادی برای محرومیتزدایی روستاها
بهویژه از سوی بنیاد مسکن انجام گرفته است ،گفت :بهبود شرایط زندگی در
نواحی روس��تایی عالوه بر رشد و توس��عه روستا ،برای رسیدن به توسعه ملی
نی��ز مؤثر خواهد بود که در این زمینه مش��ارکتهای مردمی ،تالش مردم و
مسئولین در جهت پیشرفت ،مهمترین رکن توسعه محسوب میشود .وی افزود :در روستاهایی كه زمینه مشاركت همهجانبه ،همكاری و همدلی
بین تمامی اهالی روستا وجود داشته است مردم توانستهاند تغییرات اساسی در روستا ایجاد كنند.
نماینده مردم شهرستانهای زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی از مسئولین بنیاد مسکن ،دهیاران و شوراهای اسالمی روستاها خواست
مردم را برای استفاده از تسهیالت ساخت مسکن بهصورت اصولی راهنمایی نمایند.

افتتاح تعداد  ۵۶۰واحد مسکن محرومین

بنابر گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت دهه مبارک فجر ،افتتاح
پانصد و ش��صتمین واحد مس��کن محرومین با حضور مهندس عسگری -فرماندار
شهرس��تان زنجان و مهندس موسوی -معاون بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد
مسکن استان در روستای محمودآباد شهرستان زنجان افتتاح شد.
گفتنی اس��ت برای این پ��روژه ،اعتباری بیش از  ۴۴8میلیارد ریال هزینه ش��ده
است.

فرهنگ و روش پسندیده دانشمندان ،مایه فزونی خرد است -امام موسی کاظم(ع)
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گرامیداشت سالروز میالد حضرت فاطمه (س)
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بنابر گزارش روابط عمومی ،مراس��م س��الروز میالد باس��عادت حضرت
فاطم��ه(س) و تجلیل از بانوان همکار با حض��ور آیتا ...خاتمی -نماینده
ولیفقیه در اس��تان و امامجمعه شهر زنجان و حوزه نمایندگی ولیفقیه در
بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مسکن استان و
تعدادی از همکاران برگزار شد.
در ابتدا آیتا ...خاتمی با بیان اینکه ،بنیاد مسکن بهعنوان نهادی انقالبی
خدمت به محرومین و مس��تضعفین را س��رلوحه امور خود قرار داده است،
گفت :اگر انقالب اس�لامی از  41س��ال پیش تاکنون توانسته روز به روز
به اهداف عالی خود دست یابد بهدلیل اندیشه ،تالش ،خالقیت و همدلی
متخصصان یکدل ایران اس�لامی و وجود استراتژیهای راهبردی و مؤثر
مسئوالن برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است .وی تأکید کرد :زمانی که بین نیروهای یک مجموعه تعامل و همبستگی وجود داشته
باشد ،بسیاری از مشکالت مردم در زمینههای مختلف حل خواهد شد.
در ادامه مهندس خواجهای با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مس��کن گفت :فرمان تاریخی بنیانگذار کبیر انقالب اس�لامی حضرت امام(ره)
مبنی بر افتتاح حس��اب  100و به تبع آن تأس��یس بنیاد مس��کن ،یکی از نمونههای بارز و مهم دیدگاه واالی امام امت(ره) به ش��مار میرود که
بصیرت و توجه مدبرانه ایشان به محرومیتزدایی بهویژه در حوزه تأمین مسکن را به خوبی به نمایش گذاشته است.
گفتنی است در پایان مراسم از بانوان همکار به مناسبت والدت حضرت فاطمه(س) با اهدای لوحی تقدیر بهعمل آمد.

بازدید از روستاهای شهرستان زنجان

بنابر گزارش روابط عمومی ،آیتا ...خاتمی -نماینده ولیفقیه در استان،
امامجمعه ش��هر زنجان و حوزه نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان،
مهندس عس��گری -فرماندار شهرس��تان زنجان و مهن��دس خواجهای-
مدیرکل بنیاد مسکن استان از روس��تاهای لگاهی ،محمودآباد و دوسران
شهرستان زنجان بازدید کردند.
در این بازدید که از واحدهای مس��کونی محرومین و مقاومسازی شده و
همچنین روند اجرای طرح هادی روس��تایی صورت گرفت ،ضمن دیدار با
اهالی این منطقه و بررسی مشکالت موجود ،رهنمودهای الزم برای حل
مشکالت از سوی مسئولین ارائه گردید.

انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک بین ادارهکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان و بنیاد مسکن استان

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس یوس��فی -مدی��رکل اداره تعاون،
کار و رفاه اجتماعی اس��تان با حضور در ای��ن نهاد با مهندس خواجهای-
مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار و گفتگو کرد.
در ای��ن دی��دار در م��ورد اعطای تس��هیالت قرض الحس��نه اش��تغال،
آموزشهای مهارتی ،تش��کیل تعاونیه��ای تولید و کمکهای فنی برای
برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی به اشخاص حقیقی و حقوقی در
چارچوب قانون حمایت از اش��تغال پایدار در مناطق روس��تایی و عشایری
ب��رای اجرای طرحهای اش��تغالزایی همچنین ایجاد س��امانه بازاریابی در
بخشهای مختلف متناس��ب با طرح توس��عه پایدار منظومه روستایی در
سطح استان رایزنی و گفتگو شد.

جز با شکیبایی بر نامالیمات و سختیها ،به آرزویتان نمیرسید -امام صادق(ع)
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و ش��هادت،
مهندس موسوی -معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان
با خانوادههای شهدا دیدار و گفتگو کرد.
مهندس موس��وی با تأکید بر اینکه دهه فجر یادآور حماس��ه ملت ایران
در دستیابی به خواستههای بهحق ،عدالت ،برابری و برادری است تصریح
ک��رد :دوران دفاع مقدس با اراده و ایم��ان مثالزدنی مردم ایران موجب
عزت ،عظمت و ش��کوه انقالب اسالمی در جهان شد .وی با بیان اینکه،
هرچه در راه تکریم خانوادههای معظم ش��اهد و ایثارگر تالش ش��ود کم
است ،گفت :خدمت به خانوادههای معظم شهدا و جانبازان که در راه خدا
از جان خویش خالصانه گذشتند ،کاری ارزشمند و با عبادت است.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان با بیان اینکه ایثار
و از خودگذش��تگی شهدا از مهمترین عوامل حفظ انقالب است ،افزود :ما
مردم ایران اسالمی باید قدردان خون شهدا و فداکاری ایثارگران باشیم و راهشان را ادامه دهیم.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه تفاهمنامه همکاری بین ادارهکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اس��تان و بنیاد مس��کن استان بهمنظور توسعه اشتغال در چهارچوب طرح
توسعه پایدار منظومههای روستایی استان و حمایت از افراد توانمند و کارآفرین با هدف ایجاد کسب و کارهای خرد و کوچک پایدار منعقد گردید.

افتتاح پروژه آسفالت معابر روستاهای شهرستان خدابنده
بنابر گزارش روابط عمومی ،پروژه آسفالت معابر روستای جرین و دوتپه
با حضور مهندس محسنی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان خدابنده ،بخشدار
بخش مرکزی و حجتاالسالموالمس��لمین ذوالقدر -امامجمعه ش��هر نور
بهار افتتاح شد.
گفتنی است پروژه روس��تای جرین با اعتباری بیش از  ۳میلیارد و 250
میلیون ریال و روستای دوتپه نیز از اعتبارهای دهیاری افتتاح گردید.

افتتاح پروژه آسفالت روستاهای شهرستان طارم

بنابر گزارش روابط عمومی ،پروژه آس��فالت روستاهای تشویر و قارقلی
چم شهرس��تان طارم و همچنین کارگاه شن و ماس��ه شامیدانی روستای
میدان مطهری این شهرس��تان با حضور مهندس ن��وری -مدیرکل امور
روس��تایی اس��تانداری ،مهندس محمدی -معاون عمران روس��تایی بنیاد
مسکن استان ،فرماندار شهرستان و مهندس محمدی -مدیر بنیاد مسکن
شهرستان طارم افتتاح شد.
همچنی��ن پروژه اجرای فاز دوم طرح هادی نیز با اعتباری بیش از س��ه
میلیارد ریال کلنگزنی شد.

فرصت را غنیمت شمار پیش از آن که (به خاطر تباه شدن فرصت) اندوهگین شوی -حضرت علی(ع)
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افتتاح پروژه آسفالت روستای سنبلآباد
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بنابر گزارش روابط عمومی ،پروژه آسفالت روستای سنبلآباد شهرستان
سلطانیه با مشارکت دهیاری و با حضور مهندس اعلم -مدیر بنیاد مسکن
این شهرستان افتتاح شد.
در این مراس��م مهندس اعل��م با بیان اینکه ،این نه��اد همواره در ارائه
خدمات به روس��تاییان پیشگام بوده و توانسته خدمات ویژهای انجام دهد،
گفت :هم اکنون تهیه و اجرای طرح هادی روس��تایی اعم از آسفالت و...
بهعنوان سند توسعه روستایی توانسته به روستاها هویت بخشد و بهعنوان
یکی از پروژههای توس��عه روستایی در بهبود وضعیت اجتماعی ،فرهنگی
و اقتصادی بهویژه بخش فیزیکی و کالبدی تأثیر به س��زایی داشته باشد.
وی افزود :اهمیت و ضرورت تهیه و اجرای طرح هادی این است که روستاهای دارای طرح هادی از شرایط ویژهای در عمران و آبادی از قبیل
خدمات زیربنایی ،اجرای طرحهای عمرانی و تخصیص منابع مالی نسبت به روستاهای فاقد طرح هادی میباشند ،لذا 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.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان سیستانوبلوچستان
همایش ملی گرامیداشت مقام زن

بنابر گزارش روابط عمومی ،همایش ملی گرامیداشت مقام زن با حضور
اس��تاندار و منیره نوری صادق -معاون پش��تیبانی بنیاد مس��کن استان و
مشاور امور بانوان در استانداری برگزار شد.
در ابتدا استاندار با گرامیداشت والدت حضرت فاطمه(س) و روز مادر گفت:
جامعه زنان استان مسیر روشن و رو به توسعهای را طی کرده و برای حیات
مداوم این جریان و حفظ دس��تاوردهای انقالب اسالمی تالش کرده است.
وی از همه بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی استان تجلیل کرد.
اس��تاندار نقش زنان استان را در توس��عه سیاسی و اجتماعی بسیار مهم
عنوان و خاطر نش��ان کرد :در بحران ویروس کرونا ش��اهد نقشآفرینی ویژه زنان برای مدیریت بحران و کاهش آسیبهایی در جامعه بودیم که
این نشانگر توانمندی و مسئولیت پذیری جامعه بانوان در بزنگاههای مختلف است.

آغاز عملیات اجرایی  ۳۵۶0میلیارد ریال پروژه محرومیتزدایی در استان

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،با حضور حجتاالس�لام و المس��لمین محمدی
گلپایگان��ی -رییس دفت��ر مقام معظم رهبری ،س��ید پرویز فت��اح -رییس بنیاد
مس��تضعفان کش��ور و اس��تاندار ،پ��روژه محرومیتزدایی بنیاد مس��تضعفان در
شهرس��تانهای زهک ،قصرقند و چابهار ب��ا اعتباری به مبلغ  ۳۵۶0میلیارد ریال
افتتاح و عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
بنیاد مس��کن استان در همکاری مشترک با بنیاد مستضعفان ،اجرای طرحهای
ه��ادی نیمه تمام در شهرس��تانهای زه��ک و قصرقند را در کارنام��ه دارد و با
فعالیت کارگروههای عمرانی اس��تان انتظار میرود ،این برنامه در سال  ۱۴۰۰با
قوت بیشتری ادامه یابد.

در بهشت خانهای هست که آن را شادی سرا گویند و جز آنان که یتیمان مؤمنان را شاد کرده
اند ،وارد آن نمیشوند -رسول اکرم(ص)
56

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می ب��ا حضور مهندس موهبتی-
استاندار سیستانوبلوچستان ،دکتر درخشان -نماینده مردم شهرستانهای
ایرانش��هر و سرباز ،معاون وزیر ورزش و جوانان ،فرمانداران سرباز ،راسك
و فنوج ،ش��وارای اداری سرباز و مهندس مینو -مدیر دفتر نمایندگی بنیاد
مسکن شهرستان سرباز ،در مراسمی ویژه تعداد  52واحد مسکن روستایی
از محل اعتبار محرومین از مجموع  200واحد در دس��ت س��اخت در این
شهرستان ،افتتاح و به بهرهبرداری رسید.

بنابر گزارش روابط عمومی ،س��ردار اس��ماعیل نجار -رئیس س��ازمان
مدیریت بحران کش��ور و هیئت كارشناس��ی و مهندس منبتی -مدیر كل
بنیاد مسكن اس��تان پدیده گرگروك در شهرستان چابهار را مورد بررسی
قرار دادند.
بررس��ی پیش��روی حفرههای عمیقی که در پی دو س��یل دیماه  ۹۸و
فروردینماه س��ال جاری در مناطق جنوبی اس��تان ،ایجاد ش��دهاند یکی
از مهمتری��ن مش��کالت در حوزه مناب��ع طبیعی شهرس��تانهای چابهار،
دش��تیاری و قصرقن��د بوده که موج��ب هدررفت حجم بس��یار زیادی از
خاکهای حاصلخیز منطقه شده و به پدیده گرگروک یا فرسایش خندقی
موسوم است.
پژوهشكده س��وانح طبیعی وابسته به بنیاد مس��كن در اقدامی مشترك
با س��ازمان مراتع ،جنگلها ،آبخیزداری و س��ازمان منابع طبیعی كشور ،نس��بت به تهیه طرحهای مطالعاتی برای  ٩روستای عمده كه درگیر این
پدیدهاند ،اقدامهای شایانی داشته است كه با حمایت دولت و مجلس در تخصیص اعتبارهای مورد نیاز ،به مرحله عملیاتی میرسد.
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بررسی پدیده گرگروك با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری از تعداد  52واحد مسکن روستایی

افتتاح نخستین خانه امید روستایی

بنابر گزارش روابط عمومی ،مراس��م افتتاح نخستین خانه امید روستایی
با حضور مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس موهبتی-
اس��تاندار و مهندس ک��ردی -مدیرعامل منطقه آزاد تجاری شهرس��تان
چابهار در مراس��م افتتاح نخس��تین خانه امید روس��تایی مش��ارکتی بنیاد
فرهنگی عامالمنفعه دکتر مجتهدی با سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی
چابهار در روس��تای کم برخوردار کمب ،که با حمایت مالی خسرو ستوده-
خیر نیکاندیش ساخته شده است ،برگزار شد.
س��ازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار توس��ط بنیاد فرهنگی دکتر
مجتهدی در  ۳۳روس��تا برای کمک به آموزش عمومی و حرفهای اهالی
روس��تاها ،کارآفرینی ،اشتغالزایی ،توس��عه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی
روستاها اقدام به تأسیس خانههای امید روستایی در استان نموده است.

شخصی که در زندگی معتدل و میانه رو باشد هرگز تهیدست نمیشود -حضرت محمد(ص)
57

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری از  899میلیارد ریال پروژه مسکن روستایی در شهرستان ایرانشهر

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می ب��ا حضور مهندس موهبتی-
استاندار ،رؤسای ادارهها ،ارگانهای مذهبی ،نظامی و انتظامی شهرستان
ایرانشهر و مدیر بنیاد مسکن شهرستان ،تعداد  ۱۲۸۸واحد مسکن شهری
و روس��تایی س��اخته ش��ده از محل اعتبارهای محرومین و بازس��ازی به
بهرهبرداری رسیده و به متفاضیان واگذار شدند.
گفتنی اس��ت این پروژهها ش��امل تعداد  ۶۵۸واحد مس��كن محرومین،
 ۴۳۰واحد مسکن بازس��ازی شده روستایی و  ۲۰۰واحد مسکونی شهری
میباشند.
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دیدار مهندس منبتی با دکتر فداحسین مالکی

بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس منبتی -مدی��رکل و معاونین
بنیاد مس��کن اس��تان ،رئیس اداره حراست ،مش��اور مدیرکل ،رئیس ستاد
هماهنگی س��اماندهی س��کونتگاههای غیررسمی شهرس��تان زاهدان و
مدیر بنیاد مس��کن این شهرستان با دکتر فداحسین مالکی -نماینده مردم
شهرستان زاهدان در مجلس شورای اسالمی دیدار کردند.
در این دیدار گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مسکن استان در بخشهای
عمران و توس��عه روستایی ،ساخت مسکن شهری ،محرومین ،بازسازی و
مس��کن روستایی و نیز ساماندهی حاشیه شهرهای زاهدان و چابهار ،ارائه
گردید.
س��پس دکتر مالکی با ارزش��مند خواندن وظایف بنیاد مس��کن استان،
حمایت کامل خود را از توسعه این فعالیتها ،اعالم نمود.

دیدار رئیس س��تاد س��اماندهی سکونتگاههای غیررس��می شهرس��تان چابهار با کارشناسان ارشد
سازمان برنامهوبودجه کشور
بنابر گزارش روابط عمومی ،در نشس��تی مهن��دس صفیپور -قائممقام
بنیاد مسکن اس��تان و رئیس ستاد ساماندهی س��کونتگاههای غیررسمی
شهرس��تان چابهار ،مدیرکل مس��کن شهری و کارشناس��ان بنیاد مسکن
اس��تان با کارشناسان ارشد س��ازمان برنامهوبودجه کشور در بنیاد مسکن
شهرستان چابهار دیدار کردند.
ابتدا در این دیدار مهندس صفیپور به تش��ریح اقدامهای بنیاد مس��کن
و اعتبارهای مورد نیاز برای ادامه طرح ،پرداخت .وی با معرفی اس��تان و
شهر چابهار و موقعیت برتر آن و اشاره به حاشیهنشینی نزدیک به  70هزار
نفر در این شهرس��تان ،به بیان موضوعهایی پیرامون مشکالت اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی طرح همچون بیشناسنامه بودن تعداد قابل توجه مردم و تصرف عدوانی زمین بهصورت کرایهنشینی قشرهای ضعیف ،حضور
خیرین در محلهها و ...پرداخت.
در پایان کارشناسان سازمان برنامهوبودجه کشور با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن در اجرای این طرح ،به شرح المانهای بازآفرینی شهری
و الزامات آن پرداختند.

چه بسا یک ساعت هوس رانی ،همانا اندوه طوالنی به بار آورد -حضرت علی(ع)
58

نشست ویژه فرمانداری شهرستان دلگان و همایش دهیاران

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست کارشناسی طرح هادی روستاهای توابع بخش مرکزی
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ویژه فرمانداری شهرستان دلگان و
همایش دهیاران شهرس��تان با حضور مهندس منبتی -مدیرکل ،مهندس
عدیلی -معاون بازس��ازی و مسکن روس��تایی و مهندس محمد جعفری-
معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان ،مهندس جمالزهی -مدیرکل
دفتر امور روستایی و دهیاریهای استانداری ،فرماندار و دهیاران برگزار شد.
در ای��ن همایش موضوع نظارت ب��ر ساختوس��ازها ،طرحهای هادی
روستاهای بخش مرکزی و جلگه هاشم شهرستان ،بیمه روستایی و سایر
موضوعهای مبتال به روستایی ،بررسی شد.

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کارشناسی طرح هادی روستاهای
ک��وروک برزندن از تواب��ع بخش هیدوچ و چاه محم��ود کالکتی از توابع
بخش مرکزی شهرس��تان س��یب و س��وران باحضور نماینده فرمانداری،
بخش��داری ،کارشناس��ان ادارهه��ای مناب��ع طبیع��ی ،جهاد کش��اورزی،
راهوشهرسازی ،نمایندگان بنیادمسکن استان ،اعضای شوراهای روستایی
و دهیاران برگزار شد.
همچنین بهمنظور به هنگامسازی طرح ،با حضور مشاور و نماینده اداره
جهادکشاورزی شهرستان ،از روستاها بازدید نمودند.

افتتاح یك واحد مسكونی روستایی به نمایندگی از  ۵۰۰واحد بازسازی شده

بنابر گزارش روابط عمومی ،یك واحد مس��كونی روستایی به نمایندگی
از تعداد  ۵۰۰واحد بازس��ازی شده توس��ط بنیاد مسکن شهرستان زابل با
حضور معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرستان زابل ،مسئولین نظامی و
انتظامی ،مدیران دس��تگاههای اجرایی و مهندس بیك مداح -مدیر بنیاد
مسكن شهرستان ،بهصورت نمادین افتتاح شد.
در س��ال جاری در مجموع تعداد  720واحد مسكونی شهری و روستایی
از محل اعتبارهای بازس��ازی و محرومین توس��ط بنیاد مسكن شهرستان
زابل ساخته شده است.

بازدید از روستاهای واقع در بخش مركزی و پالن

بنابر گزارش روابط عمومی ،سردار نجار -رییس سازمان مدیریت بحران
كش��ور ،مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان بهعنوان مهمترین
دستگاه متولی فاز مطالعات و اجرای طرحهای عمرانی مقابله با گرگروك،
مهندس محمد جعفری -معاون عمران روستایی و مهندس بیجار -معاون
عمرانی اس��تانداری سیستان بلوچستان ،از روستاهای بل شمل ،جنگارک
پایین ،النیاری ،دیول ،س��ومار بار ،س��یدبار ،مریدارو باال ،مریدارو پایین و
رانک واقع در بخش مركزی و پالن شهرستان چابهار بازدید کردند.

برای هر امتی ،آزمایشی است و وسیله آزمایش امت من دارایی است -حضرت محمد(ص)
59

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از شهرك بازسازی بنیاد مسكن گهرناگان

بنابر گ��زارش روابط عمومی ،همزمان با ایام مبارک دهه فجر ،فرماندار
و شورای اداری شهرستان سرباز در مراسم غبارروبی مزار شهیدان بخش
نسكند این شهرستان ،شرکت و از شهرك بازسازی بنیاد مسكن گهرناگان
که از محل اعتبارهای بازسازی در حال ساخت است ،بازدید کردند.
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بازدید از اجرای طرحهای عمرانی محالت حاشیهنشین شهرستان چابهار

بنابر گ��زارش روابط عموم��ی ،مهندس صفیپ��ور -قائممقام مدیرکل
بنیاد مسکن اس��تان و رئیس ستاد ساماندهی س��کونتگاههای غیررسمی
شهرستان چابهار و هیئت کارشناس��ان سازمان مدیریت و برنامهریزی از
کمپ ،رمین و عثمانآباد بازدید کردند.

بازدید از مناطق مستعد سرمایهگذاری در شهرستان کنارک
بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس منبتی -مدی��رکل و مهندس
صفیپور -رئیس س��تاد هماهنگی س��اماندهی شهرستان چابهار و معاون
مس��کن ش��هری بنیاد مس��کن اس��تان ،حمیدالدین یوس��فی -فرماندار
شهرستان کنارک و مهندس مرغزاری -مدیر شهرستان کنارک ،از مناطق
مستعد سرمایهگذاری در شهرستان کنارک بازدید کردند.
در ای��ن بازدید فرصتهای س��رمایهگذاری و کارآفرین��ی در حوزههای
مس��کن شهری و روستایی بهعنوان مهمترین فرصت در محرومیتزدایی
ریشهای در این مناطق مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری کمیته کارشناسی طرح هادی روستاهای شهرستان میرجاوه

بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،نشس��تی ب��ا حضور مهن��دس یعقوبی-
کارشناس مسئول دفتر فنی تهیه طرحهای هادی استان ،کارشناسان دفتر
فنی ،مش��اورین طرح ،نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ،دفتر
امور روستایی و شوراهای استانداری ،ادارهکل راهوشهرسازی و نمایندگان
سایر دستگاههای اجرایی برگزار شد.
در این نشس��ت طرحهای هادی  5روس��تای چهل خرواری ،سرچشمه،
انده ،موتور عبدالش��کور گمش��ادزهی و موتور خالقداد شهرستان میرجاوه
مورد ارزیابی قرار گرفتند.

همخویی و همدمی در سه چیز است :در همسر موافق ،فرزند نیکوکار و دوست
یکرنگ و باصفا -امام صادق(ع)
60

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور دکتر حوت -معاون
عمرانی فرماندار شهرس��تان چابهار ،بخشدار ،مدیر بنیاد مسکن شهرستان
و گروهی از مدیران محلی ،تعداد  40واحد مس��کن محرومین در روستای
پت��ی با اعتباری به مبل��غ ۲۷میلیارد و  300میلیون ری��ال به بهرهبرداری
رسیدند.

بناب��ر گ��زارش روابط عموم��ی ،محمدامی��ن امیری -رئیس ش��ورای
مس��کوتان از ش��یوه اجرای آس��فالت روستای مس��کوتان از توابع بخش
مرکزی شهرستان فنوج بازدید کرد.
محمدامین امیری با اش��اره به اینکه این نهاد انقالبی به وعدهای که در
اجرای آسفالت در مسکوتان داده بود جامه عمل پوشانده است گفت :فقط
 ۵٠٠٠مترمربع از این آس��فالت باقی مانده است که با توجه به دپو مصالح
و تزریق یک محموله قیر به اتمام خواهد رسید .وی در پایان با سپاس از
تالشهای بنیاد مس��کن اس��تان در اجرای این طرح که از مطالبات مردم
مس��کوتان بود ،ابراز امیدواری کرد که در روزهای آتی با دریافت محموله
قیر ،پروژه آسفالت در این مرحله به اتمام برسد.
گفتنی اس��ت با حضور فرماندار و اعضای ش��ورای اداری شهرستان فنوج تعداد  9واحد مسکونی روستایی از محل اعتبارهای بازسازی استان در
روستای چاگاهی مسکوتان این شهرستان به بهرهبرداری رسید.
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اجرای  25000مترمربع آس��فالت توس��ط بنیاد مس��کن و دهیاری در روستای مس��کوتان به اتمام
رسیده است

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری از تعداد  40واحد مسکن محرومین

بهرهبرداری از تعداد  20واحد مسکن محرومین

بنابر گزارش روابط عمومی ،همزمان با ایام مبارک دهه فجر انقالب اس�لامی ،مراس��م افتتاح نمادین یک واحد مسکونی به نمایندگی از تعداد
 20واحد مس��کن محرومین قابل بهرهبرداری شهرس��تان زهک ،با حضور فرماندار ،مهندس امین الرعیا -کارش��ناس دفتر نظارت و ارزیابی دفتر
مرکزی ،مهندس حجتآبادی -کارشناس مسئول بازسازی استان ،بخشدار و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان برگزار شد.

بهرهبرداری از پروژههای اجرای کفسازی و پارک روستاهای گوهر کوه و دهان بخش بنت
بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،پروژهه��ای اجرای کفس��ازی و پارک
روس��تاهای گوهرکوه و دهان بخش بنت شهرس��تان نیکش��هر با حضور
امامجمعه دهان ،بخش��دار ،اعضای ش��ورای اداری شهرستان و مهندس
رییسی -مدیر بنیاد مسكن شهرستان افتتاح شد.
ای��ن پروژهه��ا ش��امل مجموع ًا  ٦٠٠٠مترمربع کفس��ازی اس��ت كه با
هزین��های به مبل��غ  ٢0میلیارد و  ٥٥0میلیون ری��ال ،از محل اعتبارهای
س��یل سال  ٩٨به مرحله بهرهبرداری رسیدهاند و تعداد  ٧١٦خانوار ساكن
در این روستاها با جمعیت  ٢٦١٠نَفَر از مواهب آن برخوردار خواهند شد.

قناعت ،مالی است که تمام شدنی نیست -پیامبر اکرم(ص)
61

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح پروژه طرح هادی روستای دوست محمد بازار

بنابر گزارش روابط عمومی ،پروژه طرح هادی روس��تای دوست محمد
بازار از توابع شهرس��تان دش��تیاری با هزینه کرد  ۲۳میلیارد ریال از محل
اعتبارهای س��یل دیماه  ۹۸با حضور مهندس عفتی -فرماندار شهرستان
دش��تیاری ،مهندس نورا -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان چابهار و سایر
مدیران اجرایی شهرستان ،افتتاح شد.
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بهرهبرداری از تعداد  10واحد مسکونی

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می و با حضور معاون هماهنگی
امور عمرانی فرمانداری شهرس��تان خاش ،فرماندهی س��پاه شهرس��تان،
بخشدار مرکزی ،تعدادی از مدیران دستگاههای اجرایی و مهندس جنگی
زهی -مدیر بنیاد مس��كن شهرستان ،تعداد  ۱۰واحد مسکن محرومین با
اعتباری بیش از  6میلیارد و  500میلیون ریال در بخش مرکزی شهرستان
خاش افتتاح و به متقاضیان روستایی واگذار شد.

افتتاح  5واحد مسکن محرومین و طرح هادی روستای درودی نرون
بنابر گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت ایام مبارک دهه
فجر تعداد  5واحد مسکن محرومین با اعتباری بیش از  325میلیارد ریال
در بخش ایرندگان شهرستان خاش با حضور فرماندار شهرستان ،اعضای
شورای اداری شهرستان ،معتمدین و مسئولین محلی ،افتتاح شدند.
همچنین طرح هادی روستای درودی نرون با اعتباری بیش از  3میلیارد
و  330میلیون ریال با حضور فرماندار شهرس��تان تفتان و اعضای شورای
اداری شهرستان افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

افتتاح طرح هادی روستاهای شودیگ و شارک

بنابر گزارش روابط عمومی ،طرح هادی روس��تاهای ش��ودیگ و شارک
بخش تلنگ شهرس��تان قصرقند با حضور فرمان��دار ،معاون امور عمرانی
فرماندار ،بخش��دار ،اعضای ش��ورای اداری شهرستان و مهندس رییسی-
مدیر بنیاد مسكن شهرستان نیكشهر افتتاح شد.
ای��ن طرحها با اعتباری بی��ش از  16میلیارد ریال به مرحله بهرهبرداری
رسیدهاند.

با فضیلت ترین و ارزشمندترین عبادت ها آن است که خالص و بدون ریا باشد -امام جواد(ع)
62

افتتاح طرح هادی و آسفالت معابر روستای سفیدابه

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

تور خبری و بازدید خبرنگاران استان از حاشیه شهر زاهدان
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بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،طرح هادی و آس��فالت معابر روس��تای
س��فیدابه شهرس��تان نیم��روز ،به مس��احت  ١٠هزار مترمرب��ع ،با حضور
فرماندار ،كلیه مدیران اداری شهرستان و مهندس بیك مداح -مدیر بنیاد
مسكن شهرستان زابل افتتاح شد.
طرح هادی روستای س��فیدابه به نمایندگی از چهار روستای شهرستان
نیمروز با مجموع  ٣٥000مترمربع آس��فالت و اعتباری بیش از  ٢٥میلیارد
ریال توس��ط بنیاد مس��کن شهرس��تان زابل به مرحله بهرهبرداری رسیده
است.

بنابر گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت فرار رس��یدن ایام مبارک دهه
فجر ،خبرنگاران و اصحاب رسانه ،مهندس بیجار -معاون هماهنگی امور
عمرانی استانداری ،مهندس صفیپور -قائممقام مدیرکل و معاون مسکن
ش��هری بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس مرادزاده -رئیس ستاد هماهنگی
ساماندهی حاشیه شهرستان زاهدان ،فرماندار شهرستان زاهدان ،شهردار،
مدیرانکل راهوشهرس��ازی ،آب وفاضالب و شرکت گاز استان از مناطق
حاشیه شهر زاهدان و طرح س��اماندهی حاشیهنشینی و بازآفرینی شهری
بازدید کردند و از نزدیک در جریان روال امور قرار گرفتند.
در این بازدید مهندس صفیپور گفت :بهمنظور جلوگیری از اتالف وقت
مردم و دسترسی آسان و سریعتر به خدمات ،این سوله تجهیز شده و به همین منظور در کنار سایر ادارهها ،تعداد  25نفر از نیروهای بنیاد مسکن
در آن مستقر شدهاند.
همچنین در این بازدید قول مس��اعد مبنی بر اس��تقرار دیگر ادارههای فاقد نماینده در س��وله ،داده شد و از عملکرد بنیاد مسکن استان در پهنه
شمالی شهر قدردانی گردید.

تجدید میثاق با شهیدان واالمقام

بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،همزمان ب��ا ایاما ...دهه مب��ارک فجر انقالب
اس�لامی ،فرماندار شهرس��تان دش��تیاری ،مدیران محلی و مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان چابه��ار ،با حضور بر مزار تنها ش��هید دفاع مق��دس بخش مرکزی
شهرس��تان دشتیاری و دیدار با خانواده شهید پرندر با آرمانهای مقدس انقالب
اسالمی و شهیدان واالمقام ،تجدید میثاق کردند.

تجدید پیمان با اهداف واالی بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور فرماندار و مهندس
حقانی نیا -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان ایرانش��هر و مدیران اداری و
انتظامی ،در گلزار شهدای این شهرستان ،ضمن ادای احترام به مقام رفیع
ش��هیدان گرانقدر ،با اهداف واالی بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی امام
راحل(ره) و مقام معظم رهبری ،تجدید پیمان کردند.

هر که از معصیت خدا لذت ببرد ،خداوند او را به ذ ّلت میافکند -امام علی(ع)
63

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

طرح توسعه روستایی در شهرستان خاش به بهرهبرداری رسید

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور مهندس جمشیدزهی-
معاون عمرانی فرمانداری شهرس��تان خاش ،مهندس شهنوازان -بخشدار
پشت کوه ،مدیر بنیاد مسکن شهرستان ،اعضای شورای اداری ،معتمدین
و مس��ئولین محلی طرح هادی روس��تای توحیدآباد با اعتباری بیش از 6
میلیارد ریال افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
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افتتاح پروژه آسفالت روستای قلعه رستم

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حض��ور فرماندار و اعضای
ش��ورای اداری شهرستان زهک پروژه آس��فالت روستای قلعه رستم مورد
بهرهبرداری قرار گرفت .این پروژه ش��امل  ۳۰۰۰مترمربع آسفالت معابر از
محل اعتبارهای قیر رایگان است که با مشارکت بنیاد علوی و توسط بنیاد
مسکن استان به مرحله بهرهبرداری رسیده است.

بهرهبرداری از طرحهای هادی روستایی

بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،در مراس��می با حض��ور مهندس محمد
جعفری -معاون عمران روس��تایی ،فرماندار ،مسئولین محلی و مدیر بنیاد
مس��کن شهرستان زهک ،طرحهای هادی روستایی در روستاهای عباس
مراد ،کدخدا رستم و ندام شرقی به بهرهبرداری رسیدند.
گفتنی اس��ت این طرحها ش��امل  ۳۶۰۰مترمربع کفسازی در روستای
عب��اس مراد با اعتباری بیش از  ۵میلیارد ریال ،پیاده روس��ازی روس��تای
خمک با اعتباری به مبلغ  ۳میلیارد ریال و اجرای آسفالت معابر روستاهای
کدخدا رستم و ندام شرقی با اعتباری به مبلغ  ۴میلیارد ریال است که این
پروژهها در قالب تفاهمنامه مشارکت با بنیاد علوی تکمیل و به مرحله بهرهبرداری رسیدهاند.

بهرهبرداری از طرح هادی روستاهای عورکی و کورسر جالیی بازار
بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،در مراس��می با حضور مع��اون عمرانی
فرمانداری ،مدیر بنیاد مسکن شهرستان چابهار و گروهی از مدیران اجرایی
این شهرستان طرح هادی روستای عورکی حاج آدم بازار با هزینهای بیش
از  12میلیارد ریال از محل اعتبارهای سیل به بهرهبرداری رسید.
همچنی��ن با حض��ور دکتر ح��وت -مع��اون عمرانی فرمان��داری ویژه
شهرس��تان چابهار ،مهندس نورا -مدیر بنیاد مسکن شهرستان و تعدادی
از مدیران و مس��ئولین شهرستان طرح هادی روستای کورسر جالیی بازار
از محل اعتبارهای س��یل دی ماه  98با اعتباری بیش از  10میلیارد ریال
به بهرهبرداری رسید.

از نگاههای اضافی بپرهیزید چرا که تخم هوس میپراکند و غفلت میآورد -پیامبر اکرم(ص)
64

آغاز عملیات اجرایی و کلنگزنی پروژه  ۲۸واحدی طرح اقدام ملی شهر محمدی

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،همزمان با ایام مبارک دهه فجر ،مراس��م
آغاز عملیات اجرایی و کلنگزنی پروژه  ۲۸واحدی طرح اقدام ملی ش��هر
محمدی با حضور فرماندار ،ش��هردار ،فرمانده انتظامی ،روحانیون ،مدیران
اجرایی و مدیر بنیاد مسکن شهرستان سراوان ،برگزار شد.
در این مراسم معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان گفت :استان در
مجموع تعداد  179واحد مس��کن اقدام ملی در شهرس��تانهای محمدی،
سیرکان ،گشت و جالق سراوان ،در دست ساخت دارد.
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هیئت معتمدین روس��تای تیس
شهرس��تان چابه��ار بهمنظور بررس��ی تص��رف مالکانه و تأیید س��کونت
متقاضیان س��اماندهی این روس��تا ب��ا حضور معتمدین محل��ی ،رییس و
اعضای ش��ورای اس�لامی روس��تای تیس ،مهندس پایدار -دبیر شورای
راهبردی توس��عه روستا در س��ازمان منطقه آزاد و مهندس پورمند -مدیر
طرح س��اماندهی برگزار شد و سابقه تصرف و سکونت تعداد  ۶۵متقاضی
مورد تأیید هیئت قرار گرفت.
س��اماندهی روستای تاریخی تیس توس��ط بنیاد مسکن استان بهعنوان
کارگزار سازمان منطقه آزاد در حال انجام است که تاکنون از تعداد ۲۰۱۵
پرونده تشکیل شده ،تصرف مالکانه و سکونت تعداد  ۵۱۰فقره پرونده مورد تأیید هیئت قرار گرفته است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ساماندهی روستای تاریخی تیس و اراضی سازمان منطقه آزاد

مراسم قرعهکشی متقاضیان واجد شرایط طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان مهرستان برگزار شد
بنابر گزارش روابط عمومی ،مراس��م قرعهکشی برای انتخاب متقاضیان
واجد شرایط طرح اقدام ملی مسکن با حضور فرماندار شهرستان مهرستان،
رییس راهوشهرسازی شهرستان ،نماینده دادستان ،رییس اتحادیه صنوف
شهرستان و نمایندگان بنیاد مسکن استان و شهرستان برگزار شد.
بنیاد مسکن استان در اجرای این طرح عهده دار ساخت تعداد  61واحد
مسکونی در شهرستان مهرس��تان در زمینی به مساحت  14000مترمربع
است.

دیدار مهندس منبتی با مهندس امیریان

بناب��ر گزارش روابط عموم��ی ،مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان با مهندس امیریان -مدیرکل راه و شهرس��تازی جنوب استان در
شهرستان ایرانشهر دیدار کرد.
در این دیدار که مهندس صفیپور -رئیس س��تاد هماهنگی ساماندهی
س��کونتگاههای غیررس��می شهرس��تان چابهار و معاون مس��کن شهری
بنیاد مس��کن اس��تان حضور داش��تند اولویتهای بازآفرینی ش��هری در
جنوب اس��تان ،تولید مسکن و توس��عه و تأمین زیرساختهای مربوط در
همکاریهای فیمابین ،مورد بررسی قرار گرفتند.

اگر از ترس خدا از چیزی در گذری ،خداوند بهتر از آن را به تو خواهد داد -رسول اکرم(ص)
65

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی
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بنابر گزارش روابط عموم��ی ،مهندس منبتی -مدیرکل و معاونین بنیاد
مس��کن استان با مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی -امامجمعه اهل سنت
شهر زاهدان مالقات کردند.
در ای��ن دیدار گزارش فعالیتهای بنیاد مس��کن اس��تان در بخشهای
شهری ،عمران ،توسعه و بازسازی روستایی و بازآفرینی شهری ارائه شد.
سپس مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی حجم فعالیتهای بنیاد مسکن
اس��تان را چش��مگیر و بیس��ابقه و مایه امیدواری و موهبتی بزرگ برای
استان دانست.وی با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در حاشیه شهرها،
س��اخت راه و ابنیه روس��تایی ،س��نددار و بهادار کردن امالک روستایی و
ساخت مسکن برای نیازمندان و محرومان آن را بسیار ارزشمند دانست.

بهرهبرداری از  65میلیارد ریال پروژه مسکن روستایی در شهرستان سراوان

بنابر گزارش روابط عمومی ،تعداد  ۱۰۰واحد مس��کونی از طرح محرومین مس��کن روس��تایی با حضور فرماندار ،مس��ئولین اجرایی و مهندس
دهواری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان سراوان افتتاح و به مرحله بهرهبرداری رسیدند.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با آیتا ...محامی
بناب��ر گزارش روابط عموم��ی ،مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان با آیتا ...محامی -نماینده ولیفقیه در اس��تان ،امامجمعه ش��هر
زاهدان و مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن استان ،دیدار
کرد.
در این دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان به بیان فعالیتهای یک ساله
بنیاد مسکن استان در بخشهای گوناگون پرداخت.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان فارس
مهندس زمانی :تعداد  1100طرح هادی روستایی استان فارس نیازمند بازنگری هستند

به گزارش روابط عمومی ،مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
با جالل رشیدی کوچی -نماینده مردم شهرستانهای مرودشت ،ارسنجان
و پاسارگاد در مجلس شورای اسالمی دیدار کرد.
ابت��دا در این دی��دار مهندس زمانی با بیان اینکه تعداد  ۲400روس��تای
باالی  ۲۰خانوار در این اس��تان طرح هادی روس��تایی دارند گفت :تعداد
 1100طرح هادی نیازمند تأمین اعتبار و بازنگری هستند که تأمین اعتبار
این طرحها با پیگیری و همراهی نمایندگان مجلس میس��ر میشود .وی
افزود :اگر این طرحها بازنگری نش��وند ،زمینه اسکان جدیدی در روستاها
ایجاد نمیش��ود که دراین صورت روس��تاییان به ناچار با تغییر کاربری و
تخلف در ساختوسازها زمینه سکونت در این مناطق را ایجاد میکنند در

هر که راستگو باشد کارش پاکیزه و نیکوست -امام موسی کاظم(ع)
66

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،دکتر محمدجواد عس��کری -نماینده مردم
شهرستانهای داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسالمی و تعدادی از
مدیران ادارههای شهرستان داراب از روستاهای مناطق آبجهان ،مروارید،
ش��هرکهای یرد انجیر ،یرد جمال ،ش��هرک سیدالشهدا(ع) و سد چشمه
عاش��ق از توابع بخش مرکزی داراب این شهرستان بازدید کردند .در این
بازدید دکتر عس��کری گفت :با مشارکت بنیاد مسکن باید از ظرفیتهای
توس��عه روستایی استفاده بهینه ش��ود .وی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد
مس��کن بر لزوم افزایش اشتغال در مناطق روستایی تأکید کرد و در مورد
بخش صنعت با جذب سرمایهگذار ،راهاندازی کارخانه آرد و ماکارونی را یادآور شد و افزود :توسعه اشتغال در بسیاری از مناطق این شهرستان را
شروع کردهایم که به زودی این کارخانه کلنگزنی خواهد شد.
نماینده مردم شهرس��تانهای داراب و زرین دش��ت در مجلس شورای اس�لامی تأکید کرد :با توجه به ظرفیت  ۳۵درصدی تولید پنبه در کشور
با جذب س��رمایهگذار ،عملیات اجرایی کارخانه ریس��ندگی و بافندگی به زودی آغاز خواهد ش��د .چنانچه بتوانیم فعالیت  ۴کارخانه کربنات سدیم،
ریس��ندگی و بافندگی ،آرد و ماکارونی و صنایع تبدیلی را تا پایان س��ال فعال کنیم حدود  1000فرصت شغلی ایجاد خواهد شد که در آغاز حدود
 ۳۰۰نفر مشغول به کار خواهند شد.
در ادامه مهندس محمدرضا حسنزاده -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان داراب نیز بر لزوم استفاده از ظرفیتهای قانونی برای توسعه روستاها
تأکید کرد و گفت :بنیاد مسکن پیشتاز اجرای طرحهای توسعه روستایی در شهرستان داراب است.
مهندس حسنزاده در ادامه گزارشی از فعالیتهای توسعه روستایی در این شهرستان را ارائه داد.

شماره  | 184اسفند 99

دکتر عسکری :با مشارکت بنیاد مسکن باید از ظرفیتهای توسعه روستایی استفاده بهینه شود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

حالی که بازنگری در طرحهای هادی زمینه سکونت قانونمند ،افزایش جمعیت در روستاها و حتی مهاجرت معکوس را رقم میزند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به اینکه سه شهرستان مرودشت ،ارسنجان و پاسارگاد تعداد  ۲۷۱روستا دارند افزود :در تعداد  ۱۴۸روستای
این سه شهرستان اجرای طرح هادی شروع شده است ،بازنگری برخی از طرحهایی که  ۱۰سال از زمان اجرای آنها میگذرد نیز کلید خوردهاند
همچنین شهرس��تانهای یاد ش��ده از مناطق اولویت دار در توسعه روستایی هستند که باید از همه ظرفیتهای قانونی در این عرصه بهرهگیری
کرد.
س��پس رش��یدی کوچی نیز در این نشست گفت :شهرستان مرودشت در استان از وسعت بزرگ و جمعیت قابل توجهی برخوردار است همچنین
س��ه شهرس��تان مرودشت ،ارسنجان و پاس��ارگاد از نظر وس��عت و جمعیت بهاندازه برخی از استانها هس��تند که میطلبد توجه ویژهای به این
شهرس��تانها ش��ود .این مناطق نگاه خاصی در توس��عه میطلبند .وی افزود :در زمینه مسکن محرومان و مددجویان نیز شهرستانهای یاد شده
نیاز به توجه بیشتری دارند ،مراجعات در این زمینه زیاد است و مردم محروم و نیازمند و مددجویان در این حوزه نیاز به توجه بیشتری دارند .بنیاد
مسکن نهاد انقالبی و برخاسته از متن انقالب است که رسالت مستقیم در تأمین مسکن و سرپناه برای قشرهای نیازمند دارد.

فرماندار :طرح مسکن اقدام ملی عرصهای برای هم افزایی بانکها و مشارکت مردمی است

به گزارش روابط عمومی ،نشست شورای هماهنگی بانکها و بنیاد مسکن شهرستان الرستان با حضور حسنی -فرماندار ویژه شهرستان الر و
مهندس برومند -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان الرستان و رؤسای بانکهای این شهرستان بهمنظور جذب تسهیالت بنیاد مسکن در فرمانداری
شهرستان الرستان برگزار شد.
در ابتدا حسنی طرح مسکن اقدام ملی را عرصهای برای هم افزایی بانکها و مشارکت مردمی دانست .وی با یادآوری اینکه  ۵۰درصد از طرح
اقدام ملی مسکن استان در شهرستان الرستان اجرایی میشود گفت :در منطقه الرستان برای اجرای طرح بزرگ اقدام ملی مسکن تاکنون تعداد
 ۱۰۵۲متقاضی واریز وجه داشتهاند.
فرماندار ویژه شهرستان الرستان ادامه داد :در حال حاضر  ۶قطعه زمین توسط ادارهکل راهوشهرسازی شهرستان الرستان در نظر گرفته شده
است که با مشارکت بنیاد مسکن و همکاری بانکها طرح اقدام ملی در آن اجرایی میشود.
حسنی با بیان اینکه در اجرای طرح اقدام ملی مسکن شهرستان ،باید سرعت عمل همراه با دقت نظر باشد افزود :ساخت قطعه اول طرح اقدام

بسیار با دانشمندان مذاکره و با فرزانگان همنشینی و گفتگو نمایید -حضرت علی(ع)
67

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ملی مس��کن در شهرس��تان الرس��تان کلید خورده اس��ت .وی گفت :وجود  ۵۰درصد از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در جنوب استان و این
شهرستان مسئولیت و تعهد متولیان امر در این زمینه را بیش از پیش سنگین کرده است.
معاون اس��تاندار ادامه داد :دولت و مجموعه مس��ئوالن و مدیریت اجرایی استان بهویژه اس��تاندار بارها روی موضوع طرح اقدام ملی مسکن در
منطقه جنوب اس��تان تأکید کرده و اکنون شهرس��تان الرستان در کانون توجه مسئوالن ملی و استانی در تحقق و انجام تعهدهای مربوط به این
طرح قرار گرفته است.
سپس مهندس امیر برومند نیز با سپاس از همراهی فرماندار و تعامل و هم افزایی بانکها بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای شتاب
بخشی به طرح اقدام ملی تأکید کرد.

گشایشهای تازه برای تأمین آب پروژه مسکونی نشاط شهرستان شیراز
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی وضعیت آب پروژه نش��اط
س��لطانآباد شیراز با حضور مهندس خوارزمی -معاون عمرانی فرمانداری
شهرس��تان شیراز ،مدیران شرکت آبفا ،دکتر محمد رسول پروری -معاون
مس��کن شهری بنیاد مس��کن استان و مهندس راس��تی -بخشدار بخش
مرکزی شهرس��تان شیراز برگزار ش��د و در مورد چگونگی تأمین آب این
پروژه مسکونی تبادلنظر بهعمل آمد.
در ابتدا مهندس مسعود صف شکن -مدیر بنیاد مسکن شهرستان شیراز
گزارشی از پیشرفت فیزیکی این طرح ارائه داد.
مهندس صف ش��کن با اشاره به حل مش��کل آبرسانی به پروژه نشاط
سلطانآباد خواستار همکاری کلیه دستگاههای ذیربط در این زمینه شد.
سپس مهندس پروری با یادآوری آیین نامههای ساخت مجتمعهای مسکونی با بررسی مسائل فنی و اجرایی پروژه نشاط راهکارهای الزم برای
تأمین آب این مجموعه را بررسی کرد و از مساعدت مسئوالن شرکت آبفا و دستگاههای ذیربط خبر داد.وی افزود :بنیاد مسکن بهعنوان متولی تأمین
مسکن مناسب برای قشرهای مختلف با سطوح درآمدی متفاوت ساخت مجتمع نشاط را کلید زد و اکنون نیز عملیات ساخت این مجتمع ادامه دارد.

فرماندار:توسعه روستایی و محرومیتزدایی برگ زرینی در خدمات نظام اسالمی است

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس خلیل بزرگی -فرماندار شهرس��تان
اقلی��د به هم��راه تعدادی از مس��ئولین این شهرس��تان از بنیاد مس��کن
شهرستان اقلید بازدید کرد.
در این دیدار موضوع تکریم ارباب رجوع و پیگیری امور توسعه روستاها
و محرومیتزدایی مورد تأکید قرار گرفت.
س��پس مهندس بزرگی گفت :بنیاد مس�کن رس�الت سنگین

توسعه روستایی و محرومیتزدایی را بر دوش دارد و این برگ زرینی از خدمات نظام اسالمی است.وی با یادآوری اینکه
بنیاد مسکن از نهادهای انقالبی و برخاسته از متن انقالب است افزود :خدمت به روستاییان و محرومان جامعه خدمت به
ش�ریفترین قش�رها و خدمت به صاحبان اصلی انقالب است و مسئوالن باید فرصت خدمت گزاری را از دست ندهند
و از آن بهره مناسب ببرند تا به توسعه مناطق کم برخوردار توجه ویژه شود.

فرماندار گفت :مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب بر رسیدگی به محرومان و پرهیز مسئوالن از اشرافیگری برای جلوگیری از شکاف
طبقاتی در جامعه تأکید نمودهاند.
در ادامه مهندس محسن اسالمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان اقلید نیز با سپاس از حمایتهای فرماندار این شهرستان از بنیاد مسکن گفت:
این نهاد با همه توان و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای خدمت به محرومان و قشرهای آسیب پذیر تالش میکند.
مهندس اسالمی به موضوع تفاهمنامه بنیاد مسکن با سازمان برنامهوبودجه برای ساخت مسکن محرومین و مددجویان اشاره کرد و افزود :در
قالب این تفاهمنامه ساخت تعداد  55واحد مسکونی محرومان و مددجویان سهمیه شهرستان اقلید است و ساخت این واحدها کلید خورده است.

هر کس که خداوند برای او خیر بخواهد ،دوستی شایسته نصیب وی خواهد نمود -رسول اکرم(ص)
68

شتاب عملیات ساخت مسکن محرومان و مددجویان در شیراز با مشارکت بنیاد مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی وضعیت اجرای طرح مسکن
محرومین و مددجویان با حضور دکتر بذرافشان -مدیرکل کمیته امداد امام(ره)
استان ،مهندس صف شکن -مدیر بنیاد مسکن شهرستان شیراز و کارشناسان
در شهرستان شیراز برگزار و بر لزوم شتاب عملیات ساخت مسکن محرومان و
مددجویان در شیراز با مشارکت بنیاد مسکن تأکید گردید.
در این نشس��ت دکتر بذرافش��ان از فعالیتهای بنیاد مسکن شهرستان
شیراز برای پیگیری ساخت مسکن مددجویان قدردانی کرد.
س��پس مهندس مسعود صف ش��کن نیز با ارائه گزارشی از فعالیتهای
بنیاد مس��کن در اجرای طرح مس��کن محرومین و تسهیالت پرداختی به
مددجویان گفت :بنیاد مس��کن شهرس��تان شیراز سهمیه  200واحدی در ساخت مس��کن مددجویان دارد که کار ساخت این واحدها به خوبی در
حال انجام اس��ت.وی با بیان اینکه اس��تان فارس سهمیه تعداد  3500واحد مسکونی در قالب تفاهمنامه با سازمان برنامهوبودجه برای مددجویان
دارد افزود :در قالب این تفاهمنامه تسهیالت  500میلیون ریالی کمبهره و وامهای بال عوض  300میلیون ریالی به متقاضیان پرداخت میشود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

وی در ادامه با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای انجام ش��ده در سال  98گفت :بنیاد مس��کن در شهرستان اقلید نسبت به واگذاری  200قطعه زمین
به متقاضیان اقدام نمود و تاکنون  4725قطعه زمین دراین شهرستان واگذار شدهاند و تعداد  92واحد مسکونی برای قشرهای آسیب پذیر و کم
درآمد ساخته و تحویل متقاضیان شده است.

ساخت تعداد  50واحد مسکن مددجویان و محرومان در شهرستان بوانات

به گزارش روابط عمومی ،نشست هماهنگی و کارشناسی ساخت مسکن
محرومین ب��ا حضور مهندس محمدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
بوانات و حس��ینی -رییس کمیته امداد امام(ره) در بنیاد مسکن شهرستان
بوانات برگزار شد.
در ابتدا مهندس محمدی از س��اخت تعداد  50واحد مس��کن مددجویان
و محرومان در شهرس��تان بوانات با مشارکت بنیاد مسکن خبر داد.وی با
بی��ان اینکه این واحدهای مس��کونی در قالب تفاهمنامه بنیاد مس��کن با
س��ازمان برنامهوبودجه س��اخته میشوند گفت :مبلغ  15میلیارد ریال در گام نخست برای اعطای تسهیالت کمبهره در این زمینه اختصاص یافته
که بهصورت وامهای بالعوض و تسهیالت کمبهره  500میلیون ریالی به متقاضیان پرداخت میشود.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان بوانات با بیان اینکه ماندگارترین ،بزرگترین و پرهزینهترین خدمت به محرومان ساخت مسکن برای آنهاست گفت:
ظرفیتهای مردمی برای ارتقای خدمت به محرومان استفاده میشود.
مهندس محمدی تأکید کرد :اس��اس کار بنیاد مس��کن ،خدمت به محرومان و نیازمندان در ابعاد مختلف و تالش برای رفع چهره فقر از جامعه
اسالمی است.
س��پس حس��ینی با سپاس از فعالیتهای بنیاد مسکن بر لزوم شتاب بخش��ی به فعالیتهای تأمین مسکن مددجویان با استفاده از ظرفیتهای
خیرین و مردمی تأکید کرد.

بهرهبرداری از پروژه مسکن شهری  88واحدی نخل

به گزارش روابط عمومی ،مهندس امیر برومند -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان الرس��تان از افتتاح پروژه مسکن شهری  88واحدی نخل  3در
این شهرس��تان همزمان با دهه فجر انقالب اس�لامی خبر داد و گفت :بنیاد مس��کن در این طرح به پرداخت  900میلیون ریال به ازای هر نفر
مبادرت ورزیده است.
مهندس امیر برومند افزود :برای پروژه یاد شده حدود  200میلیارد ریال هزینه شده است.

هیچ کس جز با اطاعت خدا خوشبخت نمیشود و جز با معصیت خدا بدبخت نمیگردد -امام علی(ع)
69
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ثبت قرارداد مشارکت مدنی تعداد  72واحد مسکن اقدام ملی در شهرستان خنج
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مدیر بنیاد مسكن شهرستان خنج با
رئیس بانك مس��كن شعبه خنج در مورد ثبت مشاركت مدنی پرونده اقدام
ملی مسكن برگزار شد.
در ابت��دا مهندس احمد عبدالهی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان خنج
از تش��کیل پرونده تعداد  ٣٦بلوك به اس��تعداد  ٧٢واحد مسكونی و ثبت
قرارداد مشاركت مدنی طرح اقدام ملی در این شهرستان خبر داد.
مهندس عبدالهی با س��پاس از دهقانی -رئیس بانك مس��كن شعبه خنج
و كاركنان این ش��عبه بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای تداوم
اجرای طرح مسکن اقدام ملی تأکید کرد .وی با بیان اینکه بنیاد مسکن دو
اولویت تأمین مسکن شهری متناسب با سطوح درآمدی خانوارها و توسعه روستایی را در اولویت دارد گفت :مواردی مانند تأمین مسکن محرومان و
قشرهای آسیب پذیر ،توسعه معابر ،سند دار کردن واحدهای مسکونی و روانسازی اعطای تسهیالت نیز در بنیاد مسکن در اولویت است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان خنج گفت :امکان اجرای طرح مسکن ملی در کل شهرهای استان وجود دارد؛ اما در حال حاضر و براساس برنامه
وزارت راهوشهرسازی در شهرهایی صورت میگیرد که در آنها زمین تأمین شده باشد.

مهندس حس��نزاده :اولویتهای بنیاد مس��کن ،محرومیت زدایی ،توسعه روستایی و تأمین مسکن
محرومان است

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،نشس��تی ب��ا حضور مهن��دس محمدرضا
حس��نزاده -سرپرست بنیاد مسکن شهرس��تان داراب و مشایخ -شهردار
فدامی برگزار شد.
در این نشست پیرامون مسائلی همچون تعامل و همکاری بنیاد مسکن
و ش��هرداری فدامی و تس��ریع در روند تش��کیل پرونده صدور سند برای
واحدهای مس��کونی ش��هر فدامی و اطالعرس��انی به متقاضیان مسکن
محرومین این ش��هر در رابطه با تس��ریع در روند ساخت همراه با کیفیت،
بحث و تبادلنظر بهعمل آمد.
مهندس حس��نزاده به بررس��ی و بیان عملکرد بنیاد مسکن با توجه به
اولویتهای پیش رو پرداخت و گفت :اولویتهای بنیاد مس��کن محرومیت زدایی ،توس��عه روستایی و تأمین مسکن محرومان است .وی در ادامه
با ارائه گزارش عملکرد بنیاد مس��کن افزود :باتوجه به تفاهمنامه دولت با بنیاد مس��کن و سهمیه مناسب استان جهت ساخت مسکن مقاوم برای
محرومین تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی تعداد  260فقره تسهیالت به شهرستان داراب اختصاص یافته است.
سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرس��تان داراب گفت :متقاضیان دراین زمینه به بانکهای عامل معرفی شدهاند و مبلغ  130میلیارد ریال تسهیالت
 ۵0۰میلیون ریالی  ۴درصد و  ۷8میلیارد ریال وام بالعوض اختصاص یافته است.
مهندس حس��نزاده با س��پاس از مدیران بانکهای عامل افزود :بانکهای عامل نسبت به تسریع در روند جذب تسهیالت مسکن محرومین و
تسهیل در روند اخذ ضمانت زنجیرهای با متقاضیان همکاری نمایند.
سپس مشایخ با مثبت ارزیابی نمودن فعالیتهای بنیاد مسکن از همکاری و هماهنگی این نهاد با شهرداری فدامی در زمینه تسهیالت مسکن
محرومین اختصاص یافته به ش��هر فدامی قدردانی نمود و بر لزوم تعامل و همکاری مس��تمر و متقابل بین بنیاد مسکن و شهرداری فدامی برای
ارائه خدمات مطلوبتر تأکید کرد.

شهرستان خنج و گامهای اساسی در تأمین مسکن مددجویان

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور دكتر بذرافش��ان -مدیركل كمیته امداد امام خمینی(ره) اس��تان ،حقیری -فرماندار شهرستان
خنج ،س��رهنگ قادری -فرمانده س��پاه خنج؛ امامان جمعه تشیع ،تسنن ،بخشدران و گروهی از مسئولین ،شوراها ،دهیاریها ،خیرین و مسئوالن

هر که به برادران و خاندانش خوش رفتار و نیکوکار باشد عمرش طوالنی میشود -امام موسی کاظم(ع)
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گفت :تأمین مس�کن این قش�ر که ش�ریفترین قش�رهای جامعه به شمار میآیند کاری بزرگ و س�تودنی است که در
همه مناطق اس�تان در جریان اس�ت.وی افزود :تأمین مس�کن محرومان که در قالب یک طرح ملی در حال انجام اس�ت
از جمل�ه اقدامهای مؤثر در راهبرد محرومیتزدایی ،بهبود وضعیت رفاه و توس�عه اس�ت ک�ه در واقع عملکرد خوبی از
خدماترسانی را در کارنامه جمهوری اسالمی افزوده است.

بهرهبرداری از طرحهای توسعه روستایی و شهری

به گزارش روابط عمومی ،مهندس کارگرفرد -مدیر بنیاد مسکن شهرستان جهرم با گرامیداشت دهه فجر گفت :همزمان با دهه فجر امسال شاهد
بهرهبرداری از طرحهای هادی روستایی ،پرداخت تسهیالت مسکن ،پرداخت کمک بالعوض و دیگر طرحهای توسعه دراین شهرستان هستیم.
مهندس کارگرفرد با تشریح عملکرد بنیاد مسکن در این شهرستان اظهار داشت :در دهه فجر  2طرح هادی در روستاهای کوشکسار و شاغون
شهرستان جهرم با  6میلیارد ریال اعتبار افتتاح شدند در قالب این طرح اجرای دیوار حائل سنگی در روستاهای یاد شده هم انجام شده است.وی
از پرداخت کمک بالعوض بهعنوان راهکاری برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و رونق عملیات مقاومسازی واحدهای مسکونی دراین شهرستان
خبر داد و افزود :پرداخت مبلغ  96میلیارد و  300میلیون ریال کمک بالعوض موضوع تفاهمنامه س��ه جانبه بنیاد مس��کن ،سازمان برنامهوبودجه
و استانداری فارس برای ساخت مسکن محرومین با اولویت تحت پوشش مددجویان کمیته امداد و بهزیستی دراین شهرستان انجام شده است.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان جهرم با بیان اینکه تهیه و طراحی  549برگه نقشه جهت متقاضیان توسط دفاتر خدمات فنی و مهندسی وابسته
به بنیاد مسکن شهرستان جهرم در سال جاری انجام شده است از بیمه واحدهای مسکونی هم خبر داد و گفت :تعداد  345واحد مسکونی احداثی
در برابر حوادث قهری که از تسهیالت بنیاد مسکن استفاده نمودهاند امسال بیمه شدهاند.
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همچنین حقیری با سپاس از فعالیتهای بنیاد مسکن در تأمین مسکن نیازمندان و قشرهای آسیب پذیر گفت :شهرستان خنج از جمله مناطق
پیشتاز در استان در تأمین مسکن نیازمندان است.وی با اشاره به مسکن که یکی از نیازهای اصلی مردم میباشد بر لزوم استفاده از ظرفیتهای
قانونی دراین عرصه تأکید کرد و افزود :تأمین مس��کن بهویژه برای قش��رهای آسیبپذیر و محرومان هم از اهمیت باالیی برخوردار است که به
رفاه حال بیشتر آنان ،جلوگیری از افزایش محرومیت ،مقابله با آسیبهای اجتماعی و توسعه شهرها کمک میکند.
در ادامه مهندس عبدالهی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان خنج نیز با قدردانی از مشارکت و همراهی فرماندار و همه مسئوالن شهرستان خنج از
آمادگی بنیاد مسکن برای ساخت تعداد  150واحد مسکونی در قالب تفاهمنامه بنیاد مسکن و سازمان برنامهوبودجه دراین شهرستان خبر داد و گفت:
این تعداد واحد مسکونی تا پایان امسال با پرداخت وامهای بال عوض و تسهیالت  500میلیون ریالی کمبهره در شهرستان خنج به سرانجام میرسد.
در پایان لوح تقدیری به مهندس عبداللهی اهداء شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

شهرستان خنج از مدیر بنیاد مسکن این شهرستان برای تالش در تأمین مسکن محرومان و مددجویان قدردانی بهعمل آمد.
در ابتدا دكتر بذرافش�ان با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس�کن در تأمین مس�کن مددجویان و قش�رهای آسیب پذیر

مهندس جوکار :جلوگیری از زمینخواری و قانونمند شدن معامالت از مواهب سنددار کردن امالک
روستایی است

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترک سرپرس��ت بنیاد مس��کن
شهرس��تان خفر با رییس اداره ثبت اس��ناد و امالک این شهرستان برای
پیگیری و صدور سند شهری و روستایی برگزار شد.
در ابتدا مهندس خسرو جوکار -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان خفر بر
لزوم اس��تفاده از ظرفیتهای قانونی برای صدور اسناد تأکید کرد و گفت:
جلوگیری از زمین خواری و قانونمند ش��دن معامالت از مواهب س��ند دار
کردن امالک روستایی است.
مهن��دس جوکار بر لزوم افزایش تعامل و هم افزایی بین دس��تگاهی در
صدور اسناد تأکید کرد و افزود :پارهای از مشکالت کنونی به جهت بیتوجهی به فرهنگ توسعه ثبت رسمی بوده و در همین زمینه قانون جامع
حدنگار این امکان را برای اش��خاص حقیقی و حقوقی بهمنظور تثبیت و مستندس��ازی مالکیتها فراهم س��اخته است که این امر جدیت بیش از
پیش دس��تگاههای متولی را میطلبد .وی با بیان اینکه بیش��تر امالک و اراضی ملی و دولتی س��ند دار میباشند گفت :در صورت تداوم تعامل با

هر که کار زشتی را تحسین و تأیید کند ،در عقاب آن شریک میباشد -امام جواد(ع)
71
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هدف مستندسازی این بخش شاهد انتفاع دولت و مردم از نتایج حاصله خواهیم بود.
سپس رییس اداره ثبت اسناد و امالک این شهرستان نیز با سپاس از بنیاد مسکن شهرستان خفر گفت :شهرستان خفر یک شهرستان نو بنیاد
اس��ت و باید با تالش دوچندان مس��ئوالن و کارشناسان زمینه رونق اقتصادی بیشتر را فراهم کرد ،صدور اسناد مالکیت در شهرها و روستاها نیز
که بخش قابل توجهی از آن با مشارکت بنیاد مسکن صورت میگیرد در همین راستا است.

حجتاالسالم محمد حسن مرادی :امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه اجتماعی اسالم است که
باید مورد توجه ویژه باشد
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای امر به معروف و نهی از منکر با حضور حجتاالس�لام محمدحسن مرادی -مسئول دفتر نمایندگی
ولیفقیه در بنیاد مسکن استان ،مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و دیگر اعضا برگزار شد.
در ابتدا حجتاالس�لام محمدحس��ن مرادی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه اجتماعی اس�لام اس��ت که باید مورد توجه
ویژه باشد گفت :بنیاد مسکن با اجرای فعالیتهای عمرانی و فرهنگی از همه ظرفیتهای موجود در این عرصه استفاده میکند .وی در نشست
ش��ورای امر به معروف و نهی از منکر بنیاد مس��کن استان با برشمردن وظایف و مس��ئولیتهای اعضای این شورا افزود :امر به معروف بهدنبال
ایجاد مطالبه گری عمومی در بین مردم است تا آموزههای دینی و معنوی بیشتر مورد توجه باشد.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان با بیان اینکه یکی از موضوعهای مهم در امر به معروف ،اصالح عمومی است ،گفت :زمانی
که مسئوالن در یک جامعه اصالح شوند امر به معروفهایی که در بستر اجتماعی ایجاد میشود توفیق خواهند یافت و جامعه را اصالح خواهند کرد.
حجتاالسالم محمدحسن مرادی افزود :برجستگی اصلی امر به معروف اصالح ساختار سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی در جامعه است .باید تالش
شود تا آحاد جامعه و مردم دراین زمینه احساس مسئولیت کنند .وی همچنین خواستار همراهی همه مسئوالن در احیای امر به معروف در جامعه
شد و گفت :امروز نیازمند ترویج فرهنگ امر به معروف در جامعه و در بین همه مسئوالن و مردم هستیم.
س��پس مهندس زمانی با بیان مطالبی گفت :تالش برای ایجاد س��رپناه طبقه محروم و نیازمند در زمینه ترویج معارف اس��ت ،ضمن اینکه بنیاد
مسکن از احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیز غافل نیست و در کنار فعالیتهای عمرانی به مسایل فرهنگی و معنوی نیز توجه ویژه
دارد.وی افزود :امر به معروف و نهی از منکر را یک اصل اساسی دانست که باید همگان برای احیای آن و تعظیم شعائر دینی تالش کنند و حتی
یک لحظه نباید از فریضه امر به معروف و نهی از منکر غفلت کنیم و همیشه و همه حال برای احیای آن بکوشیم.
مهندس زمانی ادامه داد :با توجه به اهمیت اجرایی شدن مصوبات ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان توسط سازمانها و نهادها دبیرخانه
ستاد باید فعاالنه نسبت به پیگیری اجرای مصوبهها اقدام کند.

مهندس عبداللهی:همه ظرفیتهای قانونی در ش��تاب بخش��ی به صدور اسناد مالکیت در روستاها
باید به کار گرفته شود

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کارشناسی و هماهنگی مدیران بنیاد
مسكن ،اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خنج و كارشناس بنیاد مسكن
در مورد صدور اسناد مالكیت روستایی و شهری برگزار شد.
در ابتدا مهندس عبدالهی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان خنج بر لزوم
اس��تفاده از همه ظرفیتهای قانونی در ش��تاب بخش��ی به صدور اس��ناد
مالکیت در روستاها تأکید کرد.
مهندس احمد عبدالهی گفت :نقشه برداری روستاهای فاقد نقشه ثبتی ،به
روز رسانی نقشههای ثبتی ،تك برگ كردن اسناد دولتی و صدور سند اراضی تملكی از جمله مواردی هستند که نیاز به تعامل و هم اندیشی مدیران و
شتاب بخشی در اجرا دارند.وی با سپاس از مدیر اداره ثبت اسناد و امالک برای همكاری و صدور اسناد مالکیت روستایی ،درخواست تسریع در صدور
اسناد را مطرح کرد و افزود :تعیین تكلیف پروندههای بالتكلیف سالهای گذشته از جمله مواردی هستند که باید مورد توجه باشند.
س��پس مدیر اداره ثبت اس�ناد و امالك شهرس�تان خنج نیز با س�پاس از فعالیتهای بنیاد مس�کن و تعامل و هم افزایی

موجود گفت :تعامل بین دس�تگاهی راهگش�ای بس�یاری از مش�کالت اس�ت و میتوان با هم افزایی و مشارکت جمعی به

شتاب مورد نظر در زمینه صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری دست یافت .وی به سیاستهای تحول گرایانه قوه قضاییه و

ارزش تو به ادب توست ،پس آن را با بردباری آراسته کن -امام علی(ع)
72

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

به تبع آن سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و الزامات قانون جامع حدنگار در مورد مستندسازی امالک و اراضی و لزوم تعویض اسناد مالکیت
دفترچهای به کاداس��تری اش��اره کرد و افزود :در این زمینه ادارههای ثبتی از هیچ تالشی بهمنظور اجرای بهینه قانون فوق دریغ نخواهند نمود و
ادامه این مسیر بدون همراهی و تداوم تعامل ادارهها و سازمانهای ذیربط امکان پذیر نمیباشد.
مدیر اداره ثبت اس��ناد و امالك شهرس��تان خنج تصریح نمود :در صورت تکمیل فرمهای اطالعات توصیفی مالکیت امالک و اراضی دولتی
توسط ادارههای مربوطه و ارائه مستندات و نقشههای مبتنی بر استانداردهای کاداستر و سامانه شمیم به ادارههای ثبت اسناد و امالک ،آمادگی
خود را برای صدور اسناد مالکیت کاداستری مربوطه در کوتاهترین زمان ممکن اعالم خواهیم کرد.

بهنام ناهید :ضمانت زنجیرهای در بانکها ،گامی برای تسریع در مقاومسازی مسکن محرومان است
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،بهنام ناهی��د -معاون فرمانداری شهرس��تان کوار و
مهن��دس طهمورث محم��ودی -مدیر بنیاد مس��کن این شهرس��تان از بانکهای
شهرستان فارس بازدید کردند.
در ابتدا بهنام ناهید ،مهندس محمودی و رحیمی -مدیر کمیته امداد شهرستان در
زمینه تس��ریع در جذب سهمیه تسهیالت مسکن روستایی و مددجویی و همچنین
تسهیل در اخذ ضمانتها و قبول ضمانت زنجیرهای توسط بانکها از متقاضیان وام
با حضور در بانکهای ملی ،مس��کن ،ملت ،سپه و رفاه بهصورت جداگانه با رؤسای
بانکها دیدار و بر لزوم اعطای تسهیالت تأکید کردند.
س��پس بهنام ناهید گفت :ضمانت زنجیرهای در بانکها ،گامی برای

تس�ریع در مقاومس�ازی مسکن محرومان است .وی در این بازدید بر لزوم مشارکت و همراهی بانکها با بنیاد مسکن و
تسریع در اعطای تسهیالت برای بازسازی مسکن محرومان با پذیرش ضمانت زنجیرهای تأکید کرد.

معاون فرمانداری شهرستان کوار افزود :بانکهای عامل با تسهیل در روند اخذ ضمانت سفته زنجیرهای کمک بزرگی به ساخت و مقاومسازی
واحدهای مسکن محرومین در روستاهای شهرستان میکنند.
ناهید با بیان نقش بانکها در رونق و توسعه اقتصادی و اجتماعی گفت :یکی از مهمترین نقشآفرینیهای بانکها کمک به حوزه ساختوساز
واحدهای مسکونی مورد نیاز گروههای کم درآمد و متوسط جامعه در شهرهای مختلف است که از عوامل مهم در کمک به ایجاد رونق ساختمانی
و تأمین مالی ساختوسازهای مسکونی برای عرضه بیشتر در بازار مسکن محسوب میشود.
س��پس طهمورث محمودی با ارائه گزارش��ی از روند س��اخت مسکن محرومان و مددجویان در این شهرس��تان گفت :شهرستان کوار در قالب
تفاهمنامه موجود س��همیه س��اخت تعداد  40واحد مسکن مددجویان و قشرهای آس��یب پذیر را دارد و در مرحله اول مبلغ  12میلیارد ریال برای
اعطای تسهیالت کمبهره و وامهای بالعوض به این شهرستان اختصاص یافته است.
در این بازدیدها مقرر شد با حل مشکل مربوط به ضمانت تسهیالت بانکی که عمده دغدغه متقاضیان ساخت مسکن روستایی است ،بانکها
نسبت به اجرایی کردن ضمانت زنجیرهای اقدام الزم را بهعمل آورند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قزوین
افتتاح دو طرح هادی روستایی در شهرستان بوئین زهرا

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور عباسپور -نماینده مردم شهرستانهای
بوئین زهرا و آوج در مجلس ش��ورای اس�لامی و مهندس مطبوعی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان بوئین زهرا ،مراس��م افتتاح طرح هادی روستاهای چسکین و آب باریک برگزار
شد.
در این مراس��م عباس��پور با اشاره به خدمات ارائه ش��ده در منطقه و مقایسه این خدمات
با س��ایر موارد مشابه در کش��ورهای جهان ،نگاه عادالنه و یکدست به محرومین در میهن
اسالمیمان را از برکتهای نظام و حاکمیت دانست .وی فعالیتهای گسترده بنیاد مسکن

هدیه دادن ،کینه ها را از سینه ها میبرد -پیامبر اکرم(ص)
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در شهرستان بوئین زهرا را یادگاری مؤثر از جانب امام راحل(ره) ذکر کرد.
سپس مهندس مطبوعی با ارائه گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن در شهرستان بوئین زهرا و مناطق روستایی در مورد این دو طرح گفت :در
روستای چسکین تعداد  126خانوار از مزایای اجرای طرح هادی با اعتباری بیش از  5میلیارد و  500میلیون ریال و طرح هادی روستای باریک
با اعتباری بیش از  2میلیارد و  500میلیون ریال به اجرا رسیده است.

بهرهبرداری از  33000مترمربع آسفالت و طرح هادی روستای چنگوره
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت ایاما ...ده��ه مبارک فجر ،در
مراس��می با حضور مهن��دس فرخزاد -مع��اون هماهنگی ام��ور عمرانی
اس��تاندار ،مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،علیرضایی-
فرماندار شهرس��تان آوج ،نجفی -مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری،
مهن��دس طاهرخان��ی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان آوج و تعدادی از
مدیران و مس��ئولین دس��تگاههای اجرایی شهرستان طرح هادی روستای
چنگوره به بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م مهندس گونجی با اشاره به اینکه این پروژه با مشارکت
دهیاری این روستا انجام شده است گفت :در مجموع در این روستا 33000
مترمربع آس��فالت از محل اعتبارهای قیر رایگان انجام ش��ده که با افتتاح
این طرح در مجموع  133000مترمربع در سطح روستاهای شهرستان آوج
بهسازی محیط و طرح هادی انجام شده است .وی افزود :بنیاد مسکن استان تاکنون تعداد  471طرح هادی را در روستاها اجرا نموده است و در
سال جاری نیز تعداد  106طرح با اعتباری بیش از  262میلیارد ریال از محل منابع ملی و استانی در حال اجرا میباشند.
س��پس مهندس فرخزاد با اشاره به همکاری بنیاد مسکن اس�تان و دهیاریها در بهسازی محیط روستاهای استان گفت:

این تجربه و همکاری میتواند ثمرههای اثربخش و مفیدی برای تأمین محیط بهداش�تی و جاذبتری برای روس�تاییان به
ارمغان بیاورد که امیدواریم شاهد گسترش این روند باشیم.

مراسم افتتاح پروژه طر ح هادی روستای آزادده

بنابر گ��زارش روابط عمومی ،کانال س��نگی روس��تای آزادده با حضور
طاهری -فرماندار شهرستان تاکس��تان ،آرش رحمانی -بخشدار ضیاآباد،
مهندس علینقی طاهرخانی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان تاکستان ،دهیار
و اعضای شورای روستا افتتاح شد.
ابتدا در این مراسم طاهری گفت :دولت اقدامهای مؤثر و مطلوبی را در
زمینه افزایش آبادانی روس��تاها بهویژه در چند سال اخیر به انجام رسانده
اس��ت که سهم بنیاد مسکن در توس��عه و اهتمام به عمران آبادانی روستا
چش��مگیر اس��ت و همواره از خدمات این نهاد مردمی منطقه بهره مند شده است .وی افزود :زیرسازی و آسفالت معابر اصلی و فرعی روستاهای
سطح شهرستان تاکستان در اولویت کاری دهیاریها و بنیاد مسکن قرار دارد که با اجرای این پروژه سهم قابل توجهی از آبهای سطحی هدایت
و در بهسازی محیط این روستا نقش بسزائی را ایفا کرده و روستاییان از مزایای آن بهره مند خواهند شد.
فرماندار گفت :پایه توس��عه و پیش��رفت هر کشوری از روستاها آغاز میشود زیرا بیش��تر تولیدات در روستاها میباشد و همین تولید باعث رشد
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی روستاها را به همراه دارد.
س��پس مهندس علینقی طاهرخانی با ارائه گزارش��ی از روند اقدامهای بنیاد مسکن در شهرس��تان تاکستان گفت :عملیات اجرایی این پروژه با
اعتباری بیش از  3500میلیون ریال اجرا شده است.

سخاوت ،مح ّبت آور و زینت اخالق است -امام علی(ع)
74

افتتاح طرح هادی روستای سلطان بالغ

بنابر گزارش روابط عمومی ،طرح هادی روس��تای س��لطان بالغ شامل
سنگ فرش و آسفالت معابر روستای سلطان بالغ از روستاهای شهرستان
آوج ب��ا حض��ور علیرضایی -فرماندار شهرس��تان آوج ،صوفی -بخش��دار
مرکزی آوج و طاهرخانی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان با یک میلیارد
و  ۳۰۰میلیون ریال اعتبار مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در این مراس��م علیرضایی با تش��ریح خدمات دولت در مناطق روستایی
گفت :امروز روستاها به برکت اقدامهای مؤثر دستگاههای اجرایی مکانی
برای سکونت دائم و دارای جذابیتهای باالیی از نظر اقتصادی و گردشگری هستند و سهم بنیاد مسکن در این مسیر بسیار چشمگیر است که
قابل ستایش است.
س��پس مهندس طاهرخانی در مورد طرح هادی روس��تای س��لطان بالغ گفت :سنگ فرش این روس��تا با اعتباری بیش از  1300میلیون ریال
به بهرهبرداری رس��ید .وی افزود :افتتاح آس��فالت روستای چنگوره به مس��احت  5000متر از محل اعتبارهای قیر رایگان با  5میلیارد ریال هزینه
زیرسازی و آسفالت به زودی به بهرهبرداری میرسد.
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حض��ور احمدپور -فرماندار
شهرستان آبیک ،چگینی -بخشدار مرکزی آبیک ،قاسمی -شهردار آبیک،
مهندس رش��وند -مدیر بنیاد مسکن شهرستان آبیک و تعدادی از مدیران
و مس��ئوالن محلی ،طرح هادی روس��تایی قشالق در شهرستان آبیک به
بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م ،احمدپور در سخنانی ،تحول در روستاها را مرهون توجه
امام و گسترش فرهنگ محرومیتزدایی در تفکر ایشان و گسترش آن در
بین مدیران دانس��ت و خدمات دولت و بهویژه بنیاد مسکن در روستاها را
از برکتهای نظام مقدس جمهوری اسالمی دانست و از فعالیتهای بنیاد مسکن قدردانی کرد.
همچنین مهندس رش��وند با ارائه گزارش��ی از خدمات این نهاد در شهرس��تان آبیک و روس��تاهای منطقه گفت :طرح هادی روستای قشالق با
مس��احت  4333مترمربع ش��امل عملیات زیرس��ازی ،آسفالت و جدولگذاری بوده اس��ت که با اعتباری بیش از  4میلیارد و  500میلیون ریال به
بهرهبرداری رسید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

فرماندار :به برکت نظام و تالشهای بنیاد مسکن شاهد توسعه عمرانی روستاها هستیم

افتتاح مجتمع  16واحدی مسکن قشرهای کم درآمد

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حض��ور مهندس گونجی-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس فرخزاد -معاون عمرانی استاندار،
بختیاری -رئیس کمیته امداد کش��ور ،علیرضایی -فرماندار شهرس��تان و
س��ایر مس��ئولین محلی مجتمع  16واحدی مسکن قشرهای کم درامد در
شهر آوج به بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م مهن��دس گونجی گفت :س��اخت این پ��روژه با معرفی
متقاضیان این پروژه از سوی کمیته امداد به بنیاد مسکن از سال  ۹۷کلید
خورد و طی  ۲۴ماه عملیات ساخت آن به متراژ  ۷۵مترمربع با سازه بتنی
و قیمت تمام شده  ۹۰۰هزار تومان به پایان رسید .وی افزود :اعتبار کلی
این پروژه  11میلیارد ریال بوده اس��ت ک��ه متقاضیان آن با بهرهگیری از
تسهیالت روستایی ،آوردههای خود و کمکهای مالی کمیته امداد و بنیاد مسکن صاحب خانه شدند.

به راستی که دل در درون سینه بی قرار است و به دنبال حق میگردد و چون به آن رسید ،آرام
و قرار میگیرد -امام صادق(ع)
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مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :در زمینه تفاهمنامه بین سازمان برنامهوبودجه و بنیاد مسکن نیز تعداد  200واحد در استان در مناطق شهری
و روس��تایی س��اخته میش��ود که بهمنظور اجرای این تفاهمنامه ،مبلغ  ۳0۰میلیون ریال کمک بالعوض و  ۵0۰میلیون ریال وام بانکی اعطاء
میشود تا بتوانیم مددجویان کمیته امداد و سایر نیازمندان فاقد مسکن را خانه دار کنیم.
مهندس گونجی در ادامه با اشاره به طرح اقدام ملی افزود :پروژه  1300واحدی شهرک مهرگان نیز فاز بعدی طرح اقدام ملی مسکن است که
طراحی و آمادهس��ازی آن توس��ط بنیاد مسکن در سه نقطه از شهرک مهرگان اجرا خواهد شد .وی در پایان با بیان اینکه این پروژهها متفاوت از
مسکن مهر هستند؛ گفت :پروژه اقدام ملی مسکن ،با ارتفاع سه طبقه و  ۶واحد ساخته میشود که این تصمیم برای کاهش مشکالت برجنشینی
در این شهرک اتخاذ شده است.

استفاده از ظرفیتهای مهندسی در اجرای طرحهای اقدام ملی مسکن

شماره  | 184اسفند 99

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان در دیدار با مهندس مجابی -رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان ،خواستار اس��تفاده از ظرفیتهای تخصصی و فنی این سازمان در
اجرای طرحهای اقدام ملی مس��کن ،تأمین مسکن قشرهای کم درآمد و
دهکهای پایین جامعه شد.
سپس مهندس مجابی با اشاره به اجرای طرح اقدام ملی مسکن از سوی
دولت گفت :با توجه به اجرای این طرح ،بسیاری از شرکتهای ساختمانی
تمایل دارند با سازمان نظام مهندسی ساختمان ارتباط برقرار و در اجرای این
طرح مشارکت کنند .وی افزود :بهمنظور استفاده از ظرفیت سایر مهندسان
در اجرای طرح اقدام ملی مسکن درصدد هستیم به زودی فراخوانی منتشر کنیم تا شرکتهایی که در زمینه ساختوساز ساختمان بهصورت صنعتی
و با تکنولوژیهای نوین فعالیت دارند ،جذب شوند .این روش کمک میکند ،پروژه با سرعت بیشتر و کیفیت بهتری اجرایی شود.
در ادامه ،مهندس گونجی درباره اجرای طرح اقدام ملی مس��کن گفت :با توجه به اینکه ش��هرهای کوچک و اقماری به لحاظ اجتماعی برای
ایجاد برجهای مس��کونی ظرفیت ندارند ،بهتر اس��ت در این مناطق س��اختمانها ،با طبقات کمتر ساخته شوند .وی افزود :در طرح تأمین مسکن
برای قشرهای محروم و کم درآمد ،سهم استان تعداد  150واحد در نظر گرفته شده است که زمین مورد نیاز آن از سوی ادارهکل راهوشهرسازی
تأمین شده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ادامه داد :در حال حاضر تأمین زمین و مطالعات سایت برای این واحدها انجام شده ،نقشه فاز یک آن نیز تهیه و
تأیید ش��ده اس��ت و از آنجایی که میان وزارت راهوشهرسازی با سازمان نظام مهندسی ساختمان برای اجرای این طرح تفاهمنامهای منعقد شده
اس��ت ،امیدواریم در اس��تان نیز در زمینه تعاملهای فیمابین برای اس��تفاده از ظرفیتهای تخصصی س��ازمان نظام مهندسی ساختمان با بنیاد
مسکن همکاری گردد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قم
مراسم اهداء اسناد مالکیت بخش کهک

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت دهه مبارک فجر مراس��م اهداء
اس��ناد مالکیت ش��هر و بخش کهک با حضور دکتر سرمس��ت -استاندار،
دکتر قربانی -معاون امور دهیاریهای وزارت کش��ور ،مهندس حیدری-
فرماندار ،مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،شریفی -بخشدار
بخش کهک و گروهی از مدیران اس��تان و مس��ئولین محلی در مس��جد
روستای میم از توابع بخش کهک برگزار شد.
گفتنی اس��ت در این مراس��م یک جلد س��ند مالکیت بهصورت نمادین
توسط استاندار به خانواده شهید شهروز مظفرینیا اهداء گردید.

همانا دشنام دادن ،هرزه گویی و زبان درازی ناشی از نفاق و دورویی است -امام صادق(ع)
76

نشست شورای اداری استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای اداری استان با حضور آیتا ...حسینی بوشهری -رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و امامجمعه
ش��هر قم ،دکتر امیرآبادی -نماینده مردم شهرس��تان قم در مجلس شورای اسالمی ،مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و سایر مدیران
دستگاههای اجرایی استان و دکتر سرمست -استاندار در سالن همایش کرامت استانداری برگزار شد.
در ابتدا استاندار مهمترین شاخص ارزیابی مدیران دستگاههای اجرایی استان را ارائه گزارشی از اقدامها و برنامههای آتی خود بهصورت منظم
و مستمر دانست و به ارائه خدمات مطلوب به مردم از طریق تحقق و توسعه دولت الکترونیک تأکید کرد و گفت :هر دستگاه اجرایی باید حداقل
سه عملکرد و خدمت مهم خود را بهصورت غیرحضوری ارائه دهد.
گفتنی است در این نشست تعداد  ۲۴۳پروژه افتتاحی با اعتباری به مبلغ  ۹۶۱۵میلیارد ریال ،رونمایی شد.
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به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور دکتر سرمست -استاندار،
مهندس حیدری -فرماندار ،مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
ش��ریفی -بخشدار کهک و مدیرانکل دس��تگاههای اجرایی کلنگ پروژه
ساخت پل و کانال رودخانه در روستای امامزاده اسماعیل به زمین زده شد.
در این مراس��م مهندس بلدی با ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده
توسط بنیاد مس��کن از همکاری بخشداران ،دهیاران و اعضای شوراهای
اسالمی روستاها در تحقق اهداف بنیاد مسکن برای خدماترسانی بیشتر
و بهتر به روستاییان قدردانی نمود.
در ادامه دکتر سرمست با توجه بهعملکرد مثبت بنیاد مسکن در عمران
و آبادانی روستاها گفت :یکی از اولویتهای دولت اجرای طرحهای هادی
روستایی بوده و در این زمینه اقدامهای خوبی در استان انجام شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مراسم کلنگزنی پروژههای عمرانی بنیاد مسکن در بخش کهک

نشست بررسی و رفع مشکالت پهنه صنعتی نیزار

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور حیدری -فرماندار ،مهندس
بلدی -مدیرکل و صمدی -جانشین معاون عمران روستایی بنیاد مسکن
استان ،مدیرعامل فوالد غرب آس��یا ،تمیزی -بخشدار بخش سلفچگان،
علی محمدی -سرپرس��ت بنیاد مس��کن بخش س��لفچگان و تعدادی از
مسئولین بخش در شرکت فوالد غرب در مورد اراضی واگذاری به شرکت
فوالد غرب آسیا و سایر موضوعها در روستای حاجیآباد نیزار برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس بلدی در س��خنانی آمادگی بنیاد مس��کن را در
مورد رفع مشکالت شرکت فوالد غرب اعالم کرد.

برگزاری آزمون دوره آموزشی کتاب «طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن»

به گزارش روابط عمومی ،آزمون کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن اثر مقام معظم رهبری با حضور تعدادی از کارکنان بهصورت آنالین
و همزمان در سراسر کشور بهمنظور ارتقای سطح آگاهی کارکنان در زمینه احیای تفکر اسالمی برگزار شد.

هر کس چشم خود را از نامحرم فرو بندد ،قلبش راحت میشود -امام علی(ع)
77

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح طرح هادی روستاهای وشاره و کندرود

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م افتتاح طرح هادی روستاهای وشاره
و کندرود از توابع بخش خلجس��تان با حضور مهندس غضنفری -معاون
امور اقتصادی اس��تانداری ،مهندس حیدری -فرماندار ،قربانی -مدیرکل
هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری ،پوربافرانی -بخش��دار خلجس��تان،
مهندس وصالی -سرپرس��ت دفتر نمایندگی بنیاد مس��کن بخش و سایر
مسئولین استانی و محلی افتتاح شد.
گفتنی اس��ت این طرحها با اعتباری بی��ش از  9میلیارد ریال به مرحله
بهرهبرداری رسیدهاند.
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دیدار با سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان

به گزارش روابط عمومی ،مهندس بلدی -مدیرکل و صمدی -جانشین
معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان و کش��اورزی -مسئول امور
زمین با مهندس ش��عاعی -سرپرست ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس بلدی با ارائه گزارش��ی در مورد تملک زمین و واگذاری
آن به روس��تاییان گفت :تملک و واگذاری اراضی روستایی و صدور اسناد
مالکیت زمینهای تملکی از جمله مواردی اس��ت که هر چند مس��ائل و
مش��کالتی ب��ه همراه دارد ،اما با تعامل میان دس��تگاهها این مش��کالت
قابل حل اس��ت .وی افزود :در بیشتر روستاهای استان تقاضا و درخواست
برای دریافت زمین روس��تایی زیاد اس��ت و بنیاد مس��کن آمادگی دارد با
برنامهریزی و همکاری منابع طبیعی در این روستاها زمین برای واگذاری به مردم تملک نماید.
در ادامه مهندس شعاعی با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن در زمینه توسعه روستاها ،تعیین تکلیف اسناد زمینها و امالک روستایی آمادگی
ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان را برای همکاری جهت واگذاری زمین مسکونی به افراد واجد شرایط در روستاهای استان اعالم کرد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كردستان
بهرهبرداری از طرح هادی روستای ناصرآباد

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

در هنگام سختی ها و گرفتاری ها ،کینه ها از بین میرود -امام علی(ع)
78

بهرهبرداری از واحدهای مسکونی ساخته شده

ب��ه گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت دهه مبارک فجر در مراس��می
با حضور حس��ینی -معاون عمرانی فرماندار شهرس��تان مریوان ،بهرامی-
بخشدار بخش مرکزی و مسئولین ادارهها و نهادها ،صد و بیست و دومین
واحد مس��کن محرومین و دهمین واحد بازسازی شده از سیل سال  98در
روس��تای برقلعه از توابع شهرستان مریوان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
همچنین نه هزار و نهصد و نود و دومین جلد س��ند مالکیت روس��تایی نیز
به مالک آن اهدا شد.
در این مراس��م مهندس کریمی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان مریوان
با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای انجام شده گفت :برای ساخت تعداد 122
واحد مس��کن محرومین و بازس��ازی تعداد  10واحد مسکن آسیبدیده از
سیل ،مبلغ  33میلیارد و  460میلیون ریال بالعوض و  54میلیاردو  400میلیون ریال تسهیالت کمبهره هزینه شده است.
سپس حسینی گفت :چنانچه مشارکت مردمی بیشتر باشد با همکاری بنیاد مسکن ،آبادانی بیشتری برای روستاها به ارمغان خواهد آمد.
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به گزارش روابط عمومی ،با حضور حجتاالسالموالمس��لمین مرادی-
امامجمعه شهرس��تان بیج��ار ،ورمقانی -فرماندار شهرس��تان ،ابراهیمی-
بخش��دار چنگ الماس و گروهی از مسئولین ادارهها ،طرح هادی روستای
چشمه آدینه به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا مرادپور -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان بیجار با ارائه گزارشی
از فعالیتهای انجام ش��ده در این روس��تا گفت :هزینه فعالیتهای انجام
ش��ده در روس��تای چش��مه آدینه با اعتباری به مبلغ  7میلیارد ریال انجام
شده است.
سپس فرماندار در سخنانی درباره لزوم آبادانی روستاها از تالشهای بنیاد مسکن که باعث رونق و آبادانی روستاها شده است قدردانی کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری از طرح هادی روستای چشمه آدینه

بهرهبرداری از واحدهای مسکونی بازسازی شده

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م افتتاح و بهرهبرداری از تعداد  184واحد مسکونی
مقاومس��ازی ش��ده محرومین 496 ،واحد مسکونی خس��ارتدیده ناشی از سیل سال
 1398و  8514واحد مقاومس��ازی ش��ده طرح ویژه مسکن روستایی به طور همزمان
با حضور حس��ین الماسی -فرماندار ،حجتاالسالموالمسلمین محمدیاری -امامجمعه
دلبران ،حس��نی پدرام -بخش��دار ،حیدری -ش��هردار و مدیران ادارههای شهرستان
دلبران در روستای قوچاق انجام شد.
در ابتدا محمدی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان قروه گزارشی در مورد خسارتهای
وارده به واحدهای مس��کونی روستایی سال  1398ارائه داد .وی در مورد فعالیتهای
بنیاد مسکن در حوزه کالبدی روستا در طرحهایی چون طرح ویژه بهسازی و مسکن
روستایی و یا بازس��ازی مناطق سانحهدیده گفت :این اقدام موفق بنیاد مسکن سبب
شده تا حد چشمگیری از ضعف بناهای مسکونی روستایی در زمان حادثه کاسته شود.
در ادامه حسین الماسی با سپاس از تالشهای چشمگیر بنیاد مسکن شهرستان قروه در حوزه مسکن روستایی ابراز امیدواری کرد مقاومسازی
واحدهای مسکونی روستایی شهرستان همچنان ادامه داشته باشد.

بهترین عدالت یاری مظلوم است -امام علی(ع)
79

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

برگزاری دوره آموزش و توانمندسازی حکومت مهدوی و وظایف منتظران

به گزارش روابط عمومی ،با حضور حجتاالس�لام فرهادی -قائممقام مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه و کارکنان بنیاد مس��کن اس��تان دوره
آموزش و توانمندسازی حکومت مهدوی و وظایف منتظران در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا حجتاالس�لام فعلهگری -مدرس این دوره از اس��اتید حوزه و دانشگاه س��خنانی را درباره اینکه اعتقاد به منجی ،مخصوص به دین یا
مکتب خاصی نیست و اعتقاد به آمدن منجی در ادیان الهی و غیرالهی نیز بحث شده است گفت :این یک اعتقاد جهان شمول است و در ادیان
مسیحیت ،یهودیت ،زرتشت و ...به آن پرداخته شده است.
حجتاالس�لام فعلهگری در ادامه گفت :یکی از مباحث مهم در رابطه با مهدویت ،بحث انتظار و خصوصیات منتظران میباش��د ،اما انتظار به
معنای نشستن نیست ،انتظار مساوی است با حرکت روبه جلو و تالش برای رسیدن به حکومت جهانی مهدوی.
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نشست شورای اقامه نماز

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای اقامه نماز ،ش��ورای امر به
معروف و نهی از منکر و ش��ورای حجاب و عفاف بنیاد مس��کن استان با
حضور اکبر عظیمی -مدیر س��تاد اقامه نماز استان ،داود مولودی -معاون
ارزیابی س��تاد اقامه نماز اس��تان ،مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مسکن
استان ،حجتاالسالم فرهادی -قائممقام مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه
و دیگر اعضا ،در بنیاد مسکن برگزار شد.
در ابتدا مهندس قادری با اش��اره به حدیث��ی از پیامبر اکرم(ص) درباره
نماز گفت :پیامبر اکرم(ص) میفرماید :اولین چیزی که درقیامت از انسان
س��ئوال میشود نماز است که اگر پذیرفته شود س��ایر اعمال نیز پذیرفته
میش��ود و اگر قبول نشود س��ایر اعمال نیز قبول نخواهد شد .وی افزود:
بنیاد مسکن مولود انقالب است و به فرمان حضرت امام(ره) تأسیس شده است بنابراین باید تالشی دوچندان داشته باشیم.
سپس حجتاالسالم فرهادی درباره اهمیت اقامه نماز گفت :حقیقت این است که نماز ارتباطی واسطه با خداوند متعال و معراج نمازگزار است
و انسان را به مقام قرب پروردگار میرساند ،پس دارای اهمیت فراوان است.
در ادامه ماموستا محمودی -امام جماعت بنیاد مسکن استان گفت :هدف از اقامه نماز خوف و تقوی الهی است که دراین باره حضرت علی(ع)
میفرماید « :ان للتقوى عالمات :الخوف من الجلیل و العمل بالتنزیل » (نش��انههای تقوی چند چیز اس��ت :خوف از خدا و عمل به قرآن) یعنی
کسی که این شرایط را داشته باشد قطع ًا نمازهای خود را به موقع اقامه خواهد کرد.
سپس عظیمی گفت :فعالیتهای بنیاد مسکن استان در امور فرهنگی و اقامه نماز بسیار قابل توجه و قدردانی بوده است .وی همچنین با اشاره
به اهمیت نماز افزود :موال علی(ع) در یکی از جنگها هنگامی که اصرار داش��ت نماز اول وقت فراموش نش��ود یکی از یارانش پرسید یا علی در
این هنگامه جنگ چه جای نماز است ؟ ایشان جواب دادند :ما میجنگیم که نماز را به پا داریم و اص ً
ال جنگ ما برای نماز است.
َ
َ
وف
الصلاَ َة َوآتَ ُوا ال َّز َكا َة َوأ َم ُروا بِالْ َم ْع ُر ِ
ِین إِ ْن َم َّك َّن ُاه ْم فِی الأْ َ ْر ِ
مدیر ستاد اقامه نماز استان در ادامه آیه  41سوره مبارکه حج را بیان نمود « :الَّذ َ
ض أ َقا ُموا َّ
َونَ َه ْوا َع ِن الْ ُم ْن َك ِر َوللِ َِهّ َعاق َِب ُة الأْ ُ ُمو ِر » (آنان که خدا را یاری میکنند آنهایی هس��تند که اگر در روی زمین به آنان اقتدار و تمکین دهیم نماز را به پا
میدارند و زکات میدهند و امر به معروف و نهی از منکر میکنند و (از هیچ کس جز خدا نمیترسند چون میدانند که عاقبت کارها به دست خداست).
در پایان تفاهمنامه بومی و استانی بنیاد مسکن استان با ستاد اقامه نماز استان ،به امضای طرفین رسید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كرمانشاه
افتتاح پروژه آسفالت روستای هانی گرمله

به گزارش روابط عمومی ،همزمان با گرامیداش��ت دهه مبارک فجر با حضور رنجبر -فرماندار شهرس��تان ،مهندس رضایی -مدیر بنیاد مسکن
شهرستان پاوه و گروهی از مسئولین محلی پروژه اجرای آسفالت روستای هانی گرمله این شهرستان به مساحت  5500مترمربع افتتاح شد.
در این مراس��م مهندس رضایی هدف طرحهای هادی روس��تایی را تجدید حیات روس��تا به لحاظ ابعاد فیزیکی ،اقتصادی و اجتماعی روستاها

گالیه کردن کلید سرسنگینی و بهتر از کینه است -امام هادی(ع)
80
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دانس��ت و گفت :تهیه و اجرای طرحهای هادی روس��تایی نقش بس��زایی در امر توسعه همهجانبه روستاها داشته است .وی افزود :خوشبختانه در
این شهرستان با کمک مردم و دهیاران ،برنامهریزیهای مناسبی برای توسعه روستاها داشته ایم ،بهگونهای که فضای زندگی شایستهای برای
ساکنین روستاها فراهم شده تا از این طریق روستاییان نیز فرصت زندگی و رشد و توسعه را داشته باشند.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان پاوه با بیان اینکه ،توسعه مناطق روستایی با ایجاد زیرساختهای الزم و زمینههای مناسب ،از اهداف اصلی بنیاد
مسکن است ،گفت :خدمات ارزشمند بنیاد مسکن در سطح روستاها باعث جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها ،تثبیت جمعیت در روستاها
و همچنین ساماندهی و رفع مشکل این قشر شده است.

بهرهبرداری از تعداد  11800واحد مسکونی خسارتدیده از زلزله در استان
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،مراس��م بهرهبرداری از تع��داد  11800واحد
مسکونی شهری و روستایی مناطق زلزلهزده استان کرمانشاه برگزار شد.
مهندس عاطفی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان با بیان اینکه از مجموع
 ۱۱800واحد مس��کونی ساخته شده تعداد  ۶200واحد مسکونی شهری و
 ۵600واحد مسکونی روستایی بودهاند گفت :تعداد کل واحدهای مسکونی
بازس��ازی شده  ۴۰800واحد بود که از این تعداد  ۲۸200واحد در مناطق
روستایی و  ۱۲600واحد در نقاط شهری بودهاند.

پروژه اجرای طرح هادی روستای قورباغستان

به گزارش روابط عمومی ،با حضور رنجبر -فرماندار ،بخش��دار و مهندس چغازردی -مدیر بنیاد مس��كن شهرستان کرمانشاه پروژه اجرای طرح
هادی با اعتباری به مبلغ  3میلیارد و  412میلیون ریال افتتاح شد.
در این مراس��م مهندس چغازردی گفت :بهمنظور ایجاد زمینه توس��عه عمران روس��تاها ،هدایت وضعیت فیزیکی روستا و ایجاد تسهیالت الزم
برای بهبود مسکن روستاییان ،بنیاد مسکن نسبت به تهیه و اجرای طرحهای هادی ،اصالح معابرروستایی ،طرحهای تفکیکی و کالبدی در سطح
روستاهای شهرستان اقدام نموده است.
در ادامه رنجبر از فعالیتهای چشمگیر و بی وقفه بنیاد مسكن در زمینه ارائه خدمات به روستاییان قدردانی کرد.

افتتاح آسفالت طرحهای هادی در شهرستان گیالنغرب

به گزارش روابط عمومی ،پروژه آس��فالت سه روس��تای جوب باغان ،گورسفید و شنغال خالدی از توابع شهرستان گیالنغرب با حضور فرماندار،
بخشداران و تعدادی از مسئولین و معتمدین محل افتتاح شد.
در مراس��م افتتاح روس��تای س��راب ،کریمی -رییس بنیاد مسکن شهرس��تان گیالنغرب در س��خنانی گفت :از افتخارات جمهوری اسالمی در
شهرستان گیالنغرب توسعه و عمران روستایی است.
کریمی افزود :هیچگاه روستاها این چنین مورد توجه قرار نگرفتهاند و اکنون هر روستا یک کارگاه سازندگی است.

افتتاح آسفالت روستای ده جامی

به گزارش روابط عمومی ،با حضور فرماندار شهرس��تان داالهو ،بخش��دار ،بهاری -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان ،مسئوالن اداری و تعدادی از
اهالی روستای ده جامی آسفالت معابر روستایی به بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م فرماندار در س��خنانی از تالشهای دستگاههای اجرایی از جمله بنیاد مس��کن ،دهیاریها و سایر دستگاههای متولی عمران و
آبادی روستاها قدردانی نمود.
در ادامه بهاری با ارائه گزارش عملکرد بنیاد مسکن گفت :این پروژهها با اعتباری به مبلغ  3میلیارد و  850میلیون ریال به بهرهبرداری رسید.

گواراترین زندگی ،رها کردن تک ّلف ها (تج ّمالت) است -امام علی(ع)
81
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اجرای عملیات آسفالت طرح هادی روستای پل ماهیت

به گزارش روابط عمومی ،شهبازی -رئیس بنیاد مسکن شهرستان سرپل ذهاب گفت :عملیات آسفالت طرح هادی روستایی پل ماهیت از محل
اعتبارهای قیر یارانهای به مبلغ  2میلیارد و  100میلیون ریال توسط بنیاد مسکن شهرستان اجرا شد.
در مراس��م افتتاحیه که با حضور فرماندار ،بخش��دار و گروهی از رؤس��ای ادارهها و مسئولین محلی برگزار شد مدیر بنیاد مسکن شهرستان ابراز
امیدواری کرد که با اجرای سایر طرحهای شهرستان ضمن تالش برای محرومیتزدایی شاهد عمران و آبادانی در روستاها باشیم.

آسفالت روستای زرداب افتتاح شد
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به گزارش روابط عمومی ،آس��فالت طرح هادی روس��تای زرداب شهرس��تان هرس��ینبا حضور فرماندار ،کرمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
هرسین و گروهی از مسئوالن محلی افتتاح شد.
در این مراسم کرمی با بیان مطالبی در مورد پروژه گفت :اعتبار هزینه شده در این طرح  5میلیارد و  572میلیون ریال میباشد.
در ادامه فرماندار در س��خنانی با س��پاس از فعالیتهای بنیاد مس��کن در زمینه اجرای طرح هادی خواستار مشارکت مردم روستا در تمامی امور
عمرانی روستا شد و از مردم خواست از وامهای طرح ویژه برای مقاومسازی واحدهای مسکونی خود استفاده نمایند.

افتتاح محل استقرار بالگرد مرکز فوریتهای پزشکی
به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور معاون فرماندار ،بخشدار
کلیایی ،مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان ،رئیس اورژانس استان و مسئولین
محلی پد بالگرد به مس��احت  2100مترمربع ش��امل معابر و با اعتبارهای
قی��ر رایگان به مبل��غ  2میلیارد و  700میلیون ریال در روس��تای کیونان
شهرستان سنقر به بهرهبرداری رسید.
رئیس اورژانس اس��تان ب��ا بیان مطالبی گفت :این ط��رح با همت بنیاد
مس��کن ایجاد ش��ده اس��ت .وی تأکید کرد :با برنامهریزی انجام شده در
آینده و با افزودن پد اضافی با امکان سوختگیری بالگرد ،در صدد هستیم
تا تمامی نقاط استان کرمانشاه را زیر پوشش اورژانس هوایی قرار دهیم.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گلستان
کلنگزنی اجرای طرح هادی در روستای کمرلی

به گزارش روابط عمومی ،کلنگ اجرای طرح هادی در روستای کمرلی
شهرستان مراوه تپه با اعتباری به مبلغ  ۴میلیارد ریال با حضور امامجمعه
شهر گلیداغ ،دکتر آریانپور -نماینده مردم شهرستان مراوه تپه در مجلس
ش��ورای اسالمی ،ضمیر -فرماندار شهرستان ،مهندس ولی الهی -معاون
عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان ،مهندس محمودی -سرپرست بنیاد
مسکن شهرستان و اهالی روستای کمرلی به زمین زده شد.

سخاوت اندازهای دارد که اگر از آن فراتر رود ،اسراف است -امام حسن عسگری(ع)
82
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به گزارش روابط عمومی ،تفاهمنامه همکاری مش��ترک در زمینه تأمین
مسکن مقاوم فیمابین ادارهکل بنیاد مسکن استان و مرکز بزرگ اسالمی
شمال کشور در امور اهل سنت به امضاء مهندس حسینی -مدیرکل بنیاد
مس��کن استان و حجتاالسالموالمس��لمین دیلم -سرپرست مرکز بزرگ
اسالمی شمال کشور رسید.
طبق ای��ن تفاهمنامه متقاضیان و واجدین ش��رایط میتوانند از خدمات
بنیاد مس��کن استان در زمینه ساخت و تأمین مسکن مقاوم در روستاها و
شهرها برخوردار شوند.
مهن��دس حس��ینی ابراز امی��دواری کرد که ای��ن تفاهمنام��ه موجبات
برخورداری جامعه هدف مرکز بزرگ اس�لامی در امور سنت از تسهیالت
قرض الحسنه و سایر خدمات بنیاد مسکن را برای ارتقاء سطح زندگی و عمران و آبادانی روستاییان بهویژه مرزنشینان و روستاهای مرزی کمتر
برخوردار را فراهم نماید.
در ادامه حجتاالسالموالمسلمین دیلم با سپاس از مدیرکل بنیاد مسکن استان برای تأمین مسکن قشرهای مختلف بهویژه اهل سنت استان
و ساکنان روستاهای مرزی و کمتر برخوردار ،از کلیه روستانشینان و مرزنشینان بهویژه جوانان خواست تا با برخورداری از ظرفیتهای موجود در
بنیاد مسکن نسبت به ساخت و مقاومسازی خانههای خود اقدام کنند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

امضاء تفاهمنامه همکاری فیمابین بنیاد مسکن و مرکز بزرگ اسالمی شمال کشور

امضاء تفاهمنامه مشترک همکاری فیمابین بنیاد مسکن و سازمان صمت
به گزارش روابط عمومی ،تفاهمنامه همکاری مش��ترک فیمابین بنیاد
مس��کن استان و س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت استان در مورد تأمین
مس��کن مقاوم روستایی و شهری ،بهصورت خودمالکی و انبوهسازی برای
اصن��اف ،بازاریان ،کارگ��ران کارخانجات ،کارگاهه��ای تولیدی و پخش،
کارکنان ،بازنشس��تگان و ...ب��ه امضاء مهندس حس��ینی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان و مهندس طلوعیان -رئیس سازمان صمت استان رسید.

نشست پیگیری و تسهیل در روند پرداخت تسهیالت مسکن روستایی در شهرستان رامیان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت پیگیری و تس��هیل در روند پرداخت
تسهیالت بهس��ازی و نوسازی مسکن روس��تایی در شهرستان رامیان با
حضور صادقلو -فرماندار شهرس��تان ،بخشداران ،مهندس احمدی -مدیر
بنی��اد مس��کن شهرس��تانهای رامیان و آزادش��هر ،مهندس محس��نی-
کارشناس تس��هیالت معاونت بازسازی و مسکن روس��تایی بنیاد مسکن
استان و رؤسای بانکهای شهرستان برگزار شد.
در ابتدا مهندس احمدی با اش��اره به وقوع حوادث پی در پی در س��طح
اس��تان ،بر ترویج فرهنگ مقاومسازی و روانس��ازی پرداخت تسهیالت
ساخت مسکن روستایی با ضمانت زنجیرهای تأکید کرد.
همچنین مهندس محسنی نیز گزارشی از تعداد واحدهای مسکونی غیرمقاوم روستایی ارائه و ترویج فرهنگ مقاومسازی از طریق روانسازی
روند پرداخت تسهیالت را خواستار شد.
در ادامه صادقلو نیز با اشاره به خسارتهای وارده ناشی از زلزله در شهرستان رامیان ،از اقدامهای بنیاد مسکن در جبران خسارتها قدردانی کرد

تلخی حق را تح ّمل کن و مبادا که فریب شیرینی باطل را بخوری -امام علی(ع)
83
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و گفت :پرداخت تسهیالت مقاومسازی واحدهای مسکونی باید از اولویتهای بانکها باشد.
در پایان رؤسای بانکها نیز بر تسریع و روانسازی روند پرداخت تسهیالت مسکن روستایی تأکید کردند.

بازدید فرماندار از فاز دوم پروژه تثبیت روستای رانشی کشک
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس صادقلو -فرماندار شهرس��تان رامیان
و مهندس احمدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان رامیان از فاز دوم پروژه
تثبیت روس��تای رانشی کش��ک که با اعتباری بیش از  ۲5میلیارد ریال در
حال اجراست ،بازدید کردند.
گفتنی اس��ت بنیاد مسکن اس��تان بهعنوان نهاد تخصصی ،رسیدگی به
همه ابعاد و مش��کالت روس��تاها حت��ی در دورترین و صع��ب العبورترین
مناطق اس��تان و اجرای کام ً
ال فنی و تخصصی پروژههای مختلف بهویژه
حفظ و ایمنسازی روستاهای درمعرض خطر استان برای تسهیل زندگی
روس��تاییان را وظیف��ه خود میداند که در همین زمین��ه تاکنون تعداد ۲۷
روس��تای درمعرض خطر استان ایمنس��ازی گردیده و در سال جاری هم
ایمنسازی تعداد  ۳۸روستای در معرض خطر با  ۳0۰میلیارد ریال اعتبار را در دست دارد.
همچنین مقاومسازی تعداد  ۴۵واحد مسکونی ،اجرای  ۵۰۰۰مترمربع کفسازی معابر و اجرای یک کیلومتر کانال دفع آبهای سطحی از دیگر
اقدامهای بنیاد مسکن استان در روستای کمتر برخوردار و صعب العبور کشکک میباشد.

امضاء تفاهمنامه تأمین مسکن بسیجیان در استان

به گزارش روابط عمومی ،تفاهمنامه س��ه جانبه نوس��ازی ،مقاومس��ازی و
تأمین مسکن بسیجیان روستایی و شهری طرح شهید سلیمانی فیمابین بنیاد
مسکن ،سپاه نینوا استان و مؤسسه تأمین مسکن بسیجیان به امضاء رسید.
طبق این تفاهمنامه ساخت واحدهای مسکونی مورد توافق برای بسیجیان
تحت پوشش در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از  ۲۵000نفر استان،
توانمندس��ازی و کمک به تأمین مس��کن از طریق پش��تیبانی مالی ،فنی،
تسهیالتی (قرض الحسنه) ،تأمین زمین و مصالح ،کمک و هدایتهای فنی
از طریق طراحی ،نظارت و سازماندهی گروههای اجرایی انجام خواهد شد.
گفتنی اس��ت خانوارهای دارای واحدهای مسکونی کم دوام ،فرسوده و
غیرمقاوم درمعرض خطر و خانوارهای فاقد مسکن ساکن دارای زمین در شهر و روستا ،جامعه هدف این طرح هستند.

بازدید فرماندار شهرستان آزادشهر از پروژه ساخت پل روستای بهرام صوفی

به گزارش روابط عمومی ،دکتر حس��ینی -فرماندار شهرستان آزادشهر،
حکمآبادی -سرپرست بخشداری مرکزی و مهندس احمدی -مدیر بنیاد
مس��کن شهرستانهای آزادش��هر و رامیان از روند اجرای پروژه پل بتنی
روستای بهرام صوفی بازدید کردند.
در ای��ن بازدید مهندس احمدی گفت :اجرای پروژه پل روس��تای بهرام
صوفی ش��امل تخریب پل قدیمی و فرسوده ،اجرای پل جدید به همراه 4
دیوار برگشتی و ساخت راه دسترسی میباشد که دارای پیشرفت فیزیکی
 ۹۰درصد است .وی افزود :با افتتاح این پل عالوه بر اهالی روستای بهرام
صوفی ،روستاهای همجوار شامل حاجی نبی ،سبزواریها و گلها از این پل بهره مند خواهند شد.

هر کس در مقابل دشمن بردبار باشد ،بر او پیروز میشود -امام علی(ع)
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افتتاح همزمان  9پروژه عمران روستایی شهرستان رودسر
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به گزارش روابط عمومی ،با حضور دکتر مظفری -فرماندار شهرس��تان
رودس��ر ،مهندس خلق��ی -معاون ام��ور عمرانی فرمانداری شهرس��تان،
حجتاالسالم صفری -نماینده شهرستانهای رودسر و املش در مجلس
شورای اسالمی ،حجتاالسالموالمسلمین روحانی -امامجمعه شهرستان
رودس��ر ،مهندس بیگی -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرس��تان رودس��ر،
بخش��داران رحیمآباد ،کالچای ،چابکس��ر ،ش��وراهای بخش و گروهی از
مدیران ادارهها ،همزمان  9پروژه عمران روس��تایی شهرستان با اعتباری
بیش از  59میلیارد و  800میلیون ریال افتتاح شد.
در ابتدا مهندس بیگی با ارائه گزارش عملکرد بنیاد مس��کن شهرستان
گفت :این نهاد پس از سیل سال  98اعتبارهای ملی را در زمینه بازسازی
مناطق س��یلزده اخذ نمود که حاصل آن اجرای س��اخت پل و تثبیت بستر رودخانه بوده اس��ت .وی افزود :برای ساخت پل روستاهای قاسمآباد
سفلی و گزافرود مبلغ  35میلیارد ریال هزینه شده است.
سرپرست بنیاد مسکن شهرستان رودسر با بیان اینکه مبلغ  18میلیارد و  900میلیون ریال برای اجرای آسفالت معابر  5روستا هزینه شده است
گفت :با این مبلغ  24500مترمربع از معابر روستاهای اوشیان ،سیاه الت ،ترشابه ،خم پته و بازنشین سفلی آسفالت شده است.
مهندس بیگی از اجرای طرح هادی در دو روس��تای خس��ادان علیا و سجیران خبر داد و گفت 1250 :مترمربع از معابر روستا با اعتباری بیش از
 5میلیارد و  900میلیون ریال سنگفرش اجرا گردیده است.
در ادامه حجتاالسالموالمسلمین روحانی با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن شهرستان رودسر گفت :با توجه به مولد
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گیالن

بودن روستاها و همچنین برای جلوگیری از مهاجرت روستانشینان به شهرها ،امروزه توجه بیشتر به امر بهسازی و اجرای
طرح هادی در روس�تاها امری ضروری اس�ت که خوشبختانه بنیاد مسکن شهرس�تان در این زمینه خدمات ارزشمندی
ارائه نموده است.

س��پس حجتاالس�لام صفری در سخنانی با اش��اره به اقدامهای مثبت دولت در زمینه عمران و خدمات روستایی به حدود اختیارهای هر کدام
از دس��تگاههای دولتی بهعنوان قس��متی از زنجیره خدمترسانی به مردم گفت :همه دستگاهها با هم برای خدماترسانی مطلوب به مردم و رفع
نیازها و مش��کالت آنها آماده همکاری میباش��ند .وی ابراز امیدواری کرد که با تعامل و همراهی بین دس��تگاههای اجرایی شاهد تحقق اهداف
تعیین شده باشیم.

مشکالت طرح ساخت مسکن محرومین شهرستان رشت بررسی شد

به گزارش روابط عمومی ،نشست بررسی مشکالت طرح ساخت مسکن
محرومین شهرس��تان رشت با حضور فرماندار ،نمایندگان مجلس شورای
اس�لامی شهرستان رشت و مدیرانکل کمیته امداد و بنیاد مسکن استان،
در فرمانداری رشت برگزار شد.
در ابت��دا مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گفت :طرح
س��اخت  2000واحد مس��کن محرومین ب��ا امضاء تفاهمنامه س��ه جانبه
س��ازمان برنامهوبودجه ،بنیاد مسکن و استانداری ،از شهریور ماه سال 99
آغاز شده است.
مهن��دس اکب��رزاده با س��پاس از پیگیریه��ای فرماندار شهرس��تان و
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی و همکاری بانکهای عامل در جذب
تسهیالت ،گزارشی از میزان تسهیالت مسکن محرومین ارائه نمود.

هیچ مرد و زن مؤمنی نیست که دست مح ّبت بر سر یتیمی بگذارد ،مگر این که خداوند به اندازه
هر تار مویی که بر آن دست کشیده است ،ثوابی برایش بنویسد -امام علی(ع)
85
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سپس مهندس فتح اللهی -فرماندار شهرستان رشت با اشاره به اختصاص سهمیه ساخت  216واحد مسکن محرومین به شهرستان رشت ،تأکید
کرد :با توجه به جمعیت باالی افراد تحت پوشش شهرستان رشت ،میزان سهمیه این شهرستان باید متناسب با این جمعیت باشد.
مهندس علی فتح اللهی با تأکید بر اینکه هدف ما این است که محرومیتها را در سراسر شهرستان رفع کنیم ،گفت :اگر نسبت به ارائه خدمات
همدل و همراه باش��یم میتوانیم به اهداف تعیین ش��ده برسیم البته س��رعت کار نباید موجب کاهش دقت شود .وی ضرورت شناسایی اشکاالت
طرح مس��کن محرومان را یادآور ش��د و تصریح کرد :با توجه به شرایط جوی اس��تان گیالن و مازندران و فرصت کم برای اجرای این طرح باید
بهصورت ویژه این موضوعها را پیگیری کنیم.

اجرای سنگفرش معابر روستای شالما
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به گزارش روابط عمومی ،فاز سوم پروژه سنگفرش معابر روستای شالما
شهرستان ماسال با حضور حجتاالسالموالمسلمین سیدهادی موسوی-
امامجمعه شهرس��تان ماس��ال ،مهندس پورحض��رت -فرماندار ،مهندس
محمدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان ماس��ال و گروه��ی از مدیران
شهرستانی افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در این مراس��م فرماندار شهرستان ماسال با قدردانی از فعالیتهای بنیاد
مسکن گفت :با توجه به ظرفیت و پتانسیل فراوان بنیاد مسکن یه ویژه در
اجرای پروژههای عمرانی ،خدمات ارزش��مندی از سوی این نهاد در سطح
روستاهای شهرستان ارائه شده است.
سپس امامجمعه ،با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن در مورد اجرای طرح سنگفرش معابر روستای شالما مطالبی را بیان نمود.
در ادامه مهندس محمدی با ارایه گزارشی در ارتباط با اجرای این طرح گفت :با تأمین اعتبارهای ملی و استانی به مبلغ  36میلیارد ریال بیش
از  1900مترمربع از معابر روستا ،سنگفرش شده است.

آسفالت  1500مترمربع از معابر روستای لیالکوه

به گزارش روابط عمومی ،پروژه آسفالت معابر روستای لیالکوه شهرستان
لنگ��رود با حضور دکتر حیدری -فرمان��دار و مهندس رحیمی -مدیر بنیاد
مس��کن شهرس��تان لنگرود ،بخشدار مرکزی ،دهیار ،ش��ورای اسالمی و
اهالی روستا افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در این مراس��م محمدرضا رحیمی با ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام
ش��ده ،گفت :این پروژه ب��ا اعتباری بیش از  2میلی��ارد ریال از محل قیر
رایگان اجرا و در اختیار روستاییان قرار گرفته است.
در ادامه فرماندار با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن ،خواستار همکاری دهیاریها و دستگاههای ذیربط در اجرای برنامههای عمرانی شد.

اجرای طرح هادی در  3روستای بخش مرکزی

به گزارش روابط عمومی ،مراسم افتتاح اجرای طرح هادی در  3روستای
بخش مرکزی شهرس��تان الهیجان بهصورت تجمیعی در روستای ناصر
کی��اده پایین با حض��ور دکتر محمودی -فرماندار شهرس��تان ،بخش��دار
مرکزی ،مهندس عباسی -سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرستان ،گروهی از
مدیران شهرستانی ،دهیار و شورای اسالمی روستا برگزار شد.
در این مراس��م دکتر محمودی با تجلیل از فعالیتهای بنیاد مسکن در
روس��تاها ،این نهاد را یکی از بهترین ثمرههای انقالب اس�لامی دانست.
وی ادامه داد :بنیاد مسکن با تدابیر و ساماندهی روستاها و ایجاد اشتغال،

کینه توز ،روحش در عذاب است و اندوهش دوچندان -امام علی(ع)
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افتتاح دو هزار و پانصد و پنجاهمین واحد مسکونی روستایی
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ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،افتتاح دوهزار و پانص��د و پنجاهمین واحد
مس��کونی مقاومس��ازی با حض��ور دکتر ش��کوهی راد -مع��اون عمرانی
فرمانداری شهرس��تان بندر انزلی ،مهندس قاس��می -بخش��دار مرکزی،
مهندس بلندپایه -مدیر بنیاد مسکن شهرستان و اهالی روستای سنگاچین
افتتاح شد.
در ابتدا مهندس بلندپایه با ارائه گزارش��ی گفت :از ابتدای ش��روع طرح
ویژه بهس��ازی مسکن روس��تایی تعداد  2550واحد مس��کونی در سطح
روس��تاهای شهرس��تان با نظارت نظام فنی روس��تایی و کارشناسان بنیاد
مسکن و با اعتباری بیش از  285میلیارد ریال ساخته شده است.
در ادامه دکتر ش��کوهی از فعالیتهای بنیاد مسکن در سطح روستاهای
شهرستان قدردانی کرد و نقش بنیاد مسکن را بهعنوان یک نهاد انقالبی بهمنظور محرومیتزدایی در جامعه بسیار مؤثر دانست.
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خدمات گستردهای را فراهم نموده است.
در ادامه مهندس عباس��ی گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مس��کن را ارائه کرد .وی گفت :برای اجرای طرح هادی در روستای ناصر کیاده پایین
بیش از  4میلیارد و  700میلیون ریال هزینه گردیده و  2500مترمربع از معابر روستا آسفالت گردید.
سرپرست بنیاد مسکن شهرستان ادامه داد 4000 :مترمربع از معابر روستای متعلق محله با اعتباری به مبلغ یک میلیارد و  260میلیون ریال و
معابر روستای سطلسر به میزان  7000مترمربع با اعتباری به مبلغ  8میلیارد و  500میلیون ریال آسفالت گردید.

افتتاح پروژه آسفالت معابر روستای کوده

به گزارش روابط عمومی ،پروژه آسفالت روستای کوده از بخش مرکزی
شهرستان صومعه سرا با حضور مهندس سیدمحمدی -فرماندار و مهندس
جوادی -سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرستان صومعه سرا ،حیدری -معاون
سیاسی فرماندار و دهیار افتتاح گردید.
در ابتدا مهندس محمدی با بیان مطالبی در مورد پروژه گفت :اعتبار این
پروژه از محل اعتبارهای ملی تأمین شده است.
در ادامه فرماندار گفت :با آبادانی و توس��عه روستاها ،مراجعه و مهاجرت
روس��تاییان به ش��هرها کاس��ته میش��ود .وی از تالشهای بنیاد مسکن
شهرستان قدردانی نمود.

افتتاح پل عابر پیاده در روستای فوشه

ب��ه گزارش روابط عمومی ،پل ارتباطی و س��ازه عب��ور از کف با بلوک
مفصلی روستای فوشه شهرستان فومن با حضور مهندس علیزاده -معاون
برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار شهرس��تان فومن ،مهندس
امینپور -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرس��تان و گروهی از اهالی روستا
افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ابت��دا مهن�دس امینپور با ارائ�ه گزارش�ی از روند اجرای

پ�روژه گف�ت :این پ�روژه با اعتب�اری معادل  4میلی�ارد و 170
میلیون ریال اجرا شده است.
در ادامه مهندس علیزاده با سپاس از فعالیتهای بنیاد مسکن

ن ّیت مؤمن بهتر از عمل او و ن ّیت کافر بدتر از عمل اوست و هر کس مطابق ن ّیت خود
عمل میکند -پیامبر اکرم(ص)
87
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گفت :به همت و تالشهای مجموعه بنیاد مس�کن پروژههای ش�اخص در روستاها اجرا شده که خشنودی و رضایتمندی
مردم را بهدنبال داشته و این اقدامها قابل تقدیر میباشند .وی با اشاره به فعالیتهای بنیاد مسکن در توسعه روستاها ابراز امیدواری

کرد تا با تعامل و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و خدمت رسان و نیز با همفکری و مشارکت مردم ،مشکالت روستاییان را حل کنیم.

برگزاری قرعهکشی متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن شهر رودسر
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت توجیهی ،گروه بندی و انتخاب س��رگروه متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن شهر رودسر ،در قالب گروههای
ساخت با حضور مهندس بهمن بابایی -معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن استان ،مهندس علیرضا بیگی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان
رودس��ر ،نمایندگان سازمان بازرسی استان ،فرمانداری ،راهوشهرسازی شهرستان و متقاضیان در اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان رودسر
برگزار شد.
ابتدا در این نشس��ت مهندس بابایی با بیان اینكه تعداد  349نفر متقاضى در ش��هر رودس��ر در این طرح ثبتنام نمودهاند كه تعداد  88نفر واجد
شرایط در این طرح قرار گرفتند و تاكنون  48نفر نسبت به واریز وجه نزد بانك مسكن اهتمام داشته كه بر این اساس انتخاب سرگروه و بلوک
متقاضیان مشخص میگردد ،با پاسخ به سئواالت متقاضیان گفت :پروژه طرح اقدام ملی شهر رودسر در زمینی به مساحت تقریبی  5750مترمربع
در  14بلوک  3طبقه 6 ،و  9واحدی (هر طبقه  2واحد) با اسکلت بتنی طراحی گردیده است .در ادامه جهت تعداد  6بلوک در قالب گروههای 6
و  9نفره ابتدا بهصورت توافقی سرگروه مشخص و سپس برای افراد باقیمانده بهصورت قرعهکشی اقدامهای الزم انجام شد.

بازدید از پروژه ساخت پل روستای دران

به گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالموالمسلمین سیدهادی موسوی-
امامجمعه شهرس��تان ماس��ال و مهندس سیدحسین محمدی -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان ماسال از پروژه ساخت پل روستای دران بازدید کردند.
در ابتدا مهندس سیدحس��ین محمدی گفت :پل کالورتی روستای دران
بخش ش��اندرمن که در سیل س��ال  ۹۷بهصورت کامل تخریب شده بود
توسط بنیاد مسکن از ردیف اعتبارهای ملی حوادث در حال اجرا است.
سپس حجتاالسالموالمسلمین موسوی با ابراز رضایت از عملکرد بنیاد
مس��کن گفت :خدمترسانی به مردم بهویژه روستاییان مانند اجرای طرح
بهس��ازی معابر که با به کارگیری افراد مجرب و توانمند انجام میش��ود
باع��ث دلگرمی مردم برای زندگی در روس��تاها میش��ود .وی حفظ بافت
روستاها را حرکتی ارزشمند دانست و افزود :استفاده از مصالح بومی باعث میشود تا بافت هر منطقه و روستا حفظ شود.

معابر روستای سفیدسنگان آسفالت شد

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م افتتاح پروژه آس��فالت معابر روستای
سفید سنگان بخش حویق شهرستان تالش با حضور مهندس شاهکوهی-
فرمان��دار شهرس��تان تالش ،امامجمعه ،بخش��دار حوی��ق ،مهندس فالح
علیپور -مدیر بنیاد مسکن شهرستان تالش ،مسئولین و مدیران ادارههای
شهرس��تان تالش ،دهیار و شورای روستای سفیدسنگان و همچنین اهالی
روستای تالش برگزار شد.
در این مراسم مهندس ش�اهکوهی با قدردانی از فعالیتهای

بنی�اد مس�کن گفت :ب�ا توجه به ظرفی�ت و پتانس�یل فراوان
بنیاد مس�کن یه ویژه در اجرای پروژهه�ای عمرانی ،خدمات
ارزشمندی از س�وی این نهاد در سطح روستاهای شهرستان
ارائه شده است.

هر کس خوش اخالق باشد ،زندگی اش پاکیزه و گوارا میگردد -امام علی(ع)
88

پل ارتباطی روستای میانبر افتتاح شد
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به گزارش روابط عمومی ،پل روس��تای میانبر شهرس��تان صومعه سرا با
حضور مهندس سیدمحمدی -فرماندار ،حجتاالسالموالمسلمین جاللی-
امامجمعه و مهندس جوادی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان صومعه سرا
و مدیران ادارهها و گروهی از اهالی روستا افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا مهندس جوادی با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مسکن در پی
وقوع س��یل سال  98گفت :سیل خسارتهای گستردهای به شهرستان از
جمله این روستا وارد کرد که بیشترین میزان اعتبار بازسازی خسارتهای
س��یل در استان توسط بنیاد مسکن شهرستان دریافت شد و این روستا در
فهرس��ت روس��تاهای برخوردار از این اعتبار قرار گرفت .وی در مورد پروژه افزود :پل بتنی روس��تای میانبر با اعتباری به مبلغ  3میلیارد و 470
میلیون ریال اجرا شده است.
در ادامه مهندس س��یدمحمدی با قدردانی از کار جهادی انجام ش��ده توس��ط بنیاد مسکن در ساخت این پل گفت :اجرای طرحهای عمرانی در
روستا از جمله اقدامهایی است که در زمینه توسعه روستایی در حال انجام است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه مهندس حامد یزدانی -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرستان تالش با قدردانی از حمایتهای مسئولین و همیاری دهیاری و اهالی روستا
در انجام این پروژه به ذکر آماری از عملکرد بنیاد مسکن در یک سال گذشته پرداخت.
مهندس یزدانی گفت :اجرای این پروژه با اعتباری بیش از  4میلیارد ریال از اعتبارهای استانی و با استفاده از قیر رایگان انجام شده است.

بهرهبرداری از پل ارتباطی روستای حسینکوه

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،پروژه پل ارتباطی روس��تای حس��ینکوه از
توابع بخش مرکزی شهرس��تان فومن با حضور مهندس علیزاده -معاون
برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار شهرس��تان فومن ،مهندس
امینپور -سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرس��تان ،بخشدار مرکزی و دهیار و
شورای اسالمی روستا افتتاح شد.
در این مراس��م مهندس محمد امینپور گفت :پل روس��تای حس��ینکوه
ب��ا صرف اعتب��اری به مبلغ یک میلیارد و  500میلی��ون ریال با همکاری
مشترک بنیاد مسکن و ارتش جمهوری اسالمی ایران از محل اعتبارهای
مناطق کمتر توسعه یافته اجرا و به بهرهبرداری رسید.
در ادامه مهندس علیزاده با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن در سطح
روستاها ،گفت :این نهاد خدمات ارزندهای در سطح روستاها ارائه کرده و تداوم این روند بستر ساز توسعه روستایی خواهد بود.

بهرهبرداری از اجرای طرح هادی روستای دهشال

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م افتتاح پروژه راه روس��تایی روس��تای
دهش��ال از توابع بخش مرکزی شهرستان آس��تانه اشرفیه با حضور دکتر
رضایی -فرماندار شهرس��تان ،معاون فرماندار ،بخشدار مرکزی ،سرپرست
بنیاد مس��کن شهرستان آستانه اشرفیه ،دهیار و شورای روستای دهشال و
اهالی روستا برگزار شد.
در ابت��دای مراس��م مهندس فرش��اد آذرپور -سرپرس��ت بنیاد مس��کن
شهرستان آستانه اشرفیه گفت :این پروژه با اعتباری بیش از  11میلیارد و
 60میلیون ریال از اعتبارهای ملی و استانی اجرا شده است.

خداوند خیر دنیا و آخرت را جز به خاطر خوش اخالقی و خوش نیتی به بنده نمیدهد -امام علی(ع)
89

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

س��پس دکتر رضایی گفت :اجرای این طرحها ،نقش مهمی در پیش�رفت و توس�عه روس�تاها دارد و بخش�ی از مشکالت
روس�تاییان را مرتفع مینماید .وی ابراز امیدواری کرد که در س��ایه تالش دولت و همدلی مس��ئولین ،ش��اهد رش��د و توسعه بیش از پیش

شهرستان آستانه اشرفیه باشیم.

طرح هادی روستای رودپشت اجرا شد
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به گزارش روابط عمومی ،اجرای طرح هادی روستای رودپشت شهرستان
بن��در انزل��ی با حضور دکت��ر ش��کوهی راد -معاون فرماندار شهرس��تان،
قاسمی -بخشدار مرکزی ،مهندس بلندپایه -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
بندر انزلی و مدیران شهرستانی مورد افتتاح و بهرهبرداری قرار گرفت.
در ابتدا مهندس بلندپایه با بیان مطالبی در مورد پروژه طرح هادی گفت:
ف��از اول این پ��روژه با اعتباری بیش از یک میلی��ارد و  ۵0۰میلیون ریال
از محل اعتبارهای تملک داراییهای سرمایهای استان اجرا شده است.
سپس دکتر شکوهی راد با اشاره به فعالیتهای بنیاد مسکن

در روس�تاها و ارزش�مند بودن آن گفت :ای�ن نهاد با نظارت
دقیق توس�ط مدیران و کارشناسان فنی ،اعتبارهای تخصیص
یافته را برای رفع مش�کالت زیرس�اختی و اجرای پروژههای عمرانی در روس�تاها هزینه میکند که اثر بخش�ی اجرای این
پروژهها قابل مشاهده است.

دیدار با امامجمعه شهرستان آستانه اشرفیه

به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس آذرپور -سرپرس��ت بنیاد مس��کن
شهرس��تان آس��تانه اش��رفیه با حجتاالسالموالمس��لمین دکتر طیبی-
امامجمعه شهرستان دیدار کرد.
در ای��ن دیدار مهندس فرش��اد آذرپور با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد
مسکن شهرس��تان آستانه اشرفیه گفت :س��همیه این شهرستان در طرح
مس��کن محرومین تعداد  49واحد میباش��د .وی اب��راز امیدواری کرد که
بتوان از ظرفیتهای شهرستانی بهویژه خیرین مسکن ساز در زمینه اجرا،
تسهیل و تسریع طرح مسکن محرومین استفاده نمود.
سپس حجتاالسالموالمسلمین دکتر طیبی از تالشهای کسانی که در
طرح مسکن محرومین مشارکت دارند قدردانی نمود و بر مشارکت هرچه بیشتر خیرین مسکن ساز در این امر خداپسندانه تأکید کرد.

حضور فرماندار در بنیاد مسکن شهرستان بندر انزلی

به گزارش روابط عمومی ،اس��ماعیل میرغضنفری -فرماندار شهرستان
بن��در انزل��ی با حضور در بنیاد مس��کن این شهرس��تان ب��ا مهندس رضا
بلندپایه -مدیر بنیاد مسکن شهرستان دیدار و گفتگو نمود.
مهندس بلندپایه به ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده پرداخت.
س��پس میرغضنفری با اش��اره به حمایت دولت از طرح ویژه نوس��ازی
و مقاومس��ازی مس��کنهای روس��تایی گفت :فعالیته��ای عمرانی بنیاد
مس��کن در حوزه عمران روس��تایی و مقاومسازی مس��کن روستایی جزء
فعالیته��ای قابل تقدیر این نهاد اس��ت و این فعالیتها را باعث دلگرمی
مردم شهرستان عنوان نمود.

چه نیکوست نیکی ها بعد از بدی ها و چه زشت است بدی ها پس از نیکی ها -امام باقر(ع)
90

به گزارش روابط عمومی ،با توجه به بند  5تفاهمنامه س��تاد اقامه نماز ،مس��ابقه کتابخوانی ویژه همس��ران (کتاب خاطرات سفیر) با شرکت 74
نفر برگزار شد که پس از بررسی به  14نفر از شرکت کنندگان برتر هدیه و لوح تقدیر اهدا گردید.

مسابقه اذان

معابر روستای مقدم محله آسفالت شد
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به گزارش روابط عمومی ،با توجه به بند  2تفاهمنامه ستاد اقامه نماز ،مسابقه اذان در
دو رده فرزندان همکاران و کارکنان بنیاد مس��کن استان برگزار شد که در رده کارکنان
به ترتیب :رضا بلندپایه ،پیمان رحمانیان و محمدرضا مددی رتبه اول تا س��وم را کسب
نمودند و در رده فرزندان از یاسین صادق و سیدعلیرضا حسنی تقدیر گردید.
گفتنی است مسابقه نقاشی ویژه فرزندان همکاران بنیاد مسکن استان با موضوع نماز
مهدویت با ش��رکت  28نفر از فرزندان بهصورت مجازی برگزار ش��د که به نفرات برتر
هدیه و لوح تقدیر اهدا گردید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مسابقه کتابخوانی ویژه همسران

ب��ه گزارش روابط عمومی ،پروژه آس��فالت معابر روس��تای مقدم محله
بخ��ش پره س��ر شهرس��تان رضوانش��هر ،با حض��ور صف��ری -فرماندار
شهرس��تان ،بخش��دار ،مهندس آفتابی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
رضوانش��هر ،مسئولین شهرستانی ،دهیار و شورای اسالمی روستای مقدم
محله افتتاح گردید.
در ابتدای مراسم مهندس آفتابی با ارائه گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن
شهرس��تان گفت :آسفالت معابر روس��تای مقدم محله با اعتباری بیش از
 4میلی��ارد و  500میلی��ون ریال ازمحل اعتبارهای ملی و اس��تانی انجام
پذیرفت.
سپس صفری با اشاره به فعالیتهای خوب بنیاد مسکن در توسعه روستاها ابراز امیدواری کرد تا با تعامل و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی
و خدمات رسان و نیز با همفکری و مشارکت بتوانیم مشکالت روستاییان را حل کنیم.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان لرستان
تقدیر از مهندس تابش رئیس بنیاد مسکن کشور

به گزارش روابط عمومی ،در نشس��ت ش��ورای برنامهریزی استان که با
حضور دکتر نوبخت -معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامهوبودجه،
حجتاالسالموالمس��لمین ش��اهرخی -نماین��ده ولیفقی��ه در اس��تان و
امامجمعه ش��هر خرمآباد ،دکتر خادمی -استاندار و دکتر ابراهیمی -رئیس
مجمع نمایندگان اس��تان برگزار ش��د ،با اهدا لوح س��پاس از تالشهای
ارزش��مند مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کش��ور در زمینه بازسازی
مناطق س��یلزده اس��تان و اقدام ارزش��مند بنیاد مس��کن در اجرای طرح
مسکن محرومین قدردانی بهعمل آمد.

هر کس به آنچه خداوند به او داده است راضی باشد ،راحت ترین زندگی را دارد -امام علی(ع)
91

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح تعداد  ۶۰واحد مسکن محرومین در شهرستان چگنی
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تعداد  ۶۰واحد مسکن محرومین روستایی با اعتباری بیش از  ۳۹میلیارد
ریال در شهرستان چگنی افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت چهل و دومین س��الگرد پیروزی
ش��کوهمند انقالب اس�لامی تعداد  ۶۰واحد مس��کن محرومین روستایی
با حضور ترابینژاد -فرماندار شهرس��تان چگن��ی ،مهندس جوکار -مدیر
بنیاد مس��کن شهرستان و بخشدار با اعتباری بیش از  ۳۹میلیارد ریال در
شهرستان چگنی افتتاح شد.
در این مراس��م مهندس جوکار تأمین مس��کن محروم��ان و نیازمندان
جامعه را از وظایف اساسی این نهاد و از آرمانهای نظام مقدس جمهوری
اس�لامی عنوان نموده و گفت :بنیاد مسکن در طول دهههای گذشته در
این عرصه گامهای مؤثری برای تأمین س��ر پناه نیازمندان و محرومان جامعه برداش��ته است .وی ابراز امیدواری کرد که با حمایت مسئوالن این
روند مثبت بیش از پیش استمرار داشته باشد.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان چگنی خاطر نشان کرد :واگذاری این واحدها به واجدین شرایط با اولویت در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد
امام خمینی(ره) ،بهزیستی و روستاییان دارای واحد مسکونی کم دوام و فاقد درآمد انتخاب شدهاند.
مهندس جوکار با بیان اینکه اعتبار این پروژه بیش از  ۳9میلیارد ریال بوده است ،افزود :میانگین مقاومسازی مسکن روستایی در استان باالتر
از میانگین کشوری است.
سپس ترابینژاد ضمن بیان وظایف بنیاد مسکن از فعالیتهای بنیاد مسکن در استان و شهرستان چگنی قدردانی کرد.

افتتاح تعداد  ۱۱۵واحد مسکن محرومین در شهرستان دورود

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حض��ور امامجمعه ،فرماندار و
مدیر بنیاد مس��کن شهرستان دورود تعداد  ۱۱۵واحد مسکن محرومین در
این شهرستان با اعتباری بیش از  92میلیارد ریال افتتاح شد.
در این مراس��م مهرانفر -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان دورود گفت :به
متقاضیان طرح مس��کن محرومین مبلغ  ۴0۰میلیون ریال تس��هیالت و
 ۲۵0میلیون ریال کمک بالعوض پرداخت شده است.
مهرانفر افزود :براس��اس توافقنامه سازمان برنامهوبودجه ،بنیاد مسکن و
اس��تانداری اجرای طرح مسکن محرومین در روستاهای استان در دستور
کار قرار گرفت و به مناسبت ایام مبارک دهه فجر تعداد  ۱۱5واحد مسکن
محرومین با اعتباری بیش از  ۹۲میلیارد ریال برای نیازمندان ومحرومین روستایی در شهرستان دورود افتتاح شده است.

افتتاح تعداد  ۱۲۰واحد مسکن روستایی شهرستان ازنا
به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می که با حضور کش��کولی -معاون
توسعه مدیریت و منابع استانداری ،فرماندار ،نماینده ولیفقیه و مدیر بنیاد
مس��کن شهرستان ازنا برگزار شد یک واحد مسکن روستایی به نمایندگی
از پ��روژه  ۱۲۰واحدی طرح ویژه مس��کن روس��تایی در روس��تای کلکله
شهرستان ازنا افتتاح شد.
در این مراس��م رضایی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان ازنا طرح مسکن
محرومین را از طرحهای مؤثر در زمینه تأمین مسکن نیازمندان و قشرهای
آس��یب پذیر جامعه دانس��ت و گفت :خانوارهای روستایی بیبضاعتی که

خداوند جویندگان دانش را دوست دارد -پیامبر اکرم(ص)
92

افتتاح پروژههای بهسازی معابر روستایی شهرستان دلفان

افتتاح پروژههای بهسازی و آسفالت معابر روستایی شهرستان الیگودرز
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به گزارش روابط عمومی ،پروژه اجرای بهس��ازی و پیاده روسازی معابر
روستاهای شهرستان دلفان افتتاح شد.
در این مراس��م که با حض��ور فرماندار ،امامجمعه و مدیر بنیاد مس��کن
شهرستان دلفان برگزار شد ،پروژه اجرای طرح هادی روستاهای علیآباد
چراغ و مرادآباد برخوردار به نمایندگی از  ۲۶روس��تای شهرس��تان دلفان
افتتاح شد.
الفتی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان دلفان گفت :در زمینه اجرای این
ط��رح  ۳۵000مترمربع اس��اس و زیراس��اس و  ۷000مترمکعب عملیات
خاکبرداری اجرا شده است.
الفتی افزود :پروژههای بهسازی معابر روستایی با اعتباری بیش از  ۴۲میلیارد ریال اجرا شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

تاکنون موفق به بازسازی واحدهای فرسوده خود نشده بودند با اجرای طرح مسکن محرومین صاحب سرپناهی امن شدهاند.
رضایی افزود :تعداد  120واحد مسکن محرومین روستایی با اعتباری بیش از  48میلیارد ریال در شهرستان ازنا افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می که با حضور کش��کولی -معاون
توس��عه مدیریت و مناب��ع اس��تانداری ،امامجمعه ،فرمان��دار ومدیر بنیاد
مسکن شهرستان الیگودرز برگزار شد پروژههای بهسازی و آسفالت معابر
روستایی شهرستان الیگودرز افتتاح شد.
در این مراس��م مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان الیگودرز گفت :پروژههای
عمران روس��تایی در روس��تای خمه علیا به نمایندگی از  ۳۸پروژه اجرای
طرح هادی با اعتباری بیش از ۱۰۵میلیارد ریال افتتاح شد.

افتتاح پروژههای عمران روستایی در شهرستان چگنی
به گزارش روابط عمومی ،پروژه اجرای کانال س��نگی و بهس��ازی معابر
روستایی شهرستان چگنی افتتاح شد.
در این مراس��م که با حض��ور فرماندار ،امامجمعه و مدیر بنیاد مس��کن
شهرستان چگنی برگزار شد ،پروژه اجرای کانال سنگی در بخش شاهیوند
شهرستان چگنی با اعتباری بیش از  ۱۱میلیارد ریال افتتاح شد.
جوکار -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان چگنی گفت :پروژه اجرای کانال
س��نگی روس��تاهای بخش شاهیوند در روس��تای ژریژبان به نمایندگی از
روستاهای کله بان ،چم داوود ،چم خوشه ،کله هو ،خانه سرخ و چم پلک
و با اعتباری بیش از  11میلیارد ریال افتتاح شد.

ریشه عقل ،قدرت است و میوه آن شادی -امام علی(ع)
93

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری از تعداد  ۲۶پروژه اجرای طرح هادی روستایی در شهرستان دورود
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ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،تعداد  26پ��روژه اجرای ط��رح هادی در
شهرستان دورود افتتاح شد.
در این مراس��م که با حض��ور امامجمعه ،فرماندار و مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان دورود در روستای حشمتآباد این شهرستان برگزار شد ،تعداد
 ۲۶پروژه اجرای طرح هادی روس��تایی با اعتب��اری بیش از  ۵1میلیارد و
 ۵0۰میلیون ریال در شهرستان دورود افتتاح شد.
مهرانف��ر -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان دورود گفت :ای��ن طرحها با
اعتباری به مبلغ  ۴میلیارد ریال اجرا شدهاند.
مهرانفر افزود ۳۰ :هزار مترمربع زیرسازی در  ۳روستا با اعتباری به مبلغ
 ۵میلیارد ریال و  ۴کیلومتر جدولگذاری در  ۱۱روستا با اعتباری بیش از
 ۶میلیارد و  500میلیون ریال اجرا شده است.

مقاومسازی  76درصد واحدهای مسکن روستایی در استان

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
در نشس��ت مش��ترک با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با اشاره
به مقاومس��ازی  76درصد واحدهای مسکن روستایی استان گفت :تاپایان
س��ال جاری نرم مقاومس��ازی مس��کن روستایی در اس��تان به  85درصد
خواهد رسید.
مهندس مس��عود رضایی افزود :تعداد  32000واحد مسکن روستایی در
اس��تان نیازمند مقاومسازی هستند که براساس برنامه زمان بندی ساالنه
حدود  8000واحد در س��ال مقاومس��ازی خواهند ش��د و مابقی واحدهای
غیرمقاوم در برنامه زمان بندی پیش رو بهس��ازی و مقاومس��ازی خواهند
ش��د .وی با اش��اره به بیش از  153000واحد مس��کن روستایی در استان
گفت :تعداد  121000واحد در سطح استان از تسهیالت بازسازی و بهسازی مسکن روستایی بهره مند شدهاند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان مازندران
بهرهبرداری از پروژه عمرانی بنیاد مسکن شهرستان چالوس

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت ایاما ...دهه مبارک
فج��ر پروژه عمران��ی اجرای طرح هادی روس��تای طوئیدره شهرس��تان
کالردشت به بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م نمین��ی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تانهای چالوس،
کالردشت و مرزنآباد در این مورد گفت :پروژه اجرای طرح هادی روستای
طوئیدره که با مش��ارکت دهیاری و اهالی روس��تا اجرا شد با حضور دکتر
محس��نی -نماینده مردم در مجلس شورای اس�لامی ،پوالدی -فرماندار
شهرستان کالردش��ت و تعدادی از مسئولین شهرستانی و محلی افتتاح و
به بهرهبرداری رسید.
نمینی افزود :این پروژه با اعتباری به مبلغ  5میلیارد و  800میلیون ریال از منابع بنیاد مسکن و مشارکت دهیاری و اهالی روستا اجرا شده است.

هر گاه ن ّیت ها فاسد باشد ،برکت از میان میرود -امام علی(ع)
94

بهرهبرداری متمرکز پروژههای عمرانی شهرستان نکا

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری فاز یک پروژه اجرای طرح هادی روستای اله رودبار
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به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداشت دهه مبارک فجر در
مراس��می با حضور فرماندار ،بخشدار ،رؤس��ای ادارهها و مسئولین محلی
پروژهه��ای عمران��ی اجرای طرح ه��ادی و تثبیت رانش در روس��تاهای
والم��ده ،مالخیل ،اوک��رکا و پوروابخش مرکزی شهرس��تان نکا افتتاح و
به بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م عبدی کمیش��انی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان نکا
گفت :این پروژهها با مجموع کل اعتبار حدود  ۴۰میلیارد ریال در مناطق
کوهستانی اجرا و به بهرهبرداری رسیدند.

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور ولیزاده -معاون استاندار
و فرماندار ویژ شهرستان بابل ،ابراهیمی -معاون عمرانی فرمانداری بابل،
حاج اس��ماعیلی -بخش��دار مرکزی ،ابراهیمی -رئی��س اداره راهداری و
حملونقل جادهای ،ش��یرجی -رئیس شورای اسالمی بخش مرکزی بابل
و سایر مسئولین شهرستانی و محلی پروژه اجرای طرح هادی در روستای
ا ...رودبار شهرستان بابل افتتاح شد.
حس��ن روحی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان بابل گفت :این پروژه با
اعتب��ار کل  3میلیارد و  620میلی��ون ریال از محل قیر رایگان و  684تن
آس��فالت با مش��ارکت اهالی روستا در بخش ابنیه و زیرس��ازی اجرا و به
بهرهبرداری رسید.
در این مراسم از سوی فرماندار شهرستان بابل از تالشهای مدیرکل بنیاد مسکن استان و مدیر و کارکنان بنیاد مسکن شهرستان بابل برای
عمران و آبادانی روستاها قدردانی به عمل آمد.

بهرهبرداری از پروژه اجرای طرح هادی و اهدای سند مالکیت

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت ای��اما ...دهه مبارک
فجر پروژه عمرانی اجرای طرح هادی روس��تای اویل شهر کجور با حضور
مهندس یزدانی -فرماندار شهرستان نوشهر ،مهدی خزایی -معاون فرماندار،
علی خزاییفر -بخشدار کجور ،رؤسای ادارهها ،شورای بخش کجور ،شورای
اسالمی و دهیاری در این روستا افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م مهدی بیژنی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان نوشهر با
قدردانی از پیگیریهای دکتر محس��نی -نماینده مجلس شورای اسالمی
در جه��ت تأمین منابع مالی و تخصی��ص اعتبارها برای اجرای پروژههای
عمرانی گفت :پروژه طرح هادی روس��تای اویل شامل اجرای پل ،دیواره
حفاظتی و آس��فالت و در زمینه بهس��ازی معابر با اعتباری بیش از  3میلیارد و  500میلیون ریال از منابع اعتبارهای ملی و با مش��ارکت دهیاری و
ش��ورای اس�لامی اجرا و به بهرهبرداری رس��ید .وی همچنین یکی دیگر از برنامههای اجرایی در این مراسم را تحویل سند مالکیت روستایی به
اهالی روس��تای یاد ش��ده عنوان کرد و افزود :در زمینه قانون الحاق موادی به قانون س��اماندهی با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
نوشهر اسناد مالکیت روستایی صادر و در ایام دهه مبارک فجر توسط مهندس یزدانی -فرماندار تحویل اهالی روستا شد.
در این مراسم مهندس یزدانی از عملکرد بنیاد مسکن برای عمران و آبادانی و بهسازی زیرساختهای روستاها و نیز همکاری دهیاران و شوراها
در جهت عمران و آبادانی روستاها و همگام بودن با بنیاد مسکن و سایر دستگاههای ذیربط قدردانی کرد و خواستار ادامه این همیاریها شد.

از یکدیگر گذشت کنید تا کینههای میان شما از بین برود -پیامبر اکرم(ص)
95

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در پایان نشس��تی با حضور فرماندار و مس��ئولین یاد ش��ده در دفتر دهیاری روستای اویل برگزار و مشکالت و سایر موضوعهای مطرح شده در
روستا را مورد بررسی قرار دادند.

آیین کلنگزنی پروژه  32واحدی نواب طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان بابل
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به گزارش روابط عمومی ،مراسم کلنگزنی پروژه  32واحدی طرح اقدام
ملی مسکن نواب با حضور مهندس رازجویان -معاون عمرانی استانداری
مازندران ،حجتاالسالموالمس��لمین روحانی -امامجمعه شهرستان بابل،
ولیزاده -معاون استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان ،نظری -مدیرکل
راهوشهرسازی استان ،ربیعی -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان و
سایر مسئولین استانی و شهرستانی به زمین زده شد.
در این مراسم حس��ن روحی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بابل با بیان
توضیحهای��ی گفت :پروژه  32واحدی نواب در زمینی به مس��احت 1600
مترمربع و در دو بلوک برای متقاضیانی که در س��امانه اقدام ملی مسکن
ثبتنام و در مرحله قرعهکشی نیز مشخص شدند ساخته خواهد شد.

بازدید از روند بازسازی مناطق زلزلهزده شهرستان مسجد سلیمان

به گزارش روابط عمومی ،حجتاالس�لام سلیمانی -مسئول دفتر حوزه
نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان ،س��لیمانی -معاون پشتیبانی
بنیاد مسکن اس��تان و مهندس عمادی -رئیس ستاد معین بازسازی بنیاد
مسکن استان از روند بازسازی و ساخت مجتمعهای مسکونی توسط این
ستاد بازدید نمودند.
در این بازدید حجتاالسالم سلیمانی با قدردانی از تالشهای مجموعه
بنیاد مسکن برای بازسازی واحدهای مسکونی گفت :بنیاد مسکن در کنار
س��ایر نیروهای امدادی و خدماترسان جزء اولین گروههایی است که در
مناطق خسارتدیده از حوادث قهری از جمله زلزله حضور داشته و با اعزام اکیپ تجهیزات ماشینآالت سنگین و نیمهسنگین و همچنین مدیران
و کارشناسان فنی به مردم خدمت میکنند.
در ادامه مس��ئولین در نشس��تی مش��ترک با حجتاالسالم موسوی -مس��ئول دفتر حوزه نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان خوزستان و
همچنین حجتاالسالموالمسلمین سیداحمدی -امامجمعه شهرستان مسجد سلیمان روند وضعیت ساخت واحدها و ساخت مجتمعهای مسکونی
در این شهرستان توسط ستاد معین بازسازی بنیاد مسکن استان را مورد ارزیابی قرار دادند.
در پایان ،بازدید و سرکش��ی از خانوادههای محرومین ،نشس��ت با رانندگان ماش��ینآالت و تجهیزات سنگین و کارشناسان فنی مستقر در ستاد
معین بازسازی بنیاد مسکن استان از دیگر برنامههای مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه بود.

بهرهبرداری از پروژههای عمرانی بنیاد مسکن شهرستان تنکابن

به گزارش روابط عمومی ،پروژههای عمرانی بنیاد مس��کن شهرس��تان
تنکابن با محوریت بهرهبرداری از آس��فالت روستای مازوبن علیا در بخش
نش��تا با حض��ور معاون امور هماهنگ��ی عمرانی اس��تاندار ،معاون عمران
روس��تایی بنیاد مسکن استان ،معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرستان
تنکابن ،بخشدار نشتا و سایر مسئولین شهرستانی و محلی به بهرهبرداری
رسید.
در این مراسم مهدی رازجویان -معاون امور هماهنگی عمرانی استاندار

غذای سخاوتمند ،داروست و غذای بخیل ،درد -رسول اکرم(ص)
96

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در س��خنانی رمز تکمیل پروژهها را در گروی تعامل و همراهی همه مدیران دانس��ت و با بیان اینکه اعتبارهای عمرانی با توجه به فش��ارهای
اقتصادی حاکم بر کش��ور بهصورت قطره چکانی تخصیص داده میش��ود ،گفت :این روند تخصیص اعتبار س��بب شده تا ساخت پروژهها به درازا
بکشد و باید تالش شود تا پروژهها هر چه سریعتر به پایان رسیده و مورد استفاده مردم قرار گیرند.
همچنین فرهاد سیاه مشته -بخشدار نشتا با قدردانی از تالشهای مسئولین از افتتاح ده پروژه با اعتباری به مبلغ  173میلیارد و  550میلیون
ریال در دهه مبارک فجر در بخش نش��تا خبر داد و از مس��ئولین اس��تانی خواست تا در تخصیص قیر رایگان برای آسفالت روستای زوار به طول
 1000متر که زیرسازی و جابجایی تیرهای برق آن انجام شده است ،مساعدت الزم را داشته باشند.
در ادامه این مراسم فیضا ...اشکوریان -مدیر بنیاد مسکن شهرستان تنکابن با قدردانی از تالشهای مسئوالن بهویژه دکتر حسینی -نماینده
مردم در مجلس شورای اسالمی گزارشی را در مورد پروژههای قابل افتتاح بیان نمود.

نشست پیگیری تأمین مسکن برای محرومین
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت تأمین مس��کن ب��رای محرومین در
س��طح استان با حضور معاون امور عمرانی استانداری ،مدیرکل دفتر فنی،
بانکهای عامل ،مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مدیرکل راهوشهرسازی
اس��تان ،مدیرکل کمیته امداد ،مدیرکل س��ازمان بهزیس��تی استان و ...با
ه��دف بررس��ی وضعیت مس��کن محرومین و تأمین و کمک به س��اخت
مسکن برای این قشر برگزار شد.
گفتنی است برای رس��یدگی به وضعیت مسکن قشر محروم تفاهمنامه
هم��کاری مش��ترک فیمابین س��ازمان برنام��ه و بودجه ،بنیاد مس��کن
و اس��تانداری برای س��اخت تعداد  ۲000واحد مس��کن در اس��تان برای
خانوارهای نیازمند و فاقد سرپناه مناسب امضاء شد.
در این نشس��ت مهندس رازجویان -معاون امور هماهنگی عمرانی اس��تاندار با تأکید بر اینکه بانکهای عامل در انعقاد قراردادها تسریع نمایند
گفت :مدیران نهادهای حمایتی هماهنگی الزم برای شروع عملیات ساخت واحد مسکونی مددجویان را بهعمل آورند.
همچنین مقرر شد بسیج سازندگی نسبت به اجرا و ساخت واحدها اقدام و روند آن را سرعت بخشند.

بهرهبرداری پروژه اجرای طرح هادی روستای سوختهسرا

به گ��زارش روابط عمومی ،همزمان با گرامیداش��ت ایاما ...دهه مبارک
فجر ،پروژه اجرای طرح هادی روس��تای سوختهسرا از توابع بخش زیرآب
شهرستان سوادکوه با حضور مهندس طالبی -فرماندار شهرستان زیرآب،
مهندس قاس��مپور -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،مهندس
ول��یزاده -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان زیرآب ،حس��یننژاد -فرمانده
س��پاه ،سبکروح -معاونت لش��کر  25کربال استان ،سنشناس -بخشدار
و گروهی از مس��ئولین ادارهها ،دس��تگاههای اجرایی و نهادهای دولتی با
همراهی مردم و اهالی روستای سوختهسرا ،افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ابت��دای این مراس��م امین ولیزاده -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
س��وادکوه توضیحهای��ی را در م��ورد پروژههای بنیاد مس��کن در س��طح
روس��تاهای تابعه ،ارائه داد و در ارتباط با اجرای پروژه زیرس��ازی و آس��فالت معابر و جمعآوری و هدایت آبهای سطحی در روستای سوختهسرا
گفت :پروژه اجرای طرح هادی روس��تای سوختهس��را با اعتبار  3میلیارد و  500میلیون ریال با مشارکت دهیاری و اهالی روستا در زمینه تسهیل
در عبور و مرور روستاییان منطقه اجرا گردیده است.
امین ولیزاده افزود :روستای سوختهسرا یکی از روستاهای محروم بوده که از سوی بنیاد مسکن فعالیتهای خوبی از جمله اجرای طرح هادی
و همچنین پرداخت تسهیالت بهسازی مسکن و ...انجام شده است.

اخالقت را خوب کن تا خداوند حسابت را آسان گرداند -امام علی(ع)
97

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه مهندس طالبی در سخنانی خواستار توجه ویژه دستگاهها و ادارههای ذیربط و متولی برای خدماترسانی به این مناطق شد و از بنیاد
مس��کن شهرس��تان و دستگاههای اجرایی که در بهبود روند توسعه عمرانی و آبادانی روستاها و مناطق محروم در این شهرستان نقش و عملکرد
خوبی داشتند قدردانی کرد.

بهرهبرداری از پروژههای عمرانی بنیاد مسکن شهرستان سوادکوه
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به گزارش روابط عمومی ،پروژه اجرای طرح هادی روس��تای لوالک از
توابع بخش زیرآب شهرستان سوادکوه با حضور مهندس طالبی -فرماندار
شهرستان ،مهندس قاسمپور -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان،
مهندس ولیزاده -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان س��وادکوه ،حسیننژاد-
فرمانده س��پاه ،س��بکروح -معاونت لشکر  25کربال اس��تان ،بخشدار و
گروهی از مس��ئولین ادارهها ،دس��تگاههای اجرای��ی و نهادهای دولتی با
همراهی مردم و اهالی روستای لوالک ،افتتاح وبه بهرهبرداری رسید.
در ابتدای این مراس��م مهندس امین ول��یزاده توضیحهایی را در مورد
پروژههای بنیاد مس��کن در سطح روستاهای تابعه ،ارائه داد و در ارتباط با
اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر و جمعآوری و هدایت آبهای سطحی در روستای لوالک گفت :پروژه اجرای طرح هادی روستای لوالک
با اعتباری به مبلغ  2میلیارد و  500میلیون ریال با مشارکت دهیاری و اهالی روستا در راستای تسهیل در عبور و مرور روستاییان اجرا شده است.
در ادامه این مراس��م نیز مهندس طالبی از تالشهای انجام ش��ده توسط بنیاد مسکن شهرستان سوادکوه و سایر دستگاههای اجرایی در بهبود
روند توسعه عمرانی و آبادانی روستاها و مناطق محروم در این شهرستان قدردانی نمود.

مراسم کلنگزنی  6واحد مسکن در شهرستان محمودآباد

به گزارش روابط عمومی ،مراسم کلنگزنی تعداد  6واحد مسکونی با حضور امامجمعه،
نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی ،فرماندار ،فرماندهی ناحیه مقاومت بس��یج ،بخشداران
بخش مرکزی و س��رخرود ،اعضای شورای بخش شهرستان و سایر مسئولین شهرستانی
در روستاهای احمدآباد کلیج و آزادمون به زمین زده شد.
در این مراس��م محمدعلی مشایخی -مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان محمودآباد با بیان
توضیحهای��ی در مورد پروژه گفت :برای س��اخت ای��ن واحدها مبل��غ  500میلیون ریال
تسهیالت کمبهره و مبلغ  300میلیون ریال بالعوض پرداخت میگردد.

بهرهبرداری از پروژههای عمرانی بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،مراسم بهرهبرداری از پروژههای اجرای طرح
هادی روس��تاهای درویشآباد و میرده س��فلی که با مشارکت دهیاری و
اهالی روس��تا اجرا شده است با حضور حجتاالسالموالمسلمین تقیزاده-
امامجمعه شهر سرخرود ،مهندس فرزانه -نماینده مردم در مجلس شورای
اس�لامی ،مهندس طالبی -فرماندار شهرس��تان محمودآباد ،حقشناس-
مع��اون عمرانی فرمان��داری محمودآباد ،رنجکش -بخش��دار س��رخرود،
رئیس و اعضای ش��ورای بخش و دیگر مس��ئولین شهرستانی افتتاح و به
بهرهبرداری رسید.
در این مراسم محمدعلی مشایخی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان محمودآباد با بیان مطالبی گفت :پروژه اجرای طرح هادی روستای درویشآباد

حسود ،زود خشمگین میشود و دیر کینه از دلش میرود -امام علی(ع)
98

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان مركزی
افتتاح و بهرهبرداری از چهار هزار و چهارصد و سی مین واحد بازسازی شده از سیل فرودین ماه 98
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به گزارش روابط عمومی ،مراس��م افتت��اح و بهرهبرداری از چهار هزار و
چهارصد و س��ی مین واحد بازسازی شده از بارندگیهای فروردین ماه ۹۸
با حضور مهندس آقازاده -اس��تاندار ،حجتاالسالم سبزی -نماینده مردم
شهرستانهای ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی ،دکتر میرزایی-
معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرس��تان س��اوه ،مهن��دس محمدرضا
رضافرح -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از مدیران اس��تانی و
شهرستانی برگزار شد.
در ابتدا مهندس رضافرح گفت :تعداد واحدهای نیازمند بازس��ازی ناشی
از سیالب سال  1398بیش از  ۴۸۰۰واحد بود که  ۳۵۰واحد از این تعداد
مربوط به شهرس��تان ساوه بوده اس��ت .وی افزود :برای این پروژه ۲۷0۰
میلیارد ریال تسهیالت ۱۰۷0 ،میلیارد ریال تسهیالت بالعوض و  ۳۸000تن سیمان رایگان اهدایی دفتر مقام معظم رهبری اختصاص یافته که
اکنون چهار هزار و چهارصد و سی مین واحد بازسازی شده در روستای مقصودآباد شهرستان ساوه مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

با اعتباری به مبلغ  1میلیارد و  500میلیون ریال از محل اعتبارهای ملی و پروژه روستای میرده سفلی با اعتباری بیش از  2میلیارد ریال از محل
اعتبارهای استانی و مشارکت دهیاری و اهالی روستا اجرا و به بهرهبرداری رسید.

بازدید استاندار از پروژه انبوهسازی  70واحدی روستای یاتان

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس آقازاده -اس��تاندار ،حجتاالس�لام
س��بزی -نماینده مردم شهرستانهای س��اوه و زرندیه در مجلس شورای
اس�لامی ،دکتر میرزایی -معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ساوه،
مهن��دس محمدرضا رضافرح -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی
از مدیران اس��تانی و شهرس��تانی از رونداجرایی طرح انبوهس��ازی مسکن
روستای یاتان شهرستان ساوه بازدید کردند.
در ابتدا مهندس رضافرح توضیحهایی را در مورد نوع سازه و پیچ و مهره
استفاده شده در این پروژه ارائه داد.
س��پس آقازاده با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن استان در تأمین
مسکن محرومان و واحدهای مسکونی آسیبدیده از سیل گفت :مشکلی
در واگذاری زمین برای اجرای این طرح به هر میزان متقاضی در بخش نوبران و شهرهای غرقآباد و نوبران وجود ندارد.

کسب رتبه برتر پایگاه بسیج شهید نقدی

به گزارش روابط عمومی ،مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه روح ا...
استان مرکزی و فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید رجایی ادارههای کل،
طی لوحی مش��ترک ،با حضور در اداره بنیاد مس��کن استان از تالشهای
پایگاه بس��یج شهید نقدی اداره بنیاد مسکن استان مرکزی بهدلیل کسب
رتبه برتر قدردانی نمود.

ما از همه خبرهای شما آگاهیم و چیزی از خبرهای شما از ما پنهان نیست -امام مهدی (عج)
99

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مشترک مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیرکل اداره ثبت اسناد و امالک استان
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترک و هم اندیش��ی مهندس
ن با مهندس شایانمهر -مدیرکل
رضافرح -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تا 
اداره ثبت اسناد و امالک استان مرکزی و معاونین آنها برگزار شد.
در ابتدا مهندس رضافرح با سپاس از همکاری اداره ثبت اسناد و امالک
استان که منجر به تحقق سهمیه صدور اسناد مالکیت شهری و روستایی
بنیاد مسکن استان شده است گفت :تاکنون تعداد  64484سند روستایی و
 8590سند شهری صادر شده است و امید است با همین تعامل و همکاری
و تالش بیش از پیش در امر خدمترسانی به مردم بهویژه قشر روستایی،
موجبات رضایت مردم فراهم گردد.
در ادامه مهندس شایان مهر با قدردانی از مدیرکل و مجموعه کارکنان
بنیاد مسکن استان از تعامل و کمک همهجانبه بنیاد مسکن در زمینه خدمت به مردم ،این همکاری را عامل مهم در تحقق اهداف مدنظر دانست.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان هرمزگان
بازدید نماینده مجلس شورای اسالمی از روستاهای جزیره قشم

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،دکتر منص��ور آرام��ی -نماین��ده مردم
شهرس��تانهای بندرعباس ،قشم ،حاجیآباد ،خمیر و ابوموسی در مجلس
ش��ورای اس�لامی و مهندس نوریزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن استان از
روس��تاهای طوال ،گیاهدان ،توریان ،خالدین ،تمس��نتی و دوستکو بازدید
و از نزدی��ک با اعضای ش��وراها ،دهباران و معتمدین این روس��تاها دیدار
نمودند و مس��ایل و مش��کالت مربوط به حوزه عمران روس��تایی را مورد
بررسی قرار دادند.
در این دیدارها مهندس نوریزاده گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مسکن
در سطح روستاهای قشم ارائه داد.
در ادامه دکتر آرامی با س��پاس از فعالیتهای شایس��ته بنیاد مسکن در
شهرستان قشم توجه هر چه بیشتر به روستاییان را خواستار شد.

بازدید از روستاهای حوزه کشار

به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس نوریزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان ،فرماندار خمیر ،فرمانده سپاه بندر خمیر ،بخشدار مرکزی و تعدادی
از مسئوالن اس��تانی از روستاهای حوزه کشار شامل انگوران ،نهلو ،کشار
باال ،چاه گود و مارو دریخا بازدید و مس��ائل و مش��کالت این روستاها را
بررسی نمودند.
همچنین اصالح هندس��ی و نصب تابلو ایمن جاده کش��ار تا پل فلزی و
ایجاد دیوار حفاظتی مس��یر مارو دریخا و مشکالت منطقه را مورد بررسی
قرار دادند.

نماز ،قلعه و دژ محکمی است که نمازگزار را از حمالت شیطان نگاه میدارد -امام علی(ع)
100

به گزارش روابط عمومی ،مهندس نوریزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان به همراه تعدادی از کارشناس��ان بنیاد مس��کن و مهندس احمد
جباری -نماینده مردم حوزه غرب استان در مجلس شورای اسالمی برای بررسی و رفع مشکالت مربوط به حوزه مسکن روستایی از روستاهای
بندر لنگه و بستک بازدید نمودند.
در این بازدید مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان به بیان فعالیتهای گس��ترده این نهاد در انجام طرح هادی واگذاری زمین و تس��هیالت مس��کن
روستایی پرداخت.
در ادامه مهندس جباری نیز از اقدامهای بهعمل آمده و خدمات انجام ش��ده در س��طح روستاهای غرب استان قدردانی نمود و خواستار تعامل و
همکاری بیشتر بنیاد مسکن با مسئولین محلی گردید.

بهرهبرداری از  46واحد مسکونی مقاومسازی شده در روستاهای تویسرکان
به گزارش روابط عمومی ،طرح مقاومسازی  46واحد مسکونی روستایی
در بخش مرکزی تویس��رکان با حضور حس��ینی -فرماندار ،محمدمهدی
مفتح -نماینده مردم شهرس��تان تویس��رکان در مجلس شورای اسالمی،
مسئوالن و مدیران اجرایی شهرستان با اعتباری بیش از  71میلیارد ریال
به بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م بهرامی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان تویسرکان گفت:
تاکنون تعداد  6300واحد مس��کونی روستایی در نقاط مختلف شهرستان
تویسرکان مقاومسازی شدهاند.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان همدان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از روستاهای بندر لنگه و بستک

بهرهبرداری از صد و هفتاد و پنجمین واحد مسکونی روستایی ساخته شده و اولین واحد مسکونی
مسکن محرومین در روستای خلیل کرد
به گ��زارش روابط عمومی ،به مناس��بت فرا رس��یدن س��الروز پیروزی
ش��کوهمند انقالب اس�لامی بهرهبرداری از صد و هفتاد و پنجمین واحد
مسکونی روس��تایی ساخته شده و اولین واحد مسکونی مسکن محرومین
در روس��تای خلیل کرد با حضور قنبری -فرماندار شهرستان بهار ،خانلر-
بخش��دار صالحآباد ،مهندس س��ماواتی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان و
تعدادی از مسئولین شهرستانی انجام شد.
در ای��ن مراس��م مهندس س��ماواتی با بی��ان مطالبی گفت :در س��طح
شهرستان بهار از ابتدا تاکنون تعداد  8268فقره تسهیالت به بنیاد مسکن
اختصاص یافت��ه که تعداد  7387نفر موفق به عق��د قرارداد با بانکهای
عامل شده و تعداد  6063نفر موفق به ساخت کامل واحد خود و اسکان در آن شدهاند.
سپس قنبری با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن اظهار کرد که در سال آتی پرداخت تسهیالت را در اولویت کار خود قرار دهد.

سخاوتمند ،به خدا ،مردم و بهشت نزدیک است -رسول اکرم(ص)
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ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری از فاز دوم بهسازی و اجرای طرح هادی روستای قادرآباد
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به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت ایام دهه فجر فاز دوم بهس��ازی
و اجرای طرح هادی روس��تای قادرآباد شهرستان اسدآباد با اعتباری بیش
از  6میلی��ارد ری��ال و با حض��ور مهندس کتابی -فرمان��دار ،لیال امیدی-
معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار ،نظری دوس��ت -بخشدار مرکزی،
تعدادی از مس��ئولین محلی ،دهیار و شورای اسالمی روستا افتتاح و مورد
بهرهبرداری اهالی قرار گرفت.
همچنی��ن پنج هزار و بیس��ت و چهارمین واحد مقاومس��ازی ش��ده در
روس��تای حسنآباد امام توس��ط فرماندار افتتاح و مورد بهرهبرداری مالک
قرار گرفت.

افتتاح آسفالت روستای قاسمآباد لکلک و یک واحد مسکن روستایی بازسازی شده در روستای لکلک

به گزارش روابط عمومی ،دو پروژه در بخش پیرس��لمان ش��امل افتتاح
آس��فالت خیابان شهید رنجبرزاده روستای قاس��مآباد لکلک و یک واحد
مس��کن روستایی بازس��ازی شده در روس��تای لکلک با حضور مهندس
کتاب��ی -فرماندار ،لیال امیدی -معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری،
فیروزبخت -بخشدار پیرس��لمان و تعدادی از مسئولین شهرستان اسدآباد
افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفتند.
در این مراس��م کتابی با تش��ریح فعالیتهای ارزنده نظام و دولت و نیز
توجه ویژه به روستاها از فعالیتهای بسیار مؤثر بنیاد مسکن در زمینههای
مختلف قدردانی نمود .وی از بخشداران خواست همکاری بیشتری با بنیاد
مسکن در زمینه اجرای طرحهای هادی و مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی داشته باشند.

بهرهبرداری از پروژه ساماندهی رودخانه و اجرای طرح هادی روستای گنبدان

به گ��زارش روابط عمومی ،بهرهبرداری از پروژه س��اماندهی رودخانه و
اجرای طرح هادی روس��تای گنبدان با حضور احس��ان قنبری -فرماندار،
مهندس س��ماواتی -مدیر بنیاد مس��کن و تعدادی از مدی��ران ادارههای
شهرستان بهار ،دهیار و اعضای شورای اسالمی این روستا به بهرهبرداری
رسید.
در این نشس��ت مهندس س��ماواتی گفت :از محل اعتبارهای سیل سال
 1398مبلغ  10میلیارد ریال و از محل اعتبارهای اس��تانی مبلغ  3میلیارد
و  600میلیون ریال برای دیوارهسازی ،زیرسازی ،جدولگذاری و آسفالت
روستای گنبدان هزینه شده است.
س��پس قنبری در س��خنانی گفت :این پروژه با توجه ب��ه احتمال ایجاد
خسارت در زمان بارندگی و بهدلیل نبودن دیواره سنگی پیرامون رودخانه از محل حوادث غیرمترقبه و کمک اعتبارهای عمرانی استان به دست
بنیاد مسکن در مدت زمان کوتاه و کام ً
ال دقیق به ثمر رسیده است که ما شاهد رضایت اهالی ساکن در این روستا بوده و هستیم .وی از عملکرد
جهادی بنیاد مسکن و همکاری خوب اهالی قدردانی کرد.
فرماندار شهرستان در پایان افزود :در صورت نیاز به فعالیتهای عمرانی بیشتر در سال آتی از محل اعتبارهای عمرانی در حد توان آماده اعطای
اعتبار به بنیاد مسکن خواهیم بود.

هر کس رکوع نمازش را به طور کامل و صحیح انجام دهد ،وحشت قبر بر او وارد
نخواهد شد -امام جواد(ع)
102

بررسی ساختوسازهای غیرمجاز صورت گرفته در روستای روان
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،در مراس��می با حضور س��رهنگ هندی-
فرماندهی س��پاه پاس��داران شهرس��تان بهار ،خانلر -بخش��دار صالحآباد،
حجتاالس�لام افتخ��اری -ام��ام جماعت بخ��ش صالحآب��اد ،مهندس
س��ماواتی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان بهار و تعدادی از مس��ئولین
شهرس��تانی بهرهبرداری از یک واحد بازس��ازی ش��ده توس��ط بسیج و با
همکاری بنیاد مسکن واقع در روستای همه کسی صورت گرفت.
در این مراسم سرهنگ هندی از تالشهای بنیاد مسکن و کارکنان آن
که کمال همکاری را در ارائه تس��هیالت بازس��ازی به واحد خسارتدیده
متقاضی داشتهاند قدردانی نمود.
گفتنی است در سطح شهرستان بهار با توجه به ایجاد خسارت به تعدادی
از ساختمانهای مسکونی این شهرستان در سال  1398مقرر گردید بسیج
با همکاری بنیاد مس��کن واحدهای خسارتدیده را با استفاده از تسهیالت
بازسازی بنیاد مسکن احداث نماید که واحد مذکور بهعنوان آخرین واحد احداثی توسط سپاه پاسداران در این ایام به بهرهبرداری رسید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری از یک واحد بازسازی شده توسط بسیج و بنیاد مسکن شهرستان بهار

ب��ه گزارش روابط عمومی ،بهمنظور بررس��ی ساختوس��ازهای غیرمجاز
صورت گرفته در روستای روان که در مدتهای قبل صورت گرفته و شیوه
ارائه خدمات به س��اختمانهای احداثی ،نشستی با حضور شفیعی -بخشدار
مرکزی ،مهندس س��ماواتی -مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان بهار ،طیبی-
رئیس ش��رکت گاز شهرس��تان ،کرمی -معاون جهادکشاورزی شهرستان،
دهیار و شورای این روستا در ساختمان اداری بخشداری برگزار شد.
ابتدا در این نشست شفیعی با بیان مطالبی گفت :هرگونه ساختوساز در
روستا میبایست با اخذ مجوز از بنیاد مسکن و براساس طرح هادی روستا
انجام ش��ود بنابراین افرادی که بدون اخذ مجوزهای الزم اقدام به ساخت
بنا و بهصورت غیرمجاز نمودهاند امکان واگذاری انشعابات به آنان مقدور نیست .وی بر لزوم هماهنگی دهیار روستا با بنیاد مسکن تأکید کرد.
در ادامه طیبی نیز مبنای ارائه خدمات شرکت گاز به متقاضیان را فقط با موافقت بنیاد مسکن و ارائه طرح کوچه و معابر برای ساختمانها اعالم
نمود .وی به دهیار و شورای اسالمی روستا این موضوع را تأکید نمود که اجرای طرح هادی روستا لزوم ًا با هماهنگی بنیاد مسکن انجام شود.

بهرهبرداری از یک واحد مسکونی در روستای پرلوک

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی بهرهبرداری از یک واحد مسکونی
ب��ا حضور قنبری -فرماندار شهرس��تان بهار ،خانلر -بخش��دار صالحآباد و
مهندس س��ماواتی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بهار در روستای پرلوک
به بهرهبرداری رسید.
در این مراس��م فرماندار با قدردانی از تالشهای بنیاد مس��کن و کمیته
امداد گفت :تس��هیالتی که توسط دولت به بنیاد مسکن پرداخت میگردد
باعث ایجاد انگیزه در روس��تا ش��ده و ما ش��اهد مقاومس��ازی بسیاری از
ساختمانها در سطح روستاها هستیم.
سپس زارعی -رئیس کمیته امداد با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن
گفت :این نهاد افراد تحت پوشش کمیته امداد را در اولویت پرداخت تسهیالت قرار داده است.

هر کس با زشتی سبکسری ،تو را خشمگین کرد ،تو با زیبایی بردباری او را به خشم آور -امام علی(ع)
103

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح پروژه آسفالت معابر روستای خماجین
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به گزارش روابط عمومی ،مراس��م افتتاح پروژه آس��فالت معابر روس��تای
خماجین در بخش پیش��خور شهرستان فامنین با حضور شماعی -فرماندار
شهرس��تان فامنین ،معاون عمران روس��تایی استان ،بخش��دار ،تعدادی از
مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان و اهالی روستای خماجین برگزار شد.
در این مراس��م خسروی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان فامنین با بیان
توضیحهای��ی گفت :این پروژه از محل اعتبارهای قیر رایگان به مبلغ 10
میلیارد ریال تأمین اعتبار گردیده و به مس��احت  7000مترمربع اجرا شده
اس��ت .همچنین از فعالیتهای بنیاد مسکن در مورد طرحهای هادی اجرا
شده در این روستا نکاتی را بیان نمود.
در ادامه شماعی نیز از فعالیتهای بنیاد مسکن قدردانی نمود.

بررسی روند پیشرفت فیزیکی پروژه  319واحدی طرح اقدام ملی شهر نهاوند

به گزارش روابط عمومی ،برای بررسی روند پیشرفت فیزیکی و مسائل و مشکالت
پروژه  319واحدی طرح اقدام ملی شهر نهاوند ،نشستی با حضور فرماندار شهرستان،
مهندس ظفری -مدیرکل بنیاد مسکن استان و سایر اعضا تشکیل گردید.
در ابتدا مهندس نثاری -مدیر پروژه ،گزارش��ی در مورد عملیات اجرایی انجام
شده و برنامههای آتی برای ادامه کار ارائه نمود.
در ادامه ناصری -فرماندار شهرستان ،مطالبی را در مورد تسریع در روند اجرایی
پروژه بیان کرد و گفت :کلیه دستگاههای مرتبط در سطح شهرستان مساعدتها
و همکاریهای الزم را در این مورد انجام خواهند داد.
س��پس مهندس ظفری با تأکید بر تس��ریع در اجرای پروژه گفت :باید عملیات
گودبرداری بلوکهای پروژه  45 ،274و  46واحدی تا پایان س��ال به اتمام برسد
و نیز کلیه موارد مربوط به تجهیز کارگاه پروژه  319واحدی شامل ساخت واحد نگهبانی ،انبارها ،اتاقهای کارگری و ...سرعت بیشتری یابد .وی با
تأکید بر لزوم هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اجرایی شهرستان افزود :الزم است بهمنظور تسریع در شروع طراحی سازه بلوکها ،نتایج آزمایشات
ژئوتکنیک بلوکهای  40واحدی در کوتاهترین زمان توس��ط آزمایش��گاه به نمایندگی سازمان نظام مهندسی شهرستان اعالم و پس از آن در اختیار
بنیاد مسکن و مهندسین طراح سازه قرار گیرد.

افتتاح فاز اول اجرای آسفالت و جدولگذاری روستای میالب

به گ��زارش رواب��ط عمومی ،فاز اول اج��رای آس��فالت و جدولگذاری
روس��تای میالب به نمایندگی از  5روس��تا با اعتباری بیش از  44میلیارد
ریال و با حضور ناصری -فرماندار شهرستان نهاوند و مسئولین ادارههای
شهرستان افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در این مراس��م نثاری -مدیر بنیاد مس��كن شهرستان نهاوند با اشاره به
حمای��ت ویژه نماینده و فرمانداری از روس��تاها و تخصی��ص اعتبارها به
موضوع بهسازی روستاها توسط بنیاد مسكن از مسئولین درخواست نمود
كه پیگیری الزم را در مورد تخصیص اعتبارها در س��ال آتی برای س��ایر
روستاهای شهرستان در نظر داشته باشند.
در ادامه ناصری با قدردانی از مجموعه فعالیتهای بنیاد مسکن در سطح روستا ،گفت :ورود این نهاد یادگار حضرت امام(ره) به بهسازی روستا
زمینه همكاری و مشاركت اهالی در اجرای طرح هادی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان را فراهم نموده است.

خداوند از کسی که در زندگی بخیل باشد و در هنگام مرگ سخی شود،
نفرت دارد -رسول اکرم(ص)
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،کانال س��نگی و اجرای آس��فالت روس��تای
گنبدکبود به نمایندگی از  3روس��تا ب��ا اعتباری بیش از  34میلیارد و 200
میلی��ون ریال با حضور مهندس فرزانه -مع��اون برنامهریزی و هماهنگی
امور عمرانی اس��تانداری ،مهندس ظفری -مدیرکل بنیاد مس��کن استان،
ناصری -فرماندار شهرستان نهاوند و مسئولین ادارههای شهرستان افتتاح
و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در ابتدای این مراس��م ناصری فعالیتهای چشمگیر ،همراه با صداقت و
اهتمام بنیاد مسکن برای رفع مشكالت و مسائل مقاوم سازی و بهسازی
روس��تاهای شهرستان را توسط بنیاد مسکن س��تودنی دانسته و این نهاد
یادگار حضرت امام(ره) را بهعنوان فعالترین دستگاه اجرایی در سطح شهرستان معرفی نمود.
در ادامه مهندس ظفری با ارائه گزارشی شاخص بهسازی روستایی در استان را  ۷۴درصد و باالتر از میانگین کشوری اعالم کرد.
در پایان مهندس فرزانه از اقدامهای سازنده و مؤثری كه توسط بنیاد مسكن در سطح روستاهای استان صورت گرفته است قدردانی و اجرای
پروژه مورد اشاره را نمودی از تحقق وعدههای مسئولین عنوان نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح و بهرهبرداری کانال سنگی و اجرای آسفالت همزمان  3روستا به نمایندگی در روستای گنبدکبود

ب��ه گزارش روابط عمومی ،در مراس��می به مناس��بت دهه مبارک فجر
پل روس��تای گنبد شهرس��تان مالیر با حضور مهندس ظفری -مدیرکل
بنیاد مسکن استان ،مهندس پورمجاهد -معاون هماهنگی امور اقتصادی
استاندار ،مهندس ولدی -معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مالیر،
مهندس س��وری -مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان مالیر و دیگر مسئولین
استانی و شهرستانی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم مهندس ظفری با بیان توضیحهایی گفت :از هفته دولت
س��ال  99تا دهه مبارک فجر بیش از  1680واحد مس��کن روس��تایی در
روستاهای استان ساخته شده و به بهرهبرداری رسیده است که ما به ازای
آن  2600میلیارد ریال اعتبار هزینه ش��ده اس��ت .همچنین عالوه بر س��اخت مسکن روستایی ،توجه به مسکن محرومان نیز در دستور کار دولت
قرار دارد که در س��فر رییس س��ازمان برنامهوبودجه کشور به استان همدان ،تفاهمنامه س��اخت تعداد  ۲000واحد مسکن محرومان بین سازمان
برنامهوبودجه کش��ور ،اس��تانداری و بنیاد مسکن استان منعقد ش��د که نتیجه آن تصویب  ۶0۰میلیارد ریال کمک بالعوض بود و تاکنون از این
مبلغ  ۲۸0میلیارد ریال تخصیص یافته و  100میلیارد ریال نیز پرداخت شده است .وی افزود :از تعداد  ۲000واحد مسکن محرومان که در استان
همدان در دست ساخت است ،تعداد  ۳۲۰واحد آن ،همزمان با ایام دهه فجر به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گفت :از  1680فقره مسکن روس��تایی که در استان به بهرهبرداری رسید ،تعداد  ۳۲۶واحد آن با اعتباری بیش از
 ۵0۰میلیارد ریال مربوط به شهرستان مالیر است که همزمان با ایام دهه فجر تحویل متقاضیان روستایی شد.
مهندس ظفری در پایان درباره پل روس��تای گنبد که بر اثر س��یالب تخریب ش��ده بود نیز گفت ۲3 :میلیارد ریال اعتبار برای ساخت این پل با
چهار دهنه که از اهمیت باالیی در تردد اهالی روستا برخوردار است ،هزینه شد.
در ادامه مهندس پورمجاهد با قدردانی از بنیاد مس��کن برای س��اخت پل بزرگ و مس��تحکم شهید س��لیمانی گفت :با وجود مشکالت ناشی از
تحریم و همهگیری کرونا ،امروز روز کار و تالش است و ما در استان همدان به فرماندهی استاندار و تالش مجموعه مدیران و حمایت دولتمردان
جمهوری اس�لامی بهدنبال این هس��تیم تا بیش از پیش به مردم خدمت کنیم .وی در پایان ،افتتاح پل ش��هید سلیمانی روستای گنبد را با وجود
تمام تالش دشمن برای در تنگنا قرار دادن ملت ایران ،اقدامی شایسته برای ارایه بهترین خدمت به مردم این روستا دانست.

اگر مدارا مخلوقی بود که دیده میشد ،هیچ مخلوقی از مخلوقات خدا از او نیکوتر نبود -رسول اکرم(ص)
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قدردانی و سپاسگزاری
استان چهارمحال و بختیاری

• دکتر محمود کیانی -فرماندار شهرس��تان اردل و دهیار و ش��ورای اسالمی روستای
کاوند درویشان با اهدای لوحهای تقدیر جداگانه به مهندس جهانبخش محمودیان -مدیر
و مهندس داود محمدی -کارشناس بنیاد مسکن شهرستان ،از وی و کارکنانش بهدلیل
خدمت در راه عمران و آبادانی روستاهای شهرستان اردل بهویژه تالش برای بهسازی و
بازسازی مسکن محرومین و اجرای طرح هادی روستای یاد شده قدردانی کردند.
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استان کردستان

• حجتاالس�لام عبدا ...پورذهبی -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن
استان ،بهمن مرادنیا -استاندار و اکبر عظیمی -مدیر ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان
ب��ا اهدای لوح تقدیر به مهندس رضا قادری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،از وی و
کارکنانش بهدلیل تالش در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز ،قدردانی نمودند.

استان همدان

• ابوذر عباس��ی -مسئول اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اسدآباد با اهدای لوح
تقدیر به علیاحمد توحیدی -کارمند صدور سند از وی بهدلیل همکاری صمیمانهای

که در زمینه فعالیتها و برنامههای تثبیت مالکیت موقوفات و اماکن مذهبی اوقاف و
امور خیریه شهرستان اسدآباد داشته قدردانی نمود.
• م��راد ناصری -فرماندار شهرس��تان نهاوند ب��ا اهدای لوحهای تقدی��ر جداگانه به
مهندس حس��ن ظفری -مدیرکل ،ایوب رس��ولی -معاون پشتیبانی و مهندس مجتبی
کمانگیر -کارشناس امور بهسازی ،ترویج و بازسازی بنیاد مسکن استان همدان ،امین
حمیدی -مسئول پشتیبانی و مهندس حسن جاللوند -مسئول طرح ویژه بنیاد مسکن
شهرس��تان نهاوند ،فرشته آوازه و علی علی بخش��ی -کاربران طرح ویژه بنیاد مسکن
شهرس��تان ،مهندس احمد سهرابی -کارشناس ستاد بازسازی ،امید سیف -کاربر ستاد
بازسازی بنیاد مسکن شهرستان ،حسن جلیلوند و حجت نثاری -نمایندگان حراست بنیاد
مسکن شهرس��تان ،مهندس علی جاللوند و مهندس بیژن غیاسوند -کارشناسان فنی
و مهندس حبیب ا ...س��یف -مس��ئول فنی بنیاد مسکن شهرستان ،مهندس محمدباقر
خوش کردار -معاون بازس��ازی و مسکن روستایی ،مهدی ظفری -کاربر امور استعالم،
مهندس عرفان هاش��می -مس��ئول امور زمین ،مهندس س��یاوش مؤمنی -کارشناس
مسکن شهری ،محمد زمانیان -متصدی امور خدمات و ناصر زنگنه -کارشناس صدور
سند بنیاد مسکن شهرستان نهاوند ،از آنان بهدلیل ارائه خدمات کمنظیر به حوزه عمران

و آبادانی و نوسازی مسکن روستاییان در سال  99قدردانی نمود.

ِإنَّا هّلل و ِإنّا ِإلَ ِ
ون
یه َر ِاج ُع َ

درگذشت همکار بازنشسته

با نهایت تأثر و تأس��ف باخبر شدیم حمدا ...عیس��یزاده از همکاران بازنشسته بنیاد
مسکن استان اردبیل دارفانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت .روابط عمومی بنیاد
مسکن انقالب اسالمی ،درگذشت این همکار را به خانواده وی و کارکنان بنیاد مسکن
اس��تان تس��لیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت الهی و برای
بازماندگان صبر و شکیبایی ،مسئلت مینماید.

اج ُع ِإلَ َ ِ
ِإنَّا هّلل و ِإن ِإّانَّا ِإلَ هّلل ِ
ون
یه و َر ِإن ِّا
ون
یه َر ِاج ُع َ

باخبر ش��دیم تعدادی از همكارانمان در بنیاد مس��كن اس��تانها در غم از
دست دادن عزیزانشان به سوك نشستهاند .بهاین همكاران و خانوادههای
محترمش��ان تسلیت گفته و برای عزیزان از دست رفته از درگاه خداوند
متعال علو درجات را مسئلت داریم.
• لیال تاجیک -درگذشت پدر (دفتر مرکزی)
• مهدی سمیعی -درگذشت مادر (خراسان جنوبی)
• فرامرز رسولی -درگذشت پدر (گیالن)
• رسول رحمانی -درگذشت خواهر (گیالن)
• ایوب نظری -درگذشت پدر (گلستان)
• علی امیدی دلشاد -درگذشت پدر (قم)
• توحید گرمرودی -درگذشت مادر (اردبیل)
• مراد طاهری– درگذشت پدر (خراسان شمالی)
• حسین غالمی زاری– درگذشت مادر (خراسان شمالی)
• جعفر فرخنده– درگذشت پدر (خراسان شمالی)
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برندگان مسابقه شماره 172
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ایرج آخوندزاده (اردبیل)
عباس گرمابدری (دفتر مرکزی)
علی صارمی (دفتر مرکزی)

پاسخنامه شماره ()172

اسامی همکارانی که پاسخ درست مسابقه
شماره  172را برای ما ارسال نمودند:

در ای��ن مس��ابقه ،تعداد  82نفر از همکاران ش��رکت کرده
بودن��د که از این تعداد 64 ،نفر پاس��خ درس��ت را برای ما
ارسال نمودند.

پریسا محمدی ،عبدالرضا بهجتی ،اصغر عالمه ،احد قهرمان روزگار ،رضا امنزاده ،مسعود

ناحومی ،موسیالرضا فعالپور ،سیداکبر صالحی ،سعید خدابنده ،مهدی پورجم ،شیوا حیدرزاده
اردبیلی ،س��یامک باق��رزاده ،مرتضی مرتضائی ،بایرام امنزاده ،ای��رج آخوندزاده ،مهربخش

مهری ،فریب��ا احمدزاده ،میترا صادقیپی ،علی دهنوی ،علی اصغر س��رخهای ،علی مالدار،
علی مهرابی ،خلیل پوررحیمی ،محمده��ادی مقیمی ،جواد گلزار ،محمدرضا رضایی ،حمید
عاشورپور ،فرشید فیاضجهانی ،ابراهیم غنمی ،رامین میرزایی ،امیر همتی ،مهدی غالمپور،
عباس گرمابدری ،میالد پس��ندیده ،مس��یب مجدآبادی ،داود حقیقت ،صولت طاهری کندر،

همای��ون گازرانی ،رحمتا ...رضایی ،محمد حیدری ،جواد محمدیان ،حیدرعلی حاجی بگلو،
اس��دا ...حسنی ،مجتبی رضایی ،مهدی ربیعی ،جعفر رسولی ،فریدون موسائی ،حسن برجی،

ایرج مرتضایی ،مهدی خوش بخت ،سعید رحیمی ،احسان فریدجو ،حسن توفیقی ،سیدعلی
س��هرابی ،برزو بیرانوند ،امیر ارش��ادی ،س��یامک عیدی ،رضا دالوند ،منصور مطهر ،رامین

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

الف

ب

ج

د

فلکیان ،حمیدرضا آژ ،وحید حقیقت ،حمید حقیقت و علی صارمی.

نام:
نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
تاریخ ارسال:
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مسابقه ()174

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 ()174

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:

108

ج

د

 -1مهندس شاملو :بهرهگیری از -----در اجرای طرحهای مرک�زی و روس�تای دل�ی از تواب�ع بخ�ش روددش�ت با چه
هادی روس�تایی از عوامل موفقیت اجرای پروژههای عمرانی اعتباری افتتاح شدند؟
میباشد.
الف)  19میلیارد و  1700میلیون ریال

ب)  7میلیارد و  1700میلیون ریال
ب) دهیاریها
الف) مشارکت مردم
ج)  17میلیارد و  900میلیون ریال
د) همه موارد
ج) تجربه و تخصص مردم
 -2مهندس درفشی کدام یک از عوامل زیر را گامی مهم در د)  19میلیارد و  700میلیون ریال

دستیابی به توسعه پایدار دانست؟

الف) تأمین مسکن
ج) صنعت گردشگری

ب) ایجاد شغل
د) احیاء بافت باارزش

 -13پ�روژه اج�رای طرح ه�ادی روس�تاهای علیآباد چراغ
و مرادآب�اد برخ�وردار ب�ه نمایندگ�ی از -----روس�تای
شهرستان -----افتتاح شد.

ب)  -18ازنا
د)  -26ازنا

 -3روستای چای گرمی در کدام شهرستان واقع شده است؟ الف)  -28دلفان
		
ج)  -26دلفان
ب) خلخال
		
الف) نیر
د) بیله سوار
		
ج) انگوت
 -------14مهمترین شاخص ارزیابی مدیران دستگاههای
 -4میانگی�ن کش�وری در آس�فالت معابر روس�تایی -----اجرایی اس�تان را ارائه گزارشی از اقدامها و برنامههای آتی
خود بهصورت منظم و مستمر دانست.
درصد و در استان -----باالی  55درصد میباشد.

الف)  -45گیالن
		
ج)  -27زنجان

ب)  -31بوشهر
د)  -54فارس

الف) دکتر سرمست
		
ج) نجفی

ب) مهندس قربانی
د) دکتر گراوند

 -5از کدام یک از طرحهای زیر در روستای پتی با اعتبار  -15 27طرحهای هادی روس�تاهای کوشکسار و شاغون با چه
میزان اعتباری افتتاح شدند؟
میلیارد و  300میلیون ریال به بهرهبرداری رسید؟

ب)  40واحد مسکن محرومین الف)  6میلیارد ریال
الف) اجرای آسفالت
د) پروژه مسکن روستایی ج)  2500میلیون ریال
ج) تعداد  20واحد مسکن خیرین

ب) حدود  200میلیارد ریال
د)  262میلیارد ریال

 -6از مجم�وع واحده�ای آس�یبدیده از س�یل  -16 98روس�تاهای چس�کین و آب باری�ک مرب�وط ب�ه ک�دام
شهرس�تانهای -----ه�ر ک�دام ب�ا -----واحد ش�هری شهرستان و استان میباشند؟
ب) بهار -همدان
بیشترین تعداد واحدهای مسکونی احداثی شهری ما دارند .الف) بوئینزهرا -قزوین

الف) سنندج و بیجار22 -
ج) بانه و بیجار33 -

ب) سروآباد و قروه56 -
د) سقز و بانه33 -

د) رامهرمز -هرمزگان

ج) فنوج -سیستان و بلوچستان

 -17فرسایش خندقی به چه پدیدهای گفته میشود؟

ب) دهگردشی
د) گرگروک

		
 -7مهندس ظفری ش�اخص بهسازی روستایی در استان را الف) رانش
		
ج) زمین لرزه
چند درصد و باالتر از میانگین کشوری اعالم کرد؟
 -18دکتر طاهری کدام یک از عوامل زیر را برای رسیدن به
د) 48
ج) 74
ب) 53
الف) 78
 -8مهن�دس رضاف�رح گف�ت :تاکن�ون تعداد -----س�ند توسعه ملی مؤثر دانست؟

روستایی و -----سند شهری صادر شده است.
الف) بهبود شرایط زندگی در نواحی روستایی
ب) توسعه گردشگری و دهگردشی
ب) 48460 -859
الف) 8590 -64484
ج) مقاومسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی
د) 8590 -48460
ج) 2355 -64484
 -9کلن�گ ط�رح هادی کدام یک از روس�تاهای شهرس�تان د) همه موارد

مراوهتپه با اعتباری به مبلغ  4میلیارد ریال به زمین زده شد؟  -19کدام یک از موارد زیر در تنبیه کودک مؤثر بوده و به او
کمک میکند تا خویشتن را اصالح نماید؟
ب) بهرام صوفی
الف) رانشی کشک

د) قاسم آباد
		
ج) کمرلی
الف) وحدت رویه اولیاء و مربیان
 -10س�همیه مس�کن محرومین شهرستان آس�تانه اشرفیه ب) مقایسه کودک با دیگری
ج) الف و د صحیح میباشند
چند واحد میباشد؟
د) تداوم و قاطعیت اولیاء و مربیان
د) 65
ج) 49
ب) 85
الف) 56

 -11در قرعهکش�ی ثبتن�ام از متقاضیان ط�رح اقدام ملی  -20پروژه طرح هادی روستای اویل با چه میزان اعتبار و از
مس�کن در س�ال  98تعداد  32واحد به ش�هر -----و  52چه منابعی اجرا و به بهرهبرداری رسید؟
الف) حدود  2میلیارد و  200میلیون ریال -اعتبار قیر
واحد به شهر -----تخصیص داده شد.

ب) بیش از  3میلیارد و  500میلیون ریال -اعتبارهای ملی
ب) سمیرم -رزوه
الف) سمیرم -حنا
ج)  3میلیارد و  620میلیون ریال -اعتبارهای نفت و قیر
د) حنا -چادگان
ج) چادگان -رزوه
 -12طرحه�ای هادی روس�تای حس�ینآباد از توابع بخش د) بیش از  1میلیارد و  500میلیون ریال -اعتبارهای ملی

