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حجت االسالم والمسلمین حسین روحانینژاد:

راهبردهای اساسی بنیاد مسکن در سال پشتیبانیها و موانعزداییها از تولید
بنیاد مسکن در سال پشتیبانیها و مانعزداییها از تولید با همافزایی تمامی امکانات خود به
سمت رونق تولید مسکن برای قشرهای محروم حرکت خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن انقالب اسالمی ،حجت االسالم والمسلمین حسین
روحانی نژاد -نماینده ولی فقیه در بنیاد مس��کن کشور همزمان با سالروز افتتاح حساب 100
حضرت امام خمینی(ره) و تأس��یس بنیاد مس��کن در مراسمی که به همین منظور به صورت
ویدئوکنفرانس برگزار شد ،ضمن بیان مطلب فوق و تقدیر از عملکرد این نهاد انقالبی در 42
سال گذشته به تبیین راهبردهای اساسی بنیاد مسکن در سال جدید پرداخت و خواستار توجه
به شعار سال  1400با عنوان «تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها» شد.
حجت االس�لام والمس��لمین حسین روحانی نژاد با اشاره به سالگرد تأسیس بنیاد مسکن گفت :حساب  100حضرت امام(ره) یک مفهوم وابسته
به انقالب اس�لامی اس��ت و بعید نیس��ت دس��تهایی بخواهند این مفهوم را از انقالب دور کنند .لذا باید همه تالشهای ما برای احیای مفاهیم این
حس��اب باش��د که هویت اصلی بنیاد مسکن اس��ت .وی تأکید کرد که باید در این نهاد انقالبی با هرگونه اشرافیگری مقابله کنیم و روحیه ایثار و
فداکاری را در کل بدنه بنیاد مسکن نهادینه سازیم.
نماینده ولی فقیه در بنیاد مس��کن اظهار داش��ت :امتیاز بنیاد مسکن این اس��ت که روحیه جهادی و ایثار در آن حاکم است و اگر این امتیاز را از
آن بگیریم ،شکست خواهیم خورد.
حجت االس�لام والمس��لمین حسین روحانی نژاد همچنین با تأکید بر فرهنگ سازی برای نسل جدید شاغل در بنیاد مسکن توسط نسل گذشته
گفت :باید تأکیدات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری در مورد عملکرد بنیاد مس��کن بطور کامل به تجلی برس��د .این تأکیدات و اهداف شامل
تأمین مس��کن محرومان و بازس��ازی واحدهای تخریب ش��ده ناشی از بالیای طبیعی است .وی افزود :بنیاد مس��کن همانند یک پردیس ،تمامی
امکانات الزم برای اجرای این سیاستها را در خود دارد و به همین دلیل نباید سراغ شرکتهایی از بیرون بدنه بنیاد مسکن رفت .اکنون در تمامی
اس��تانها امکانات و اس��تعدادهای در حوزه تأمین مصالح ،ماشین آالت ،مشاورین ،پژوهش و تحقیقات در داخل داریم و هیچ نیازی به شرکتهای
خارج از بنیاد مسکن نیست.
نماینده ولی فقیه در بنیاد مس��کن در ادامه خواس��تار ایجاد محیط تعاملی با تمامی دستگاهها در استانها شد و گفت :مدیران استانی بنیاد مسکن
باید برای تعامل با تمامی دستگاهها برنامه اولویت بندی داشته باشند.
حجت االسالم والمسلمین حسین روحانی نژاد افزود :منابع انسانی بنیاد مسکن مهمترین سرمایه این نهاد انقالبی هستند و باید حتم ًا از پذیرش
و اس��تخدام نیروی جدید از ناحیه س��فارش افراد صاحب نفوذ جلوگیری کنیم ،زیرا کس��انی که به صورت سفارشی وارد این حوزه اجرایی شوند ،یا
افراد توانمندی نیستند و یا در فرآیند انجام امور برای بنیاد مسکن مانع آفرینی میکنند .وی با اشاره به شعار سال  1400خواستار شناسایی موانع
و تالش برای رفع آنها در مسیر اهداف بنیاد مسکن شد .وی با اشاره به اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم گفت :بنیاد مسکن باید
حتم ًا از پشتیبانی هر یک از جناحهای سیاسی و کاندیداها جلوگیری کند چرا که استفاده از منابع بنیاد مسکن برای پشتیبانی از کاندیداها حرام است.
نماینده ولی فقیه در بنیاد مس��کن کش��ور از عملکرد
این نهاد در حوزههای عمران روستایی ،ساخت واحدهای
مس��کونی روستایی ،نوس��ازی و مقاومس��ازی روستاها
قدردانی کرد و افزود :چنین کارنامهای را در هیچ یک از
دستگاهها نداریم.
حجتاالسالم والمسلمین حسین روحانینژاد در پایان
خواس��تار نقشآفرین��ی و تالش بیش��تر در حوزه تأمین
مسکن شهری از سوی بنیاد مسکن شد تا توانمندیهای
بنیاد مسکن در این زمینه نیز متجلی شود.

خیز بلند بنیاد مسکن برای تکمیل ساخت تعداد  60هزار واحد مسکونی در سال جدید
بنیاد مسکن تکمیل تمامی واحدهای نیمه تمام مسکن روستایی و مسکن محرومین را در سال جدید پیگیری میکند.
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن
کش��ور در مراسم سالگرد افتتاح حس��اب  100حضرت امام(ره) و تأسیس بنیاد مسکن که به
صورت ویدئوکنفرانس برگزار میش��د با بیان مطلب فوق گفت :شاکله بنیاد مسکن به عنوان
نهاد برآمده از انقالب اس�لامی بر اصولی اس��توار اس��ت که باید به ساز و کارهای آن احترام
بگذاریم و از هرگونه دخل و تصرف در قوانین و ساختار بنیاد مسکن پرهیز کنیم.
مهندس تابش افزود :گاهی در برخی محافل تصمیمگیری برای شتاببخشی به فعالیتهای
خیر برای دگرگونی این ساختار مطرح میشود که باید
توسعه روس��تایی ،تالشهایی با نیت ّ
مراقب باشیم این شاکله را به صورت قوی نگهداریم .وی در ادامه اظهار داشت :ممکن است
برای پیشرفت امور بخواهند رونقی ایجاد کنند و تغییراتی در ساختار بنیاد مسکن انجام دهند ولی نباید این تغییرات منجر به تشکیل ساختارهای
موازی و ایجاد مانع برای اهداف بنیاد مسکن شود.
رئیس بنیاد مسکن کشور گفت :عملکرد مطلوب بنیاد مسکن در بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه و فراهم کردن مسکن برای سیلزدگان
استانهای لرستان ،خوزستان و گلستان در مدت  3سال اخیر موجب اعتمادسازی گسترده در میان تمامی دستگاههای اجرایی شده است.
مهندس تابش افزود :بازسازی تعداد  59600واحد تعمیری 46000 ،واحد معیشتی و  43600واحد احداثی در  11شهر و  1600روستا در جریان
زلزله استان کرمانشاه در یک سال و نیم ،کارنامهای درخشان برای بنیاد مسکن فراهم کرد .وی با قدردانی از پشتیبانی تمام دستگاههای دولتی
از ای��ن نهاد انقالبی گفت :از دو س��ال قبل تمامی کارهای عمرانی ،بهس��ازی محیط زیس��ت ،احداث ابنیه فن��ی ،جابجایی زمین و تملک اراضی
مناطق آسیب دیده از بحرانهای طبیعی را به عهده گرفتهایم که برای بنیاد مسکن یک تجربه جدید است و عم ً
ال تمامی فرآیند بازسازی مناطق
آسیبدیده را از صفر تا  100به عهده داریم.
رئیس بنیاد مس��کن کش��ور اظهار داشت :تکمیل تعداد  58000واحد مسکونی باقیمانده از فرآیند بازسازی زلزله سی سخت (استان کهگیلویه و
بویراحمد) و همچنین زلزله شهرس��تانهای میانه و س��راب در استان آذربایجان شرقی و اتمام  39000واحد احداثی و تعداد  26000واحد تعمیری
در نقاط مختلف کشور از مهمترین اولویت بنیاد مسکن در سال پشتیبانیها و مانعزداییها از تولید است.
همچنین لکههایی از مناطق حاشیهای در استانهای سیستان و بلوچستان ،خراسان رضوی ،خوزستان شامل حاشیهنشینی چابهار ،زاهدان ،مسجد
سلیمان ،دوگنبدان و بندر امام بازسازی و ساماندهی خواهند شد.
مهندس تابش ادامه داد :امس��ال با اعتباری معادل  6000میلیارد ریال تصمیم داریم حدود  20هزار واحد مس��کونی را در اس��تانهای مختلف
بازسازی کنیم.
وی افزود :یکی دیگر از برنامههای مهم بنیاد مسکن در سال جدید تأمین تعداد  101000مسکن برای محرومین است که اعتبارات بالعوض آن از
سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین شده است که  50درصد این برنامه در گذشته اجرا شده و باید  50درصد دیگر در نیمه اول امسال به پایان برسد.
رئیس بنیاد مسکن کشور همچنین تأمین و ساخت تعداد  2300واحد مسکونی برای خانوارهای دارای دو فرد معلول را از اولویتهای مهم سال
جاری بنیاد مس��کن اعالم کرد و گفت :این طرح با همکاری خوب بنیاد
مستضعفان و سازمان بهزیستی آغاز شده است.
مهندس تابش افزود :در حوزه مسکن شهری نیز تاکنون  56000قطعه
زمین را بطور مؤثر تحویل گرفتهایم و تعداد  29700نفر از متقاضیان نیز
بطور مؤثر آورده نقدی خود را برای س��اخت این واحدها واریز کردهاند و
تش��کیل پرونده آنها به اتمام رس��یده اس��ت .وی در پایان خواستار توجه
جدی تمام مدیران بنیاد مس��کن به وضعیت معیش��تی و رفع مش��کالت
نیروی انس��انی ش��اغل در بنیاد مس��کن در دوران ش��یوع کرونا شد و از
تالشهای تمامی همکاران در سراس��ر کشور برای پیشرفت برنامههای
بنیاد مسکن قدردانی کرد.
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نشست نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن با استاندار
حجتاالسالموالمس�لمین روحانین�ژاد :رس�الت مه�م بنیاد
مس�کن ،س�اخت مس�کن برای محروم�ان و قش�رهای ضعیف
جامعه است.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قم ،حجتاالسالموالمسلمین
روحانین��ژاد -نماین��ده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور ،مهندس بلدی-
مدیرکل و حجتاالس�لام میرعمادی -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در
بنیاد مسکن استان با دکتر سرمست -استاندار قم دیدار کردند.
در این دیدار حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد گفت :رسالت مهم بنیاد
مسکن ،ساخت مسکن برای محرومان و قشرهای ضعیف جامعه است .وی
افزود :در طول س��ال بیش از  200هزار واحد مس��کونی در سطح کشور با
نظارتهای فنی و پرداخت تسهیالت و وام بالعوض ساخته میشود.
نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور تصریح کرد :در برنامهریزی انجام
شده در سال  ،1400تعداد  100هزار واحد مسکونی ویژه محرومان ساخته میشود .وی افزود :توجه به نوسازی مسکن روستایی و رسیدگی به حاشیه شهرها
و سکونتگاههای غیررسمی نیز از جمله وظایف مهم در بنیاد مسکن است و در این باره طرحهای زیادی در دست اقدام است.
حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد از فعالیتهای بنیاد مسکن در پروژههای عمرانی برای عمران و آبادانی روستاها بهویژه پیشرفت مطلوب پروژههای
اقدام ملی مسکن ابراز رضایت و از عملکرد عوامل اجرایی قدردانی نمود.
در ادامه دکتر سرمس�ت گفت :یکی از مهمترین وظایف بنیاد مس�کن تأمین مس�کن قش�رهای کم درآمد میباشد که با توجه به

مصوبه هیئت دولت در مورد مس�کن اقدام ملی ،در آینده نیز اقدامهای مناس�بی در زمینه تأمین مس�کن قش�رهای کم درآمد
توسط دولت انجام خواهد شد.

گفتنی است در پایان حکم حجتاالسالم سیداحمد میرعمادی بهعنوان مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان به وی تحویل شد.

حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد با نماینده ولیفقیه در استان دیدار کرد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان خراسان رضوی ،حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور با آیتا ...علم
الهدی -نماینده ولیفقیه در استان خراسان رضوی و امامجمعه شهر مشهد دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد با بیان اهداف بنیاد مسکن و بخشی از فعالیتها که در سال  99در سطح کشور برای کاهش محرومیت
بهویژه مس��کن محرومین و توجهی که به تأمین س��رپناه برای قشرهای کم درآمد صورت گرفته است اشاره کرد و گفت :اولین سفر کاری خود را به استان
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و جهادی انجام خواهد ش�د .وی افزود :مدیران بنیاد مس�کن همه از مدیران خادم به مردم هس�تند و با انگیزه و خلوص نیت برای
مردم کار میکنند.

نماینده ولیفقیه در اس��تان از عملکرد بنیاد مس��کن استان در بازس��ازی مناطق زلزلهزده فریمان ،تربت جام و بخش رضویه شهر مشهد در سال  1396و
سرعت بازسازی و اینکه مردم در کمتر از یک سال دارای سرپناه دائم شدند قدردانی کرد.

بناب��ر گ��زارش رواب��ط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراس��ان رضوی،
حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن
کشور به همراه مهندس سیدرضا موسوی نیا -مدیرکل ،مهندس بهروانفر-
معاون مسکن شهری و تعدادی از مدیران بنیاد مسکن استان از پروژههای
مس��کونی تجاری آفتاب زرین ،ارمغان و فجر  ۵که از مهمترین پروژههای
در حال ساخت بنیاد مسکن استان میباشند بازدید نمود.
در این بازدید مهندس بهروانفر گزارشی از پروژههای یاد شده ارائه نمود.
س��پس حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد با تأکید بر مقاومس��ازی و
توجه به رعایت مسائل فنی نکاتی پیرامون توجه به قشرهای ضعیف و کم
درآمد جامعه بیان نمود و گفت :اصل و هویت بنیاد مسکن براساس حساب
 ۱۰۰حضرت امام(ره) بنا شده است ،بنابراین میبایست ساخت پروژههای حمایتی برای قشرهای آسیبپذیر نیز تداوم داشته باشد.
گفتنی است شرکتهای توسعه مسکن خاوران و بنیاد بتن خراسان نیز مورد بازدید نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور قرار گرفتند و گزارش و عملکرد
این شرکتها توسط مدیران مربوط تشریح گردید.
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نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور از پروژههای مسکن شهری بازدید کرد

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

خراس��ان رضوی و زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) قرار دادیم و از حضرت خواس��تیم برای تحقق اهداف امام (ه) در خدمت به مردم ما را کمک کند .وی
با اشاره به فعالیتهای بنیاد مسکن افزود :پروژههایی که مورد بازدید و یا افتتاح و کلنگزنی شدند بیشتر برای محرومین و قشرهای آسیبپذیر بود که این
مایه خرسندی است .خوشبختانه انسجام و همدلی در بنیاد مسکن موجب پیشرفت بیشتر و بهتر امور است.
س��پس آیتا ...علم الهدی با بیان مطالبی گفت :اگر بین مدیران اس�تانی و اولیاء امور ارتباط و تعامل وجود داشته باشد کارها بهتر

بازدید حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد از بنیاد بتن استان خراسان
بناب��ر گ��زارش رواب��ط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراس��ان رضوی،
حجتاالسالم و المس��لمین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن
کشور از بنیاد بتن استان خراسان رضوی و کارگاههای تولید بتن و قطعات
بتنی بازدید نمود.
در این بازدید که مهندس موس��وی نیا -مدیرکل بنیاد مس��کن استان و
معاونین حضور داش��تند ،مهندس بنازاده -مدیر بنیاد بتن استان گزارشی از
فعالیتهای بنیاد بت��ن در زمینههای تولید مصالح ،بتن ،تیرچه بلوک و ...را
ارائه نمود و گفت :با لطف خداوند توانستهایم ضمن بهره گیری از دستگاهها
و امکان��ات مدرن روز زمینه تولیدات بتنی با کیفیت و قابل رقابت را فراهم
نموده و نیازهای مجموعه پروژههای در حال س��اخت بنیاد مس��کن استان
و بخشی از نیازهای س��ایر پروژههای عمرانی و ساختمانی در حال اجرا در
مشهد را تأمین نماییم.

در ادامه حجتاالسلام و المس�لمین روحانینژاد از فعالیتهای متنوع بنیاد بتن اس�تان ابراز خرسندی نمود و گفت :امروز ارائه
خدمات متنوع از ناحیه بنیاد مس�کن و ش�رکتهای وابس�ته به کش�ور را مرهون امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری هستیم که با
درایت خویش بنیاد مسکن را تأسیس نمودند و موجبات تأمین مسکن بخشی از محرومان و نیازمندان جامعه را فراهم نمودند.

5
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آغاز عملیات اجرایی تعداد  235واحد مسکونی در چاهشک مشهد
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بناب��ر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراس��ان رضوی ،در
مراس��می با حضور حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه
در بنیاد مسکن کشور عملیات اجرای تعداد  235واحد مسکونی در چاهشک
مشهد آغاز شد.
در این مراس��م که مهندس موس��وی نیا -مدیرکل بنیاد مسکن استان و
تعدادی از معاونین بنیاد مسکن و مسئوالن شهری حضور داشتند ،مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان گفت :پروژه  235واحدی چاهش��ک با هدف خانهدار
ش��دن قشرهای آسیبپذیر ساخته میش��ود و از آنجا که ما رسالت خود را
کمک به محرومین میدانیم س��عی خواهیم کرد با حداقل قیمت این پروژه
را واگذار نماییم.

دیدار نماینده ولیفقیه با مدیران و کارکنان بنیاد مسکن
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بنیاد مس��کن اس��تان خراس��ان رضوی،
حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن
کش��ور ضمن حضور در مراس��م کلنگزنی افتتاحیه پروژههای بنیاد مسکن
اس��تان با مدیرکل ،معاونین ،مسئوالن و کارکنان بنیاد مسکن استان دیدار
و گفتگو نمود.
در این دیدار حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد بر لزوم توجه به منابع
انس��انی س��ازمان تأکید نمود و گفت :هیچ تفاوتی بین نیروها در هر سطح
و موقعیت��ی که هس��تند از جهات حرمت و حفظ ش��أن و منزلت آنها وجود
ندارد همه باید همچنان که در مقابل س��ازمان مسئول هستند و موظف به
انجام ش��رح وظایف محوله میباشند مورد توجه و عزت نیز قرار گیرند .وی
از حاضران خواست نظرها و پیشنهادهای خود را همراه با سئوالهای مورد
نظرش��ان مطرح نمایند که تعدادی از مدیران نقطه نظرها و پیش��نهادهای
گوناگون را درباره مسائل جاری بنیاد مسکن مطرح کردند و تعدادی از کارکنان نیز درخواستهای خود را مطرح کردند.
در پایان نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور پاسخهای الزم را ارائه نمود.

نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور با استاندار دیدار کرد
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بنیاد مس��کن اس��تان خراس��ان رضوی،
حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن
کشور با معتمدیان -استاندار دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که مدیرکل و حجتاالس�لام رضوی حیدری -مسئول دفتر
نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان نیز حضور داشتند گزارشی از وضع
فعالیتهای در دست اقدام بنیاد مسکن استان ارائه گردید.
س��پس معتمدیان با بیان مطالبی از فعالیتهای بنیاد مس��کن در س��طح
روس��تاها قدردانی کرد و خواس��تار تالش حداکثری برای رفع محرومیت از
چهره روستاهای استان شد.
6

آغاز عملیات اجرایی تولید بتن
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ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بنیاد مس��کن اس��تان خراس��ان رضوی،
حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن
کش��ور ضمن بازدید از فعالیت همه حوزههای امور اجرایی و ماش��ینآالت
از نزدیک با کارکنان بخشهای گوناگون دیدار کرد.
نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور در ادامه از پروژههای بوم پارک
و رود پارک شهر مشهد که توسط امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی بنیاد
مسکن استان در حال انجام است بازدید کرد.
گفتنی است در این پروژه عالوه بر ماشینآالت استان از توان و امکانات
سایر استانها نیز استفاده شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد از پروژههای حوزه امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قم ،عملیات اجرایی تولید
بتن با حضور حجتاالسالموالمس��لمین روحانین��ژاد -نماینده ولیفقیه در
بنیاد مس��کن کش��ور ،حجتاالسالم میرعمادی -مس��ئول دفتر نمایندگی
ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس بلدی -مدیرکل و معاونین بنیاد
مس��کن استان و سرپرست اداره حراست در ایس��تگاه تولید بتن سایت 17
هکتاری اقدام ملی مسکن آغاز شد.
گفتنی اس��ت ظرفیت تولید ایس��تگاه فوق 90 ،مترمکعب در هر س��اعت
میباشد.

آیین کلنگزنی پروژه  84واحدی محرومین
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قم ،مراسم کلنگزنی ساخت
تعداد  84واحد مسکونی برای محرومین با حضور حجتاالسالموالمسلمین
روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور ،مهندس صبوری-
مدیرکل راهوشهرس��ازی ،مهندس بلدی -مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن
استان و دیگر مسئولین به زمین زده شد.
در ابتدا مهندس بلدی با ارائه گزارشی از اقدامهای انجام شده و با اشاره به
سیاستهای بنیاد مسکن برای خانهدار شدن قشر جوان و افراد فاقد مسکن
گفت :این واحدها به همت بنیاد مس��کن و با اس��تفاده از تسهیالت بانکی
ارزانقیمت در زمینی به مساحت  ۷500مترمربع ساخته و به محرومان فاقد
مسکن ارائه میشود.
در این مراس��م حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد ب��ا مثبت ارزیابی
کردن فعالیتهای بنیاد مس��کن گفت :تمامی مس��ئولین اس��تان باید برای
رفع مشکل مسکن تالش نمایند.
7
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ديدار حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد با خانواده شهید احمد حیدری
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قم ،حجتاالسالموالمسلمین
روحانین��ژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور ،حجتاالس�لام
میرعمادی -مس��ئول دفت��ر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان،
مهندس بلدی -مدیرکل ،معاونین ،رئیس اداره حراست و خسروی -رئیس
دفتر مدیرکل بنیاد مسکن استان با حضور در منزل حجتاالسالم نورالدین
حیدری پدر گرانقدر شهید احمد حیدری با وی ديدار و گفتگو كردند.
در این دیدار حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد یاد و خاطره شهیدان را
گرامی داشت و هدف از اين برنامه را تجديد ميثاق با شهدا ،ترويج فرهنگ
ايثار و ش��هادت ،و اعالم پيروى از آرمان هاى ش��هدا عنوان كرد و گفت:
آرام��ش کنونی ما مديون ف��داكارى و ايثارگرى هاى ش��هيدان ،جانبازان،
ايثارگران ،رزمندگان و آزادگان است و ارج نهادن به مقام شهدا و توجه به خانواده هاى آنها از وظايف سنگينى است كه بر عهده همه ما مى باشد.
س��پس حجتاالس�لام نورالدین حیدری گفت :در دوران جنگ تحمیلی مردم با لبيك به فرمان امام(ره) و بسيج همگانى و نیز با اهداء جان و مال خود از
كيان و ارزش هاى نظام مقدس جمهورى اسالمى دفاع كردند و امروز وظيفه ماست تا با واليتمدارى و تبعيت از فرامين مقام معظم رهبرى بهعنوان صراط
مستقيم و چراغ راه ،حافظ همان ارزش هاى مقدس باشيم.
در پایان این مراسم لوح تقدیری به رسم یادبود به خانواده شهید احمد حیدری اهداء گردید.

نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور از پروژههای اقدام ملی مسکن بازدید کرد
به گزارش روابط عمومي بنياد مسکن استان قم ،حجتاالسالموالمسلمین
روحانین��ژاد -نماین��ده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور ،حجتاالس�لام
میرعمادی -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان ،مهندس
صب��وری -مدیرکل راهوشهرس��ازی ،مهندس بلدی -مدي��رکل ،معاونین و
سرپرست اداره حراست بنیاد مسکن استان بهمنظور بررسی روند فعالیتهای
پروژههای مس��کن ش��هری از پروژههاي زیتون  6 ،7 ،8 ،9 ،10و زمینهای
سایت  17هکتاری و  22هکتاری طرح اقدام ملی مسکن بازديد نمودند.
در اي��ن بازديد مهن��دس بلدی گزارش��ی از وضعیت پیش��رفت فیزیکی
پروژههای مس��کن اقدام ملی بهص��ورت جداگانه ارائه نمود و گفت :با تمام
توان و با تکیه بر پتانس��یلها و ظرفیتهای موج��ود بهویژه نیروهای فنی
و نیز با تجربه در تالش هس��تیم تا در زمینه اهداف بنیاد مس��کن و خدمت
به جامعه هدف گامهای مؤثرتری برداریم .وی ادامه داد :در حال حاضر عملیات ساخت تعداد  ۵۳۰واحد آغاز شده است و با پیشرفت مناسب ادامه دارد.
در ادامه حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد با ابراز رضایت از عملکرد بنیاد مسکن استان ،رسیدگی به وضعیت معیشت محرومین و

مستضعفین جامعه را از ضروریات بسیار مهم دانست و گفت :تأمین مسکن برای قشرهای محروم ،کم درآمد و فاقد سرپناه که منابع
مالی مناسبی برای تهیه و یا ساخت مسکن ندارند از ضروریات و اهداف اصلی بنیاد مسکن میباشد و در این مسیر همکاری و مشارکت
همه دستگاههای ذیربط ،مسئولین استانی را مورد تأکید قرار داد و مشارکت خیرین را در این امر خداپسندانه خواستار شد.

نشست شورای معاونین و مدیران بنیاد مسکن برگزار شد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قم ،نشست ش��ورای معاونین و مدیران بنیاد مسکن استان با حضور حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد-
نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کشور ،حجتاالس�لام میرعمادی -نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن استان ،مهندس بلدی -مدیرکل ،معاونین ،سرپرست
8

بنی�اد مس�کن یکی از یادگاره�ای گرانبها و ارزش�مند امام(ره)
میباش�د که از بدو تأس�یس تاکنون آثار درخشانی در عرصه
س�اخت مس�کن برای قش�رهای کم درآمد و جامعه هدف به
جای گذاشته است بر تقویت همگرایی و استفاده از خرد جمعی
در بین کلیه همکاران برای پیشبرد امور تأکید کرد.

بازدید از پروژه  270واحدی افق
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س��پس حجتاالس�لام میرعمادی ب��ر اهمیت خدمت خالصان��ه در نهاد
انقالبی تأکید نمود .وی همدلی ،هماهنگی و داشتن اخالص را رمز موفقیت
و پیشرفت کارها دانست.
در پایان این نشس��ت هر یک از معاونین و مدیران ،بهطور جداگانه نظرها
و دیدگاههای خود را در حوزههای کاری خود بیان نمودند.
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اداره حراست و سرپرستان دفاتر نمایندگی بخشها در بنیاد مسکن استان تشکیل شد.
در ابتدا مهندس بلدی گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن و برنامههای آینده در حوزههای مختلف را ارائه نمود.
در ادامه حجتاالسالموالمس�لمین روحانین�ژاد با بیان این که

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قم ،حجتاالسالموالمسلمین
روحانین��ژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور ،حجتاالس�لام
میرعمادی -مس��ئول دفت��ر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان،
مهندس بلدی -مدیرکل ،معاونین و سرپرس��ت اداره حراس��ت بنیاد مسکن
استان از پروژه مسکونی  270واحدی افق میدان جوان بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس بلدی گزارشی از عملیات اجرایی پروژه ارائه نمود.
در ادام��ه حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد با اش��اره به اهداف بنیاد
مس��کن در امر خدمترس��انی مطل��وب به م��ردم محروم جامع��ه بهویژه
روستاییان گفت :بنیاد مسکن با پشتوانه فنی ،اجرایی و نیروهای متخصص
و با تجربه در این موضوع بسیار خوب عمل نموده است .وی رسالت اصلی
بنیاد مس��کن را کمک به محرومین و قش��رهای کم درآم��د جامعه اعم از
روستایی و شهری دانسته و از عملکرد عوامل اجرایی قدردانی نمود.

دیدار نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور با امامجمعه
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قم ،حجتاالسالموالمسلمین
روحانین��ژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور ،حجتاالس�لام
میرعم��ادی -مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان و
مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با آیتا ...س��عیدی -تولیت
آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) و امامجمعه شهر قم دیدار کردند.
در ای��ن دیدار حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد با بی��ان اینکه بنیاد
مس��کن یادگار امام(ره) و مورد وثوق مقام معظم رهبری میباش��د گفت :با
همت مدیران و کارکنان بنیاد مسکن خدمات ارزندهای در کشور انجام شده
اس��ت .وی در ادامه خواستار حمایت مس��ئولین استانی و کشوری در زمینه
تحقق اهداف بنیاد مسکن در خدماترسانی هر چه بهتر به مردم شد.
در ادامه آیتا ...س��عیدی گفت :خدم��ت در نهادی که مورد عنایت خاص
رهب��ر معظم انقالب اس��ت توفیقی بس عظیم و یک��ی از کارهای جهادی
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است .وی افزود :امام(ره) از همان ابتدا اقدام به راهاندازی حساب  100و تأسیس بنیاد مسکن نمود که این خود یک کار جهادی است و باید دقت شود این
کار جهادی در قول و رفتار با هیچ کار حاشیهای مخلوط نشود و از حاشیه باید به شدت پرهیز کرد و در این راه نباید به تبلیغات ،جوسازی و فضای مسموم
و رسانهای و حاشیه سازان نگاه کرد زیرا اینها باعث میشود از رسالت خطیر خود عقب بمانیم.
امامجمعه ش��هر قم با قدردانی از مجموعه بنیاد مس��کن گفت :ریشه همه این کارهای خوب ،به انقالب اسالمی ،مؤسس انقالب و مقام معظم رهبری که
ادامه دهنده راه امام(ره) میباشند بر میگردد .وی ادامه داد :نامگذاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی به این معنا است که تمام کارهایی که در این نهاد انجام
میشود باید در مرحله اول اسالمی و در مرحله بعد انقالبی باشد و شما کارها را برای خدا و رضایت او انجام دهید.
آیتا ...س��عیدی با اش��اره به خدمات خوب بنیاد مسکن در سطح اس��تان و کشور بر رعایت اولویتها در خدمترسانی تأکید کرد و افزود :باید دستگاههای
خدمترسان معیارهای دقیق و کارشناسی در زمینه ارائه خدمت داشته باشند تا حقی ضایع نشود و برای تحقق این مهم عالوه بر کار کارشناسی باید جلوی
نفوذها نیز گرفته شود.
گفتنی است در پایان حکم انتصاب سیداحمد میرعمادی بهعنوان مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان تقدیم امامجمعه شهر قم گردید.

حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد از شهر زلزلهزده سیسخت بازدید کرد
به گ��زارش روابط عموم��ی بنیاد مس��کن اس��تان کهگیلویهوبویراحمد،
حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن
کش��ور و حجتاالسالم آتشانی -مس��ئول هماهنگی امور استانها در دفتر
نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور ،حجتاالس�لام مصباحنژاد-
امامجمعه ش��هر سیس��خت ،دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان،
مهن��دس جودی -مدیرکل بازس��ازی بنیاد مس��کن کش��ور ،دکتر پناهی-
فرمان��دار شهرس��تان دنا و گروهی از مس��ئولین اس��تانی و شهرس��تانی از
واحدهای مس��کونی زلزلهزده سیس��خت و عملیات آواربرداری و بازسازی
واحدهای مسکونی بازدید کردند.
در ای��ن بازدید حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد گف��ت :با توجه به
زلزلهای که رخ داد ،دستگاههای خدماترسان حضور پیدا کرده و بنیاد مسکن نیز بهمنظور برآورد اولیه و ارزیابی از واحدهای مسکونی آسیبدیده در منطقه
مستقر شدند .وی افزود :بنیاد مسکن در  4محور تعمیرات ،ساخت ،اسکان موقت و بحثهای معیشتی برای حادثه دیدگان خدمت ارائه میدهد.
نماینده مقام معظم رهبری در بنیاد مس��کن کش��ور گفت :بخش اول این  4محور آغاز ش��دهاند ،تعمیرات و ساخت در حال انجام است ،همچنین در بحث
معیشتی نیز فعالیتهایی داشتهایم.
حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد ضمن دیدار چهره به چهره با حادثه دیدگان در مورد پیام رهبر انقالب به مردم حادثهدیده سیسخت گفت :حضرت
آقا پیامی دادهاند «مطمئن باش��ند ما پیگیر مس��ئله بازسازی و رفع نیازهای آسیبدیدگان هس��تیم ،بهطور جد تذکراتی را به مسئوالن ارائه میکنند و تأکید
فرمودند که در بازسازی سرعت ،دقت و کیفیت را مورد توجه قرار دهید ،در اسرع وقت مکانهای آسیبدیده بازسازی شود و در امنیت کامل در واحدهای
مسکونی خود زندگی کنند و از بالیا دور باشند».

بازدید حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد از طرح هادی و کانال سیلبند روستای پریکدان

10

به گ��زارش روابط عموم��ی بنیاد مس��کن اس��تان کهگیلویهوبویراحمد،
حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن
کش��ور و هیئت همراه ،دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و دکتر
کناری -فرماندار شهرس��تان بویراحمد از اجرای پروژه طرح هادی و کانال
هدایت س��یالب و همچنین واحدهای بازسازی شده در روستای پریکدان از
توابع شهرستان بویراحمد در استان بازدید کرد.
در ابتدا دهیار روس��تا به نمایندگی از مردم از خدمات ارزنده بنیاد مس��کن
قدردانی نمود.
س��پس دکتر جنتی به تشریح روند اجرای طرح هادی روستای یاد شده و
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سایر خدمات صورت گرفته در این روستا پرداخت.
در ادامه حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد با توجه به رضایتمندی مردم و مس��ئولین از عملکرد بنیاد مس��کن ،خواهان حفاظت از طرحها و پروژههای
س��اخته ش��ده در روستاها و مشارکت مردم در مقاومس��ازی واحدهای مسکونی خود با نظارت بنیاد مسکن و س��ایر نهادهای مرتبط شد تا بتوانند با داشتن
واحدهای مسکونی ایمن و مقاوم در کنار خانواده زندگی راحت و سالم داشته باشند .وی افزود :بنیاد مسکن نیز برای خدمترسانی به مردم با توجه به وظایف
و امورهای محوله بهعنوان یک نهاد انقالبی و مردمی همیشه با مردم و در کنار مردم بهویژه روستانشینان خواهد بود.

مراسم کلنگزنی  ۱۲واحدی غدیر برای خانوادههای دارای دو فرد معلول
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان کهگیلویهوبویراحمد،
مراس��م کلنگزنی  12واحدی غدیر برای خانوارهای دارای دو فرد معلول
با حضور حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد
مسکن کش��ور ،حجتاالسالم آتشانی -مس��ئول هماهنگی امور استانها
در دفت��ر نمایندگی ولیفقیه ،دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان،
غریبی -مدیرعامل انجمن خیرین مسکنس��از اس��تان ،مهندس رسولی-
مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان بویراحمد ،دکتر مرادی -مدیرکل بهزیستی
استان ،دکتر کناری -فرماندار شهرستان بویراحمد ،دکتر اشرفزاده -معاون
راهوشهرسازی و گروهی از خیرین مسکنساز استان در شهر یاسوج برگزار
شد.
در این مراس��م حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد ضمن قرائت پیام
مقام معظم رهبری برای مردم زلزلهزده در استان با بیان مطالبی پیرامون
خدمت به محرومین با توجه به روایات ،احادیث و همچنین هدف امام(ره) از افتتاح حساب  100و تأسیس بنیاد مسکن جهت ساخت سرپناه برای محرومین
و نیازمندان از خدمات انجام گرفته توسط بنیاد مسکن با همکاری سایر نهادهای مرتبط جهت رفع محرومیتزدایی در این استان با توجه به وظایف ویژه و
سنگین این نهاد انقالبی از مجموعه خیرین سایر استانها درخواست نمود تا جهت ساخت واحدهای مسکونی برای خانوارهای دارای دو فرد معلول ،انجمن
خیرین مسکنساز ،بنیاد مسکن استان را یاری نماید.
در ادامه دکتر کناری از عملکرد بنیاد مسکن در خدمترسانی به محرومین با توجه به وظایف محوله این نهاد قدردانی نمود.

نشست حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد با معاونین و مدیران بنیاد مسکن استان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان کهگیلویهوبویراحمد ،نشستی
با حضور دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،حجتاالسالموالمسلمین
روحانین��ژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور ،حجتاالس�لام
آتش��انی -مسئول هماهنگی امور استان در دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد
مس��کن کشور و هیئت همراه با معاونین و مدیران شعب تابعه بنیاد مسکن
استان در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا دکتر جنتی گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن استان را ارائه نمود.
سپس هر کدام از معاونین و مدیران به ارائه گزارشی از عملکرد حوزههای
کاری پرداختن��د که پس از بحث و تبادلنظر رهنمودها و راهکارهای الزم
توسط نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور ارائه گردید.
همچنین حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد با بی��ان مطالبی خدمت
ب��ه محرومین و تالش بنیاد مس��کن بهعنوان یک نه��اد انقالبی برای رفع
محرومیتزدایی در مناطق روس��تایی را از اهداف بنیاد مس��کن دانست و هدف از این مأموریت را بازدید از مناطق زلزله شهر سیسخت و رساندن پیام مقام
معظم رهبری به مردم زلزلهزده ش��هر سیس��خت و شهرستان دنا در اس��تان بیان نمود .وی ادامه داد :آسیبدیدگان زلزله عالوه بر کمکهای

اس�کان و معیش�تی نیازمند آرامش روحی هس�تند که بنیاد مسکن بهعنوان متولی بازسازی و ساختوس�از در مناطق حادثهدیده
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ضمن تالش برای تسریع در بازسازی و مقاومسازی باید با آسیبدیدگان همراه و همگام بوده و تا ساخت و تحویل آخرین واحد
بازسازی شده در کنار مردم باشند.

نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور تأکید کرد که بنیاد مسکن با توجه به خدمات و فعالیتهایی که در سطح کشور انجام داده است همچون گذشته
به فرمان مقام معظم رهبری جانانه لبیک بگویند و برای بازسازی و مقاومسازی مناطق زلزلهزده بهویژه شهر سیسخت جهادی کار کنند.
در پایان حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد از فعالیتهای انجام شده و ارائه خدمت به مردم زلزلهزده استان ابراز رضایت نمود.

نشست بررسی آخرین اقدامهای پروژههای طرح اقدام ملی برگزار شد
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان کهگیلویهوبویراحمد ،نشست
ویدئو کنفرانسی مشترک بنیاد مسکن ،اداره راهوشهرسازی و بانک مسکن
با هدف مشترک س��اخت واحدهای مقاوم در قالب طرح اقدام ملی مسکن
از پروژههای در دس��ت اقدام در اس��تان با حضور مهندس اس�لامی -وزیر
راهوشهرس��ازی ،دکتر محمودی -مع��اون وزیر راهوشهرس��ازی ،مهندس
تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت هم��راه ،مدیرانکل و معاونین
و کارشناس��ان مرتبط کشوری و اس��تانی در ادارهکل راهوشهرسازی استان
برگزار شد.
در این نشست پس از بحث و تبادلنظر با موضوعهای مختلف و بررسی
آخرین اقدامهای پیش��رفت فیزیکی و همچنین رفع موانع برای تس��ریع در
پرداخت تسهیالت و پیگیری جهت واریز آورده توسط مالکین واجد شرایط
این طرح در شهرستانهای هدف ،دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
کهگیلویهوبویراحمد گزارشی از آورده متقاضیان و پیشرفت فیزیکی پروژه طرح اقدام ملی را ارائه داد.
دکتر جنتی با س��پاس از همکاری مهندس نیک اقبالی -مدیرکل راهوشهرس��ازی ،اکبری -مدیرعامل امور شعب بانک مسکن و مجموعه همکارانشان با
بنیاد مسکن جهت پیشبرد اهداف این طرح ابراز امیدواری نمود که با نظر مساعد مسئولین کشور و همکاری مسئولین استانی و نهادهای مرتبط و نیز با رفع
نمودن موانع موجود بتوانیم در برنامه زمانبندی شده نسبت به تحویل واحدها در تعهد این استان به مالکین اقدامهای الزم بهعمل آید.
در ادامه مهندس اس�لامی با ارائه راهکارهای الزم از کلیه مس��ئولین مرتبط اس��تانی در مورد تعیین تکلیف نمودن متقاضیان طرح اقدام ملی در اس��تان و
اقدامهای صورت گرفته توسط بنیاد مسکن استان و کسب رتبه اول کشوری در اجرایی نمودن مفاد طرح اقدام ملی در استان قدردانی کرد.

کلنگ ساخت نخستین واحد در مناطق زلزلهزده دنا به زمین زده شد
به گ��زارش روابط عموم��ی بنیاد مس��کن اس��تان کهگیلویهوبویراحمد،
نخس��تین واحد احداثی در مناطق زلزلهزده ش��هر سیسخت شهرستان دنا
با حضور مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کشور و هیئت همراه ،دکتر
کالنتری -اس��تاندار ،دکتر حاجیزاده -معاون امور عمرانی اس��تاندار ،دکتر
جنتی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،دکتر پناهی -فرماندار شهرستان دنا
و سایر مدیرانکل استانی و شهرستانی و اصحاب رسانه به زمین زده شد.
در این مراسم دکتر کالنتری به نمایندگی از طرف مردم از عملکرد بنیاد
مسکن قدردانی نمود.
همچنین مهندس تابش نیز با تأکید بر مقاومس�ازی و تسریع

در عملی�ات بازس�ازی گفت :بنیاد مس�کن بهعن�وان یک نهاد
انقالبی تا پایان بازس�ازی با مردم و در کنار مردم برای ساختن
واحدهای مسکونی مقاوم آماده ارائه خدمت به نیازمندان که
یکی از اهداف این نهاد میباشد خواهد بود.
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به گ��زارش رواب��ط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان کهگیلویهوبویراحمد،
مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت همراه ،دکتر جنتی-
مدیرکل بنیاد مسکن استان و هیئت همراه از نزدیک از واحدهای مسکونی
خسارتدیده بازدید نمودند.
در ادام��ه با دکتر کالنتری -اس��تاندار و فرماندار شهرس��تان و همچنین
س��تاد بحران مس��تقر در فرمانداری شهرس��تان دنا برای ش��روع عملیات
آواربرداری و بازسازی واحدهای مسکونی دیدار و پس از بحث و تبادلنظر
تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.
در ای��ن دی��دار مهندس پناهی -فرماندار شهرس��تان دن��ا از تالشها و
پیگیریهای مس��ئولین بنیاد مسکن کشور و استان در مورد شروع عملیات
ارزیابی واحدهای مس��کونی خسارتدیده برای بازس��ازی مجدد و برآورد
میزان خسارتهای وارده به واحدهای مسکونی با توجه به شرایط جوی حاکم در استان در این شهرستان قدردانی نمود.
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بازدید از مناطق زلزلهزده

اختصاص  4200میلیارد ریال اعتبار به شهر زلزلهزده سیسخت
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان کهگیلویهوبویراحمد ،مهندس
تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،حجتاالسالموالمسلمین
مصباحنژاد -امامجمعه ش��هر سیس��خت ،دکتر حاج��یزاده -معاون امور
عمرانی اس��تاندار ،دکتر جنتی -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن اس��تان،
مهندس محمدی راد -مدیر امور اجرایی ماش��ینآالت بنیاد مسکن کشور،
دکتر پناهی -فرماندار شهرس��تان دنا ،شهردار شهر سیسخت ،میرفردی-
رئیس اداره حراس��ت بنیاد مس��کن اس��تان ،فتاحیپور -مدیر امور اجرایی
ماشینآالت بنیاد مسکن استان و مهندس صفایی نیا -مدیر ستاد بازسازی
مناطق زلزلهزده ش��هر سیس��خت و هیئت همراه از رون��د اجرای مجوز و
صدور پروانه س��اختمانی درسازمان نظام مهندسی و شهرداری و دفتر ستاد
بازس��ازی بنیاد مس��کن و همچنین مح��ل دپوی میلگرد و س��یمان ،روند
عملیات آواربرداری و ش��روع عملیات ساختوساز در منطقه زلزلهزده شهر
سیس��خت با حضور رس��انه ملی و اصحاب رس��انه از مناطق زلزلهزده بازدید و با سپاس از پیگیریهای اس��تاندار و مجموعه مسئولین استانی ،شهرستانی
نهادهای مرتبط ،مش��ارکت خوب مردم و همکاری با س��تاد بازس��ازی بنیاد مسکن استان جهت تسریع در شروع عملیات بازسازی شهر زلزلهزده سیسخت،
راهکارها و دستورهای الزم را ارائه نمود.
در ادامه ،امامجمعه شهر سیسخت ،معاون امور عمرانی استاندار و فرماندار شهرستان دنا از عملکرد همه نهادها بهویژه پیگیری مهندس تابش و مجموعه
همکارانش در بنیاد مسکن کشور و استان برای تسریع در روند عملیات بازسازی مناطق زلزلهزده شهر سیسخت قدردانی نمودند.

بازدید مهندس درفشی از مناطق زلزلهزده شهر سیسخت
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان کهگیلویهوبویراحمد ،مهندس درفشی -معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استانها در بنیاد مسکن کشور و
هیئت همراه و تعدادی از مس��ئولین اس��تانی و شهرستانی از روند پیش��رفت عملیات آواربرداری ،شروع کار ستاد بازسازی منطقه زلزلهزده شهر سیسخت و
همچنین آخرین اقدامهای صورت گرفته در ارزیابی واحدهای خسارتدیده در مناطق زلزلهزده سیسخت بازدید نمودند.
مهندس درفشی ضمن بررسی ابعاد خسارتهای وارد شده به واحدهای مسکونی بهصورت چهره به چهره با مردم زلزلهزده دیدار کرد .وی سپس با شرکت
13

ماهنامه پیام بنیاد مسکن
شماره  | 185فروردین 1400

در نشس��ت س��تاد نظارت و بازسازی استان که با حضور مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان ،معاونت امور عمرانی استاندار ،مدیرکل بنیاد
مس��کن استان ،مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن کش��ور ،مدیر امور اجرایی ماشینآالت بنیاد مسکن کشور ،مدیرانکل نظام مهندسی ،راهوشهرسازی ،میراث
فرهنگی ،ش��هردار و ش��ورای شهر سیس��خت ،فرماندار شهرستان دنا و گروهی از مدیرانکل استانی و شهرس��تانی برگزار شده بود با سپاس از تالشهای
صورت گرفته در مناطق زلزلهزده توس��ط همه نهادها گفت :با توجه به اینکه کار آواربرداری ،ارزیابی واحدهای خس��ارتدیده و عملیات بازس��ازی مناطق
حادثهدیده در کشور به بنیاد مسکن واگذار گردیده لذا در منطقه سیسخت
نیز این مس��ئولیت توسط این نهاد ،اجرایی خواهد شد و انتظار میرود همه
دس��تگاههای خدماترسان همکاری نمایند تا بتوانیم در کمترین زمان و با
کیفیت باال نسبت به بازسازی مجدد واحدهای مسکونی در شهر سیسخت
و روستاهای شهرستان اقدامهای الزم را انجام دهیم.
سپس حاجیزاده -معاون امور عمرانی استاندار با ابراز رضایت از خدمات
و عملکرد بنیاد مس��کن و س��ایر نهادهای مرتبط در بحث امدادرس��انی و
تبادلنظ��ر پیرامون وظایف نهادهای مرتبط دربازس��ازی مناطق زلزلهزده،
نیز همکاری با بنیاد مس��کن برای تسریع در عملیات ارزیابی ،آواربرداری،
ساختوس��از در مناطق زلزلهزده که تا پایان نیمه دوم س��ال مهلت تعیین
ش��ده گف��ت :حضور همه مس��ئولین کش��وری ،معاونین رئی��س جمهور و
مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور در مناطق زلزلهزده باعث شد که
مصوبهها و تصمیمهای خوبی برای خدمت به مناطق زلزلهزده در بحث تأمین آهنآالت ،سیمان رایگان و سایر مصالح و همچنین افزایش میزان تسهیالت
توسط دولت گرفته شود تا توسط بنیاد مسکن این مصوبهها اجرایی شود.
حاجیزاده از کلیه دستگاههای خدماترسان و مرتبط خواست تا پایان بازسازی در کنار مردم باقی بمانند.
در ادامه تجری -معاون اول رئيس جمهور گفت :خدمات خوبي تاكنون به زلزله زدگان ارائه شده اما با توجه به اينكه مردم در جنگ يك بار زندگي خود
را باختند ،نياز است دولتمردان توجه بيشتري به آنها داشته باشند.

تعداد  2000واحد مسکونی مناطق زلزلهزده قطور افتتاح شد
به گ��زارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان آذربایج��ان غربی ،در
مراس��می با حضور دکت��ر محمدباقر نوبخت -مع��اون اول رئیس جمهور،
مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کشور ،مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد
مسکن اس��تان و گروهی از مسئولین اس��تان ،تعداد  2000واحد مسکونی
مناطق زلزلهزده قطور شهرستان خوی به بهرهبرداری رسید.
مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان گفت :از تعداد  3470واحد
مس��کونی که عملیات بازس��ازی آنها آغاز ش��ده اس��ت ،تعداد  2000واحد
مسکونی بهطور کامل به اتمام رسیده و بهرهبرداری شدهاند.
مهن��دس بدلی اف��زود :همچنین از مجموع واحدهای در حال بازس��ازی
ب��رای تعداد  3470واحد فوندانس��یونریزی 3226 ،واحد اس��کلت بندی و
 3129واحد دیوار س��اخته شده اس��ت .وی با بیان اینکه عملیات بازسازی
تعداد  1470واحد خس��ارتدیده دیگر نیز در مرحله دیوارکش��ی و پوشش
سقف قرار دارند ،گفت :مجموع اعتبارهای عمرانی و تسهیالت بازسازی مصوب مناطق زلزلهزده قطور در هیئت دولت بیش از  3100میلیارد ریال است.
در پایان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قول اهدای هزینه تأمین  1000رأس دام سبک را به روستاییان مناطق زلزلهزده قطور داد.

بازدید مهندس درفشی از برج آفتاب زرین
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان خراسان رضوی ،مهندس درفشی -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور و هیئت
همراه از برج تجاری مسکونی آفتاب زرین بازدید کردند.

مهندس درفشی با سپاس از گروههای اجرا ،نظارت و کنترلهای دقیق و رعایت دستورالعملهای کیفی و فنی ابالغ شده گفت:
توجه به اس�تفاده از مواد و مصالح مرغوب و ایرانی با قیمتهای مناس�ب در پروژههای مس�کونی همراه ب�ا حفظ معماری ایرانی
اسالمی باید از مهمترین نکتههای مورد توجه دستاندرکاران باشد.
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در این بازدید از وضعیت مالی و پیشرفت فیزیکی پروژه ،گزارشی توسط مدیرکل بنیاد مسکن استان ارائه شد و در مورد شیوه فروش و واگذاری واحدهای
پروژه بحث و تبادلنظر شد.

اهدای یک دستگاه چرخ خیاطی به خانواده نیازمند در شهرستان چناران
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراسان رضوی ،در سفر
دکتر نوبخت -معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
در دی ماه س��ال جاری به استان و افتتاح  ۴۰۰۰واحد مسکن محرومین در
روستای رادکان شهرس��تان چناران واحد مسکونی خانواده غفاری که فاقد
سرپرس��ت (پدر) بودند مورد بازدید و افتتاح قرار گرفت و بنا به درخواس��ت
مادر خانواده برای اشتغال ،کارآفرینی و امکان امرار معاش قول اهدای یک
دستگاه چرخ خیاطی صنعتی از طرف دکتر نوبخت و مهندس تابش -رئیس
بنیاد مس��کن کشور به وی داده ش��د و همزمان با دهه مبارک فجر به این
وعده جامه عمل پوش��یده شد و یک دستگاه چرخ خیاطی صنعتی با حضور
حجتاالسالم سیدمجتبی س��لطانی و مهندس قادری -مدیر بنیاد مسکن
شهرستان چناران به این خانواده تحویل داده شد.

مهن��دس مهدی��ان :ناظرین بای��د با جدیت و دق��ت الزم در انجام کاره��ای محوله تالش
مضاعف از خود نشان دهند
به گ��زارش روابط عموم��ی بنیاد مس��کن اس��تان کهگیلویهوبویراحمد،
مهندس مهدیان -معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور و
هیئت همراه ،دکتر جنتی -مدیرکل و مهندس اصالتزاده -معاون بازسازی
و مس��کن روستایی بنیاد مسکن اس��تان ،مهندس محمدی راد -مدیر امور
ماش��ینآالت بنیاد مس��کن کش��ور ،مهندس صیادی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان دنا و مهندس صفایی نیا -مدیر ستاد بازسازی مناطق زلزلهزده
شهر سیس��خت از روند بازس��ازی در مناطق زلزلهزده شهر سیسخت در
شهرستان دنا بازدید نمودند.
در ای��ن بازدید مهندس مهدیان راهنمای��ی و راهکارهای الزم را در مورد
نظارت و اجرای دقیق ساختوس��از توس��ط ناظرین متذکر شد .وی گفت:
ناظری��ن مقیم باید با جدیت و دق��ت الزم در انجام کارهای محوله تالش
مضاع��ف از خود نش��ان دهن��د و در مراحل اجرای ساختوس��از واحدهای
مسکونی تحت نظارت خود حضور داشته باشند تا مبادا کم کاری و کوتاهی از طرف کارگر یا استاد کار به وجود آید.

معاون بازس�ازی و مس�کن روس�تایی بنیاد مسکن کشور افزود :روند بازس�ازی باید با اتخاذ راهکار درس�ت و اصولی با همکاری
مس�ئولین اس�تانی و سایر دستگاههای اجرایی با ش�تاب بیشتری دنبال ش�ود و این مهم نیازمند حضور ،مشارکت مردم و همکاری
آنها با دستگاههای اجرایی مرتبط بهویژه ستاد بازسازی بنیاد مسکن میباشد.

س��پس دکتر جنتی با ارائه گزارش��ی از آخرین اقدامهای صورت گرفته در تمام مراحل در مناطق زلزلهزده از همکاری همه مس��ئولین کشوری و استانی و
سازمانهای مرتبط با ستاد بازسازی بنیاد مسکن در شهر زلزلهزده سیسخت برای پیشبرد اهداف این نهاد قدردانی کرد.
در پایان مهندس مهدیان و هیئت همراه در نشست مشترک بنیاد مسکن و کمیته امداد امام(ره) با موضوع بازسازی واحدهای خسارتدیده ناشی از زلزله
مددجویان کمیته امداد و جلسه توجیهی ستاد بازسازی در بنیاد مسکن شرکت و پس از بحث و تبادلنظر راهکارها و تصمیمهای الزم برای مقاومسازی و
رفع موانع جهت تسریع در بازسازی مناطق زلزلهزده اتخاذ گردید.
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بهرهبرداری از هش��تاد و هفت هزارمین واحد مس��کونی مقاومس��ازی و نوس��ازی شده
مسکن روستایی استان
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان آذربایجان غربی ،هشتاد و
هفت هزارمین واحد مسکونی مقاومسازی و نوسازی شده مسکن روستایی
اس��تان با حضور دکت��ر محمدباقر نوبخ��ت -معاون اول رئی��س جمهور و
مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور افتتاح شد.
در این مراس��م مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان با اشاره به
اینکه تعداد  ۲۵۸000واحد مس��کونی روس��تایی در این اس��تان وجود دارد،
گفت :کلید هش��تاد و هفت هزارمین واحد مسکونی روستایی که با استفاده
از تس��هیالت طرح ویژه مقاومس��ازی و بهسازی ش��ده بود ،با حضور دکتر
محمدباقر نوبخت و مهندس تابش به مالک آن تحویل داده شد.
مهندس محمود بدلی افزود :تاکنون تعداد  ۱۰۳000متقاضی برای استفاده از
تسهیالت مقاومسازی واحدهای مسکونی به بنیاد مسکن شهرستانها مراجعه
کردهاند که  ۹۵000نفر شناسایی و به بانکهای عامل معرفی شدهاند.

کلنگ ساخت تعداد  3000واحد مسکن محرومین در شهر ارومیه به زمین زده شد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان آذربایجان غربی ،در مراسمی
ب��ا حضور دکتر محمدباقر نوبخت -معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان
برنامه و بودجه کشور ،مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور و مهندس
بدلی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،کلنگ ساخت تعداد  3000واحد مسکن
محرومان در روستای آلمانآباد ارومیه بر زمین زده شد.
در این مراسم مهندس تابش گفت :ویژگی مهم این واحدهای مسکونی،
نداش��تن الزام برای آورده شخصی افراد متقاضی است و هزینه آن را دولت
متقبل میش��ود .وی افزود :اولویت اجرای این طرح ها ،افراد تحت پوشش
کمیته امداد امام خمینی(ره) ،بهزیستی و خانواده معظم شهدا هستند.
رئیس بنیاد مسکن کشور گفت :زمان اجرای این طرح ها ،یک سال است
ولی واحدهای مسکونی محرومان در این استان  ۶ماهه ساخته میشود.
مهندس تابش افزود :اگر این کار صورت گیرد ،رکوردی در ساخت مسکن
محرومان در کشور زده خواهد شد.

نشست بررسی طرحهای هادی روستایی و مسکن محرومین
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان تهران ،نشستی با حضور
مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور ،صالحی -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان ،مهندس چراغعلی -مع��اون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری و
مهندس صحرایی -مدیرکل دفتر فنی استانداری برگزار شد.
محوریت موضوعی این نشست بررسی و ارزیابی چالشهای پیش رو تصویب
طرحهای هادی روستایی و طرح مسکن محرومین در سطح استان بود.
طرح مسکن محرومین عنوان تفاهمنامه مابین سازمان برنامه و بودجه و بنیاد
مسکن در زمینه ساخت مسکن نامقاوم محرومین در حوزه روستایی است.
سهمیه استان تهران در این طرح بیش از  1200واحد مسکونی ،با تخصیص  300میلیون ریال بالعوض و  500میلیون ریال وام با کارمزد  5درصد و با
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراس��ان رضوی ،مجمع
عمومی س��االنه با حضور مهندس درفش��ی -معاون پشتیبانی و هماهنگی
امور اس��تانها در بنیاد مسکن کش��ور ،در مورد گزارش حسابرسی مستقل
و بازرس قانونی مربوط بهصورتهای مالی س��ال  1398در مش��هد مقدس
برگزار شد.
این نشست با حضور استانهای فارس ،یزد ،کرمان ،اصفهان ،سیستان و
بلوچستان ،گلستان و خراسان رضوی برگزار شد و براساس برنامه قبلی هر
یک به ارایه صورتهای مالی و گزارشهای مربوط اقدام نمودند.
در این نشست مهندس درفشی با بیان مطالبی گفت :برای رسیدگی بهتر
به وضعیت صورتهای مالی و لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی ،کشور را
به مناطق مختلف تقسیم کردیم و در هر منطقه تعدادی از استانها دعوت شدند تا بتوانیم در زمان کمتر نتایج بهتری به دست آوریم.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

باز پرداخت  15ساله برای متقاضیان این طرح برنامهریزی شده است.
در ادامه این نشس��ت به همکاری مجموعه اس��تانداری و بنیاد مس��کن استان تهران نس��بت به تسریع شناس��ایی و معرفی واجدین شرایط طرح مسکن
محرومین در سطح روستاهای استان تأکید شد.

دیدار مهندس حقشناس با حجتاالسالموالمسلمین رضایی
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان تهران ،مهندس حقشناس-
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،صالحی -مدیرکل
و معاونین بنیاد مسکن استان با حجتاالسالموالمسلمین رضایی -مسئول
دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان تهران دیدار کرد.
در این دیدار مسائل و چالشهای پیش روی مسکن شهری مورد بررسی
و توسعه خدمترسانی در سطح استان مورد تأکید قرار گرفت.

ارزیابی تعداد  ۷۴۳واحد مسکونی تخریبی و تعمیری در مناطق زلزلهزده
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان اصفهان ،مهندس مهدیان-
معاون بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن كشور در بازديد از مناطق
زلزلهزده شهرستان سميرم ،گفت :تعداد  ۳۸۸واحد مسکونی تخریبی و ۳۵۵
واحد تعمیری در مناطق زلزلهزده بخش پادنا علیا شهرس��تان سمیرم توسط
تیم کارشناسی بنیاد مسکن ارزیابی شدهاند.
در این بازدید که دکتر عس��گریان -فرماندار شهرستان ،مهندس خانی-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و هیئت همراه نیز حضور داش��تند مهندس
مهدیان افزود :با پیگیریهای انجام ش��ده متقاضیان میتوانند تسهیالت و
وام بالعوض برای ساخت و تعمیر منازل خود را دریافت کنند .وی همچنین
گفت :طبق برآوردها مبلغ  ۵۰میلیارد ریال به تأسیس��ات زیرساخت روستاها
خسارت وارد شده و به همین میزان ،برای جبران خسارت زیرساختهای روستایی اعتبار به بنیاد اختصاص داده شده است.
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراسان رضوی ،مهندس
درفش��ی -معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استانها در بنیاد مسکن کشور
و هیئت همراه از پروژه رود پارک ش��هر مش��هد بازدید نمودند و در جریان
فعالیتهای اجرایی انجام شده قرار گرفتند.
این پروژه که بر روی کال چهل بازه شهر مشهد در حال اجرا است حدود
 ٣٨هکتار وسعت دارد که با انجام آن سرانه فضای سبز و تفرجگاهی غرب
مشهد دچار تغییر شگرفی خواهد شد.
سپس مهندس درفشی با شرکت در جلسه کمیته فنی به مدیران پروژه و
دس��ت اندرکاران طرح نسبت به رعایت زمانبندی پروژه و حداکثر بهرهوری
و رعایت صرفه جویی تأکید نمود .وی گفت :انجام این پروژه نشان میدهد
بنیاد مس��کن اس��تان و امور اجرایی و ماش��ینآالت از امکانات و توان فنی
خوبی برخوردارند.
معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استانها در بنیاد مسکن کشور ابراز امیدواری کرد که این پروژه مانند پروژه کوه پارک همراه با موفقیت باشد.

بازديد از واحدهای بافت فرسوده مسکن محرومین شهرستان شهرضا
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان اصفهان ،مهندس مهدیان-
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور ،مهندس قوی بیان-
معاون بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان و مهندس رضایی-
سرپرست بنیاد مسکن شهرستان شهرضا از واحدهای بافت فرسوده متعلق
به متقاضیان محروم واحدهای س��اخته شده مسکن محرومین در روستای
قصر چم شهرستان شهرضا بازدید نمودند.
سپس در نشس��تی با حضور مهندس اسدی -فرماندار شهرستان شهرضا
پیرامون مباحث تفاهمنامه مس��کن محرومین و تس��هیالت ویژه بهسازی،
حوادث و پروژههای بازسازی بارندگیهای اردیبهشت سال  99و جمعبندی
خروجی بازدیدها بحث و تبادلنظر و سپس تصمیمهای الزم اتخاذ شد.

بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژههای مسکن اقدام ملی
ب��ه گزارش روابط عمومي بنياد مس��کن اس��تان قم ،نشس��تی با حضور
مهندس حقش��ناس -معاون مسکن شهري بنياد مس��کن کشور و هیئت
همراه ،مهندس بلدی -مديرکل و رضوانپور -معاون مس��کن شهری بنیاد
مسکن استان ،معاونین و کارشناسان راهوشهرسازی و مشاور طرح بهمنظور
بررسی نقشههای اجرایی پروژه مسکن اقدام ملی در  17هکتاری پردیسان
تشکیل شد.
در ابت��دا مهن��دس بلدی با ارائه گزارش��ی از وضعیت پیش��رفت فیزیکی
پروژههای مسکن اقدام ملی گفت :در حال حاضر با تمام توان و با تکیه بر
پتانسیلها و ظرفیتهای موجود بهویژه نیروهای فنی و با تجربه در تالش
برای پیشبرد پروژههای زیتون  9 ،8 ،7 ،6و  10هستیم .وی افزود :در مقوله
18

ساخت تعداد  ۱۶۸واحد مسکونی در منطقه قلعه شمسی

شماره  | 185فروردین 1400

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان لرستان ،مهندس درفشی-
معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور از پروژه
 ۱۶۸واحدی آفتاب والیت منطقه قلعه شمس��ی شهرس��تان بروجرد که در
حال احداث میباشد بازدید نمود.
گفتنی اس��ت این پروژه در س��ه فاز در مرحله اجرا میباشدکه فاز اول آن
ش��امل  ۵۴واح��د در مرحله ن��ازک کاری ،ف��از دوم آن  ۲۸واحد در مرحله
اسکلت و سومین فاز این پروژه  ۸۶واحد میباشد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

پیشبرد اهداف طرح اقدام ملی مسکن همکاری و تعامل بسیار خوبی با ادارهکل راهوشهرسازی انجام شده است.
س��پس مهندس حقش��ناس با ابراز رضایت از فعالیتهای بنیاد مسکن در پیش��رفت پروژههای اقدام ملی مسکن استان گفت :باید مشکالت شیوه صدور
پروانه ساختمانی با رعایت موارد مندرج در تفاهمنامه برطرف شود و در طراحی و تهیه نقشه پالکها باید متراژ پارکینگ و آسانسور نیز در نظر گرفته شود.
گفتنی است در پایان مسئولین از پروژههای مسکن اقدام ملی در دست ساخت و آمادهسازی زمین پرژوه  17هکتاری بازدید کردند.

بازدید از پروژه حسیوند شهرستان چگنی
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان لرستان ،مهندس درفشی-
معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی اس��تانها در بنیاد مسکن کشور از روند
ساخت پروژه  ۱۷واحدی حسیوند شهرستان چگنی بازدید کرد.
گفتنی است فاز اول پروژه حسیوند در قالب  ۱۷واحد مسکونی در قطعاتی
به مس��احت  ۲۰۰مترمربع و در زمینی به مس��احت  ۳۲۰۰مترمربع در حال
ساخت میباشد.

ساختمان اداری بنیاد مسکن شهرستان دورود افتتاح شد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان لرستان ،با حضور مهندس
درفشی -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور،
گ��ودرزی -نماینده مردم شهرس��تانهای دورود و ازنا در مجلس ش��ورای
اسالمی و دریکوند -فرماندار شهرستان دورود ساختمان اداری بنیاد مسکن
شهرستان دورود افتتاح شد.
ساختمان اداری بنیاد مسکن شهرستان دورود در زمینی به مساحت ۸۰۰
مترمربع و با زیربنای  ۲۲۶مترمربع ساخته شده است.
همچنین با حضور مسئولین یاد شده یک واحد مسکن روستایی در روستای
ترشاب شهرستان دورود از  ۱۱500واحد مسکن روستایی مقاومسازی شده
در این شهرستان افتتاح شد.
گفتنی اس��ت حدود  ۱۵000واحد مس��کن روستایی در شهرستان دورود ساخته شدهاند که با بهسازی و بازسازی بیش از  ۱۱500واحد مسکن روستایی در
این شهرستان ،میانگین مقاومسازی واحدهای مسکن روستایی در این شهرستان به بیش از  ۷۶درصد افزایش یافته است.
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان لرستان ،با حضور مهندس
درفش��ی -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور
و حجتاالسالموالمس��لمین س��پهوند -امامجمعه شهر ازنا ساختمان اداری
بنیاد مسکن شهرستان ازنا افتتاح شد.
گفتنی اس��ت س��اختمان اداری بنیاد مسکن شهرس��تان ازنا در زمینی به
مساحت  ۱۴۰۰مترمربع با زیربنای  ۲۲۰مترمربع ساخته شده است.

بررسی پروژه مسکن فردیس
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز ،بررسی پروژه  ۲۰۰واحد
مس��کونی شهرستان فردیس اس��تان با حضور مهندس حقشناس -معاون
مس��کن شهری بنیاد مسکن کش��ور و هیئت همراه ،مهندس رحیمیزاده-
مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان برگزار شد.
مهندس حقش��ناس با اش��اره به اینکه این پروژه در حال حاضر بهصورت
طرح اولیه مطرح ش��ده اس��ت ،ضمن ارائه راهکارهای اجرایی برای پیشبرد
عملیات س��اخت این پروژه ،به بررس��ی طرح اولیه ارائه شده در بنیاد مسکن
استان پرداخت و نکتههای مهمی برای اجرای هرچه بهتر این طرح ارائه نمود.

بازدید از پروژه چم قرق شهرستان خرمآباد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان لرستان ،مهندس درفشی-
معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی اس��تانها در بنیاد مسکن کشور از روند
ساخت پروژه  ۲۰واحدی چم قرق شهرستان خرمآباد بازدید کرد.
گفتنی اس��ت فاز اول پروژه چم قرق شهرستان خرمآباد در قالب  ۲۰واحد
مس��کونی در قطعاتی به مس��احت  ۱۸۰مترمربع و در زمینی به مس��احت
 ۳۶۰۰مترمربع در حال ساخت میباشد.

بازدید از پروژه  200واحدی گرمدره
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان البرز ،مهندس حقشناس -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،مهندس رحیمیزاده-
مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان از پروژه  200واحدی گرمدره بازدید کردند.
در این بازدید مهندس حقش��ناس با ارائه راهکارهای اجرایی برای پیش��برد عملیات ساخت پروژه ،نس��بت به بررسی ابعاد مختلف این طرح اقدام نمود و
مسائل مرتبط با این پروژه را مورد ارزیابی قرار داد.
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان لرستان ،مهندس درفشی-
معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی اس��تانها در بنیاد مس��کن کشور گفت:
بهرهمندی از ظرفیتهای خوب گردش��گری در استان لرستان زمینه توسعه
پایدار در این استان را فراهم خواهد ساخت.
مهندس درفش��ی در نشس��ت هماهنگی معاونین و مدیران ش��عب بنیاد
مس��کن اس��تان با بیان اینکه مدیران باید توسعهای فکر کنند و برنامههای
رشد ،ترقی و نوگرایانه داشته باشند افزود :مدیرموفق با برنامهریزی مدون و
کار جهادی از موانع توسعه عبور کرده و در زمینه محرومیتزدایی از جامعه
گام بر خواهد داش��ت .وی با اشاره به اینکه استان دارای بهترین ظرفیتها
در حوزه گردشگردی است گفت :میتوان از این پتانسیل در زمینه رونق گردشگردی در استان استفاده کرد.
معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی اس��تانها در بنیاد مسکن کشور افزود :با اجرای طر ح هادی و مقاومسازی مسکن روستایی بستری مناسب برای رونق
گردشگردی در زمینه رسیدن به اشتغال پایدار برای روستاییان فراهم خواهد شد.
مهندس درفش��ی س��اخت و تولید مس��کن مقاوم را یکی از اولویتهای مهم بنیاد مسکن دانست و بر تولید و استفاده از مصالح باکیفیت بهویژه در ساخت
واحدهای مسکونی روستایی تأکید کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهمندی از ظرفیتهای گردشگری فرصتی مناسب برای توسعه استان لرستان

آغاز تولید قطعات بتنی ،فوم و پلی استایرن توسط بنیاد بتن آذرآبادگان
ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان اردبی��ل ،بهرهبرداری از
کارخانه تولید قطعات بتنی ،فوم و پلی استایرن شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان
(ش��مال غرب کش��ور) با حضور مدیران کش��وری ،منطقهای و استانهای
همجوار بنیاد مس��کن و بنیاد بتن ایران در شهرک صنعتی شماره  2اردبیل
افتتاح شد.
مراس��می با حضور مهندس درفش��ی ـ معاون پشتیبانی و امور هماهنگی
اس��تانها در بنیاد مسکن کش��ور ،مهندس ذبیحیان -مدیرعامل بنیاد بتن
ایران ،مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان آذربایجانش��رقی،
مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان آذربایج��ان غربی ،مهندس
خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن استان زنجان ،حجتاالسالموالمسلمین
س��توده -مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان اردبیل ،عاطف ناصری-
فرماندار شهرس��تان نمین ،مهندس سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
اردبیل و مهندس علی فوالدی -مدیرعامل بنیاد بتن آذرآبادگان (شمالغرب) ،در شهرک صنعتی شماره  2استان اردبیل برگزار شد روند تولید قطعات بتنی،
فوم و پلی استایرن ،نیوجرسی جادهای و قطعات بتنی در هم تنیده افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفتند.
در این مراسم مهندس درفشی بر ضرورت توجه به ساخت واحدهای مسکونی ایمن برابر مشخصات فنی ساختمان تأکید نمود و گفت :متأسفانه نبود ایمنی
الزم ،بکارگیری مصالح نامرغوب و عدم توجه به مقاومسازی واحدهای مسکونی منجر به بروز سوانح مختلف در سطح کشور شده و بنیاد مسکن همچنان
در عرصه تولید مصالح مقاوم و اس��تاندارد در س��طح کش��ور در حال خدمت به هموطنان میباشد .وی افزود :آس��یب بیشتر واحدها بهدلیل ساختوسازهای
غیرفنی ،نبود نظارتهای الزم و فقدان مصالح مناسب صورت میپذیرد و میبایست با نگاه مهندسی در برنامهریزیها بر این نارساییها غلبه کرد و انتظار
بر این اس��ت که بنیاد بتن با همین سیاس��تهای مؤثر در تولید مصالح مورد نیاز و برابر مش��خصات فنی خود پیش رود تا در کش��ور ما که در طول هر سال
چندین مورد خسارت برای واحدهای مسکونی بر اثر فرسودگی ،سیل ،زلزله و ...به وجود میآید ،رفع شود.
معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور در ادامه بر استمرار سیاستهای تولید مسکن ،مقاومسازی و بازسازی مناطق حادثهدیده
اشاره کرده و تصریح نمود :فعالیتهای تأثیرگذار ستاد معین استان اردبیل در مناطق آسیبدیده در سطح کشور قابل تقدیر میباشد بهطوری که بنیاد مسکن
استان اردبیل با عملکرد مناسب خود در مناطق سانحهدیده کشور از قبیل مناطق زلزلهزده آذربایجانشرقی ،همچنین مناطق سیلزده استان لرستان و بهویژه
بخش معموالن که جزو سختترین مناطق آسیبدیده بود ،توانست با تحقق اهداف تکلیفی دفتر مرکزی ،اقدامهای مناسب را انجام دهد.
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تعداد  ۱۵۰۰واحد مسکونی ویژه محرومان در روستاهای استان بوشهر ساخته میشود
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر ،مهندس حقشناس-
معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن کشور گفت :هماکنون تعداد 1500
واحد مسکونی ویژه محرومان در روستاهای استان بوشهر ساخته میشود.
مهندس جواد حقش��ناس در نشست بررس��ی روند اجرای طرحهای بنیاد
مسکن در اس��تان افزود :ساخت مسکن ویژه محرومان از برنامههای مهم و
اولویت دار این نهاد اس��ت که بهصورت جدی پیگیری میشود .وی در مورد
طرح اقدام ملی مسکن گفت :در زمان حاضر عملیات اجرایی طرح اقدام ملی
مسکن در شهرهای مختلف کشور از جمله استان بوشهر آغاز شده است.
معاون امور مس��کن ش��هری بنیاد مسکن کش��ور افزود :قرار است تعداد
 ۲000واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن در استان ساخته شود.
س��پس دکتر گراوند -اس��تاندار با اشاره به ساخت و تحویل تعداد  1000واحد مسکونی محرومان در استان بر ضرورت سرعتبخشی در ساخت مسکن در
قالبهای مختلف از جمله طرح اقدام ملی مسکن تأکید کرد.

دکتر عبدالکریم گراوند گفت :بنیاد مس�کن در س�اخت واحدهای مسکونی با کیفیت تاکنون موفق عمل کرده است .وی با تأکید
بر مش�ارکت بانکها در تأمین نقدینگی واحدهای مسکونی از طریق پرداخت تسهیالت و وامهای تعیین شده افزود :بانکها باید
نقش خود را در ساخت واحدهای مسکونی پررنگتر کنند چون ساخت مسکن بدون مشارکت بانکها امکانپذیر نیست.

استاندار ادامه داد :در اجرای طرح اقدام ملی مسکن با مشارکت راهوشهرسازی استان اقدامها و طرحهای مهمی در شهرهای استان انجام شده است.
دکتر گراوند گفت :بنیاد مس��کن اس��تان در اجرای طرح عمران روستایی طرحهای مطلوب و مهمی در استان اجرا کرده و در این زمینه ساحلسازی مورد
توجه ویژه قرار گرفته است.
در ادامه مهندس حیدری بریدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :در زمان حاضر تعداد  ۹۸۶واحد مسکن محرومان در استان در دست اجراست که ۷۰
درصد این واحدهای مسکونی ساخته و تحویل و مابقی نیز تا نیمه نخست سال آینده تحویل داده میشوند.
مهندس حمید حیدری بریدی افزود :از س��همیه تعداد  ۲000واحد مس��کونی طرح اقدام ملی مس��کن که به بنیاد مسکن استان بوشهر ابالغ شده در زمان
حاضر عملیات اجرایی تعداد  ۴۸۵واحد آغاز شده است.

مهندس حقشناس ۱۲۰ :هزار واحد مسکونی ویژه محرومان ساخته میشود
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر ،مهندس حقشناس-
معاون امور مس��کن شهری بنیاد مسکن کش��ور از ساخت تعداد  ۱۲۰هزار
واحد مس��کونی ویژه محرومان در کش��ور خبر داد و گفت :این واحدها که
دارای پیش��رفت فیزیکی مختلفی هس��تند براس��اس برنامهریزی تکمیل و
تحویل میش��وند .همچنین تعداد  ۱۳۸000واحد مس��کونی هم در اجرای
طرح اقدام ملی مسکن ساخته میشوند.
مهندس جواد حقش��ناس در نشس��ت با مدیران بنیاد مس��کن استان ،با
اش��اره به اجرای طرح اقدام ملی مسکن در کشور افزود :ساخت تعداد ۴۰۰
هزار واحد مسکونی در اجرای طرح اقدام ملی مسکن وزارت راهوشهرسازی
طراحی ش��ده است که مس��ئولیت تعداد  ۱۳۸000واحد آن با بنیاد مسکن
اس��ت .وی ،با بیان اینکه زمین این واحدهای مس��کونی با همکاری وزارت
راهوشهرسازی انجام شده است گفت :تاکنون برای ساخت بیش از  ۷۰هزار
واحد مسکونی در سطح کشور سازمان ملی زمین و مسکن برای بنیاد مسکن زمین تهیه کرده است.
معاون امور مس��کن ش��هری بنیاد مس��کن کشور تأمین زمین بهصورت  ۹۹ساله یا فروش اقساطی  ۱۰ساله برای اجرای طرح اقدام مسکن را یک فرصت
برای سرمایهگذاران دانست و افزود :بانکهای عامل هم برای ساخت هر واحد تسهیالتی به مبلغ یک میلیارد ریال پرداخت میکنند که امید میرود مردم
از این فرصت برای حل مشکل مسکن استفاده کنند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از پروژه  2800واحدی آسمان البرز

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.
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ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت س��رمایهگذاری خانه گس��تر یکم ،مهندس
حقش��ناس -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور و مدیرانکل حوزه مسکن
ش��هری از پروژه  2800واحدی آس��مان الب��رز گرمدره بازدید ک��رده و مهندس
حقشناس ضمن بازدید از عملیات ساخت و طرحهای در دست مطالعه این پروژه،
در جریان روند اجرایی کار قرار گرفته و راهنمایی و ارشادهای الزم را برای بهبود
هرچه بیشتر شرایط کمی و کیفی عملیات اجرایی ،ارائه داد.

اسامی همکارانی که به افتخار بازنشستگی نایل آمدند:
حسین آذرنیا (خراسان رضوی)

حسن برجعلی (هرمزگان)

اردشیر عباسی (فارس)

ناصر زارعی الر (فارس)

حسین آزاد (گیالن)

جواد ساالراصل (هرمزگان)

غالمحسین زارعی (فارس)

حبیب مباشری (فارس)

عباس علینژاد (البرز)

حمزه حاج حسینی (هرمزگان)

حسن حیدری (فارس)

عباس زارع فرد (فارس)

سعیدامینیانطوسی(خراسانرضوی)

فردین احمدپور بخوانی (هرمزگان)

مصطفی هاشمی (فارس)

علی پناه امیری (فارس)

علی بهادر مظفری (هرمزگان)

محمدجواد نقاش (فارس)

عبدالعلی رستگاری ماشن (فارس)

سیدقاسم نیازمندیان (فارس)

برگزاری مراسم تکریم و تجلیل از همکار بازنشسته

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قم ،مراسمی با حضور مهندس بلدی -مدیرکل و
معاونین بنیاد مسکن استان و متفکریان -سرپرست اداره حراست با اهداء لوح تقدیر و هدایایی از
رضا عزیزی که به افتخار بازنشستگی نائل آمده تجلیل و قدردانی بهعمل آمد.
در این مراسم مهندس بلدی با بیان اینکه ،خدمت به جامعه بهویژه محرومین یک سنت حسنه
اس��ت گفت :بازنشستگان بنیاد مسکن ،نیروهایی هستند که بزرگترین سرمایه زندگی یعنی عمر
گرانمایه ش��ان را در راه خدمت صرف کردهاند .وی افزود :تجربه بازنشستگان میراث ارزشمندی
برای جامعه و نیز استفاده از آن بهترین فرصت برای تسریع در توسعه و پیشرفت جامعه است.

تجلیل از همکاران بازنشسته

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان گیالن ،مراسم تقدیر از بازنشستگان بنیاد مسکن
اس��تان با حضور مهندس اکبرزاده -مدیرکل و دکتر برزگر -معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان
برگزار شد.
در ابت��دا مهن��دس اکبرزاده با بیان اینکه این مراس��م بهمناس��بت گرامیداش��ت و س��پاس از
تالشهای  30س��اله همکاران میباش��د گفت :آنچه که یک فرد بعد از  30سال زحمات متوالی
کس��ب مینماید یک گنجینه اس��ت و در دنیا این منابع انس��انی پر ارزش را بهعنوان مشاور در
برنامهریزیها و سیاس��تگذاریهای کالن نقش میدهند و از تجربههای آنان اس��تفاده میکنند .وی افزود :زمان بازنشستگی زمان خوبی است تا با فراغت بیشتر
به انجام فعالیتهایی بپردازید که در طول سالهای اشتغال به کار ،فرصتی برای انجام آنها نبوده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گفت :فرصتهای زندگی هیچ وقت قابل برگشت نیس��تند و بازنشستگی یک مرحلهای از زندگی است و روند زندگی دائم در حال
چرخش و تغییر است که از یک مرحله به مرحله دیگر تغییر میکند.
در پایان از تالشهای همکاران بازنشسته :مجید صالحزاده ،سید جالل میرشهیدی ،هادی صدیقی و حسین آزاد و خانواده مرحوم شاهرخ قاصدزاده همکار فقید
امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی با اهدای لوح و هدیه قدردانی بهعمل آمد.
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بسمه تعالی

قصص قرآن یا

شماره  | 185فروردین 1400

تاریخ انبیاء

برگرفته از کتاب

از آدم تا خاتمالنبیین ص ّلی اهلل علیه و آله

آیتاهلل سید هاشم
رســولی محالتـی

ابراهيم(ع) در شام

داس��تان محاجه ابراهيم را با س��تاره پرس��تان بعضى در موطن اصلی
ابراهيم که همان سرزمين بابل باشد ،ذكر كرده و برخى از مورخان پس
از هجرت وى به س��وى شام و فلس��طين نقل کردهاند كه چون سر راه
مسافرت به شام به شهر حران (يا حاران) رسيد ،مدتى در آنجا توقف كرد
و در خالل توقف در آنجا متوجه شد كه مردم آنجا ستاره مىپرستند و از
طریقی كه ذكر شد با آنها به محاجه و استدالل پرداخت.
موض��وع ديگری كه مورد بحث واقع ش��ده ،این اس��ت که مورخان
عموم ًا براى ابراهيم س��ه هجرت و مسافرت نقل كردهاند .یکی از بابل
به ش��ام ،دیگری از ش��ام به مصر و س��وم مراجعت از مصر به شام .در
قرآن كريم داس��تان هجرت ابراهيم از موطن خويش و ورود به ش��ام
در چند جا ذكر ش��ده است ،يكى در سوره انبياء كه پس از نقل داستان
نجات ابراهيم از آتش نمروديان فرموده اس��ت« :و ما ابراهيم و لوط را
به سرزمينى كه آنجا را براى جهانيان بركت داديم ،رهايى بخشيديم».1
كه منظور از آن س��رزمين شام است و در جای دیگر در سوره عنكبوت
است که دنبال همان داستان فوق مى گويد« :لوط به وى ايمان آورد و
گفت :من به سوى پروردگارم مهاجرت مى كنم كه او نيرومند و فرزانه
است» .2و عموم ًا گفتهاند كه منظور هجرت به شام بوده است.
دیگری هم در س��وره صافات اس��ت که پس از نقل داس��تان مزبور
مىفرمايد« :و ابراهيم گفت :من به سوى پروردگارم مى روم كه او مرا
هدايت خواهد فرمود».3
ام��ا از رحل��ت آن حضرت به مصر ذكرى نش��ده اس��ت ،ولى عموم
مورخان چنانکه اش��اره ش��د نوش��تهاند كه چون ابراهيم مدتى در شام
ماند ،قحطى و خشكس��الى ش��د و تهيه آذوقه مشكل گرديد .از اين رو
ابراهيم(ع) ناچار شد كه به مصر سفر كند و پس از ورود به مصر مدتی
در آنجا ماند و مال و ثروتى بيندوخت و مورد حس��د مردم واقع گرديد،
 .1سوره انبیاء ،آیه .71
 .2سوره عنکبوت ،آیه .26
 .3سوره صافات ،آیه .98
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قسمت بیست و س ّوم

از اين رو دوباره به ش��ام برگش��ت 4و در آنجا رحل اقامت افكند و غالب ًا
داستان گرفتارى ساره به دست پادشاه را در همان سفر مصر نوشتهاند،
چنانكه در تورات نيز ذكر شده است.
و این از جمله مطالبى اس��ت كه در قرآن ذكر نشده ،ولى در تورات و
تواريخ و روايات اهل سنت و برخی از روایات شيعه به اجمال و تفصيل
نقل ش��ده است و داستان گرفتاری س��اره بدین گونه است که ساره به
س��بب جمال و زيبايى كه داش��ت مورد نظر پادش��اه مصر يا شام قرار
گرفت و او را به قصر خويش برد و خواس��ت بدو دس��ت دراز كند ولى
برايش ميسر نشد و ناچار شد ساره را به ابراهيم بازگرداند و هاجر را نیز
به ساره بخشید و هر دو را به ابراهیم باز گردانید.
البت��ه در اينجا مطالبى بخص��وص در روايات اهل س��نت و صحيح
بخارى و ديگران به چشم مى خورد كه مناسب با شأن انبیاء و ابراهيم
خليل الرحمان نيست ،مانند اينكه وقتى از ابراهيم پرسيدند که اين زن
چه نس��بتى با تو دارد؟ وى گفت :خواهر من اس��ت ...و اين را دروغى
از ابراهيم دانس��ته و س��پس درصدد تأويل آن ب��ر آمدهاند ،كه البته در
روايات شيعه اثرى از آنها ديده نمى شود ،در اينجا براى اينكه اشارهاى
به اصل داس��تان شده باشد و س��خن را به اجمال نگذارده باشيم ،متن
حديث��ى را كه كلينى(ره) در روض��ه کافی از امام صادق(ع) در این باره
روایت ک��رده و در آن علت هجرت ابراهيم و مطالب ديگر ذكر ش��ده
و ضمن�� ًا جامعترين حديث اين باب اس��ت ،براى ش��ما نقل مىكنيم و
بهدنباله داستان باز مىگرديم.
قب��ل از نق��ل حديث مزب��ور خواننده محترم باي��د دو مطلب را كه از
آيات فوق به دس��ت مى آيد به خاطر بس��پارد تا وقتى بهدنباله داستان
مىرسيم ،ابهامى براى او ايجاد نشود.
يكى اصل داس��تان هجرت ابراهيم(ع) به شام و ديگر اينكه در مدت
توق��ف ابراهيم در بابل و مبارزاتى كه با بت پرس��تان كرد ،افراد اندكى
بدو ايمان آوردند كه از آن جمله لوط بود كه به گفته برخى پس��ر خاله
ابراهيم و به قول بعضى ديگر پسرعموى وى بوده است.
 .4قصص االنبیاء ،نجار ،ص .84
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 .1منظور دختر بالفصل نیس��ت بلکه دختر دختر الحج بوده چنانکه مجلس��ی و دیگران
در ش��رح حدیث گفتهاند و این س��اره که همس��ر ابراهیم(ع) گردید هم نام ساره مادر آن
حضرت است.
 .2سوره صافات ،آیه .98
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حديث روضه كافى

ترجمه حدیث چنین اس��ت ک��ه ابراهيم بن ابى زي��اد كرخى گويد
از امام صادق(ع) ش��نيدم كه میفرمود ابراهیم(ع) والدتش در ش��هر
كوثاربی اتفاق افتاد و پدرش نيز اهل آنجا بود و مادر ابراهيم كه ساره
نام داش��ت با مادر لوط كه نامش ورقه (و در نسخه اى رقيه) بود ،هر
دو خواهر بودند و هر دوی آنها دختران الحج بودند؛ و الحج پیغمبری
منذر بود (بيم دهنده) ،ولى مقام رس��الت نداش��ت و ابراهيم در دوران
جوانى بر فطرت توحید زندگى مى كرد تا آنكه خداى تبارک و تعالی
او را به دين خود هدايت فرمود و وى را برگزيد.
ابراهيم(ع) ساره (دختر الحج)  1را كه دختر خالهاش بود ،به همسرى
انتخاب كرد و س��اره داراى رمه بسيار و مالك زمين هاى وسيعى بود
كه پس از این ازدواج همه را به ابراهيم داد ،ابراهيم(ع) نيز اداره آنها
را به عهده گرفت و با سرپرس��تى آن حضرت اموال او بس��يار ش��د تا
آنجا كه در سرزمين كوثاربی وضع زندگى كسى بهتر از ابراهيم نبود.
وقتى ابراهيم بتها را شكس��ت ،نمرود دستور داد او را دربند كنند و
س��پس گودالى حفر كردند و آتش بسيارى در آن ریختند و ابراهيم را
دست بسته در آن انداختند و صبر كردند تا آتش خاموش شود .وقتى
پس از خاموشى آتش به ديدن او رفتند ،او را صحيح و سالم مشاهده
کردند که در گودال نشسته است .این واقعه را به نمرود گزارش دادند
و او دس��تور داد تا ابراهيم را از آن س��رزمين تبعيد کنند ولى از بردن
دارايى و اموالش جلوگيرى كنند.
ابراهيم با آنها در اين باره به منازعه برخاس��ت و گفت که اگر مال
و رم��ه مرا میخواهی��د بگيريد ،بايد آن مقدار از عم��ر مرا نيز كه در
س��رزمين ش��ما از بين رفته اس��ت به من بازگردانيد ،محاکمه را نزد
قاض��ى بردند و قاضی حك��م كرد كه ابراهيم م��ال و رمه اى كه به
دس��ت آورده به آنها بدهد و آنها نيز عمر سپرى شده ابراهيم را به او
بازگردانند .موضوع را به نمرود گفتند ،وى دس��تور داد ابراهيم را آزاد
بگذارند تا مال و رمه خود را ببرد و او را از آن سرزمین بيرون كنند و
به مردم گفت که اگر اين مرد در كش��ور شما بماند ،آيين شما را تباه
خواهد كرد و خدايانتان زيان مى بينند و به دس��تور نمرود ابراهیم را
با لوط(ع) (كه به وى ايمان آورده بود) به س��وی ش��ام روانه کردند و
آن دو با س��اره همس��ر ابراهيم از آنجا بيرون آمدند و در اينجا بود كه
ابراهيم بدانها گفت:
«انّى ذاهب الى ربّى سيهدين»] .2من به سوى پروردگارم روانم كه
او مرا رهبرى خواهد فرمود[.
و منظورش مسافرت به بيت المقدس بود .به هر صورت ابراهيم(ع)
اموال و رمه خود را برداش��ت و به سوى شام روان شد و روى غيرتى
كه نسبت به ناموس خود داشت ،صندوقى تهيه كرد و ساره را در آن
صندوق گذارد تا از نظر نامحرمان محفوظ باشد و بدين ترتيب از آن

سرزمين بيرون آمد و به قلمرو حكومت پادشاهى از قبطيان كه نامش
عراره بود وارد شد.
سر مرز كه رسيد ،مأموران گمرك جلوى ابراهيم را گرفتند و از وى
ده يك اموالى را كه همراه داش��ت ،بهعن��وان گمرك مطالبه كردند؛
وقتى صندوق را ديدند ،گفتند که اين صندوق را هم بازكن تا هر چه
در آن است ده یک آن را بهعنوان گمرك بگيريم؛ ولى ابراهيم امتناع
كرد و آنها نيز اصرار كردند ،ابراهيم فرمود« :فرض كنيد اين صندوق
پر از طال و نقره است ،ده يك آن را بگيريد ولى من آن را باز نخواهم
كرد» ،مأموران حاضر نشدند و گفتند :به ناچار بايد باز شود و سرانجام
ابراهي��م(ع) را مجبور كردند تا در آن صندوق را باز كند ،همين كه در
صندوق باز ش��د و چشم مأمور گمرك به ساره كه زنى زيبا بود افتاد،
به ابراهيم گفت« :اين زن چه نسبتى با تو دارد»؟
ابراهيم(ع) گفت« :اين زن همسر و دختر خاله من است».
مأمور گفت« :پس چرا در صندوق پنهانش کردهای»؟
ابراهی��م(ع) گفت« :چون همس��رم بود و نمی خواس��تم مردم او را
ببینند».
مأمور گفت« :من تو را رها نمی کنم تا موضوع را به ش��اه گزارش
دهم» و بهدنبال این س��خن کسی را نزد شاه فرستاد و موضوع را به
وی اطالع داد.
شاه نیز دستور داد آن صندوق را چنانکه هست نزد وی ببرند.
ابراهيم كه چنان ديد فرمود« :تا جان در بدن من هس��ت ،هرگز از
اين صندوق جدا نمى ش��وم!» اين سخن را كه به شاه گفتند ،دستور
داد خ��ود او را نيز با صندوق نزد وى ببرند و بدين ترتيب ابراهيم را با
اموال ديگرى كه همراه داشت حرکت داده و نزد شاه بردند.
شاه گفت« :در صندوق را بگشا».
ابراهيم(ع) گفت« :اى پادشاه همسر و دخترخاله من در اين صندوق
است و من حاضرم همه داراییم را به جاى آن به تو واگذار كنم».
شاه ابراهيم را ناچار كرد تا در صندوق را باز كند و چون در صندوق
باز ش��د و س��اره را ديد ،خواست دست به س��وى او دراز كند .ابراهيم
روگردانده و س��ر به سوى آسمان بلند كرد و گفت« :خدايا دست او را
از همسر و دخترخاله من بازدار».
دعاى ابراهيم(ع) به اجابت رس��يد و دست شاه از حركت ايستاد كه
نتوانست آن را به سوى ساره دراز كند و حتی نتوانست به طرف خود
بازگرداند .ش��اه كه چنان ديد به ابراهيم گفت« :به راستى خداى تو با
من چنين كرد؟»
ابراهيم(ع) گفت« :آرى خداى من غيور است و كار حرام (ناشايست)
را دوس��ت ندارد!» و او بود كه ميان تو و كارى كه بر تو حرام و ناروا
بود حایل و مانع گرديد.
ش��اه گفت« :از خداى خويش بخواه تا دس��ت مرا به حال نخس��ت
متعرض همسرت نشوم».
بازگرداند تا من ديگر ّ
تعرض به
از
تا
بازگردان
را
دستش
«خدايا
گفت:
ابراهيم دعا كرد و
ّ
حرم من خوددارى كند» ،خداوند دس��تش را به حال عادى بازگرداند.
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ولى مجدداً خواست دستش را به سوى ساره دراز كند ،ابراهيم(ع) نیز دوباره
نفرين كرد و دس��تش مانند بار اول خش��ك و بى حركت ش��د و از ابراهيم
خواست تا دعا كند خداوند دست او را به حال اول بازگرداند و بدو گفت« :به
راستى كه خداى تو غيور است و تو نيز مرد غيرتمندى هستى از خداى خود
بخواه تا دس��ت مرا به ح��ال اول بازگرداند و من ديگر چنين كارى نخواهم
كرد».
ابراهيم(ع) فرمود« :من اين دعا را مى كنم ولى به مش��روط بر اينكه اگر
دستت خوب شد و دوباره چنين كردى ،ديگر از من درخواست دعا نكنى»
شاه گفت« :آری به همین شرط».
وقتی ابراهيم(ع) دعا كرد و دس��تش به حال اول برگش��ت ،اين معجزه در
نظر ش��اه خيل��ى مهم جلوه كرد و ابراهيم(ع) در دي��ده او مرد بزرگى آمد و
هیبتی از وی در دلش جایگیر شد و بدو گفت« :تو در امان هستى و مال و
همسرت در اختيار توست و به هرجا بخواهى مى توانى بروى ولى مرا به تو
حاجتى است» .ابراهيم پرسيد« :حاجت چيست؟»
پادشاه گفت« :دلم مى خواهد به من اجازه دهى تا كنيزك زيبايى را كه از
قبطيان نزد من است ،به اين زن ببخشم و به خدمتش بگمارم».
ابراهيم(ع) با تقاضاى او موافقت كرد و شاه كنيزک خود را كه همان هاجر
(مادر اسماعيل) بود ،به ساره بخشید و ابراهيم ساره و هاجر را با اموال خود

برداشت و به راه افتاد.1
در دنباله حديث است كه ابراهيم به شام آمد و در باالى شام سكونت كرد
و لوط را در قس��مت جنوبى ش��ام گذارد و بعدها چون ديد از س��اره فرزندى
متولد نمى ش��ود به ساره فرمود« :خوب است هاجر را به من بفروشى شايد
خداون��د از وى فرزن��دى به من بدهد» .2تا آخ��ر حديث كه در صفحات بعد
مطالعه خواهيد كرد.
اين بود قس��مت عمده اين حديث شريف درباره علت خروج ابراهيم(ع) از
س��رزمین اصلی و موطن خود به شام و داس��تان گرفتارى ساره و نجات او
از دس��ت ش��اه ،و راه يافتن هاجر در زندگى ابراهيم خليل(ع) كه هر کس از
كتاب هاى تاريخى که در اين باره نوش��ته ش��ده اس��ت اطالع داشته باشد،
مى داند كه جامع ترين و در عين حال معتبرترين روايت در اين باره همين
حديث ش��ريف اس��ت كه از امام صادق(ع) نقل ش��ده و ما نيز با نقل همين
حديث از ذكر ساير اقوال خوددارى مى كنيم.
ادامه دارد


 .1روضه کافی ،صص  ،370-373بحار ،ج  ،12صص .46-47
 .2همان منبع

مهندس علی محمدی -مدیرکل بنیاد مس�کن اس�تان خراس�ان ش�مالی ،طی حکمی،
مهندس وحيد خاكپور را بهعنوان سرپرس�ت بنیاد مسکن شهرستان فاروج منصوب
نمود.
مهندس علی محمدی -مدیرکل بنیاد مس�کن اس�تان خراس�ان ش�مالی ،طی حکمی،
مهندس حس�ين جزمي را بهعنوان سرپرس�ت معاونت امور مس�كن شهري منصوب
نمود.
مهندس علی محمدی -مدیرکل بنیاد مس�کن اس�تان خراس�ان ش�مالی ،طی حکمی،
مهندس آرمان شيردل را بهعنوان مدير بنیاد مسکن شهرستان جاجرم منصوب نمود.
مهندس علی محمدی -مدیرکل بنیاد مس�کن اس�تان خراس�ان ش�مالی ،طی حکمی،
مهندس محمديار فرهادي را بهعنوان مدير بنیاد مسکن شهرستان اسفراين منصوب
نمود.
مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس�کن اس�تان گیالن ،طی حکمی ،مهندس علیرضا
بیگی را به سمت مدير بنیاد مسکن شهرستان رودسر منصوب نمود.
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تشویق و تنبیه ()7
کودک را با وسایل مختلف میتوان تکریم و احترام کرد که به بعضی
از آنها اشاره میشود:

 -1انتخ��اب نام و فامیل زیبا -انس��ان از نام و فامیل زیبا خوش��ش
میآید و از ذکر آن احس��اس سربلندی مینماید برعکس ،نام و فامیل
زش��ت صاحبش را ش��رمنده میس��ازد و از این جهت احساس حقارت
مینماید .بنابراین ،به پدر و مادر کودک توصیه میش��ود که به هنگام
انتخاب نام ،برای فرزندش��ان نامهای زیب��ا انتخاب نمایند .زیبایی نام،
یک امر عرفی و اجتماعی اس��ت .در جوامع و زمانهای مختلف تفاوت
میکن��د .در انتخاب ن��ام باید به معنای آن نیز توجه داش��ت .ما چون
مس��لمان هستیم بهتر اس��ت از نامهای پیامبر و ائمه اطهار(ع) و دیگر
بزرگان دین استفاده نماییم.

اس�لام نیز بدین نکته مهم توجه داش��ته اولیاء را به انتخاب نام نیک
برای فرزندانش��ان توصی��ه مینماید بلکه انتخاب ن��ام نیک را یکی از
حقوق فرزند بر پدر و مادر میداند .در احادیث نیز بدین مطلب اش��اره
شده است از باب نمونه:
«حضرت ابوالحسن(ع) فرمود :اولین احسانی که پدر نسبت به فرزند
خود انجام میدهد انتخاب اس��م خوب برای اوست .شما مراقب باشید
نام خوب برای فرزندانتان انتخاب کنید».1
«پیامبر اس�لام(ص) در وصیت خود به حض��رت علی(ع) فرمود :ای
عل��ی ! فرزند بر پدر خود حق دارد که نام زیبایی برایش انتخاب کند و
خوب او را تربیت نماید و در جایگاه صالحی (ازدواج) او را قرار دهد».2

 -2کودک را با احترام نام بردن -الزم اس��ت پدر و مادر ،فرزند خود
را همواره با احترام بخوانند .مث ً
ال بگویند :حس��ن آقا ،پسرم ،دخترم ،نام
او را کوچ��ک و س��بک ادا نکند .میتواند او را ب��ا فامیل بخواند و مث ً
ال
بگوید :آقای کریمی ،آقای حس��ینی .خوب است کودک را با تعبیر شما
خطاب کنیم ،نه تو.
 -3سالم کردن به کودک -معمو ًال فرزندان به پدر و مادر خود سالم
میکنن��د و باید به چنین وضعی عادت نماین��د .لیکن پدر و مادر نباید
همواره انتظار داش��ته باش��ند که کودکان حتم ًا سالم کنند بلکه باید در
مواردی هم پدر و مادر به فرزندان سالم کنند .گاهی که کودک سالم
کردن را فراموش کرد خوب است پدر و مادر سالم کنند و گاهی حتی
در سالم کردن بر او سبقت بگیرند .در احادیث بدین مطلب اشاره شده
 .1وسائل ،ج  ،15ص .122
 .2وسائل ،ج  ،15ص .123

ابراهیم امینی

و عادت پیامبر نیز چنین بود.

«پیامب��ر(ص) میفرم��ود :پنج چیز را تا هنگام م��رگ ترک نخواهم
کرد ...پنجمین عمل س�لام کردن به کودکان اس��ت تا این که سنتی
باشد و بعد از من باقی بماند».3

 -4وقت��ی با کودک مالقات میکنیم خوب اس��ت ماند بزرگها با او
دست بدهیم و احوالپرسی کنیم.

 -5بای��د در مجالس ب��رای کودک نیز جای باز ک��رد و به او احترام
گذاشت.
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وسایل تکریم

قسمت شانزدهم

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

«اسالم و تعلیم و تربیت»

 -6در دعوت به مهمانی و مجالس جش��ن باید کودکان را نیز منظور
داش��ت و باالستقالل برایشان کار فرس��تاد ،یا نام آنان را نیز در کارت
نوشت و برای آنان نیز جای نشستن و پذیرایی شدن پیش بینی کرد.

 -7کودکان س��ر س��فره غذا ،هم باید جا داش��ته باش��ند ،هم وسیله
اختصاصی پذیرایی.

 -8الزم اس��ت کودکان در منزل مانند بزرگترها وس��ایل مخصوص
داش��ته باشند ،مانند :مس��واک ،خمیر دندان ،حوله ،کمد لباس ،ظروف
غذاخوری و رختخواب.
 -9در مسافرتها کودکان نیز باید صندلی داشته باشند.

 -10خوب اس��ت برای کودکان جش��ن تولد و جش��ن تکلیف گرفته
شود.
 -11خوب است در حضور دیگران از صفات و کارهای خوب کودک
قدردانی و تشکر شود.

 -12الزم اس��ت پدر و مادر اگر بدون کودک به سفر میروند برایش
نامه بنویس��ند و سالم و احوالپرسی کنند و اگر با تلفن تماس میگیرند
با کودک نیز حرف بزنند.
 -13باید به س��خنان کودک کام ً
ال گوش داد و درخور فهمش به او
پاسخ داد.
 -14در موقع صحبت کردن به کودکان نیز باید توجه نمود.

 -15در کارها و تصمیم گیریها خوب است تا حد امکان با کودکان
مشورت کرد.
 -16به کودکان اعتماد کنید و مسئولیت بدهید ،در عین حال مواظب
و مراقب آنان باشید.

 .3وسائل ،ج  ،8ص .441
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تذکر

در خاتمه تذکر چند نکته مهم را الزم میدانم:

ا ّول -احترام و تعریف و س��تایش نباید از مقدار واقع تجاوز کند .زیرا
اگر از واقع تجاوز نمود امکان دارد موجب به وجود آمدن خوی زش��ت
تکبر و خودبزرگ بینی ش��ود .وقتی هم که بزرگ ش��د از دیگران نیز
انتظ��ار دارد که بیش از ح��د از او تعریف و تمجید نمایند و در صورتی
که خواستهاش برآورده نشد رنجیده خاطر خواهد شد.
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د ّوم -ش��خصیت ک��ودک بای��د به وس��یله رفت��ار نی��ک و صفات
پس��ندیدهاش مورد تحسین قرار گیرد نه ذاتش بدون توجه به صفات.
باالخره کودک باید بفهمد که رفتار پسندیده و صفات خوب هستند که
ارزش وجودی او را باال برده سزاوار تعریف شده است ،نه ذات او بدون
توج��ه به ارزش ها .در چنین صورتی به انجام کارهای خوب تش��ویق
میشود تا شخصیت خود را باال ببرد.

س�� ّوم -احترام و بزرگداش��ت کودک باید به گونهای باش��د که او را
لوس و پرتوقع بار نیاورد .کودک باید بفهمد که ارزش انسان به انجام
وظیفه اس��ت و اگر او مورد احترام قرار میگیرد بدان جهت اس��ت که
انجام وظیفه نموده است.
روش عفو

با این که تنبیه و کیفر خطاکار یک روش تربیتی اس��ت و انجام آن
در بعضی موارد ضرورت دارد ،در عین حال ،عفو و اغماض از خطاکار
نی��ز در بعضی مواقع در اص�لاح او تأثیر خواهد داش��ت و یک روش
تربیتی محسوب میشود .عفو از خطاکار ،در صورتی که به موقع انجام
بگی��رد غالب�� ًا دو اثر مهم را به همراه دارد :او ًال در قلب او اثر میگذارد
و نس��بت به اغماض کننده عالقه پیدا میکند .ثانی ًا چون چشم پوشی
از کیفر یک خلق پسندیده است ،همین عمل اخالقی ،آن هم در برابر
بدیها و اس��تحقاق کیفر ،فطرت اخالقی او را بیدار ساخته و از کردار
خود پش��یمان میس��ازد .به گونهای که گاهی خود عفو یک نوع تنبیه
محسوب میشود.
در چند صورت میتوان از روش عفو برای اصالح افراد استفاده کرد:

 .1در صورتی که خطاکار از کرده خود پشیمان شده و تصمیم گرفته
که عمل خالف را تکرار نکند.

 .2در صورتی که مرتکب خالف ،شخصی است شریف و آبرومند که
از روی جهالت عمل خالف را انجام داده است و از ظواهر امر پیداست
که تکرار نخواهد کرد.
 .3در صورتی که خالفکار ش��خصی اس��ت عاقل و پاک سرش��ت و
احتمال میدهیم که اگر مورد عفو قرار گیرد فطرت اخالقی او بیدار و
از کرده پشیمان میشود.

در صورتی که مربی چنین احساسی داشته باشد باید از روش عفو و
چشم پوشی استفاده نماید.
به همین جهت ،صفت عفو در اس�لام یکی از اخالق پس��ندیده به
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شمار رفته و در آیات قرآن و احادیث مورد تعریف و تمجید قرار گرفته
اس��ت و نیز یکی از صفات ممتاز پیامبر و ائمه اطهار(ع) به شمار رفته
اس��ت .ذکر همه آیات و احادیث مربوطه چندان ضرورتی ندارد لیکن
به بعضی از احادیثی که جنبه تربیتی این صفات را ذکر میکند اش��اره
میکنیم:
«امیرالمؤمنی��ن(ع) به فرزندش امام حس��ن(ع) فرم��ود :اگر یکی از
خدمتگزاران تو مرتکب خطایی ش��د و اس��تحقاق کیف��ر دارد ،عفو با
رعایت عدالت (در تنبیه او) از کتک بیش��تر تأثیر دارد ،البته در صورتی
که عاقل باشد».1
«مردی خدمت پیامبر رس��ید و از نافرمانی خدمتگزاران خود شکایت
نمود ،پیامبر فرمود :آنها را مورد عفو قرار بده و بدین وسیله قلوبشان را
اصالح کن .عرض کرد :یا رس��ولا ...آنها در بی ادبی متفاوت هستند،
فرمود :آنان را ببخش ،پس آن مرد به دستور پیامبر عمل کرد».2

بنابرای��ن ،عفو یک روش تربیتی اس��ت .لیکن در همه جا نمی توان
از آن اس��تفاده کرد .در بعضی موارد نه تنها در اصالح فرد مفید نیست
بلکه موجب فساد و سوء استفاده قرار میگیرد.

«امیرالمؤمنی��ن(ع) فرم��ود :عفو از خطای فرد لئیم و پس��ت موجب
فساد او میش��ود ،به همان مقدار که در اصالح انسان کریم و شریف
تأثیر دارد».3

بنابرای��ن ،مربی باید ح��االت متربی خود را بررس��ی کند و بر طبق
مصالح ،در تربیت او از مناسبترین روشها استفاده کند.
روش احسان در برابر بدرفتاری

در تعلیم و تربیت ،دو روش معمول است :تنبیه و تشویق .خطاکاران
را تنبیه میکنند و افراد خوب را تش��ویق مینمایند .اس�لام نیز هر دو
روش را مج��از میدان��د و هر ی��ک را در جای خ��ودش مفید و الزم
میش��مارد .البته تش��ویق همیش��ه بر تنبیه تقدم دارد و م��ادام که از
تشویق بتوان استفاده کرد نباید به تهدید و تنبیه توسل جست .مسائل
تش��ویق و تنبیه قب ً
ال مورد بررس��ی قرا گرفت ،تکرار نمی شود .لیکن
در اینجا مس��أله دیگری مورد بحث است که آیا راه اصالح بدیهای
خط��اکاران منحصر به تنبیه اس��ت یا راه دیگری نی��ز وجود دارد؟ در
اس�لام راه دیگری نیز برای اصالح بدیها معرفی ش��ده و آن عبارت
است از احسان در برابر کردار بد.

در قرآن میفرماید« :خوبی و بدی برابر نیس��تند ،به نیکوترین وجه
پاسخ بده تا کسی که میان تو و او دشمنی است چون دوست مهربان
شود».4

 .1بحار ،ج  ،77ص .216
 .2مستدرک ،ج  ،2ص .87
 .3بحار ،ج  ،77ص .419
 .4فصلت.34 /

«امیرالمؤمنین(ع) فرمود :احس��ان به انسان بدرفتار دشمن را اصالح
میکند».2

«حضرت علی(ع) فرمود :کس��ی را که به تو بدی میکند به وس��یله
احس��ان اصالح کن و به وسیله س��خن خوب ،افراد را به نیکی دعوت
کن».3

پیامب��ر اکرم(ص) همی��ن روش را درباره بعضی خط��اکاران معمول
میداشتند .برای نمونه:

«ام��ام صادق(ع) غالمش را دنبال کاری فرس��تاده بود که دیر کرد،
پ��س آن حضرت ب��رای یافتن غالم حرکت کرد .غ�لام را دید که به
خواب رفته است .پس حضرت نشست بالین سر غالم و بادش زد تا از
خواب بیدار ش��د .وقتی بیدار شد به او فرمود :ای فالن ! به خدا سوگند
تو نباید هم شب و هم روز بخوابی .شب مال تو باشد بخواب ،ولی روز
را برای ما بگذار که کار کنی».5

ش��خصی میگوید :حضرت موس��ی بن جعفر(ع) در نخلس��تان خود
مش��غول خرما چیدن بود .پس غالم حضرت را دیدم که ظرفی از خرما
گرفت و به پشت دیوار انداخت .من رفتم آن خرما را برداشتم و خدمت
حض��رت بردم و گفتم این خرماها را غالم ش��ما پش��ت دیوار انداخت.
ام��ام(ع) به غالم فرمود :فالنی ! آیا گرس��نه ب��ودی؟ عرض کرد :نه.
فرمود :برای چه این عمل را انجام دادی؟ عرض کرد :دوس��ت داشتم
ای��ن کار را بکنم .فرمود :برو خرما مال تو باش��د ،بعد فرمود :او را آزاد
سازید».6
نوش��تهاند که :م��ردی از اوالد خلیفه دوم ،در مدینه طیبه ،پیوس��ته
حضرت موسی بن جعفر(ع) را اذیت میکرد و ناسزا میگفت .هر وقت
آن جناب را میدید به امیرالمؤمنین(ع) دش��نام میداد .یکی از اصحاب
ب��ه آن حضرت عرض کرد :اجازه بدهید این مرد فاس��ق را به هالکت
برسانیم .امام(ع) آنان را از این عمل جداً نهی فرمود.

مرد که از جس��ارتهای خود خبر داش��ت ،برخاست .سر آن جناب را
بوس��ید و از جس��ارتهای خود عذر خواس��ت .امام(ع) تبسم کرد و به
سوی مدینه حرکت نمود.

آن ش��ب یا روز بعد که امام(ع) به مس��جد تش��ریف برد ،آن مرد نیز
به مس��جد آمده بود .وقتی نگاهش به آن حضرت افتاد گفت :اهلل اعلم
حیث یجعل رس��الته .دوس��تانش از روی تعجب گفتن��د :تو قب ً
ال چنین
نبودی داستان چیست؟ گفت :من قب ً
ال چنین نبودم و به این مرد الهی
توهین میکردم ولی در اشتباه بودم و شروع کرد به مدح و ثنا و دعای
ب��ر آن جناب و ر این باره با آن��ان بحث و جدال میکرد .وقتی امام به
منزل برگش��ت به اصحاب فرمود :کدام بهتر بود؟ آنچه شما اراده کرده
بودید یا آنچه من انجام دادم؟ من با مقداری پول او را اصالح کردم و
شر او را برطرف نمودم.7
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«پیامبر اکرم(ص) فرمود :آیا شما را به بهترین خوی دنیا و آخرت خبر
ندهم؟ کس��ی را که به تو ظلم نموده ببخش ،با کس��ی که با تو دوری
و قطع رابطه نمود ارتباط برقرار س��از ،با کس��ی که به تو بدی میکند
احس��اس کن و هر کس که تو را از عطای خویش محروم میسازد ،از
عطای خود بهرهمند سازد».4

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

«امیرالمؤمنین(ع) فرمود :برادرت را به وسیله احسان مالمت کن و به
وسیله انعام از شر او جلوگیری کن».1

ی��ک روز پرس��ید آن ش��خص کجاس��ت؟ گفتن��د :در مزرع��ه خود
اطراف مدینه مش��غول کشاورزی اس��ت .حضرت سوار شد و به سوی
مزرعه حرکت نمود .به آن مرد رس��ید و نزد او نشس��ت .بعد از س�لام
و احوالپرس��ی با گشاده رویی از وی پرسید :چه مقدار خرج این زراعت
کردهای؟ عرض کرد :یکصد اشرفی .فرمود :امید داری چه مقدار از آن
سود ببری؟ عرض کرد :غیب نمی دانم .حضرت فرمود :گفتم چه مقدار
امی��د داری؟ عرض کرد :امیدوارم دویس��ت دینار هم س��ود ببرم .پس
حضرت کیسه پولی بیرون آورد که سیصد اشرفی در آن بود .پول را به
آن مرد داد و فرمود :این پول را بگیر ،زراعت هم مال تو است ،امیدوارم
خدای متعال به مقداری که امید داری به تو روزی بدهد.

از احادیث مذکور اس��تفاده میش��ود که راه تربی��ت و اصالح بدیها
منحصر به تنبیه و کیفر نیس��ت بلکه به وس��یله بخشش و احسان نیز
میت��وان به اصالح بدیها پرداخت .چنانکه انس��ان خط��اکار از کیفر
عب��رت میگیرد و خطاهایش را ترک میکند ،گاهی اوقات از احس��ان
دیگران نیز فطرتش بیدار میش��ود و از کردار بد خود پشیمان میگردد
و به راه صواب میگراید .انسانی که به شخص خطاکار احسان میکند
برایش الگو میش��ود و درس نیکوکاری میدهد .بدین وس��یله وجدان
او را بی��دار و متأثر میس��ازد ،بهطوری که اظهار شرمس��اری میکند.
بهصورتی که گاهی خود این احس��ان ،بهعنوان نوعی تنبیه محس��وب
میش��ود و ط��رف را به اظهار ندام��ت وادار مینماید .گاهی ش��خص
خط��اکار که مورد احس��ان قرار گرفته اظهار میکن��د :بیش از این مرا
چوب کاری نکن.
البت��ه اعم��ال این روش در همه جا و نس��بت به ه��ر کس و در هر
ش��رایطی صحیح و مؤثر نیست .بلکه اگر درس��ت انجام نگیرد ممکن
اس��ت آثار س��وئی را به همراه داش��ته باش��د .مربی باید موارد را خوب
بررسی کند و هر جا که صالح دانست از این روش استفاده کند.

 .1بحار ،ج  ،71ص .427
 .2غررالحکم ،فصل اول ،شماره .1554
 .3غررالحکم ،قصل دوم ،شماره .81
 .4بحار  ،7ج  ،71ص .399
 .5بحار ،ج  ،71ص .405
 .6همان منبع ،ج  ،71ص .402

ادامه دارد

 .7همان منبع ،ج  ،48ص .102
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کسب مقام اول دوچرخه سواری در رده سنی  13و  14سال

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قزوین ،با همت هیئت
دوچرخه س��واری شهرستان قزوین یک دوره مس��ابقه استعدادیابی بین
گروهه��ای س��نی مختلف برگزار ش��د و بیش از  70نفر از ورزش��کاران
ردههای سنی  7الی  18سال در محل شهرک کوثر با یکدیگر به رقابت
پرداختند.
در این دوره از مسابقات یاسین سرلک فرزند همکارمان عباس سرلک
در رده س��نی  13و  14سال موفق به کسب مقام اول مسافت  2000متر
شد.
گفتنی اس��ت با راهیابی به تیم منتخب شهرس��تان به مسابقات استانی
راه مییابند.

برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراس��ان رضوی ،یک
دوره مسابقات فرهنگی ورزشی بهمناسبت گرامیداشت دهه فجر و چهل
و دومین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی با شرکت همکاران و فرزندان
پس��ر همکاران با موضوعهای مقاله نویس��ی نقاش��ی و دارت برگزار شد
که مس��ابقههای مقاله نویس��ی و نقاشی برای فرزندان پسر در گروههای
س��نی  ۵تا  ۱۴سال با شرکت  ۶۶نفر و مس��ابقه دارت با شرکت  ۵۶نفر
از هم��کاران ( 32هم��کار مرد ۱۶،فرزند پس��ر و  8نفر هم��کار خانم) در
گروههای سنی مختلف برگزار شد.
در پای��ان ب��ه نفرات اول تا چهارم مس��ابقه دارت و ش��رکت کنندگان
مسابقه مقاله نویسی و نقاشی جوایزی اهدا شد.

صعود به قلعه  1500متری پشتاب

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان آذربایجانشرقی ،مهندس
باباپ��ور -مدی��رکل و مهندس مقتوم��ی -معاون عمران روس��تایی بنیاد
مسکن استان ،مهندس کرمی -مدیرکل امور روستایی استانداری استان
و مهن��دس مردانیان -فرمان��دار و مهندس مرادی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان هوراند در یک حرکت ورزش��ی به قلعه  1500متری پشتاب
صعود کردند.
گفتنی اس��ت این بنا در روس��تای پیشتاب از توابع شهرستان هوراند در
ارتفاع 1500متری س��اخته شده است و متعلق به دوره اورارتوها میباشد
و تنها دارای یک ورودی بوده که مسیر آن دارای پلههای سنگی است.
يکي از با ارزش ترين و جالب ترين آثار تاريخي شهرس��تان هوراند در
استان آذربايجان شرقي ،قلعه پشتاب است که يکي از دژهاي کهن ايران است.
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اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان آذربايجان شرقي
اعطای لوح سپاس به مدیر بنیاد مسکن شهرستان شبستر توسط استاندار

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می ب��ا حضور تعدادی از مدیرانکل
اس��تان ،فرماندار ،نماینده مردم شهرس��تان شبس��تر در مجلس ش��ورای
اس�لامی ،امامجمعه ،بخشداران بخش��داری مرکزی ،صوفیان و تسوج و
سایر مس��ئولین محلی لوح سپاس مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان توسط اس��تاندار به مهندس فیضی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
شبس��تر به جهت کسب رتبه اول عملکرد س��ال  99در بین بنیاد مسکن
شهرستانهای استان اعطا گردید.
در پای��ان گفتنی اس��ت اس��تاندار و هیئت همراه پروژهه��ای عمرانی و
تولیدی در شهرستان شبستر را افتتاح کردند.

توسعه روستایی و محرومیتزدایی از مناطق کم برخوردار یک فرایند خدمتگزاری است

به گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،مهندس باباپ��ور -مدی��رکل و مهندس
مقتومی -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن استان ،مهندس کرمی-
مدیرکل امور روستایی اس��تانداری و مهندس مرادی -مدیر بنیاد مسکن
شهرستان هوراند ،در نشستی با مهندس مردانیان -فرماندار شهرستان در
مورد مسائل و مش��کالت طرحهای عمرانی روستاهای شهرستان هوراند
و رفع موانع آن به بحث و تبادلنظر پرداخته و تصمیمهای الزم را اتخاذ
نمودند.
در ابتدای این نشس��ت مهندس مردانیان با بیان مطالبی گفت :توس��عه
روستایی و محرومیتزدایی از مناطق کم برخوردار یک فرآیند خدمتگزاری

بنیاد مسکن یکی از با برکت ترین یادگارهای امام بزرگوار راحل(ره) است -مقام معظم رهبری
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است و محرومیتزدایی یکی از آرمانهای اصلی در نظام اسالمی است که بنیاد مسکن نیز براساس آن که این نهاد برخاسته از متن انقالب است
آن را میبایس��ت در روس��تاهای صعبالعبور شهرستان هوراند نیز دنبال کند .وی افزود :برای رفع مشکالت و آبادانی روستاها دهیاران و اعضای
ش��وراها با همکاری و تعامل با نمایندگان در مجلس ش��ورای اس�لامی و مسئوالن اس��تانی ،همچنین با پیگیری بنیاد مسکن باید تأمین مسکن
مناسب برای نیازمندان را در اولویت قرار دهند.
در ادامه مهندس کرمی گفت :کار جهادی و محرومیتزدایی در روستاهای شهرستان هوراند با تعامل و مشارکت دهیاران ،مردم و بنیاد مسکن
تداوم دارد و محرومیتزدایی و توس��عه روس��تایی دو مقوله مهم بوده و در اولویت کاری برای مدیران شهرس��تان میباشد و باید همه از ظرفیت
قانونی در این عرصه بهره بگیرند و امکانات مردم را در سطح روستاها فراهم نماید تا مانع از مهاجرت مردم به حاشیهنشینی شهر نباشیم.
در پایان مهندس باباپور ،تغییر نگرش در زمینه ساختوس��از مس��کن روستایی و اجرای طرح هادی روستایی را از جمله کارهای بسیار ارزشمند
این نهاد در روس��تاها دانس��ت و یادآور ش��د :ارتقاء وضعیت رفاهی روس��تاییان و افزایش درآمد آنان موجب ماندگاری جمعیت در روستاها و حتی
مهاجرت معکوس را فراهم مینماید.
گفتنی است مسئولین یاد شده از روستای اینجار بازدید و در مورد بازنگری مجدد و محدوده روستا و سایر مشکالت آن به بحث و گفتگو پرداختند.

دیدار با امامجمعه هادی شهر

به گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالم صادقی -مسئول دفتر نمایندگی
ولیفقیه در بنیاد مسکن استان و مهندس دادروان -مدیر دفتر مشارکتهای
مردمی حساب  100امام(ره) و مهندس آذرنژاد -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
جلفا ،در زمینه اجرای دس��تورهای حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد-
نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور مبنی بر ترویج حساب  100امام(ره)
و کمک خیرین به س��اخت مس��کن محرومین با حجتاالسالموالمسلمین
انتظاری -امامجمعه هادی شهر دیدار کردند.
در ابت��دای ای��ن دی��دار حجتاالسالموالمس�لمین انتظ�اری ب�ا

بی�ان مطالبی گفت :بنياد مس�كن در ط�ول فعاليت خود ،غبار
محرومي�ت را در ح�وزه مس�كن از چه�ره محروم�ان جامعه
زدوده اس�ت .وی افزود :براس�اس نگاه بلند نظام اسالمي و صراحت قانون اساس�ي ،ايجاد سرپناه و مسكن سازي براي
محرومان از مهمترين اهداف تأس�يس بنياد مس�كن بوده و اين كار با همت دولت و مش�اركت خيران امكانپذير ش�ده
است و امیدواریم این امر مهم در شهرستان ما نیز اتفاق بیفتد.

امامجمعه هادی شهر با بيان اينكه بعد از گذشت بیش از  4دهه از پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي همچنان مسكن از جمله دغدغههاي قشرهای
مختلف جامعه است ،يادآوري كرد :مسئوالن بنياد مسكن با مشاركت مردمي و خيران اين حوزه بايد براي رفع نيازهاي اين بخش با جديت تالش كنند.
در پایان حجتاالسالم صادقی و مهندس دادروان با ارائه گزارشی ،از حجتاالسالموالمسلمین انتظاری برای کمک به محرومین با مشارکت
خیرین و بنیاد مسکن قدردانی نمودند.

بازدید از پروژههای عمرانی بخش صوفیان

به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس باباپور -مدی��رکل به همراه معاون
عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس عباسزاده -بخش��دار،
مهندس فیضی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان شبستر و سایر مسئولین
بخش از روس��تاهای زینآباد ،هرزنق و سهرل بازدید و نیز از تالشهای
انج��ام گرفته در مورد عقبکش��ی ،مسیرگش��ایی ،جدولگذاری و اجرای
عملیات عمرانی در روس��تاهای یاد ش��ده ابراز رضای��ت نموده همچنین
ب��رای تأمین اعتبار جه��ت اجرای طرح هادی و آس��فالت در معابر آماده،
دستورهای الزم را برای مساعدت به معاون عمران روستایی و مدیر بنیاد

اساساً دستور تشکیل بنیاد مسکن و حساب  100از سوی امام راحل(ره) برای این بود که با
کمکهای مردمی برای محرومان خانه ساخته شود -مقام معظم رهبری
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
مهندس کرمی -مدیرکل امور روس��تایی و شوراهای استانداری ،مهندس
نص��را...زاده -بخش��دار صوفی��ان و مهندس فیضی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان شبستر از روس��تاهای زبرلو ،هرزنق و گروس بخش صوفیان
بازدید کردند.
ابتدا در این بازدید مهندس فیضی با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد
مس��کن در روس��تاهای یاد ش��ده گفت :با همت اهالی و دهیار روس��تای
هرزنق و پشتیبانی و همکاری بخشداری و بنیاد مسکن کلیه معابر روستا
در کمترین زمان بازگش��ایی و اجرای فاز اول ط��رح هادی با اعتباری به
مبلغ  7میلیارد و  200میلیون ریال در حال اجرا میباشد که از محل قیر رایگان سال  99معابر روستا آسفالت خواهند شد.
همچنین طرح هادی روستای زبرلو نیز در دست تهیه میباشد.
سپس مهندس نصرا...زاده با ابراز رضایت از عملکرد بنیاد مسکن خواستار افزایش اعتبارهای عمرانی و سهمیه قیر رایگان بخش صوفیان شد.
مهندس کرمی نیز با س��پاس از حجم و کیفیت کارهای انجام ش��ده جهت نظارت دقیق بر رعایت ضوابط طرح هادی در روس��تاها و نیز کنترل
دقیق ساختوسازها زیر نظر بنیاد مسکن و دهیاری تأکید نمود.
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مسکن شهرستان صادر نمود.
در پایان این بازدید مهندس کرمی -مدیرکل امور روستایی استانداری از تالشهای بنیاد مسکن در روستاهای شهرستان شبستر قدردانی نمود
و با تأکید بر مش��ارکت و هماهنگی دهیاریها در اجرای طرح هادی با بنیاد مس��کن ابراز امیدواری کرد که با همکاری بیشتر میان دستگاههای
اجرایی و نهادها و مردم بهویژه دهیاریها گام مؤثرتری برای توسعه و آبادانی روستاها برداشته شود.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس باباپ��ور -مدیرکل و معاون عمران
روس��تایی بنیاد مسکن استان و کارش��ناس مسئول امور زمین با مهندس
مهردادی -مدی��رکل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان دیدار و در مورد
تملک و اخذ سند اراضی ملی به بحث و گفتگو پرداختند.
در ابتدا مهندس باباپور در سخنانی هدف از برگزاری این دیدار را بررسی
مسائل و مشکالت بنیاد مسکن و ایجاد تعامل بیشتر بین دو دستگاه برای
رفع موانع احتمالی برشمرد و از همکاری خوب منابع طبیعی استان با این
نه��اد ،قدردانی و اظهار امیدواری کرد این همکاریها بیش از پیش ،ادامه
داشته باشد.
س��پس مهندس مهردادی گفت :این سازمان تاکنون با بنیاد مسکن در
مورد عمران و آبادانی روستاها و واگذاری زمین و انتقال اسناد آنها همکاری خوب و تنگاتنگی داشته است .وی ادامه داد :باید در این زمینه موارد
و موانع در هر دو سازمان شناسایی شوند تا در اسرع وقت بعد از بررسی ،موانع مرتفع گردند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به تعامل خوب با بنیاد مسکن استان در امر تأمین نیازهای بنیاد مسکن برای خانهدار کردن
افراد محروم در روس��تاها افزود :تأمین نیازهای بنیاد مس��کن اس��تان در قالب ماده  4قانون س��اماندهی مسکن صورت میگیرد که در این رابطه
عملکرد خوبی توسط ادارهکل منابع طبیعی تاکنون صورت گرفته است.
در پایان ،رفع مش��کالت واگذاری اراضی ملی به بنیاد مس��کن و تس��ریع در انتقال اس��ناد اراضی تملیکی مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت و
مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز با اعطای لوح سپاس از تالشهای مدیرکل و همکاران منابع طبیعی استان قدردانی بهعمل آورد.

کمک کردن برای ساخت مسکن محرومان جزو بهترین آثار ماندگار است -مقام معظم رهبری
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،خانی -فرماندار و مهندس قهرمانیان -مدیر
بنیاد مس��کن شهرس��تان ورزقان در مورد مس��ائل و مشکالت طرحهای
عمرانی روس��تاهای شهرس��تان با مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن
استان به بحث و گفتگو پرداخته و تصمیمهای الزم را اتخاذ نمودند.
در ابت��دای ای��ن دیدار خانی ب��ا قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن در
روستاهای شهرستان ورزقان بر افزایش تسهیالت تعمیری و احداثی حوادثی
روس��تایی و تسریع در روند اجرای طرح هادی روستاها تأکید کرد .وی ابراز
امی��دواری کرد با جذب اعتبارهای عمرانی گام مؤثری در زمینه بهس��ازی
معابر روستایی و دگرگونی چهره روستاهای شهرستان برداشته شود.

فرماندار شهرس�تان ورزقان با بیان اینکه بنیاد مس�کن همواره در تمامی زمینههای اجرایی بس�یار فنی و تخصصی عمل
نموده و در حال خدماترسانی مداوم به روستاییان و محرومان جامعه است اظهار کرد :اگر میخواهیم به خودکفایی در
جامعه برسیم باید روستاها را در تمامی زمینهها تقویت کنیم تا مردم دوباره به روستاها باز گردند.

س��پس مهندس باباپور از تعامل و همکاری فرمانداری و بخش��داری با مجموعه بنیاد مسکن اس��تان قدردانی کرد و خواستار مشارکت بیش از
پیش دهیاران در اجرای طرحهای عمرانی شد .وی با اشاره به اینکه خدمات بنیاد مسکن با ورود به هر روستایی مشهود است گفت :پیشرفت و
توسعه روستاهای این شهرستان در گرو تالش بیشتر مسئولین ارشد شهرستان ،فرماندار ،بخشدار و دیگر دستگاههای اجرایی خدماترسان این
منطقه میباشد و باید با برنامهریزی مناسب زمینه ارائه خدمات بیشتر به مناطق دوردست شهرستان نیز فراهم شود.

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمي استان آذربايجان غربي
دیدار با خانواده شهدا

به گزارش روابط عمومی ،بهمناس��بت گرامیداش��ت دهه مب��ارک فجر و ترویج فرهنگ
ایثار و شهادت مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با خانواده شهیدان دیدار نمود.
در این دیدار مهندس بدلی ش��هیدان را از بندگان مقرب خداوند دانس��ته که از س��فره
رحم��ت باریتعالی تا ابد متنعم هس��تند و این فرصت و نعمتی اس��ت ک��ه صرف ًا خداوند
متعال آن را به بندگان شایس��ته خود ارزانی میدارد .وی گفت :ش��هیدان مظهر صالبت
و اقتدار این مرز و بوم هس��تند و مدال افتخار آنها بر تاریخ ایران اس�لامی تا همیش��ه
خواهد درخشید.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان اینکه ایثار و از خودگذشتگی شهدا از مهمترین عوامل حفظ انقالب است ،افزود :ما مردم ایران اسالمی باید
قدردان خون شهدا و فداکاری ایثارگران باشیم امید است بتوانیم شهدا را سرلوحه کار خود قرار داده و راهشان را ادامه دهیم.

تعداد  18طرح هادی روستایی به بهرهبرداری رسید
به گزارش روابط عمومی ،تعداد  18طرح هادی روستایی همزمان با دهه
فجر به بهرهبرداری رس��ید که برای اجرای آنه��ا مبلغ  73میلیارد و 959
میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.
مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :تعداد  7202خانوار با
 25405نفر از جمعیت روستایی استان از خدمات این طرح هادی بهرهمند
شدند.
مهندس بدلی افزود :همچنین برای تعداد  1500واحد مس��کن روستایی
در ش��هرها و روس��تاهای زیر  25000نفر جمعیت این اس��تان سند صادر

بنیاد مسکن یکی از برکات مستمر و صدقات جاری امام راحل است -مقام معظم رهبری
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اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان اردبیل
بازدید از روستاهای مشگینشهر
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ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس فرهاد س��بحانی -مدیرکل بنیاد
مس��کن اس��تان و مهندس فرهاد عبدالعلیپور -مدیرکل مدیریت بحران
اس��تانداری از مناطق روستایی حادثه خیز شهرستان مشگینشهر بازدید و
از نزدیک با اهالی این روستاها دیدار و گفتگو نمودند.
در بازدی��د از روس��تای کرمش��اهلو از تواب��ع بخش ارش��ق شهرس��تان
مشگینشهر ،مهندس فرهاد سبحانی با اشاره به ضرورت اتخاذ تمهیدهای
الزم برای جلوگیری و کاهش خس��ارت و زیان ناش��ی از وقوع مخاطرات
طبیع��ی و محیط��ی ،گف��ت :برنامهریزی ب��رای مدیریت بحران مس��تلزم
بروزرس��انی اطالعات و بهکارگی��ری تمامی ظرفیتها در جهت پیش بینی
دقیقت��ر و اتخاذ تمهیداتی برای پیش��گیری و حت��ی مقابله و مدیریت این
رخدادها است و بنیاد مسکن با توجه به حادثه خیز بودن کشور و به تبع آن استان ،برنامهریزی و اقدامهای متناسب را در این حوزه انجام داده است.
در ادامه مهندس فرهاد عبدالعلیپور با س��پاس از فعالیتهای انجام یافته توس��ط بنیاد مس��کن اس��تان در امر مقاومسازی واحدهای مسکونی
روستایی در سطح استان گفت :مدیریت بحران یکی از الزامات انکارناپذیر کلیه سازمان ها ،نهادها ،ارگانهای دولتی و حتی خصوصی میباشد.
چرا که بروز حوادث ناگوار همیش��ه منجر به ایجاد ش��رایطی غیر طبیعی میش��ود و در صورت بی تدبیری توسط افراد نیز باعث وقوع رخدادهای
مضاعف و حتی خارج از کنترل نیز میشود و قطع ًا میتوان با برنامهریزیهای منسجم و سازماندهیهای اصولی منابع و امکانات از وقوع و حتی
گس��ترش تبعات خس��ارتها جلوگیری کرد .وی در پایان از تمهیدات به کار رفته در روند تهیه طرحهای هادی و بازنگری آن برای شناس��ایی،
پیش��گیری و مقابله با مخاطرات طبیعی قدردانی نمود و خواس��تار استمرار روند مقاومسازی و ساخت واحدهای مسکن روستایی برابر مشخصات
فنی ساختمان در سطح استان شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ش��ده اس��ت .وی گفت :تعداد  1000واحد مسکونی مقاومسازی و بهسازی شده روستایی این استان در دهه فجر امسال تحویل متقاضیان شد و
برای این طرحها نیز مبلغ  1600میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که  400میلیارد ریال آن تسهیالت بانکی و  1200میلیارد ریال آورده خود
متقاضیان میباشد.

راهاندازی دفتر خدمات نظام فنی روستایی در شهرستان انگوت

به گ��زارش روابط عمومی ،ب��ا حضور مهندس لطفعلی زی��ادی -فرماندار
شهرستان انگوت و مهندس محمدعلی رحیمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
گرمی ،دفتر خدمات نظام فنی روستایی شهرستان انگوت راهاندازی شد.
در مراس��م راهاندازی ای��ن دفتر خدمات نظام فنی روس��تایی ،مهندس
رحیمی گفت :برای س��هولت دسترسی مردم روس��تاهای تابعه شهرستان
انگوت جهت بهرهمندی از خدمات فنی و مهندس��ی نظام فنی روس��تایی
بنیاد مسکن ،تأسیس و راهاندازی دفتر خدمات طراحی نظام فنی روستایی
در اولوی��ت قرار گرف��ت که با اخذ مج��وز از دفتر مرکزی بنیاد مس��کن
راهاندازی شد و فعالیت آن نیز با حضور مسئوالن شهرستانی آغاز گردید.
همچنین مهندس لطفعلی زیادی با س��پاس از تالشهای بنیاد مس��کن در تأس��یس و راهاندازی دفتر خدمات طراحی نظام فنی روستایی برای
خدمت به جامعه روستاییان گفت :حل و فصل درخواستهای متقاضیان در سریعترین زمان ممکن و به سهولتترین راه ممکن براساس قوانین
و مقررات مربوطه در س��رلوحه کارهای ادارهها و دس��تگاههای اجرایی شهرس��تان میباشد که جای تشکر از نهاد انقالبی بنیاد مسکن هست که
در این زمینه پیش��رو بود .وی در ادامه در حضور تعدادی از دهیاران تابعه شهرس��تان تصریح کرد :با تالشهای مجموعه بنیاد مس��کن و دفتر

امروز صدقات مردم بسیار زیاد است و در جایی که مردم تشخیص دهند جای کمک و رسیدگی
به محرومان است ،از خود بی تابی نشان می دهند -مقام معظم رهبری
35
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خدمات طراحی نظام فنی روستایی ،میزان مقاومسازی هر روستا بهصورت جداگانه احصاء و طبق برنامهریزیهای انجام یافته با تهیه سند توسعه
شهرس��تان انگوت ،مقاومس��ازی صد درصدی واحدهای مسکونی شهرستان در اولویت برنامهها خواهد بود تا با اجرایی شدن آن مردم شهرستان
در مقابل سوانح طبیعی با داشتن واحدهای مسکونی ایمن ،زندگی نموده و شاهد خسارتهای جانی و مالی برای این اهالی نباشیم.

تقدیر استاندار از مدیرکل و رئیس ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان
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به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور ا ...شکر عبدی -رئیس
ستاد اقامه نماز استان ،از مهندس فرهاد سبحانی -مدیرکل و رئیس ستاد
اقامه نماز بنیاد مسکن استان تجلیل و قدردانی گردید.
در این مراسم که با حضور حجتاالسالم نجفینژاد -قائم مقام مسئول
دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان و تعدادی از همکاران بنیاد
مس��کن استان برگزار ش��د مهندس اکبر بهنامجو -استاندار با اهدای لوح
تقدیری از مهندس س��بحانی -مدیرکل بنیاد مس��کن و رئیس ستاد اقامه
نماز بنیاد مسکن استان تجلیل کرد.

تجلیل از برگزیدگان مسابقه نماز

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م تجلیل از برگزیدگان مس��ابقه نماز با
حضور قائم مقام مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان،
رؤس��ای اداره حراس��ت و امور اداری بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از
همکاران این نهاد در بنیاد مسکن برگزار شد.
در ای��ن مراس��م حجتاالس�لام نجفین��ژاد -قائم مقام مس��ئول دفتر
نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان در سخنانی گفت :با توجه به
هجمهه��ای فرهنگی دش��منان و جنگ نرم توجه به مقوله نماز و س��ایر
ش��عائر مذهبی از اولویتهای اساسی میباش��د که قطع ًا در خنثی نمودن
حمالت فرهنگی دشمنان نیز تأثیرگذار میباشد.
حجتاالس�لام نجفینژاد بر لزوم توجه به برنامههای فرهنگی و اهتمام در مقوله اقامه نماز در دس��تگاهها و ارگانهای اجرایی بهویژه نهادهای
انقالبی تأکید نمود و برپا داشتن نماز را از اولویتهای فرهنگی ادارهها قلمداد کرد.
در پایان این مراسم از برگزیدگان مسابقات نماز در حوزههای نقاشی (ویژه فرزندان کارکنان) با موضوع نماز و اذان و همچنین از فعاالن حوزه
نماز بنیاد مسکن استان تجلیل و قدردانی گردید.

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان اصفهان
نشست شوراي اداري برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشست شورای اداری با حضور دکتر رضایی-
استاندار ،دکتر سلیمی -نماینده مردم شهرستان سمیرم در مجلس شورای
اسالمی ،معاونین و مدیرانکل استانداری ،مدیرانکل دستگاههای اجرایی
استان ،فرماندار ،امامجمعه و تعدادی از مسئولین شهرستان برگزار شد.
استاندار با سپاس از فعالیتهای بنیاد مسکن استان در امر بازسازیها و
نیز با توجه به تجربه بنیاد مس��کن در بازسازیهای برون استانی از جمله
زلزله سرپل ذهاب و سیل پلدختر ابراز امیدواری کرد که بنیاد مسکن یک
نمود قوی مدیریتی در بحث بازسازی اخیر از خود نشان دهد.

من با کمال تواضع از ملت عزیز در این امر حیاتی (خانه سازی برای محرومان) استمداد می کنم
و سالمت و سعادت همگان را خواستارم -امام خمینی(ره)
36

نشست مجمع نمایندگان مجلس شورای اسالمی استان
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ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مدیر و کارکنان بنیاد مس��کن شهرس��تان
خمینیش��هر با نماینده مردم شهرس��تان خمینیش��هر در مجلس شورای
اسالمی دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس صادقی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان خمینیشهر،
با تبیین روند تحول بنیاد مس��کن از بدو تأس��یس تاکنون به ارائه گزارش
فعالیتهای این نهاد در سطح شهرستان پرداخت.
گفتنی اس��ت آزادس��ازی و مناسبس��ازی خط گاز روس��تای تیرانچی،
آس��فالت معابر روستایی و س��نددار کردن امالک حاشیه شهرها عالوه بر
روس��تاها و ش��هرهای زیر  ۲۵000نفر جمعیت ،طرح اقدام ملی مسکن و
مدیریت بنیاد مس��کن در پروژه خمینیش��هر از موارد مطرح شده در این
دیدار بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در پایان نیز کارشناس��ان ش��عبه به بیان گزارش عملکرد و ارائه پیش��نهادهای خود در حوزه سند ،عمران و مسکن روستایی و اقدام ملی مسکن
پرداختند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار مدیر و کارکنان بنیاد مسکن شهرستان خمینیشهر با نماینده مجلس شورای اسالمی

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مجمع نمایندگان مجلس ش��ورای
اس�لامی اس��تان با حض��ور نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی ،دکتر
محمودزاده -معاون مس��کن و س��اختمان وزارت راهوشهرسازی ،مدیران
و معاونین مس��کن ادارههای کل راهوشهرس��ازی و بنیاد مس��کن استان،
در م��ورد بررس��ی و روند پیش��رفت فیزیکی عملیات اج��رای طرح اقدام
ملی مس��کن در شهرس��تان اصفهان برگزار و پس از بح��ث و تبادلنظر
تصمیمهای الزم گرفته شد.

نشست آموزشی سامانه راهبر

به گزارش روابط عمومی ،کارگاه آموزشی سامانه راهبر بهمنظور نظارت
و ص��دور پروانه س��اختمانی روس��تایی با حضور مهن��دس غالمرضایی-
بخش��دار مرکزی و با حضور مهندس درودگر -کارش��ناس بنیاد مس��کن
شهرستان ،دهیاران و رؤسای شوراهای اسالمی روستاهای بازیاب ،خنج،
حسینآباد و نیشابور در فرمانداری شهرستان خور و بیابانک برگزار شد.
در ابت��دا مهندس ایزدی -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرس��تان خور و
بیابانک با اش��اره به برگزاری دوره آموزشی گفت :در این کارگاه آموزشی
که برای اولین بار در اس��تان و در شهرس��تان خور و بیابانک برگزار ش��د،
دهیاران و رؤسای شوراهای اسالمی روستاهای فاقد دهیاری در مورد سامانه راهبر آموزشهای الزم را فرا گرفتند.
در ادامه مهندس مرتضی غالمرضایی با بیان مطالبی گفت :این اقدام در زمینه الکترونیکی شدن کامل روند صدور پروانه ساختمانی ،رسیدگی
به تخلفات ساختوساز ،تغییر کاربری و تفکیک زمین است و با استفاده از این سامانه فرایندها بهصورت آنالین از دهیاری آغاز شده و متقاضی
ه��ر ی��ک از خدمات صرف ًا از دهیاری اقدام و نیازی به مراجعه حضوری به بنیاد مس��کن و بخش��داری برای تحویل م��دارک ندارد .وی افزود :با
عملیاتی ش��دن این س��امانه امکان پیشگیری از تخلفات ساختمانی و رسیدگی به س��اختهای غیرمجاز و سایر خدمات فنی و مهندسی در حوزه
س��اختهای روس��تایی امکانپذیر اس��ت و متقاضی پس از تکمیل فرم توس��ط دهیار کد رهگیری دریافت مینماید که این کد رهگیری مبنای
پیگیریهای آتی خواهد بود.

با تأیید الهی به نجات مردم مستضعف کمر همت ببندید -امام خمینی(ره)
37

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اصالح و بهسازی بلوار اصلی روستای مورچهخورت
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با موضوع اصالح و بهس��ازی بلوار
اصلی روس��تای مورچهخورت با حضور حسینعلی حاجی دلیگانی -نماینده
م��ردم شهرس��تانهای برخوار ،شاهینش��هر و میمه در مجلس ش��ورای
اس�لامی ،مهندس غالم��ی -معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری،
مهندس تاجمیری -فرماندار شهرستانهای شاهینشهر و میمه ،مهندس
دادخواه -معاون ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای ،مهندس کریمی-
معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان ،مهندس شریفی -مدیر بنیاد
مس��کن شهرس��تانهای شاهینش��هر و میمه ،دهیار و اعضای ش��ورای
اسالمی روس��تای مورچهخورت در معاونت عمرانی اس��تانداری برگزار و
پس از بحث و تبادلنظر تصمیمهای الزم گرفته ش��د تا عملیات اجرایی
بعد از تصویب طرح بلوار در کمیته ایمنی راه و تأیید آن ،آغاز میگردد.

نشست بررسي موانع و مشکالت موجود در روند عملیاتی شدن صدور اسناد مالکیت

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با موضوع بررسی موانع و مشکالت
موجود در روند اجرا و عملیاتی ش��دن صدور اسناد مالکیت قانون الحاق با
حضور یزدانی -مشاور مدیرکل اداره ثبت اسناد و امالک استان ،مهندس
صدر -سرپرست امور زمین بنیاد مسکن استان ،مهیمن -رئیس اداره ثبت
اس��ناد و امالک شهرستان نایین و مهندس س��لیمی -مدیر بنیاد مسکن
شهرس��تان نایین برگزار و پس از بحث و تبادلنظر تصمیمهایی در مورد
حل اختالف قانون الحاق اخذ گردید.

بررسی مشکالت عمرانی روستاهای شهرستان آران و بیدگل

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با موضوع بررسی مشکالت عمرانی
روس��تاهای شهرس��تان آران و بیدگل با حضور دکتر بایبوردی -فرماندار
شهرستان ،دکتر آقابیگی -معاون فرماندار ،دکتر مقدم -بخشدار مرکزی،
دکتر گنجیپور -بخش��دار کویرات ،مهندس قدرتیان -مدیر بنیاد مسکن
شهرس��تان آران و بی��دگل ،مهندس خان��ی -مدی��رکل و معاونین بنیاد
مس��کن استان ،دهیاران و اعضای شورای اسالمی روستاها در فرمانداری
شهرستان آران و بیدگل برگزار شد.
در ابتدا دکتر بایبوردی با اش��اره به اقدامهای بنیاد مس��کن در س��طح
روستاها ،خواستار افزایش اعتبار تخصیصی به این شهرستان شد.
در ادام��ه مهندس خانی با اش��اره به پیش��نهادهای ارائه ش��ده توس��ط
بخشداران و دهیاران روستاهای شهرستان دستورهای الزم را به حوزههای معاونت عمران روستایی و معاونت بازسازی و مسکن روستایی بنیاد
مسکن استان ابالغ نمود.
همچنین هر یک از دهیاران روس��تاهای شهرس��تان با بیان مشکالت و پیش��نهادهایی در مورد اجرای پروژههای عمرانی در روستاها خواستار
افزایش اعتبارهای تخصیصی در حوزه عمران روستایی و افزایش سهمیه مسکن محرومین به این روستاها شدند.
در پایان پس از بحث و تبادلنظر تصمیمهایی گرفته شد.

حساب  100که شرف انتساب با اسم مبارک حضرت امام(ره) را داشته است و منشأ خیرات و
برکات برای مردم فقیر و محروم بوده ،همچنان باقی باشد -مقام معظم رهبری
38

به گزارش روابط عمومی ،س��رگرد فالح -فرمانده حوزه بسیج ادارههای
ش��هید رجایی استان با مهندس خانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار
و گفتگو کرد.
در ای��ن دیدار که مهندس صدر -فرمانده و گروهی از اعضای ش��ورای
پایگاه مقاومت بس��یج امام(ره) بنیاد مسکن استان اصفهان حضور داشتند،
هر ی��ک از حاضرین پس از عرض خیرمقدم به س��رگرد ف�لاح ،به ارائه
پیشنهادهایی برای ارتقاء نقش بسیج در ادارهها پرداختند.

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی و بررسی مشکالت صدور
اس��ناد مالکیت در قالب قانون الحاق و ماده  4قانون ساماندهی ،با حضور
مهندس صدر -سرپرس��ت امور زمین بنیاد مسکن استان ،یزدانی -مشاور
مدیرکل اداره ثبت اسناد و امالک استان ،مهندس ایزدی -سرپرست بنیاد
مس��کن شهرس��تان خور و بیابانک و بیطرف -رییس اداره ثبت اس��ناد و
امالک شهرس��تان در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خور و بیابانک
برگزار و پس از بحث و تبادلنظر تصمیمهایی اخذ گردید.
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نشست هماهنگی و بررسی مشکالت صدور اسناد مالکیت

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ديدار فرمانده حوزه بسیج ادارههای شهید رجایی با مديركل بنياد مسكن استان

مراسم قرعهکشی طرح اقدام ملی مسکن محله خوزان خمینیشهر

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م قرعهکش��ی طرح اقدام ملی مسکن
محل��ه خوزان خمینیش��هر با حض��ور نمایندگان فرمانداری ،دادس��تانی،
شورای اس�لامی ،راهوشهرسازی خمینیشهر ،کارشناسان معاونت مسکن
ش��هری و اداره حراس��ت بنیاد مسکن اس��تان در بنیاد مسکن شهرستان
خمینیشهر برگزار ش��د که بین تمامی متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن
محله خوزان ،قرعهکشی انجام و براساس آن ،اولویت بندی شد.
گفتنی اس��ت تخصیص پروژه به متقاضیان ،پس از تأیید نهایی نقشهها
و براساس تعداد واحد طراحی شده انجام خواهد شد.

نشست برنامهریزی اجرای عملیات بازسازی واحدهای مسکونی مناطق زلزلهزده شهری و روستایی
به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت برنامهریزی اجرای عملیات بازسازی
واحدهای مسکونی مناطق زلزلهزده شهری و روستایی ،با حضور مهندس
رهام جباری -بخش��دار پادنا علیا ،مهندس قوی بیان -معاون بازسازی و
مسکن روس��تایی ،دکتر شفیقی -مش��اور مدیرکل و مهندس محمدی-
مدیر امور اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس
ایزدی -رئیس س��تاد بازس��ازی اس��تان ،مهندس افش��اریان -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان سمیرم و دیگر اعضا در بخشداری برگزار شد.
در ابتدا مهندس جباری با س��پاس از فعالیتهای بنیاد مسکن در سطح
روستاهای شهرستان س��میرم ،در مورد تعیین تکلیف اسکان موقت زلزله

عبادت بر روزه گرفتن و نماز خواندن نیست ،عبادت بر اندیشه کردن در
امر خداست -امام حسن عسگری(ع)
39

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

زدگان ،تأمین سوخت ماشینآالت و اولویت بندی تخریب و آواربرداری واحدهای آسیبدیده مطالبی را ارائه نمود.
سپس مهندس قوی بیان به تجربههای نیروهای بنیاد مسکن استان در بازسازی مناطق زلزلهزده و سیلزده در سراسر کشور اشاره و در مورد
اجرای برنامهها و روند بازسازی مناطق زلزلهزده در شهرستان سمیرم نقطه نظراتی را بیان نمود.
همچنین مهندس محمدی -مدیر امور اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی بنیاد مس��کن اس��تان نیز با توجه به تجربههای کسب شده در بازسازی
مناطق زلزلهزده س��رپل ذهاب و مناطق س��یلزده پلدختر مطالب مهمی در مورد ش��یوه تخریب و آواربرداری و لزوم همکاری دهیاریها و مردم
روستاها ارائه نمود.
در پایان مهندس افش��اریان نیز با اش��اره به ارزیابیهای صورت گرفته توس��ط کارشناسان ،گزارش��ی از روند اجرای بازسازی مناطق زلزلهزده
شهرستان را بیان نمود.
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اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمي استان البرز
بررسی مشکالت منطقه اسالمآباد

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،مهندس علی رحیمیزاده ب��ا دکتر علیرضا
عباسی -نماینده مردم شهرس��تان کرج در مجلس شورای اسالمی دیدار
و گفتگو کرد.
ابتدا در این دیدار مهندس رحیمیزاده گزارش��ی از ماهیت بنیاد مسکن
ارائ��ه داد و گفت :بنیاد مس��کن یک نهاد غیردولت��ی زیر نظر مقام معظم
رهبری است که وظیفه توس��عه روستاها و شهرهای کمتر از  25000نفر
جمعیت را بر عهده دارد .وی افزود :بنیاد مس��کن استان نسبت به ادارهها
و دس��تگاههای اجرایی دیگر چابکتر عمل میکند و به همین دلیل است
که در حوزه مس��کن مهر حدود  8000واحد در اس��تان بر عهده ما بود که
به سرعت ساخته ،تکمیل و واگذار شد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گفت :با توجه به اینکه وظیفه مهم بنیاد مس��کن تهیه و اجرای طرحهای هادی میباشد افزود :برای بیش از90
درصد روستاهای استان طرحهای هادی تهیه و در  76درصد روستاهای استان این طرحها اجرا شدهاند.
مهندس رحیمیزاده در ادامه به مشکالت منطقه اسالمآباد در شرق کرج اشاره کرد و افزود :برای بافت فرسوده و خطرناک این منطقه باید فکری شود.
س��پس دکتر علیرضا عباسی با اش�اره به اینکه انقالب اسالمی انقالب ،پابرهنگان و محرومین بوده است گفت :محرومان
در همه عرصههای مختلف پای انقالب بودهاند بنابراین حق زیادی به گردن انقالب دارند و باید برای این قشر هر کاری
که میتوانیم را انجام دهیم .وی افزود :ما باید نهادهای انقالبی مانند بنیاد مسکن را حفظ کنیم.

گفتنی است صدور اسناد روستایی ،مقاومسازی خانههای روستایی و اراضی ملی نیز از دیگر موضوعهای مورد بررسی در این نشست بود.

بازدید از اراضی موقوفه امامزاده شاهزاده حسین(ع)
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،در زمین��ه محقق نمودن مف��اد تفاهمنامه
مشترک مابین بنیاد مسکن و سازمان اوقاف و امور خیریه و به درخواست
اداره اوقاف و امور خیریه اس��تان در مورد تفکیک و تغییر کاربری اراضی
موقوفه امامزاده ش��اهزاده حس��ین(ع) واقع در محدوده روستای کردان از
توابع شهرس��تان س��اوجبالغ ،بازدید از این محل با حضور مهندس کتابی
نژادیان -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان ،حجتاالسالم
س��راغی -رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوجبالغ ،مهندس
نراقی -کارش��ناس ام��ور زمین بنیاد مس��کن ،مهندس آش��ری -رئیس
اداره بهره وری اقتصادی موقوفات اداره اوقاف شهرس��تان س��اوجبالغ و

خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخالص خلق را بیازماید -امام علی(ع)
40

بزرگترین هدیه پیامبر قرآن است
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به گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالم رزاقی -مسئول دفتر نمایندگی
ولیفقیه در بنیاد مس��کن استان در مراسم اهدای جوایز مسابقات صحیفه
س��جادیه ،رس��اله احکام مقام معظم رهبری و طرح کلی اندیشه اسالمی
به جایگاه مهم قرآن و مبعث در زندگی ما اش��اره کرد و گفت :بزرگترین
هدیه پیامبر قرآن است.
حجتاالس�لام رزاقی افزود :قرآن یعنی خواندنی؛ یعنی کتابی است که
باید خوانده ش��ود و فقط برای تزیین نباشد .وی همچنین گفت :تمام پیام
قرآن دو چیز اس��ت شناس��اندن دوست و دشمن و پیام دیگرش این است
که با دوستان دوستی کن و با دشمنان دشمنی کن.
در پایان از برگزیدگان آزمونهای مختلف با اهدای جوایزی قدردانی شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

محمدی -معاونت مدیریت منابع و پشتیبانی ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان البرز صورت گرفت.
در پایان پس از بازدید مس��ئولین از محل و بحث و تبادلنظر ،مقرر گردید درخواس��تهای مورد نظر بررس��ی و با قید فوریت پیگیری الزم در
این مورد در دستور کار قرار گیرد.

هیچ کاری جز نماز اول وقت وجود ندارد

به گزارش روابط عمومی ،نشست اقامه نماز استان با حضور اعضای این
ستاد در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این نشست حجتاالس�لام رزاقی -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه
در بنیاد مس��کن اس��تان با اشاره به تأثیر نماز در زندگی فردی و اجتماعی
کارکنان گفت :با توجه به اینکه بنیاد مسکن از دل انقالب اسالمی برآمده
است ،کارکنان آن نیز باید حافظان نماز باشند.
حجتاالس�لام رزاقی افزود :برپایی نماز اول وقت باید در بین کارکنان
جدی گرفته ش��ود و مهندس��ین و کارکنانی که در روس��تاها مشغول کار
هستند باید بعد از شنیدن اذان نماز اول وقت را به پا دارند تا این جدیت به مردم هم نشان داده شود .وی گفت :هیچ کاری جز برپایی نماز اول
وقت بعد از اقامه اذان وجود ندارد ،این وسوسههای شیطان است که دالیل مختلفی را برای اهمیت ندادن به نماز اول وقت ،به وجود میآورد.
گفتنی است در این نشست مواردی چون مسابقه نقاشی ،مسابقه اذان و تهیه مستند از مساجد روستایی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

نشست ساماندهی ،پیشگیری و مبارزه با ساختوساز غیرمجاز

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت س��اماندهی ،پیش��گیری و مبارزه با ساختوساز
غیرمجاز شهرس��تان س��اوجبالغ با حضور اس��دا ...هادینژاد -بازرس ویژه و مش��اور
وزیر کشور در حوزه ساختوس��از غیرمجاز ،معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری،
مهرور -فرماندار شهرستان ساوجبالغ ،مدیرانکل ،اعضای شورای تأمین ،بخشداران،
ش��هرداران و مهندس کتابی نژادیان -معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان در
فرمانداری شهرستان ساوجبالغ بر گزار شد.
در ابتدا اسدا ...هادینژاد در حوزه ساختوساز غیرمجاز با اشاره به اینکه ساختوساز
غیرمجاز باعث بهم ریختگی بافت جامعه و افزایش خس��ارتها میشود ،گفت :ضمن
انجام فرهنگس��ازی برای پیش��گیری از ای��ن پدیده ،ادارهها باید برای پیش��گیری از
ساختوس��ازهای غیرمجاز بهصورت جدی وارد ش��وند .وی با قدردان��ی از اقدامهای

خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار (غنی و فقیر) مساوی گردند -امام صادق(ع)
41
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فرمانداری شهرس��تان ساوجبالغ در حوزه مقابله با ساختوس��از غیرمجاز افزود :خوشبختانه در بررسی صورت گرفته نسبت به گذشته اقدامهای
خوبی برای مقابله و ساماندهی ساختوسازهای غیرمجاز صورت گرفته که باید قدردانی شوند.
در ادامه مهرور با اش��اره به اینکه تمام ادارههای عضو کارگروه باید با بهره گیری از ظرفیتهای قانونی نس��بت به مقابله با وقوع ساختوس��از
غیرمجاز اقدام کنند ،گفت :از ابتدای سال  ۹۹تاکنون بیش از  ۲۲819000مترمربع اراضی و باغهای کشاورزی از لوث ساختوسازهای غیرمجاز
آزاد شدهاند.وی افزود :تخریب بیش از  ۴122مورد ویال ،محوطه سازی ،استخر و دیوارکشی غیرمجاز از دیگر اقدامهای این شهرستان در حوزه
ساماندهی ،پیشگیری و مقابله با ساختوساز غیرمجاز در سال  ۹۹بودهاند.
فرماندار شهرس��تان س��اوجبالغ گفت :این اقدامها در تعداد  ۴۰روس��تای شهرستان اجرا ش��دهاند و از ابتدای سال جاری بیش از  ۷۱حلقه چاه
غیرمجاز نیز مسدود شدهاند.
در پایان نمایندگان دستگاههای اجرایی در ارتباط با موضوع ساختوسازهای غیرمجاز و احصا احکام اجرا شده و نشده شهرستان آخرین گزارش
از اقدامهای انجام شده را ارائه نمودند.

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان بوشهر
تأکید بر ساخت واحدهای مسکونی جدید ویژه خانوادههای دارای دو فرد معلول در بوشهر

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مشترک مدیرکل بنیاد مسکن استان
ب��ا مدیرکل بهزیس��تی در مورد س��اخت واحدهای مس��کونی جدید ویژه
خانوادههای دارای دو فرد معلول برگزار شد.
در این نشست مهندس حیدری بریدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با
تشریح اقدامهای صورت گرفته از سوی بنیاد مسکن برای خانهدار کردن
خانوادههای دارای دو فرد معلول تحت پوش��ش بهزیستی طی سالهای
گذشته ،نسبت به ساخت واحدهای مسکونی جدید تأکید کرد.
مهن��دس حمید حیدری بریدی گفت :از طریق تعامل بس��یار خوبی که
میان دو دستگاه خدماترسان بنیاد مسکن و بهزیستی برقرار است ،تالش
خواهیم کرد با در اختیار گرفتن لیست خانوادههای دارای دو فرد معلول از
بهزیستی نسبت به تأمین مسکن این قشر اقدام کنیم.
گفتنی است ،این نشست با حضور مهندس حمیدرضا سهرابی -مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور برگزار شد.

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان تهران
نشست بررسی مشکالت الحاق بافت روستاها

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی مشکالت
الحاق باف��ت روس��تاهای ابراهیمآباد ،کلی��ن و خانلق
شهرس��تان ری با حضور مهندس م��رادی -مدیر بنیاد
مسکن شهرس��تان ری ،مهندس زینت بخش -معاون
عمران��ی فرمانداری شهرس��تان ری ،مهن��دس کریم
رئوف -بخش��دار فش��افویه و دهی��اران تابع��ه بهطور
جداگانه در دهیاریهای روس��تاهای ابراهیمآباد ،کلین
و خانلق برگزار شد.

روزه نفس از ل ّذتهای دنیوی ،سودمندترین روزههاست -امام علی(ع)
42

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،مهن��دس برزگ��ر -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تانهای تهران ،پردیس و قدس در نشس��تی با دکتر حسیننژاد-
مع��اون برنامهریزی فرمانداری شهرس��تان پردیس در م��ورد اعتبارهای
ملی و اس��تانی مرتبط با شهرس��تان پردیس و همچنین تسریع در جذب
اعتبارهای ابالغی قیر یارانهای سال  ۹۹بحث و تبادلنظر کردند.

به گزارش روابط عمومی ،بهمناسبت گرامیداشت سالگرد پیروزی انقالب
اس�لامی مهندس ش��هبازی -مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان صفادشت،
عنبربیز -رئیس بنیاد ش��هید و قاسمی -مسئول امور ایثارگران فرمانداری
شهرس��تان م�لارد بهمنظور تجدی��د بیعت با خانواده ش��هیدان دهقانی و
غالمی دیدار و از آنان تجلیل کردند.
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تجلیل از مقام خانواده شهدا شهرستان صفادشت

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست ارزیابی اعتبارهای ملی مرتبط با شهرستان پردیس

بهرهبرداری از س��امانه راهبر گامی مؤثر در اجرای دولت الکترونیک ش��فافیت هزینه کرد و توزیع
عادالنه خدمت رسانی

به گزارش روابط عمومی ،امضاء تفاهمنامه مابین
بنیاد مس��کن و اس��تانداری تهران و بهرهبرداری از
س��امانه سیس��تم خدمات فنی و مهندسی روستایی
با حضور صالحی -مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن
اس��تان ،مهندس چراغعلی -معاون هماهنگی امور
عمرانی اس��تانداری ،مدیرانکل دفتر فنی ،عمرانی،
حملونق��ل و ترافی��ک ،دفت��ر ام��ور روس��تایی و
شوراهای استانداری ،مدیرکل راهوشهرسازی استان
در استانداری برگزار شد.
در ابت��دا صالحی در مراس��م بهرهبرداری از س��امانه راهبر خدمات فنی و مهندس��ی روس��تایی گف��ت :اجرای این س��امانه در زمینه هماهنگی
دس��تگاههای اجرایی و نظارتی مؤثر خواهد بود و نتیجه عملکرد آن باالبردن س��طح خدمترسانی و تسهیل در ارائه خدمات به مردم خواهد بود،
این طرح همسو با توسعه دولت الکترونیک و شفافیت در عملکردها و توزیع عادالنه خدمات است.
در ادامه مهندس چراغعلی گفت :از این پس با بهرهبرداری از این س��امانه ،میزان پیش��رفت ،هزینه کرد و آخرین وضعیت و مشکالت هر پروژه
عمرانی و س��اختمانی در س��طح اس��تان در کنار ارزیابی کیفی پیمانکاران رصد میش��ود و مدیران بخشهای مربوطه باید بهطور مستمر از آن،
گزارشهای رسانهای منتشر کنند.

هیچ خردی چون تدبیر نیست -امام علی(ع)
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ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از بنیاد مسکن شهرستان شمیرانات
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،صالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان،
س��اداتی -فرماندار شهرستان ش��میرانات و مهندس لواس��انی -شهردار
لواسان از بنیاد مسکن شهرستان شمیرانات بازدید کردند.
در ابت��دای این بازدید مهندس ردایی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
ش��میرانات به ارائه گزارش عملکرد در مورد تس��هیل در واگذاری زمین،
صدور مجوزساخت و اسناد مالکیت پرداخت.
در ادامه مسائل مربوط به طرح هادی روستایی در شهرستان شمیرانات
مورد بررسی قرار گرفت.

مراسم اهدا سند مالکیت به اهالی شهرستان فردوسیه و وحیدیه

به گزارش روابط عمومی ،بهمناس��بت ایاما ...دهه فجر مراسم اهداء سند
اهالی شهرس��تانهای فردوس��یه و وحیدیه از توابع شهرس��تان شهریار با
حضور مهندس امینی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تانهای فردوس��یه و
وحیدیه ،نعیمزاده -رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان شهریار،
ش��هرداران شهرس��تانهای فردوس��یه و وحیدیه و گروهی از مس��ئوالن
اجرایی شهرستان شهریار برگزار شد.
در ای��ن مراس��م مهندس امینی ب��ا تأکید بر ظرفیتهای بنیاد مس��کن
برای پیگیری و زمینهس��ازی صدور اسناد از همکاری دستگاههای ذیربط
قدردانی نمود.

نشست مشترک مدیر بنیاد مسکن با امامجمعه شهرستان فیروزکوه و مدیر عامل توسعه مسکن
ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس کیانی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
فیروزکوه در نشست مش��ترک با حجتاالسالموالمسلمین حیدری -امامجمعه
و مهندس حیدری -مدیرعامل توس��عه مسکن شهرستان فیروزکوه به بحث و
تبادلنظر در مورد شیوه ساخت و واگذاری واحدهای مسکن اقدام ملی پرداختند.
در ادامه این نشست گزارشی از روند بررسی و تصویب طرح هادی روستایی
ارئه ش��د و چالشهای پیش روی بازنگری طرح هادی روستایی مورد ارزیابی
قرار گرفت.
در پایان این نشست حجتاالسالم حیدری از تالشهای مدیر و کارکنان بنیاد مسکن شهرستان فیروزکوه قدردانی کرد.

نشست آموزشی کاربری سامانه طرح مسکن محرومین

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت آموزش��ی کاربری س��امانه با حضور
کارشناسان اجرایی طرح مسکن محرومین و تدریس مهندس اردستانی و
مهندس مرادزاده در بنیاد مسکن استان و شهرستانهای تابعه برگزار شد.
محور اصلی آموزش در این نشس��ت ش��یوه ثبت پرونده ،آزادیس��ازی
مرحله به مرحله تس��هیالت و کمک نقدی بالعوض با توجه به پیشرفت
فیزیکی کار اعالم شد.
در ادامه کارشناسان حوزه اجرایی در سطح استان نقطه نظرهای خود را در مورد بومیسازی سامانه با نیازهای محلی استان مطرح نمودند.

طمع ،همنشین بدی برای دین است -امام علی (ع)
44
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترک اجرای قانون ساماندهی و
حمایت از تولید و عرضه مس��کن با حضور مهندس شهبازی -مدیر بنیاد
مس��کن و مهندس حجری -رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان
مالرد ،حس��ینی -رئیس شورای شهر صفادش��ت و مهندس عبدی نکو-
قائم مقام و معاون شهردار صفادشت در زمینه اجرایی نمودن قانون الحاق
موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن برگزار شد.
در این نشس��ت درخواس��ت متقاضیان سند شهری نس��بت به تشکیل
پرونده امالک پس از بررس��ی از سوی بنیاد مسکن و ارسال به اداره ثبت
اس��ناد برای صدور س��ند بحث و تبادلنظر گردید و مقرر ش��د شهرداری صفادشت با تبلیغات گس��ترده در سطح شهر و اختصاص نیروی مجرب
بهمنظور پیگیری پروندههای در دست اقدام و تشکیل پروندههای جدید امالک دارای نقشه  A4شهر صفادشت و انعقاد قرارداد کارگزاری برای
نقشه برداری ،همکاریهای الزم را با بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالرد بهعمل آورده و تا حصول نتیجه ،اقدامهای الزم
را معمول نماید.
در پایان به تعدادی از مالکین شهر صفادشت سند مالکیت مربوطه اعطا گردید و با اهدا لوح سپاس توسط رییس شورای شهر و شهردار از رؤسا
و کارشناسان اداره ثبت اسناد و امالک و بنیاد مسکن قدردانی شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مشترک اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

نشست هماهنگی طرح مسکن محرومین شهرستان شمیرانات برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی طرح مسکن محرومین با
حضور مهندس ردایی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان شمیرانات و مهندس
طاهرخانی -بخشدار لواسانات برگزار شد.
محوریت این نشس��ت ش��یوه اجرای طرح مس��کن محرومان در حوزه
روستاهای شهرستان شمیرانات بود.
در ابتدا مهندس ردایی اولویت را با واحدهای مسکونی فرسوده قشرهای
محروم روستایی اعالم کرد .وی به انعقاد تفاهمنامه بین سازمان برنامه و
بودجه و بنیاد مسکن در مورد این طرح اشاره و بر همکاری دهیاریها در
مورد شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط به بنیاد مسکن برای ثبتنام در طرح مسکن محرومان تأکید کرد.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان ش��میرانات از تخصیص تسهیالت تا سقف  500میلیون ریال با اقس��اط  15ساله و کارمزد  5درصد و مبلغ 300
میلیون ریال بالعوض در این طرح خبر داد.
مهندس ردایی تصریح کرد :این تسهیالت با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژهقابل پرداخت است.

نشست هماهنگی طرح مسکن محرومین بخش خاوران

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی طرح مس��کن محرومین
با حضور مهندس مرادی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان ری ،شعبانزاده-
بخش��دار خاوران و کلیه دهیاران و رؤسای شوراهای روستا در بخشداری
خاوران شهرستان ری برگزار شد.
مهندس مرادی با تش��ریح جزئیات طرح مسکن محرومین گفت :عالوه
بر تس��هیالت مقاومس��ازی  ۵0۰میلی��ون ریالی برای ه��ر واحد و صدور
رایگان پروانه ساختمانی و نقشههای ساختمانی ،تسهیالت بالعوض ۳0۰
میلیون ریالی برای هر واحد توسط بنیاد مسکن تأمین شده است.
در این نشست مقرر شد دهیاران ،افراد محروم دارای مسکن فرسوده و نامقاوم یا افراد محروم دارای زمین را به بنیاد مسکن معرفی نمایند.

آب پاک می کند؛ ولی چیزی آن را پاک نمیکند -امام صادق (ع)
45

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست هماهنگی طرح مسکن محرومین بخش فشافویه
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی طرح مسکن محرومین با
حضور مهندس مرادی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ری ،جباری -رئیس
کمیت��ه امداد امام(ره) ،مهندس رئوفی -بخش��دار و دهیاران روس��تاهای
بخش فشافویه برگزار شد.
با توج��ه به اعالم آمادگی یکی از خیرین برای س��اخت تعداد  ۵۰واحد
مس��کونی  ۵۰متری در بخش فشافویه مقرر ش��د نشستی با حضور خیر،
بنیاد مس��کن و بخشدار در بخش��داری برگزار و در این مورد هم اندیشی
گردد .همچنین مصوب ش��د کلیه دهیاران افراد دارای مس��کن فرسوده و
افراد محروم فاقد مسکن را شناسایی و به بخشداری و بنیاد مسکن اعالم
نمایند.

نشست هماهنگی طرح مسکن محرومان شهرستان تهران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی طرح مسکن محرومان با
حضور مهندس روستایی -معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن
اس��تان ،مهندس برزگر -مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای تهران ،قدس
و پردی��س ،دکتر صابری -بخش��دار کن ،دکتر نوری -بخش��دار بومهن،
مهندس مطلبینژاد -بخش��دار آفتاب و مهندس نجفی -بخشدار مرکزی
قدس در بنیاد مسکن شهرستان تهران برگزار شد.
در این نشس��ت تحقق فرایند و احراز ش��رایط متقاضیان طرح مس��کن
محرومین در روستاهای سطح شهرستان با محوریت احیای بافت فرسوده
و نامقاوم متعلق به محرومین و ایتام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین برزگر بر ضرورت همکاری دهیاران در زمینه شناسایی و معرفی محرومین دارای واحدهای مسکونی فرسوده روستایی تأکید کرد .وی
افزود :در این طرح ،خانوادههای واجدین شرایط تحت پوشش بهزیستی دارای دو فرد معلول و ایتام دارای اولویت هستند.

مراسم کلنگزنی مسکن محرومین در روستای ترپاق تپه

به گ��زارش رواب��ط عمومی ،مراس��م کلنگزنی مس��کن محرومی��ن با حضور
مهندس روستایی -معاون بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان ،دکتر
حقوردی -نماینده حوزه شهرس��تانهای مش��ق ،مهندس طاه��ری -فرماندار و
س��رهنگ الهیاری -فرمانده سپاه شهرستان ش��هریار ،اصیلی -بخشدار ،سرهنگ
دهرویه -مسئول گروه جهادی س��پاه استان و مهندس امینی -مدیر بنیاد مسکن
شهرستان شهریار برگزار شد.
طرح مس��کن محرومین ،عنوان تفاهمنامه مابین سازمان برنامه و بودجه و بنیاد
مس��کن در زمینه س��اخت مس��کن نامقاوم محرومان در حوزه روستایی است که
س��همیه استان تهران در این طرح بیش از  1200واحد مسکونی برنامهریزی شده
است.
برزگر -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تانهای تهران ،قدس و پردیس بر ضرورت
همکاری دهیاران در زمینه شناسایی و معرفی محرومین دارای واحدهای مسکونی فرسوده روستایی تأکید کرد و گفت :در این طرح خانوادههای
واجدین شرایط تحت پوشش بهزیستی دارای دو فرد معلول و ایتام دارای اولویت هستند.

یکتاپرستی ،مایه حیات جان است -امام علی (ع)
46

صدور تعداد  2000جلد سند مالکیت روستایی و شهری در استان

شماره  | 185فروردین 1400

به گ��زارش روابط عموم��ی ،در زمینه هماهنگی صدور اس��ناد مالکیت
روستایی و ش��هری (ش��هرهای زیر  25000نفر جمعیت) استان ،نشست
هماهنگی فیمابین بنیاد مس��کن و اداره ثبت اس��ناد و امالک اس��تان با
حضور مدیرانکل ،معاونین و مدیران شهرستانهای هر دو دستگاه برگزار
شد.
در ابتدا مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان با بیان این که
از ابتدای س��ال جاری تاکنون تعداد  2000جلد سند روستایی و شهری با
همکاری اداره ثبت اس��ناد و امالک صادر شده است .وی افزود :از ابتدای
س��ال جاری تاکنون تعداد  2744پرونده روستایی و  1943پرونده شهری
برای اجرای قانون الحاق موادی به قانون س��اماندهی و حمایت از تولید و
عرضه مس��کن به ادارههای ثبت اس��ناد و امالک شهرستانها ارسال گردید .وی با اشاره به مزایای صدور سند روستایی گفت :از ابتدای تأسیس
بنیاد مسکن استان تاکنون تعداد  67824جلد سند مالکیت روستایی و  9814جلد سند مالکیت شهری صادر شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در ادامه از تالشها و همکاری مدیر و کارکنان اداره ثبت اسناد و امالک استان با بنیاد مسکن قدردانی کرد.
در ادامه علی اصغر سلیمان -مدیرکل اداره ثبت اسناد و امالک استان با سپاس از همکاری و تعامل مدیر و کارکنان بنیاد مسکن گفت :با توجه
به پروندههای ارس��الی به ش��عب اداره ثبت اسناد و امالک در سطح استان ،تالش میگردد تا با همکاری و تعامل موجود فیمابین دو دستگاه ،تا
پایان سال  99پروندههای مذکور منجر به صدور سند شوند.
در این نشس��ت روند صدور اس��ناد مالکیت در سطح استان بررسی و در مورد مس��ائل و مشکالت پیش رو مباحثی مطرح و تصمیمهایی اتخاذ
گردید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان چهارمحال و بختیاری

نشست هم اندیشی فیمابین بنیاد مسکن و منابع طبیعی و آبخیزداری استان

ب��ه گزارش روابط عمومی ،در زمینه اجرای ماده  4قانون س��اماندهی و
حمایت از تولید و عرضه مسکن نشست هم اندیشی فیمابین بنیاد مسکن
و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان با حضور مدیرانکل ،معاونین و
کارشناسان هر دو دستگاه در بنیاد مسکن استان تشکیل گردید.
در ابتدا مهندس س��هراب رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره
به همکاری و تعامل خوب فیمابین هر دو دستگاه از تالشهای مدیرکل
و کارکنان منابع طبیعی و آبخیزداری در سطح استان قدردانی کرد.
مهندس رئیس��ی ادامه داد :فعالیتهای خوبی پیرامون تسریع در اجرای
قانون س��اماندهی و حمایت از تولید و عرضه مس��کن توس��ط این نهاد با
هم��کاری منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان انجام ش��ده ولی میطلبد با
همکاری و تعامل همچون گذشته راهکارهایی برای رفع موانع و مشکالت پیش رو شناسایی و اجرایی شوند.
در ادامه نشست مقرر شد برای بهبود روند همکاری دو اداره ،برنامه زمانبندی تنظیم و پس از تائید و تصویب به ادارههای شهرستانها ابالغ و
اجرایی گردد .همچنین با توجه به برخی از مسائل و مشکالت در مورد اراضی روستاهای سرتنگ محمود ،مامور ،لندی ،گوزلک ،برآفتاب میالس،
باغ انار میالس ،دشتییه و طارم مقرر شد اقدامهای الزم توسط منابع طبیعی با دعوت از مسئولین و کارشناسان کشوری و بازدید از محل نسبت
به مرتفع نمودن مشکالت معمول گردد.
در پایان مسائل و مشکالت تعدادی از اراضی روستاهای استان نیز مطرح و تصمیمهایی اتخاذ شد.

ابزار بالغت ،دل دانا و زبان گویاست -امام علی (ع)
47

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مطالعات امکان سنجی جابجایی یا درجاسازی  8روستای درمعرض خطر استان برگزار شد
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کارشناس��ی مطالعات امکان س��نجی
جابجایی یا درجاس��ازی روستاهای س��ه جوی ،گاوشیر ،قلعه کشکی و چم
عباس��علی از توابع بخش بازفت و روستاهای چین ،زرک ،دره رزگه و تلو از
توابع بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ ،در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ای��ن نشس��ت تعداد  8ط��رح از  43ط��رح مطالعات امکان س��نجی
روستاهای درمعرض خطراستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشس��ت با توجه به مطالعات صورت پذیرفته توسط مشاور طرح،
با درجاس��ازی روس��تاهای زرک ،تلو ،چین ،دره رزگه و سه جوی و تثبیت
روستاهای یاد ش��ده موافقت بهعمل آمد همچنین با جابجایی روستاهای
چم عباسعلی ،قلعه کشکی و گاوشیر موافقت گردید.
گفتنی است مطالعات این روستاها به کمیته امور زیربنایی و شورای برنامهریزی و توسعه استان ارسال تا پس از بررسی نهایی ،تصویب گردند.

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان خراسان جنوبی
افتتاح طرح هادی روستای تقاب

به گزارش روابط عمومی ،طرح هادی روستای تقاب شهرستان خوسف
با حضور معاون توس��عه مدیریت و منابع استانداری ،مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان ،فرماندار شهرستان ،مسئولین اس��تانی و شهرستانی و تعدادی از
اهالی روستا افتتاح شد.
مهندس آس��مانی مقدم -مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان با بیان مطالبی
گف��ت :فاز  1طرح هادی این روس��تا که هماکنون در ح��ال بهرهبرداری
میباشد در قسمت پروژه مسکن محرومین در سال  99اجرا شده است که
با اعتباری بیش از  3میلیارد و  920میلیون ریال افتتاح شد.
مهندس آس��مانی مقدم افزود :جمعیت این روستا نیز  299خانوار (967
نفر) میباشد.

افتتاح طرح هادی روستای کرند

به گزارش روابط عمومی ،طرح هادی روس��تای کرند شهرستان بشرویه
ب��ا حضور معاون هماهنگی امور عمرانی ،مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان،
فرماندار شهرس��تان ،مس��ئولین استانی و شهرس��تانی و تعدادی از اهالی
روستا افتتاح گردید.
مهندس آس��مانی مقدم -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گفت :فاز دوم
اجرای طرح هادی این روس��تا از س��ال  1398آغاز گردید که با اعتباری
بی��ش از  70میلیارد و  150میلیون ریال به بهرهبرداری رس��ید و جمعیت
برخوردار از این طرح  201خانوار میباشند.
عملیات اجرایی این طرح شامل س��نگفرش و جدارهسازی معابر توسط
بنیاد مسکن و عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت معابر آن توسط دهیاری
روستا انجام شده است.

آتش ،فرجام واپس ماندگان است -امام علی (ع)
48

بازدید استاندار از پروژههای عمرانی در روستاهای شهرستانهای کاشمر و بردسکن

مدیرکل بنیاد شهید با مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالم معصومی -مدیرکل بنیاد شهید
و امور ایثارگران و جانبازان اس��تان با مهندس موسوی نیا -مدیرکل بنیاد
مسکن استان دیدار و گفتگو کرد.
در این دی��دار معصومی گفت :پیرو تفاهمنامه ابالغی بین بنیاد ش��هید
و استانداریهای کش��ور برای تعداد  57000خانواده ایثارگران و شهدا در
کشور مسکن تهیه خواهد شد که  5000خانوار آن در استان است و برابر
ابالغیه مذکور مس��ئولیت شهرهای کمتر از  100هزار نفر با بنیاد مسکن
خواهد ب��ود .وی ابراز امیدواری کرد بتوانیم با همکاری ،تعامل و پیگیری
الزم این موضوع را به سرانجام برسانیم.
س��پس مهندس موسوی نیا نیز با اعالم آمادگی برای خدمت به خانواده
شهدا و ایثارگران گفت :منابع و تسهیالت مانند وام بالعوض روستایی و ظرفیت انجمن خیرین مسکنساز برای خانوارهای بی بضاعت هماکنون
موجود و فعال اس��ت و چنانچه منابع جدید در اختیار بنیاد مس��کن قرار گیرد همه تالش و امکانات خود را برای خانهدار شدن این عزیزان به کار
خواهیم بست و تا ابالغ اعتبارهای الزم نیز واجدین شرایط معرفی شده از سوی بنیاد شهید در اولویت قرار خواهند گرفت.
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به گزارش روابط عمومی ،اس��تاندار در س��فر به شهرستانهای کاشمر،
خلیلآباد ،بردس��کن و کوهسرخ از روستاهای ایرجآباد و قراچه بازدید کرد
و از روند اجرای طرح هادی و بهس��ازی مسکن روستایی و نیز اقدامهایی
که توس��ط بنیاد مسکن در این روس��تاها انجام گرفته است آگاه شد .وی
با س��پاس از بنیاد مسکن استان دس��تورهای الزم در مورد رفع مشکالت
و درخواس��تهای مردم را صادر نمود و مبلغ  5میلیارد ریال برای اجرای
تعداد  8طرح هادی در روستای قراچه اختصاص داد.
در ای��ن بازدید مهندس موس��وی نیا -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان،
فرماندار و نماینده شهرس��تان در مجلس ش��ورای اس�لامی اس��تاندار را
همراهی میکردند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان خراسان رضوي

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان خراسان شمالي
بازدید استاندار از روند اجرای پروژه طرح اقدام ملی مسکن شهرستان اسفراین
به گزارش روابط عمومی ،استاندار ،فرماندار ،مدیرکل بنیاد مسکن استان،
مدیرکل راهوشهرسازی اس��تان و تعدادی از مدیران استانی و شهرستانی
از پروژه طرح اقدام ملی تأمین مسکن شهرستان اسفراین بازدید کرد.
س��هم شهرستان اس��فراین از اجرای پروژه طرح اقدام ملی استان تعداد
 ۱۹۰واحد میباشد که بنیاد مسکن بهعنوان متولی ساخت آن است.
محمدیار فرهادی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان اسفراین در این بازدید
گفت :تاکنون اجرای فوندانسیون  ۶۴واحد این پروژه انجام شده است که

احمق ترین مردم ،تهیدست متکّبر است -امام علی (ع)
49

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در اجرای آن ،ستونها نصب و سقف اول و دوم نیز در حال اجرا میباشند.
گفتنی اس��ت استاندار با حضور در مسجد روستای گلیان شهرس��تان شیروان و توضیحهای مهندس محمدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان در
مورد انجام پروژههای عمرانی در روستا و سمت توسعه گلیان توضیحهایی را ارائه و به درخواستهای اهالی در مورد اجرای طرح هادی پاسخ داد.

نماینده ولیفقیه :خدماترسانی شایسته به مردم سبب افزایش امیدواری آنها به نظام اسالمی میشود
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بنابر گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالموالمس��لمین
نوری گفت :خدماترس��انی بیش��تر و بهتر ب��ه مردم در
بخشهای مختلف س��بب افزایش امیدواری آنها نس��بت
به نظام اسالمی میشود.
حجتاالسالموالمسلمین رضا نوری -نماینده ولیفقیه
در اس��تان و امامجمعه شهرس��تان بجن��ورد ،در دیدار با
مدیران بنیاد مسکن استان ،با اشاره به اجرای طرح هادی
در روس��تاها ،افزود :بازس��ازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی در روس��تاها وقتی با در نظر گرفتن طرح هادی اجرایی شود در آینده مشکالت
کمتری خواهیم داشت و خدماترسانی به مردم هم بهبود مییابد.

حجتاالسالموالمس�لمین نوری گفت :مقاومس�ازی واحدهای مس�کونی روستایی یکی از عواملی اس�ت که از مهاجرت
بیرویه جلوگیری میکند و معضالت حاشیهنشینی در شهرها را کاهش میدهد؛ زیرا مهاجرت روستاییانی که کار و شغل
خود را از دس�ت میدهند س�بب افزایش حاشیهنشینی در شهرها میشود .وی تأکید کرد :باید گزارشهای خدمات به
جامعه ارائه شود تا مردم بیشتر با خدمات نظام آشنا شوند؛ زیرا تاکنون خدمات شایستهای به روستاییان ارائه شده؛ اما
در برخی موارد اطالعرسانی درخور آن صورت نگرفته است.

امامجمعه شهرستان بجنورد گفت :خدمات بنیاد مسکن در سیل ،زلزله و ...سبب افزایش امیدواریها میشود و مردم را نسبت به نظام اسالمی
امیدوارتر میکند.
حجتاالسالموالمسلمین نوری افزود :دنیا باید توانمندیهای نظام را در شئون مختلف ببیند؛ زیرا توانمندی نظام تنها در زمینه نظامی و دفاع
مقدس و ایجاد امنیت نیست بلکه در سایر بخشها ازجمله مسکن و ...نیز نظام اسالمی توانمند است .وی خطاب به مدیران ،تأکید کرد :تالش
کنید پرانرژیتر و پرقدرتتر از گذش��ته به خلق خدا خدمت کنید؛ زیرا ارزش خدمت به مردم از هر چیزی باالتر بوده و ترازوی اعمال انس��ان را
سنگینتر میکند.

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان زنجان
امامجمعه :در توسعه فرهنگ نماز باید از تمام ظرفیتها و فرصتها استفاده نمود

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان با
حضور آیتا ...خاتمی -نماینده ولیفقیه در اس��تان ،امامجمعه شهر زنجان
و حوزه نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن ،حجتاالسالم یوسفی -مدیر
ستاد اقامه نماز اس��تان ،مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مسکن استان
و مهندس جعفری -مدیر ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابت��دا آیتا ...خاتمی به نقش و جایگاه نماز در س��طح جامعه اش��اره
ک��رد و گفت :نماز س��تون دین بوده و در صورت تبیی��ن تأثیرهای مثبت
این فریضه در جامعه ،افراد با اش��تیاق کامل در اجرای این فریضه گام بر
خواهند داش��ت .وی با تأکید بر اینکه ،برای توسعه فرهنگ نماز در جامعه
باید از تمام ظرفیتها و فرصتها استفاده نمود و با تشویق و ایجاد نمودن
بس��ترهای الزم ،مقدمات اقامه نماز را فراهم کرد ،ادامه داد :برای ترویج و گس��ترش فرهنگ نماز و گرایش و انگیزه بیشتر جوانان و نوجوانان به

پاک نژادترین مردمان ،خوش اخالق ترین آنهاست -امام علی (ع)
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در ادامه مهندس خواجهای با بیان اینکه باید با برنامهریزیهای الزم زمینه را برای گرایش و عالقمندی افراد به نماز فراهم کرد ،یادآور ش��د:
برپایی نماز جماعت نشاط و شادابی به همراه داشته و اثرگذاری بیشتری در جامعه دارد که باید این مهم در دستور مسئوالن امر قرار گیرد و در
این زمینه فرهنگسازی شود.
س��پس مهندس جعفری گزارش��ی از فعالیتهای فرهنگی بنیاد مس��کن اس��تان بهویژه در مورد توس��عه و ترویج فرهنگ اقامه نماز ارائه نمود و
فعالیتهای این نهاد را در این زمینه بسیار مناسب و ارزشمند دانست .وی به کسب رتبه برتر بنیاد مسکن استان در ارزیابی ستاد اقامه نماز اشاره کرد
و گفت :با تالش و همکاری دست اندرکاران نماز ،این نهاد انقالبی به رتبه برتر (شایسته تقدیر) در بین دستگاههای دولتی استان دست یافته است.
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مدیر س�تاد اقامه نماز اس�تان تصریح کرد :ادارهکل بنیاد مسکن یکی از دستگاههای برتر در حوزه ترویج و توسعه نماز
است و این به همت و تالش مدیرکل و کارکنان آن محقق شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

سوی این فریضه الهی ،باید به سمت استفاده از ایدههای خالقانه گام برداشت.
امامجمعه یادآور ش��د :با توجه به اینکه ،جوانان امروزی آینده س��ازان کش��ور و جامعه اسالمی به شمار میروند و یکی از مسائل مهم در جامعه
امروزی تبیین مس��ئله نماز در بین نوجوانان و جوانان اس��ت ،این موضوع باید بین فرزندان همکاران نیز جدی گرفته ش��ود ،که خوشبختانه بنیاد
مسکن بهعنوان نهاد فرهنگی و انقالبی با ایجاد بستری مناسب به این امر اهمیت ویژهای میدهد.
در ادامه حجتاالس�لام یوس��فی پس از ارائه گزارشی از عملکرد ستاد اقامه نماز در سال جاری ،به تشریح برخی برنامههای فرهنگی نیز اشاره
کرد و گفت :ترویج فرهنگ نماز در بین نوجوانان بهعنوان آیندهسازان این مملکت ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .وی با اشاره به اینکه ،نماز
برای همگان فرصتی ارزشمند است و همه باید از این فرصت وظرفیت مهم برای برطرف کردن دغدغهها و مشکالت استفاده نمایند ،افزود :بنا
بر بیانات مقام معظم رهبری ،این موضوع در بین جوانان و نوجوانان اهمیت ویژهای دارد که باید مدنظر مسئولین قرار گیرد.

مهندس خواجهای :ارتقاء شاخصهای توسعه پایدار در روستاها از جمله اولویتهای اساسی بنیاد
مسکن استان

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس نوری -مدیرکل امور روس��تایی و
شوراهای اس��تانداری با مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مسکن استان
دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدا مهندس خواجهای با بیان اینکه ،توجه ویژه و محوری به مناطق
روستایی و ارتقاء شاخصهای توسعه پایدار در روستاها از جمله اولویتهای
اساسی و مهم این نهاد است ،گفت :با برنامهریزی و اختصاص تسهیالت
و امکان��ات الزم ،ب��رای تحقق مهاجرت معکوس ب��ه کانونهای تولید و
اعتالی معیش��ت و اقتصاد روس��تاییان اقدامهای مهمی انجام شده است.
وی افزود :بنیاد مس��کن بهعنوان متولی طرحهاي توسعه روستایی بهویژه
با تهیه و اجراي طرحهاي هادي روستایی و مقاومسازی مسکن روستایی
نقش بس��زایی درامر توس��عه همهجانبه روستاها داشته است و در همین زمینه توانسته ازاین طریق گامهاي مؤثري را برای بهبود وضعیت کالن
جامعه روس��تایی همراه با بسترس��ازي مناسب برای بهبود وضعیت اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی بر دارد و در نهایت موجبات نگهداشت جمعیت
و مهاجرت معکوس روستاییان را ایفا نماید.
مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :بنیاد مسكن بهعنوان متولی امر ساختوساز و اجرای طرح هادی در روستاها تالش دارد تا با تعامل دهیاران
و اعضای شورای اسالمی برای توسعه و تقویت روستاها قدم بر دارد.
مهندس خواجهای به تعامل مطلوب این نهاد در زمینه پیش��رفت و آبادانی روس��تاها با س��ایر دس��تگاههای مرتبط اش��اره کرد و ابراز امیدواری
کرد که این هماهنگی و تعامل بین اس��تانداری و بنیاد مس��کن استان روز به روز بیشتر شود تا بتوانیم با همفکری و مشارکت مردم ،معضالت و
مشکالت را در حد معقول حل کنیم.
در ادامه مهندس نوری با اش�اره به همکاریهای مش�ترک ،از تالشهای مجموعه بنیاد مس�کن اس�تان بهویژه در حوزه

عمرانی و خدماتی به روستاییان قدردانی کرد و خدماترسانی بهینه به مردم را مهمترین وظیفه دستگاهها دانست.وی
گفت :این نهاد در بخشهای شهری و روستایی بهویژه توسعه پایدار روستایی ،جلوگیری از مهاجرت مردم از روستاها به
شهر ،رضایتمندی مردم و فراهمسازی امکانات بیشتر مساعدتهای الزم را انجام داده است.

در فضایل ،هیچ فضیلتی کامل تر از فضیلت عدالت نیست -خواجه نصیرالدین طوسی
51

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مدیرکل امور روس��تایی و شوراهای اس��تانداری خاطر نشان کرد :دستیابی به اقتصاد معیشتی در حوزه خدماترسانی به روستاییان با همافزایی
و اس��تفاده از توان تمامی دس��تگاههای خدماترسان به روستاها امکانپذیر است و هماکنون همکاری مش��ترک میان بنیاد مسکن ،استانداری،
بخشداری و دهیاریها بسیاری از مشکالت را حل کرده است.

تصویب طرح توسعه پایدار منظومههای روستایی در  17بخش استان زنجان
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به گزارش روابط عمومی ،نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان با
حضور دکتر حقیقی -اس��تاندار ،مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مسکن
استان و تعدادی از مدیران استانی برگزار شد.
در ابتدا مهن��دس خواجهای بر اجرای طرح توس��عه پایدار منظومههای
روس��تایی در اس��تان اش��اره کرد و گفت :این طرح بهمنظور توسعة پایدار
س��کونتگاههای روس��تایی از طریق انتظام فضایی منظومههای روستایی
در قالب ش��بکههای محلی و ناحیهای و نیز با تأکید بر روابط و پیوندهای
روس��تایی -شهری تدوین ش��ده است .وی با اش��اره به اینکه ،این طرح
بهلحاظ جایگاه ،طرح فرادس��ت طرح هادی روستایی و طرحهای دیگر در
س��طح منظومه قلمداد میگردد ،ادامه داد :هدف اصلی طرح توسعه پایدار
منظومههای روس��تایی پیشرفت منظومههای روس��تایی مبتنی بر اصول
برنامهریزی فضایی توسعه پایدار است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان به برخی دیگر از اهداف این طرح اشاره کرد و افزود :با توجه به مطالعات موصوف و با پیشنهاد تعداد  956پروژه
عمرانی که توسط دستگاههای اجرایی استان عملیاتی میشود و همچنین تعداد  1822طرح سرمایهگذاری با مشارکت جوامع محلی برای 7094
نفر ایجاد اشتغال خواهد شد.
گفتنی است؛ در پایان طرح توسعه پایدار منظومههای روستایی در  17بخش استان به تصویب رسید.

مهندس خواجهای :روابط عمومیها بهعنوان یکی از ظرفیتهای اطالع رسانی ،حلقه اتصال سازمانها
با افکار عمومی به شمار میآیند

به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان با مهندس الهی سرشت -مدیرکل روابط عمومی ،تشریفات و امور
بین الملل اس��تانداری در زمینه گسترش تعاملها و همکاریها با یکدیگر
دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس خواجهای با سپاس از تالشهای همکاران این حوزه در
اس��تانداری با بیان اینکه ،روابط عمومیها بهعنوان عنصری قوی و رکنی
بیبدیل در تقویت برنامهها و پیش��برد اهداف س��ازمان ،نقشی مهم برای
ایج��اد ارتباط و تعام�لات فکری و اطالعاتی ایف��ا میکنند ،گفت :روابط
عمومیها بهعنوان یکی از بس��ترها و ظرفیتهای اطالع رس��انی ،حلقه
اتصال سازمانها و نهادها با افکارعمومی به شمار آیند و تأثیر بسزایی در
جلب مشارکت و پاسخگویی به دغدغههای شهروندان و تقویت اعتماد ،همدلی و همفکری بیشتر بین مدیران و مردم دارند .وی ادامه داد :نقش
روابط عمومی بهعنوان ابزار مدیریتی برای فعالیتهای حرفهای ،علمی و الکترونیکی ،از مشخصههای جدید این حوزه در عصر ارتباطات است.

مدیرکل بنیاد مس�کن اس�تان به تعامل مطلوب میان بنیاد مس�کن اس�تان با مجموعه اس�تانداری اش�اره کرد و افزود:
خوش�بختانه با همافزایی و هم اندیش�ی و نیز با ابتکار و امید میان این دو مجموعه گامهای مطلوبی در زمینه خدمت به
محرمین و همچنین توس�عه اس�تان بر داشته ش�ده که امیدواریم این همکاریها در زمینههای مختلف و در زمینه تحقق
اهداف این نهاد روز به روز افزایش یابد.

حد توکل چیست؟ حضرت فرمودند :این که با وجود خدا ،از هیچ کس نترسی -امام رضا (ع)
52

نشست مشترک بین بنیاد مسکن استان و سازمان اوقاف و امور خیریه در زمینه گسترش تعامالت
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به گ��زارش روابط عموم��ی ،مهندس خواجهای -مدی��رکل و مهندس
محمدی -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن استان با حجتاالسالم
کرمی -مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس خواجهای به تش��ریح اقدامها و برنامههای بنیاد مسکن
اس��تان پرداخت و با اشاره به انعقاد تفاهمنامه بین بنیاد مسکن و سازمان
اوقاف و امور خیریه استان گفت :در روستاها اراضی هستند كه وقفی بوده
و متعلق به اوقاف و با نیت موقوفی اداره میش��وند ،به همین منظور و با
تأكید بر گس��ترش فرهنگ وقف و نیز حل مش��كالت مردم در روستاها و
شهرهای كشور این تفاهمنامه به امضا رسیده است .وی افزود :تفاهمنامه
بهمنظور صدور اس��ناد مالکیت برای روس��تاهای اوقافی و تهیه و اجرای
طرحهای هادی روس��تاهای دارای امالک وقفی منعقد ش��ده است و بنیاد مسکن بهعنوان دستگاه تخصصی در زمینه اجرای پروژههای عمرانی
سازمان اوقاف و امور خیریه همکاری الزم را انجام میدهد.
در ادامه حجتاالس�لام کرمی با بیان مطالبی گفت :ما در روس��تاها و ش��هرهای کوچک ،مشکالتی را داشتیم ،بدینمعنا که مردم موقوفاتی را
وقف کردهاند و باید به لحاظ احراز سند مالکیت تعیین تکلیف شوند .همچنین بهدلیل شرایط زندگی اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی باید تغییراتی
به لحاظ فنی و مهندسی در روستاها و شهرهای کوچک ایجاد شود و ما باید حق و حقوق واقف را حفظ کنیم که خوشبختانه تاکنون بسیاری از
این مشکالت با همکاری بنیاد مسکن حل شده است .وی افزود :با تعامل مطلوب بین این دو مجموعه ،تالش شده تا مردم روستاها و شهرهای
کوچک که در اراضی و امالک روستایی ساکن هستند از عمران و آبادانی برخوردار شوند.
مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان ابراز امیدواری کرد که با تالش بیشتر بتوانیم خدمات ارزشمندی به محرومین جامعه ارائه کنیم و روز
به روز شاهد توفیقات بیشتر باشیم.
گفتنی است در این نشست در مورد رفع مشکالت سند روستاهای وقفی و همچنین اراضی وقفی در محدوده طرحهای هادی روستایی نیز تبادلنظر شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه مهندس الهی سرشت با سپاس از تالشهای این نهاد انقالبی بهویژه در زمینه خدمت به قشرهای کم درآمد ،به بیان مهمترین مسائل
مرتبط به حوزه اطالعرس��انی پرداخت و آمادگی خود را برای گس��ترش تعامل ها ،انعکاس و انتشار اخبار بنیاد مسکن اعالم نمود و گفت :رعایت
حقوق ش��هروندی از طریق انتش��ار و دسترس��ی آزاد به اطالعات ،تقویت ارتباط با رس��انهها و اصحاب خبر در تحقق برنامههای دولت و نیل به
اهداف عالیه نظام از مهمترین فعالیتها و برنامههایی است که باید در اولویت قرار گیرد.

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان سمنان
افتتاح پروژههای عمران روستایی شهرستان سرخه
به گزارش روابط عمومی ،مراس��م افتتاح همزم��ان پروژههای عمرانی
و اقتصادی شهرس��تان سرخه با حضور دکتر آش��ناگر -استاندار ،مهندس
فالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و گروهی از مدیرانکل دستگاههای
اجرایی برگزار شد.
در این مراس��م مهندس فالحی ب��ا اعالم اینکه تع��داد  13پروژه بنیاد
مس��کن با اعتب��اری بیش از  26میلی��ارد و  188میلیون ريال در اس��تان
س��منان افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار میگیرد گفت :بهسازی و اصالح
معابر روس��تای افتر شهرستان سرخه با اعتباری بیش از یک میلیارد ريال
از محل اعتبارهای ملی بهمنظور اجرای سنگفرش هزینه و کار شده و در
دهه مبارک فجر به بهرهبرداری میرسد.

مردم دشمن چیزهایی هستند که نمی دانند -امام علی (ع)
53

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست بررسی مشکالت روستاهای شهرستان گرمسار
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس فالحی -مدیرکل
بنیاد مسکن استان ،دکتر -مطهری نماینده مردم شهرستانهای گرمسار
و آرادان در مجل��س ش��ورای اس�لامی ،تعدادی از مدیران دس��تگاههای
اجرایی اس��تان و شهرستان بهمنظور بررس��ی و رفع مشکالت روستاهای
شهرستانهای گرمسار و آرادان برگزار شد.
در این نشس��ت که با حضور ش��ورای اس�لامی و دهیاران روس��تاهای
شهرس��تانهای یاد شده انجام شد در مورد مسائل و مشکالت روستاهای
قاط��ول ،لجران ،بنه کوه ،س��راب رود ،کرند ،فرور ،ریکان و ده س��لطان
شهرس��تان گرمس��ار بحث و تبادلنظر ش��د و توضیحهای الزم توس��ط
مهن��دس فالحی در زمینه اجرای طرحهای عمران روس��تایی و واگذاری
زمین روستایی ارائه و تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.
س��پس دکتر مطهری با بیان اینکه بازدید از روس��تاهای شهرس��تان و بررس��ی مش��کالت روستاییان بهصورت مس��تمر صورت خواهد گرفت
گفت :اقدامهای اجرایی مصوبههای بازدید از روس��تاهای شهرس��تانها توسط بنیاد مسکن صورت گرفته و در حال انجام است.وی با قدردانی از
فعالیتهای انجام یافته افزود :بنیاد مسکن از نهادهای انقالبی است که در این چند دهه فعالیت خود ،نقش سازندهای در رشد و آبادانی روستاها
داشته است.

برگزاری نشست بررسی مشکالت روستاهای شهرستان آرادان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس فالحی -مدیرکل
بنیاد مسکن استان ،دکتر مطهری -نماینده مردم شهرستانهای گرمسار
و آرادان در مجل��س ش��ورای اس�لامی ،صفری -سرپرس��ت فرمانداری
شهرستان آرادان ،بخشداران مرکزی و کهنآباد شهرستان آرادان ،تعدادی
از مدیران دس��تگاههای اجرایی اس��تان و شهرستان ،ش��ورای اسالمی و
دهیاران روستاهای شهرستان بهمنظور بررسی و رفع مشکالت روستاهای
شهرستانهای گرمسار و آرادان برگزار شد.
این نشس��ت در مورد مسائل و مشکالت روستاهای داورآباد ،هشتآباد،
کندقلیخان ،حس��ینآباد کردها ،رس��تمآباد و یاتری علی��ا بخش مرکزی
شهرس��تان آرادان و روس��تای قاطول بخش مرکزی شهرستان گرمسار بحث و تبادلنظر شد و توضیحهای الزم توسط مهندس فالحی در زمینه
بازنگری طرح ها ،تغییر کاربری و انجام خدمات توسط امور اجرایی و ماشینآالت بنیاد مسکن در روستای ریکان شهرستان گرمسار ارائه گردید.

بازدید مدیرکل دیوان محاسبات استان از روستای حسینآباد کالپوش

به گزارش روابط عمومی ،میرشکاری -مدیرکل دیوان محاسبات استان
با همراهی مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و فرماندار شهرستان میامی از
اجرای عملیات تثبیت و پایدارس��ازی بافت قدیم و سایت توسعه روستای
حسینآباد کالپوش بازدید کردند.
در ای��ن بازدید مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با ارائه
گزارش��ی از اقدامهای صورت گرفته توس��ط بنیاد مسکن در حادثه رانش
زمین روس��تای حس��ینآباد کالپوش گفت :در ح��دود  97هکتار از اراضی
روس��تا دچار رانش شد که  34هکتار از آن در محدوده طرح هادی روستا
قرار دارد.

نوجوانان را دریاب که این گروه در پذیرش هر خوبی ،بیشتر شتاب می کنند -امام صادق (ع)
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مهندس فالحی افزود :پس از انجام مطالعات و مش��خص ش��دن محل س��ایت جدید روستا ،عملیات آمادهس��ازی و تفکیک قطعات سایت 14
هکتاری توسط ماشینآالت بنیاد مسکن انجام و ساخت واحدهای مسکونی آسیبدیده توسط مالکین آغاز گردید.وی گفت :برای انجام عملیات
تثبیت بافت قدیم روستا مبلغ  120میلیارد ریال اعتبار هزینه و کار شده است.
همچنین میرش��کاری با قدردانی از اقدامهای صورت گرفته توسط بنیاد مس��کن استان برای عملیات پایدارسازی بافت روستا و مساعدتهای
صورت گرفته جهت حل مش��کالت اهالی روستای حادثهدیده حس��ینآباد خواستار انجام هماهنگی و پیگیری الزم توسط شورا و دهیاری روستا
بهمنظور رفع معارضین و ادامه عملیات تثبیت روستا گردید.

بازدید مدیرکل بنیاد مسکن استان از روستای دوزهیر
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهن��دس فالحی -مدیرکل و معاون عمران
روستایی بنیاد مسکن استان به همراه مدیر بنیاد مسکن شهرستان ،دهیار
و شورای اسالمی روستا از روند ساخت واحدهای مسکونی در حال احداث
ش��هرک جدید و اجرای آس��فالت معاب��ر از محل اعتباره��ای قیر رایگان
روستای دوزهیر بازدید کردند.
در این بازدید به بررس��ی مشکالت روس��تا و راهکارهای الزم بهمنظور
اجرای طرح هادی و آسفالت معابر پرداختند.

بازدید از روستای چاشم و منطقه خطیرکوه

ب��ه گزارش روابط عمومی ،دکتر فخری -معاون هماهنگی امور عمرانی
اس��تاندار ،مهن��دس فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از
مدیرانکل دس��تگاههای اجرایی ،از روس��تای چاش��م و منطقه خطیرکوه
شهرستان مهدیشهر بازدید کردند.
در ای��ن بازدید از اقدامهای صورت گرفته برای س��اخت ش��هرک جدید
روستای چاش��م و اجرای طرحهای بهسازی و اصالح معابر سرکشی شد
و در ادامه به بررس��ی مش��کالت ش��هرک جدید در حال ساخت روستای
چاشم و اجرای زیرساختهای الزم و بهسازی راه و پل دسترسی روستاها
پرداختند.

مراسم افتتاح و بهرهبرداری پروژه بهسازی و اصالح معابر روستای افتر
به گزارش روابط عمومی ،مراسم افتتاح و بهرهبرداری از پروژه بهسازی
و اصالح معابر روس��تای افتر شهرستان سرخه با حضور فاطمه منصوری-
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان و گروهی از مدیرانکل و ستادی استان برگزار شد.
در این مراسم مهندس فالحی گفت :پروژه بهسازی روستای افتر شامل
 722مترمربع اجرای س��نگ فرش با اعتباری بی��ش از یک میلیارد ريال
هزینه و اجرا شده است.

از اشتباهات خود و دیگران عبرت بگیر -بزرگمهر
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نشست مدیرکل دیوان محاسبات با مدیرکل بنیاد مسکن استان
به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مشترکی با حضور مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و میرش��کاری -مدیرکل دیوان محاسبات
استان در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این نشست مهندس فالحی گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن استان در
اجرای طرحهای عمرانی ،بازسازی مسکن روستایی و پرداخت کمکهای
بالعوض به آس��یبدیدگان واحدهای مس��کونی بر اثر حوادث غیرمترقبه
ارائه نمود و در ادامه به بررسی موارد مشترک پرداختند.
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نشست بررسی مشکالت روستاهای منطقه خطیرکوه

به گزارش روابط عمومی ،نشست بررسی و رسیدگی به مشکالت اهالی
روس��تاهای منطقه خطیرکوه شهرستان مهدیشهر با حضور دکتر فخری-
معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تاندار ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد
مس��کن اس��تان و گروهی از مدیرانکل دس��تگاههای اجرایی استان در
روستای پاقلعه برگزار شد.
در ابتدا دکتر فخری با اعالم اینکه تاکنون اقدامهای بس��یار خوبی برای
رفع مش��کالت روس��تاهای منطقه صورت گرفته و زیرساختهای بسیار
خوبی در روس��تاهای اس��تان وجود دارد گفت :توس��عه روس��تاها و ایجاد
زیرساختهای الزم برای سکونت مطلوب در مناطق روستایی مهاجرت معکوس را بهدنبال داشته و حاشیهنشینی را نیز کمرنگ خواهد کرد.
در ادامه به بررس��ی مواردی درخصوص بهس��ازی راه دسترسی و معابر روستای پاقلعه ،اجرای دیوار ساحلی و بهسازی راه دسترسی در روستای
لرد ،بهسازی و ایمنسازی پل روگذر راه اصلی روستای خطیرکوه پرداخته و تصمیمهای الزم اتخاذ شد.

تقدیر از سرپرست امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی بنیاد مسکن استان
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،در مراس��می با حض��ور مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،معاونین و مدیران بنیاد مسکن شهرستانها
از تالشه��ای مهندس کامران ش��اهی در طول تصدی سرپرس��تی امور
اجرایی و ماشینآالت عمرانی بنیاد مسکن استان سمنان قدردانی شد.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با فرماندار شهرستان میامی
به گزارش روابط عمومی ،مدیرکل ،معاونین عمران روستایی و بازسازی
مس��کن روس��تایی و رئی��س اداره حقوقی بنیاد مس��کن اس��تان و مدیر
شهرستان با مالیری -فرماندار شهرستان میامی دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار به بررس��ی مس��ائل مرتبط با پروژه پایدارسازی بافت قدیم
روس��تای حسینآباد کالپوش و چگونگی و اهداف طرح مسکن محرومین
ب��رای خانوارهای دارای واحدهای مس��کونی غیرمقاوم و درمعرض خطر،
خانوارهای محروم فاقد مسکن مناسب و ساکن روستا پرداختند.

پایداری دولتها به برپا داشتن راه و رسم دادگری است -امام علی (ع)
56

نشست مدیرکل بنیاد مسکن استان با سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود
به گزارش روابط عمومی ،مدیرکل و معاون مسکن شهری بنیاد مسکن
اس��تان و مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان ش��اهرود با جاللی -سرپرست
فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود دیدار و گفتگو کردند.
در ای��ن دیدار مهندس فالحی گزارش��ی از اقدامه��ا و فعالیتهای بنیاد
مسکن در سطح شهرها و روستاها ارائه نمود و در ادامه به بررسی مسائل
مرتبط با پروژههای عمرانی روستاهای شهرستان پرداخت.
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ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،بهمناس��بت س��الروز ش��هادت حضرت
امالبنین(سالماهللعلیها) و روز تکریم مادران و همسران شهدا در مراسمی با
حضور مهندس فالحی -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن استان و مدیران
بنیاد مس��کن شهرستان ها ،از مهدی برهانی فرزند شهید اسماعیل برهانی
تنها شهید بنیاد مسکن استان با اهدای لوح تقدیر تجلیل بهعمل آمد.
در این مراس��م مهندس فالحی گفت :س��یزدهم جمادیالثانی س��الروز
وفات حضرت امالبنین(س�لاماهللعلیها) ،بزرگداشت بانوی بزرگواری است
که زندگی خود را وقف حمایت از والیت نمود و با بردباری در برابر شهادت
همسر و فرزندان خویش و ادای دین به اسالم در زمره فداکارترین مادران
و همسران شهدا قرار گرفت.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

تجلیل از خانواده همکار شهید اسماعیل برهانی

نشست هماهنگی طرح مسکن محرومین

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس فالحی -مدیرکل
و معاونی��ن بنیاد مس��کن اس��تان و دکتر صمیمیان -مدی��رکل دفتر امور
روستایی و ش��وراهای اس��تانداری بهمنظور هماهنگی برای اجرای طرح
مسکن محرومین در استانداری برگزار شد.
در این نشست مهندس فالحی با تشریح اهداف طرح مسکن محرومین
گفت :با مش��ارکت و همکاری دفتر امور روس��تایی استانداری و مسئولین
محلی روس��تا گام مهمی برای خانهدار کردن قش��رهای ضعیف و محروم
استان در این طرح برداشته خواهد شد .وی با ابراز خرسندی از پیامدهای
مثب��ت طرح ب��رای محرومیتزدایی و کاهش بافت فرس��وده روس��تایی،
فرصت پیش رو را مغتنم شمرد و افزود :دفتر امور روستایی آمادگی کامل
برای عملیاتی نمودن این طرح را خواهد داشت.
در ادامه به مباحث مرتبط با طرح مس��کن محرومین پرداخته و مقرر ش��د با توجه به محدودیت برنامه زمان بندی طرح مراجع صدور پروانه در
روستاها (بخشداری و دهیاری) نسبت به تسریع در امور اقدام و برای کمک به قشرهای کم درآمد روستایی نسبت به صدور پروانه رایگان مطابق
با معرفی نامه بنیاد مسکن شهرستانها اقدام نمایند.

آنچه را خداوند ،مبهم گذاشته است ،شما نیز مبهم گذارید -امام علی (ع)
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نشست هماهنگی طرح مسکن محرومین با بانکهای عامل تسهیالت طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس فالحی -مدیرکل
بنیاد مس��کن استان ،دکتر ش��ریفینژاد -معاون هماهنگی امور اقتصادی
اس��تاندار ،دکتر بوربور -مدیرکل دفتر جذب و حمایت از س��رمایهگذاری
اس��تانداری سمنان و بانکهای پرداخت کننده تسهیالت در طرح مسکن
محرومین برگزار شد.
در ابت��دا مهندس فالحی با قدردانی از تعام��ل بانکهای عامل با بنیاد
مسکن و متقاضیان در ارائه تسهیالت طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی
و تش��ریح اهداف طرح مس��کن محرومین گفت :این طرح فرصت بسیار
خوبی برای خانهدار کردن قشر کم درآمد و محروم استان بوده و خواستار
همکاری مضاعف بانکهای عامل در مورد طرح یاد شده میباشد.

در ادامه دکتر شریفینژاد با بیان اینکه بنیاد مسکن همواره در امر مسکن پیشرو بوده از اقدام به هنگام مدیرکل بنیاد
مس�کن استان در مورد هماهنگی بانکها برای اعطای تس�هیالت مسکن محرومین قدردانی نمود و گفت :همکاری ویژه
بانکها در اعطای تسهیالت مسکن محرومین مورد انتظار میباشد.

س��پس به بررس��ی موارد مرتبط با طرح مس��کن محرومین پرداخت و با توجه به زمان محدود تعیین شده برای طرح مسکن محرومین تا پایان
تیرماه س��ال  1400مقرر گردید در ماههای اس��فند و فروردین بانکهای عامل نس��بت به پذیرش پروندهها و عقد قرارداد با متقاضیان اقدام و
بهمنظور تسهیل در اعطای تسهیالت مطابق مصوبه هیئت وزیران نسبت به پرداخت تسهیالت با ضمانت زنجیرهای اقدام نمایند.
در پایان بانکهای رفاه ،صادرات ،تجارت ،س��په ،ملت ،مس��کن و ملی آمادگی الزم را برای پرداخت تس��هیالت طرح ویژه بهس��ازی مس��کن
روستایی به متقاضیان در طرح مسکن محرومین اعالم نمودند.

تقدیر از برندگان مسابقههای دهه مبارک فجر و والدت حضرت فاطمه زهرا(س)
به گزارش روابط عمومی ،با حضور مهندس فالحی -مدیرکل و معاونین
بنیاد مسکن استان ،از تعدادی از برندگان مسابقه دهه فجر ویژه همکاران
بنیاد مس��کن استان ،مس��ابقه کتابخوانی خطبه فدکیه بهمناسبت والدت
حضرت فاطمه زهرا(س) ویژه همکاران و خانواده آنها که بهصورت پیامکی
برگزار شد و نیز مسابقه نقاشی ویژه فرزندان همکاران بنیاد مسکن استان،
بهصورت نمادین تقدیر بهعمل آمده و جوایز س��ایر شرکتکنندگان توسط
روابط عمومی استان اهدا گردید.

نشست بررسی مشکالت روستای فرومد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس فالحی -مدیرکل
و معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن اس��تان ،دهیار و شورای اسالمی
روستای فرومد شهرستان شاهرود بهمنظور بررسی و رفع مشکالت روستا
برگزار شد.
در این نشس��ت مسئولین محلی روس��تا با قدردانی از اقدامهای صورت
گرفته توس��ط بنیاد مسکن به بیان موارد و نقطه نظرهای مرتبط پرداخته
و در مورد مس��ائل و مش��کالت روس��تا بحث و تبادلنظر کردند .سپس
توضیحهای الزم توسط مهندس فالحی در زمینه اجرای طرحهای عمران
روستایی و واگذاری زمین روستایی ارائه و تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.

اراده و تصمیم ،بستگی به اندازه اندیشه دارد -امام علی (ع)
58

به گ��زارش روابط عمومی ،دوره آموزش��ی مباحث مرتب��ط با قوانین و
مقررات مبارزه با پولش��ویی با حضور سرپرس��ت معاونت پش��تیبانی بنیاد
مسکن اس��تان ،کارشناس��ان مالی و رئیس اداره پش��تیبانی بنیاد مسکن
شهرس��تانها بهصورت ویدئ��و کنفرانس و تدریس دکتر ش��هاب -عضو
هیئت علمی دانش��گاه آزاد س��منان ،به مدت  8س��اعت در بنیاد مس��کن
استان برگزار شد.

به گ��زارش روابط عموم��ی ،مهن��دس ترکمانی -مدی��رکل دفتر فنی
اس��تانداری ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و فرماندار
شهرس��تان میام��ی از اجرای عملی��ات تثبیت و پایدارس��ازی بافت قدیم
روستای حسینآباد کالپوش بازدید کردند.
در این بازدید مهندس فالحی گزارشی از اقدامهای صورت گرفته توسط
بنیاد مسکن برای انجام عملیات تثبیت بافت قدیم روستا ارائه داد و گفت:
مبل��غ  120میلیارد ریال اعتبار برای انج��ام مطالعات و تهیه طرح تثبیت،
اجرای شمع بتنی ،دیوار سنگی ،زهکش و آبرو هزینه شده است.
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بازدید از عملیات تثبیت روستای حسینآباد کالپوش

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان فارس
دکتر حمیدی :ظرفیتهای وقف در زمینه عمران روستایی و تأمین مسکن نیازمندان باید مورد توجه باشد
به گزارش روابط عمومی ،دکتر س��یدعلیرضا حمی��دی -معاون عمران
روس��تایی بنیاد مسکن در نشست کارگروه اوقاف شهرستان قیر و کارزین
با بیان اینکه ظرفیتهای وقف در زمینه عمران روستایی و تأمین مسکن
نیازمندان باید مورد توجه باش��د بر لزوم به��ره گیری از این ظرفیتها در
شهرستانهایی که زمینه وقف وجود دارد تأکید کرد.
دکت��ر حمیدی با بیان اینكه نیت واقف��ان و نیكوكاران در امور خیریه بر
حل مش��كالت طبقات محروم جامعه تأكید دارد ،گفت :هدایت بخشی از
منابع وقف براس��اس نیت واقف برای تأمین مس��كن محرومان میتواند
راهگش��ای بسیاری از مش��كالت آنها باش��د .وی افزود :نیازهای جامعه
براس��اس ضریب توسعه یافتگی و همچنین میزان محرومیت جامعه تغییر
میكند و بخشی از نیازهای جامعه ما در تأمین مسكن برای محرومان است.
معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان بیان كرد :تخصیص بخشی از منابع وقف به این موضوع مهم میتواند رافع بسیاری از مشكالت
افرادی باشد كه در تأمین سر پناه و مسكن مناسب با مشكل مواجه هستند.
دکتر حمیدی در ادامه گفت :استفاده حداکثری از ظرفیت وقف ،مهمترین هدف این سازمان بوده و برای اجرایی کردن آن برنامههای مختلفی
را تدارک دیده است.
این نشس��ت بهصورت ویدئوکنفرانس با حضور معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان ،رئیس اداره اوقاف شهرستان قیر و کارزین و مدیر
بنیاد مسکن این شهرستان برگزار شد.

بهترین یاران کسی است که ناسازگاریش کمتر و سازگاریش بسیار باشد -رسول خدا(ص)
59

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اجرای طرح توسعه در روستای کمارج با مشارکت بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،مهندس داوودی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان کازرون از اجرای طرح توسعه در روستای کمارج این شهرستان خبر
داد و بیان داش��ت :عملیات آس��فالتریزی در روستای کمارج مرکزی به میزان  ۳۹۰۰مترمربع به پایان رسید و بهرهبرداری از آن در جهت رفاه و
آسایش عمومی مردم آغاز شد.
مهندس قاس��م داوودی با تش��ریح اقدامهای انجام شده در این طرح گفت :اجرای عملیات آسفالتریزی یکی از محورهای درجه یک روستای
کمارج مرکزی ،از توابع بخش کنارتخته شهرس��تان کازرون ،به میزان  ۳۹۰۰مترمربع از محل اعتبارهای ملی و قیر رایگان س��ال  ۱۳۹۹پایان
یافته و به بهرهبرداری رسید .وی ادامه داد :بنیاد مسکن شهرستان کازرون از سال  ۱۳۸۰تاکنون بهسازی روستای کمارج مرکزی را با اعتباری
بیش از  ۷میلیارد ریال به انجام رسانده است.
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محمدرضا حسنزاده :ظرفیتهای توسعه روستایی در بخش رستاق نباید مغفول بماند

به گزارش روابط عمومی ،مهندس محمدرضا حس��نزاده -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان داراب در دیدار با عباس کش��اورز -بخشدار رستاق این
شهرستان بر لزوم بهره گیری از ظرفیتهای توسعه در این بخش تأکید کرد و گفت :ظرفیتهای توسعه روستایی در بخش رستاق نباید مغفول بماند.
مهندس محمدرضا حس��نزاده در این دیدار برخی قابلیتهای توس��عه روستایی را برش��مرد و با ارائه گزارشی از اقدامهای انجام شده در سطح
شهرس��تان و روس��تاهای بخش رس��تاق پرداخت و از ارتباط دوسویه موجود قدردانی کرد .وی خاطر نش��ان کرد :بنیاد مسکن در این شهرستان
با واگذاری زمین ،اجرای توسعه معابر ،واگذاری اسناد مالکیت و مقاومسازی بافتهای فرسوده در بخش رستاق عملکرد مناسبی داشته است.
در ادامه عباس کشاورز -بخشدار رستاق نیز با اشاره به نقش مهم بنیاد مسکن در کنار مجموعه دهیاری و بخشداری برای برنامهریزی ،تهیه
طرحهای هادی روس��تایی ،س��اخت و توسعه مسکن روس��تایی و شهرکهای مسکونی و س��ایر موارد ،هماهنگی و تعامل بین این دو مجموعه
را همانند دو بال جهت توس��عه روس��تایی بیان کرد.وی همچنین بر لزوم هماهنگی و تعامل بین بخش��داری رس��تاق ،دهیاریها و بنیاد مسکن
شهرستان تأکید و آن را بسیار خوب ارزیابی نمود و از اقدامهای خوب بنیاد مسکن در مورد مسکن محرومین و نیز از همکاری و تعامل این نهاد
با متقاضیان مسکن محرومین بخش رستاق تشکر و قدردانی کرد.

دیدار فرماندهی انتظامی شهرستان داراب با سرپرست بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،س��رهنگ علیرضا نوش��اد -فرمانده انتظامی
شهرستان داراب با مهندس محمدرضا حسنزاده -سرپرست بنیاد مسکن
شهرستان در زمینه گسترش تعاملها دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار مهندس حس��نزاده با ارائه گزارش عملکرد بنیاد مسکن بر
گسترش همکاری و تعاملها بین بنیاد مسکن و نیروی انتظامی تأکید کرد
و گفت :به واس��طه زحمات و تالشهای ش��بانه روزی نیروهای انتظامی
شهرس��تان موجبات بر قراری نظم و آرامش در زمینههای مختلف بهویژه
در سطح روستاها فراهم گردیده است .وی با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی
بنیاد مس��کن محرومیتزدایی و توسعه روستایی است افزود :دراین زمینه
برخی مواقع با تصرف زمینهای بنیاد مس��کن روبرو هستیم ،مشارکت و
همراهی دستگاه قضایی و همراهی نیروی انتظامی با بنیاد مسکن در رفع تعرضات و آزادسازی اراضی تصرفی میتواند زمینه بهتری برای توسعه
روستایی فراهم کند.
سرپرست بنیاد مسکن شهرستان داراب به برخی از آسیبهای تصرف عدوانی اراضی حاشیه روستاها اشاره کرد و گفت :بزرگترین آسیب تصرف
این اراضی ،حاشیهنشینی در این مناطق است.
در ادامه س��رهنگ نوش��اد فعاليتهاي بنياد مسكن در روستاها و مناطق محروم را چشمگير و مهم عنوان كرد و گفت :نیروی انتظامی آمادگی
خود را برای گس��ترش تعاملها و زمینههای همکاری جهت جلوگیری از تصرف عدوانی و تعرض به حریم روس��تاها در س��طح روس��تاها با بنیاد
مس��کن شهرس��تان اعالم مینماید .وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که روز به روز ش��اهد همکاری و تعامل بیشتر با بنیاد مسکن در زمینه ارائه
خدمات مطلوبتر به مردم باشیم.

گواراترین زندگی ،رها کردن تک ّلفها (تجم ّ
الت) است -امام علی (ع)
60

به گزارش روابط عمومی ،مهندس صفش��کن -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان شیراز از اجرای طرح زیرسازی و آسفالت  4000مترمربع از معابر
طرح هادی روستای ملکآباد بخش ارژن این شهرستان خبر داد و گفت :با مشارکت بنیاد مسکن و اجرای طرح هادی در این روستا زمینه توسعه
همهجانبه منطقه و افزایش رفاه و رضایت روستاییان فراهم شده است.
مهندس مس��عود صفش��کن اف��زود 4000 :مترمربع از معابر طرح هادی روس��تای ملکآباد با اعتباری بیش از  6میلی��ارد و  500میلیون ریال
زیرس��ازی و آس��فالت شده اس��ت .وی در ادامه گزارش��ی از اجرای طرحهای توس��عه در این شهرستان ارائه کرد و گفت :س��اماندهی اراضی با
کاربریهای خاص و عام ،واگذاری زمین به افراد واجد شرایط برای ساخت واحدهای مسکونی مقاوم روستایی و تجمیع و ساماندهی روستاهای
کم جمعیت از عملکردهای بنیاد مسکن در روستاهای این شهرستان قابل توجه بوده است.

به گزارش روابط عمومی ،مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
از عزم بنیاد مس��کن و همراهی مردم برای توس��عه و محرومیتزدایی در
جنوب اس��تان فارس و شهرس��تان خنج خبر داد و گفت :ش��اخص شتاب
بخشی در اجرای مسکن اقدام ملی ،تأمین مسکن محرومان و مددجویان
و بازس��ازی واحدهای آسیبدیده از حوادث در خنج و جنوب استان فارس
فراتر از متوسط استانی و کشوری است.
مهندس زمانی در نشست بررسي روند اجرايي عمليات پروژه طرح اقدام
ملي ش��هر خنج که با حضور حقيري -فرماندار شهرستان خنج ،حميدي-
معاون عمران روس��تايي بنیاد مسکن استان ،بخشداران مركزي ،محمله و
مدير بنياد مس��كن شهرستان خنج برگزار شد بر لزوم بهره گیری از همه
ظرفیتهای توسعه در این شهرستان تأکید کرد.وی در ادامه با اشاره به تهیه و اجرای طرحهای هادی در جنوب استان فارس و کل این استان
گفت :طرح هادی از برنامههای کلیدی محرومیتزدایی اس��ت و به برکت انقالب اس�لامی برای  ۱۰۰درصد روستاهای باالی  ۲۰خانوار در این
استان طرح هادی تهیه شده است .شهرستان خنج نیز از جمله مناطقی است که در تهیه و اجرای طرحهای هادی پیشتاز است.
در ادامه مهندس احمد عبداللهي -مدیر بنیاد مسکن شهرستان خنج نیز گزارشي از اقدامهای انجام شده در مورد تجهيز كارگاه و نسب خدمات
زيربنايي آب ،برق و اخذ پروانه ساخت و تسهيالت بانكي ارائه داد.
در پایان حقیری -فرماندار شهرستان خنج با سپاس از اقدامهای انجام شده گفت :در شروع عمليات پروژه اقدام ملي الزم است این حمایتها
ادامه داشته باشد .پشتيباني مناسب؛ تأمين و تسريع در عمليات اجرايی پروژه بسیار الزم است.
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مهندس زمانی:عزم بنیاد مسکن و همراهی مردم برای توسعه و محرومیتزدایی در جنوب فارس

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

زیرسازی و آسفالت  4000مترمربع از معابر طرح هادی روستای ملکآباد

مهندس زمانی :شهرستانهای جنوب استان در افق توسعه روستایی و تأمین مسکن شهری گامهای
بلندی برداشتهاند

به گزارش روابط عمومی ،مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در دیدار با فرماندار شهرستان گراش از افق روشن توسعه روستایی و
تأمین مس��کن شهری در شهرستان گراش و س��ایر شهرستانهای جنوبی استان با مشارکت بنیاد مسکن خبر داد و گفت :شهرستانهای جنوب
استان در افق توسعه روستایی و تأمین مسکن شهری گامهای بلندی برداشتهاند.
مهندس زمانی در ادامه مشکالت حوزه شهری و روستایی بنیاد مسکن در شهرستان گراش را مورد بررسی قرار داد و افزود :از جمله کارکردهای
مثبت و قابل اعتنای بنیاد مس��کن در حوزه مس��کن ش��هری در شهرستان گراش و جنوب استان اقدام شایسته در زمینه تأمین مسکن ملی است
که شهرس��تان گراش نیز در این زمینه پیش��تاز است .وی گفت :این شهرس��تان عملکرد درخشانی در زمینه تأمین مسکن مددجویان و قشرهای
آسیبپذیر داشته است که از محل تأمین تعداد  3500واحد مسکن مددجویی دراستان فارس سهمیه مناسبی به شهرستان گراش اختصاص دارد.
سپس مجید غالمپور -فرماندار شهرستان گراش مسائل و مشکالت بخش ارد و مرکزی را مورد بحث و پیگیری قرار داد.

غالمپور با بیان اینکه بنیاد مسکن نقش مهمی در توسعه و آبادانی مناطق روستایی گراش دارد ،گفت :این نهاد میتواند
مش�ارکت بیش�تری نیز در توسعه زیرساختهای شهرس�تان بر عهده داشته باش�د .وی با تأکید بر اینکه انتظار میرود

اخالقت را نیکو گردان؛ خداوند حسابت را سبک می کند -پیامبر خدا(ص)
61

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مس�ائل و مش�کالت حوزه بنیاد مسکن در شهرستان گراش مرتفع گردد ،افزود :بنیاد مس�کن یکی از نهادهای موفق در
اجرای طرحهای عمرانی و آبادانی روستاهاست که افزایش ضریب ماندگاری روستاییان را باال میبرد و گسترش و رونق
خدمات به اهالی زمینه افزایش رضایتمندی آنها را بهدنبال خواهد داشت.
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فرماندار شهرس��تان گراش گفت :بنیاد مس��کن توانسته است در توسعه و پیشرفت روس��تاها از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی گامهای مؤثری
بردارد.
گفتنی است تسریع در اجرای طرح اقدام ملی مسکن ،ارائه تسهیالت مقاومسازی روستایی در بخشهای ارد و مرکزی ،تسریع در روند ساخت
و بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده از زلزله در دهستان خلیلی و روستاهای تابعه فداغ ،تأمین و واگذاری زمین برای ساخت مسکن جوانان،
کمک به توسعه مجتمع آب گرم بنوارد بهعنوان طرح هدف گردشگری ،تکمیل طرحهای نیمه تمام و اجرای پروژههای عمرانی در روستاها و...
از مهمترین موردی بود که در این نشست مورد بحث و تأکید فرماندار قرار گرفت.
در پایان مهندس زمانی با سپاس از فرمانداری گراش برای پیگیری موضوع ارائه تسهیالت بازسازی و مقاومسازی روستایی گزارشی از عملکرد
این نهاد ارائه و نسبت به رفع مشکالت قول مساعدت داد.

روستای قاسمآباد سفلی و شتاب بخشی در طرحهای توسعه روستایی

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی و بازبینی طرح هادی روس��تای قاسمآباد سفلی از بخش ششده و قره بالغ شهرستان فسا با حضور
مهندس جابری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان فسا ،مهندس رعیت پیشه -کارشناس طرح هادی شهرستان ،بخشدار ششده و قره بالغ ،نماینده
اداره جهادکشاورزی ،مسکن شهرسازی و مشاور طرح در بنیاد مسکن شهرستان تشکیل گردید.
مهندس محمد انصاری جابری در این نشس��ت بر لزوم اس��تفاده از ظرفیتهای توس��عه برای شتاب بخشی به توسعه روستایی قاسمآباد سفلی
تأکید کرد و گفت :ظرفیتهایی در مناطق روس��تایی این شهرس��تان وجود دارد که همچنان بکر و دست نخورده است و باید از این ظرفیتها در
جهت رفاه ،آس��ایش مردم ،تأمین معیش��ت و ایجاد درآمد استفاده کرد.وی افزود :همه دس��تگاههای مسئول باید از ظرفیتهای توسعه روستایی
بهره گیری کنند و از آن غفلت نورزند ،ظرفیتهای توسعه روستایی در زمینه گردشگری و اسکان جدید و همچنین واگذاری اراضی به زوجهای
جوان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان فسا گفت :طرح هادی روستایی ،بستری برای توس��عه این مناطق است و با اجرای آن تالش میشود عالوه بر
ساماندهی و اصالح بافت روستا ،میزان و مکان گسترش روستا و برنامهریزی برای استفاده از زمین برای کاربریهای مختلف فراهم شود.
گفتنی اس��ت در قانون برنامه شش��م توسعه ،بنیاد مس��كن مكلف شده است كه برای روستاهای هدف گردشگری و دارای بافت با ارزش ،طرح
ویژه روستاهای تاریخی و گردشگری روستایی را تهیه و اجرا كند.

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان قزوین
میرزاعبدالهی ها :در حوزه ساختوساز شهری و روستایی آماده مشارکت با بنیاد مسکن هستیم

بنابر گ��زارش روابط عمومی ،میرزاعبدالهیها -مدیر امور ش��عب بانک
مهر ایران استان به همراه معاونین این بانک با مهندس گونجی -مدیرکل
بنیاد مس��کن استان بهمنظور بررسی راهکارهای همکاری و تعامل بیشتر
در حوزههای مشترک دیدار کرد.
ابت��دا در این دیدار میرزاعبدالهیها گف��ت :بانک مهر ایران اولین بانک
تخصصی قرض الحس��نه اس��ت که با رعایت الگوهای اسالمی در زمینه
بهینهس��ازی خدماترسانی به مشتریان گام برمی دارد و تمامی همکاران
در تالش هس��تند تا با ارائه خدمات مطلوب به نیازهای مش��تریان پاسخ
مناس��ب و مطلوب دهند .همچنین ای��ن بانک آمادگی دارد عالوه بر ارائه
خدمات عمومی رایج در حوزههای تخصصی در س��اخت مسکن شهری و
روستایی با بنیاد مسکن استان همکاری نماید.

ادب ،کمال آدمی است -امام علی (ع)
62

فرماندار :از تجربههای بنیاد مسکن در اجرای طرحهای هادی روستایی باید استفاده کرد
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بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،علیرضایی -فرماندار شهرس��تان آوج در
دیدار با مهندس خانجانیان -معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان
بر ارتباط و همکاری دهیاران در اجرای پروژههای عمرانی با بنیاد مسکن
اس��تان تأکید ک��رد و گفت :بای��د از تجربههای بنیاد مس��کن در اجرای
طرحهای هادی روستایی استفاده کرد چرا که این نهاد در طول سالهای
گذش��ته با نیروهای مجرب خ��ود دارای تجربههای ارزندهای اس��ت که
میتواند بهعنوان یک بازوی توانمن��د اجرایی دهیاران را در اجرای بهینه
پروژهها یاری نموده و در حفظ منابع ملی و اس��تانی نقش پر رنگی داشته
باشد.
در ادامه مهندس خانجانیان با تأکید بر ضرورت ادامه مطالعات طرحهای هادی روستایی و بازنگری طرحهای نیازمند به این امر در شهرستان
آوج گفت :بنیاد مسکن استان در منطقه شهرستان آوج پس از بازسازی مناطق زلزلهزده در سال  80پروژههای عمرانی زیادی را اجرا نموده است
که مردم از خدمات آن بهرهمند شدهاند.
در ادامه علیرضایی خواس��تار بررس��ی و اتمام روند مطالعات طرحهای هادی روس��تایی نیازمند به بازنگری ش��د و در مورد تس��ریع در اجرای
پروژههای طرح هادی از محل قیر رایگان تأکید کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

س��پس مهندس گونجی با اس��تقبال از سرمایهگذاری و مش��ارکت بانک مهر ایران استان در پروژههای تأمین مسکن شهری و روستایی گفت:
این نهاد دارای تجربههای گس��تردهای در حوزههای بازس��ازی ،مقاومس��ازی و ساخت ابنیه شهری و روستایی است و با نگاه به آینده میتوان از
ظرفیت هر دو موسس��ه و دس��تگاه برای رفع محرومیت و رفاه بیشتر مردم گام برداشت .وی ابراز امیدواری کرد پس از بررسی شیوه همکاریها
این توافق در قالب یک تفاهمنامه به مراحل اجرایی در استان منجر شود.

مهندس گونجی :هدف مشترک دو نهاد یادگار امام تأمین مسکن محرومان است

بناب��ر گزارش روابط عموم��ی ،مهندس گونجی -مدی��رکل و مهندس
نسائی -معاون مسکن ش��هری بنیاد مسکن استان بهمنظور بررسی روند
تأمین مس��کن محرومان و تفاهمنامه دولت و بنیاد مسکن در مورد تأمین
تعداد  2000واحد مس��کونی محرومین با حق گویان -مدیرکل و معاونین
کمیته امداد امام(ره) استان دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدا مهندس گونجی با تش��ریح آخرین وضعی��ت اجرای تفاهمنامه
تأمین مس��کن محرومان در سطح اس��تان گفت :تأمین مسکن محرومان
از سیاس��تهای مشترک بین بنیاد مسکن اس��تان و کمیته امداد امام(ره)
استان به ش��مار میرود .وی افزود :متقاضیان کمیته امداد امام(ره) استان
پس از شناس��ایی و بررس��یهای اولیه در جریان اجرای طرح با تش��کیل
پرونده و روند اداری الزم صاحب خانه خواهند ش��د که تاکنون بهطورکلی در قالب طرح تأمین تعداد  2000واحد مس��کونی محرومین تعداد 293
متقاضی کمیته امداد و  2330نفر دیگر ش��امل متقاضیان عموم و مددجویان بهزیس��تی استان نیز شناسایی و از این تعداد  1982متقاضی پس از
تشکیل پرونده به بانکهای عامل معرفی شدهاند.
همچنین حق گویان با سپاس از همکاری بنیاد مسکن استان در این طرح گفت :هفته گذشته یک مجتمع  120واحدی در شهر قزوین و یک
مجتمع  16واحدی در ش��هر آوج که حاصل خدمات دو نهاد که اجرا و نظارت بر ُحس��ن انجام کار آن توس��ط بنیاد مس��کن استان صورت گرفته
است ،به بهرهبرداری رسید.

آفت سخن گفتن ،پرگویی است -امام علی (ع)
63
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نجف��ی :تمرک��ز و تقوی��ت اقتصاد روس��تایی و اجرای طرحه��ای عمرانی مطلوب باع��ث رونق مناطق
روستایی میشود
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بنابر گزارش روابط عمومی ،بهمنظور بررس��ی شیوه همکاری فیمابین
مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و اکرم نجفی -مدیرکل
امور روس��تایی و امور ش��وراهای اسالمی اس��تانداری با یکدیگر دیدار و
گفتگو کردند.
در ای��ن دی��دار نجفی با بیان ای��ن مطلب که ،تمرک��ز و تقویت اقتصاد
روس��تایی باعث میشود تا تولید و اش��تغال در روستاها سازماندهی شوند
گفت :کارهای خوبی با هدف توانمندس��ازی روس��تاییان در استان قزوین
انجام شده است ولی متأسفانه کار تشکیالتی و سازمانی در حوزه اشتغال
روس��تاها مغفول مانده بود و در اقدامهایی نظیر پروژه پردیس روس��تایی
میتوان اهداف مورد نظر را محقق ساخت ،وی با تأکید بر توانمندی بنیاد
مسکن استان در اجرای طرحهای اجرایی و عمرانی در حوزه روستاهای استان خواستار بهرهمندی دهیاران از این تجربهها در اجرای پروژههای
عمرانی شد.
همچنین مهندس گونجی با اشاره به روند امور اجرایی و عمرانی در روستاهای استان گفت :با تجمیع اعتبارها و توانمندی تخصصی میتوان ار
اتالف سرمایههای مردمی جلوگیری کرد .وی اعالم آمادگی کرد تا با کمک بنیاد مسکن روند همکاریها با دفتر امور روستایی و امور شوراهای
اسالمی استانداری را گسترش دهیم.

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان قم
بررس��ی طرح اقدام ملی مس��کن با حضور معاون وزیر و مدیرعامل س��ازمان ملی زمین و مس��کن
وزارت راهوشهرسازی و استاندار قم

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی طرح اقدام ملی مس��کن با
حضور دکت��ر مهرآبادی -معاون وزیر و مدیرعامل س��ازمان ملی زمین و
مسکن وزارت راهوشهرس��ازی ،دکتر سرمست -استاندار ،جاللی -رئیس
ش��ورای ش��هر قم ،دکتر س��قائیاننژاد -ش��هردار قم ،مهندس صبوری-
مدیرکل راهوشهرس��ازی اس��تان و مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان و بهمنظور بررس��ی طرحهای زیربنایی اس��تان و طرح اقدام ملی
مسکن در استانداری تشکیل شد.
در ابتدا دکتر بهرام سرمس��ت با اش��اره به توافق صورت گرفته در این
نشس��ت برای بررسی موارد اختالفی بین ش��هرداری و راهوشهرسازی در
نشست هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت :تخصیص نشستی
برای رسیدگی به مسائل قم ،نشان از عزم معاون وزیر راهوشهرسازی در حل مشکلها دارد.
در ادامه مهندس بلدی گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت پروژههای طرح اقدام ملی ارائه نمود و گفت :هدف از اجرای طرح اقدام ملی مسکن
کمک به قشرهایی است که در تهیه و تأمین مسکن مشکل دارند .وی افزود :خدمت به مردم و آبادانی شهر جزو اصلیترین مأموریتها و وظایف
دستگاهها در حوزه مدیریت شهری است و طرح این مسائل نباید خللی در فرآیند مأموریتها ایجاد و مردم را دلسرد کند.
س��پس مهندس صبوری گزارش��ی از فعالیتهای ادارهکل راهوشهرس��ازی ارائه کرد و گفت :اتصال انتهای بلوار  75متری عماریاسر به آزادراه
امیرکبیر و الحاق اراضی  560هکتاری مجاور شهرستان پردیسان برای تولید مسکن به شهر از مهمترین برنامههای اداره راهوشهرسازی خواهد
بود.
در پایان دکتر مهرآبادی طرح اقدام ملی تولید مس��کن را تدبیری مناس��ب برای ایجاد تعادل نس��بی در اقتصاد دانست و تأکید کرد :باید تالش

آفت دوراندیشی ،کار از کار گذشتن است -امام علی (ع)
64

نشست شورای اداری استان برگزار شد

خوب را حاکمیت قانون و قانونمداری دانس�ت و گفت :همه
باید خود را موظف به اجرای قوانین و اس�ناد باالدستی و عمل
به روح قانون بدانند.

در ادامه بذرپاش گفت :مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ه  ۵۰درصد بودجه
کلی کش��ور اطالع و دسترس��ی دارد و بودجه بسیاری از نهادهای عمومی مانند ش��هرداریها در کشور اصال مشخص نیست که چگونه تأمین و
مصرف میشود .وی افزود :دیوان محاسبات در تفسیر قوانین طرف مدیران اجرایی را خواهد گرفت و مشاور آنها در تصمیم گیریها خواهد بود.
رئیس دیوان محاسبات کشور از مدیران خواست تا محافظه کاری را چاشنی تصمیم گیریهای خود نکنند.
بذرپاش در پایان عنوان کرد :حسابرس��ی عملکرد از دس��تگاههایی که از بودجههای عمومی اس��تفاده میکنند نیز یکی از اهداف مهم دیوان
محاسبات اداری کشور است و باید نرخ تمام شده خدمت و کاالیی که دستگاهها ارائه میدهند بهصورت دقیق مشخص شود.
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای اداری اس��تان قم با حضور
بذرپاش -رئیس دیوان محاس��بات کش��ور ،دکتر کامیار -دادستان دیوان
محاس��بات کش��ور ،مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مسکن و سایر مدیران
دس��تگاههای اجرایی اس��تان و دکتر سرمس��ت -اس��تاندار در استانداری
بهصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
در ابتدا دکتر بهرام سرمس�ت نخستین شاخص در حکمرانی

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ش��ود عملیات مربوط به مس��کن و طرحهای ملی مسکن به س��متی برود که بخش تشریفاتی مسکن از بین برود و شاهد نقطه تعادل در اقتصاد
کالن باشیم تا مسکن نیز جایگاه خود را پیدا کند.

بازدید رئیس ادارهکل اعتبارات بانک مسکن کشور از پروژههای مسکن اقدام ملی

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حض��ور صالحی -رئیس ادارهکل
اعتبارات بانک مسکن کشور ،مهندس محمدی -مدیرکل دفتر طرحهای
ملی مس��کن دفتر مرکزی ،مهندس بلدی -مدیرکل و رضوانپور -معاون
مسکن ش��هری بنیاد مسکن استان و خاکس��اری -مدیریت شعب بانک
مس��کن استان بهمنظور پیگیری مس��ائل مربوط به پروژههای اقدام ملی
مسکن در بنیاد مسکن تشکیل شد.
در ابتدا مهندس بلدی گزارش��ی از برنامههای در دست اقدام و پیشرفت
پروژههای طرح اقدام ملی مس��کن توس��ط بنیاد مسکن را ارائه نمود .وی
همکاری و تعامل بانک مسکن در پرداخت تسهیالت واحدهای مسکونی
روستایی و شهری را مطلوب دانست و گفت :بنیاد مسکن و بانک مسکن
از یک خانواده هس��تند و بدون ش��ک برای تحقق اهداف تعیین ش��ده ،بنیاد مسکن آماده هرگونه همکاری با بانک در این زمینه میباشد .وی با
اش��اره به اینکه ،مهمترین رس��الت بنیاد مسکن ،محرومیتزدایی و تأمین مسکن برای قشرهای کم درآمد جامعه است ،ابراز امیدواری کرد که با
حمایت بانکهای استان و رفع موانع و مشکالت ،بیش از پیش شاهد تسهیل در روند پرداخت تسهیالت به متقاضیان باشیم.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با اشاره به رسالت بنیاد مسکن که همانا ساخت مس��کن و خانهدار کردن قشرهای کم درآمد جامعه میباشد ،به
ساخت پروژههای اقدام ملی نیز اشاره نمود و ابراز امیدواری کرد تا با همکاری دو مجموعه ،سرعت پیشرفت پروژههای یاد شده افزایش یابد.
در ادامه صالحی هدف اصلی و مش��ترک بانک مس��کن و بنیاد مس��کن را تعامل و همکاری بیش��تر و همس��ویی دو س��ازمان با یکدیگر برای
خدماترسانی به جامعه دانست .وی با قدردانی از تالشها و پیگریهای بنیاد مسکن گفت :هماکنون شاهد تحوالت بسیار خوبی در استان قم
بهویژه در زمینه اجرای طرح اقدام ملی مسکن بوده همچنین آماده همکاری در این مورد خواهیم بود.
گفتنی است در پایان اعضا از تمامی پروژههای در حال ساخت مسکن اقدام ملی و  270واحدی افق میدان جوان قم بازدید نمودند.

اندیشه ،آینه خوبیها و پوشاننده بدیهاست -امام صادق(ع)
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ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان كرمان
افتتاح سه طرح هادی روستایی در شهرستان کرمان
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حض��ور دکتر پورابراهیمی،
دکت��ر زاهدی -نماینده مردم شهرس��تانهای کرم��ان و راور در مجلس
شورای اسالمی ،دکتر زینی وند -استاندار ،مهندس سلطانینژاد -مدیرکل
بنیاد مس��کن استان و تعدادی از مس��ئولین محلی طرح هادی روستاهای
سرآس��یاب شش رحیمآباد و قوامآباد شهرستان کرمان و همچنین بوستان
روستای تیکدر عملیات اجرایی  17000مترمربع زیرسازی و آسفالت معابر
روس��تایی با اعتباری بیش از  22میلیارد ری��ال از محل اعتبارهای ملی و
استانی افتتاح شد.

مراسم گلنگ زنی پروژه  40واحدی طرح اقدام ملی بنیاد مسکن شهرستان کوهبنان

بن��ا به گ��زارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور دکتر ش��ریعتی-
نماینده مردم شهرستانهای زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسالمی،
مهندس س��لطانینژاد -مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان ،ساالری -فرماندار
شهرس��تان و تعدادی از مس��ئولین محلی کلنگ پ��روژه  40واحدی طرح
اقدام ملی شهر کوهبنان به زمین زده شد.
مهندس جعفری -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان کوهبنان گفت :بنیاد
مسکن در این سایت تعداد  200قطعه زمین آماده واگذاری نموده است که
تاکنون  40متقاضی واجد ش��رایط آورده اولیه خود را واریز نموده و زمین
به آنها واگذار شده است.

امضای تفاهمنامه همکاری سهجانبه

بنابر گ��زارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس
سلطانینژاد -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،اسکندری -مدیرکل
آموزش و پرورش استان و محمودی -مدیرکل اداره ثبت اسناد
و امالک استان تفاهمنامه همکاری سهجانبه برای صدور اسناد
مالکیت مدارس استان امضا شد.
در این مراسم مهندس سلطانینژاد گفت :برای سرعتبخشی
به معرفی و تثبیت مالکیت دولت و مستندسازی اراضی و امالک
آموزش و پرورش در مناطق روس��تایی و شهرهای زیر 25000
نف��ر جمعیت موضوع قانون الحاق موادی به قانون س��اماندهی
و تولی��د و عرضه مس��کن بنیاد مس��کن شهرس��تانها مدارک و
مستندات اراضی و امالک آموزش و پرورش که در طرح هادی میباشند را تکمیل و به اداره ثبت اسناد و امالک برای صدور سند ارسال نمایند.

ادامه یافتن فتنه ها ،از بزرگترین رنج و محنت هاست -امام علی (ع)
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طرحهای هادی تعداد  51روستا افتتاح شدند

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس علی اکبر س��لطانینژاد -مدیرکل
بنیاد مس��کن استان در مراسم افتتاح طرح هادی روستای حسینآباد رباط
شهرس��تان شهربابک گفت :در سه ماهه گذش��ته تعداد  38پروژه اجرای
طرح هادی و بهس��ازی محیط روستا با اعتباری بیش از  26میلیارد ریال
کلنگزنی و همچنین طرحهای هادی تعداد  51روستا با اعتباری بیش از
 1300میلیارد ریال از محل اعتبارهای اس��تانی ملی و داخلی بنیاد مسکن
استان افتتاح شد.
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بنا به گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،حجتاالسالموالمس��لمین علیدادی
س��لیمانی -نماین��ده ولیفقیه در اس��تان و امامجمعه ش��هر کرمان ،دکتر
ش��کرالهی -نماینده م��ردم شهرس��تانهای جنوبی در مجلس ش��ورای
اسالمی و مهندس سلطانینژاد -مدیرکل بنیاد مسکن استان از واحدهای
مسکونی مقاومس��ازی شده روستایی در شهرس��تانهای منوجان و قلعه
گنج بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس س��لطانینژاد گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن
در شهرستانهای جنوبی استان ارائه نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید نماینده ولیفقیه در استان از پروژههای بنیاد مسکن

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان كهگیلویه و بویراحمد
بهرهبرداری از سی و پنج هزارمین واحد بهسازی و مقاومسازی شده

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حض��ور دکتر امید -معاون
مناط��ق محروم ریاس��ت جمه��وری ،دکتر کالنت��ری -اس��تاندار ،دکتر
روشنفکر -نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا در مجلس شورای
اسالمی ،دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،دکتر کناری -فرماندار
شهرس��تان بویراحمد ،مهندس رس��ولی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان
بویراحم��د ،بخش��داران و گروهی از مدیرانکل اس��تانی و شهرس��تانی،
دهیاران و ش��وراهای اسالمی بخش و روس��تا و مردم منطقه روستاهای
هدف در دهستان لوداب سی و پنج هزارمین واحد بهسازی و مقاومسازی
ش��ده استان در روستای شهید دانشی آبمورد از توابع شهرستان بویراحمد
افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم دکتر کالنتری با ابراز رضایت از عملکرد بنیاد مسکن در زمینه رفع محرومیتزدایی از چهره روستاها و کمک به عمران و آبادانی
در روستاهای استان از دکتر جنتی و مجموعه همکارانش قدردانی کرد.

بهترین کسان برای مشورت ،صاحبان خرد ،دانش ،افراد با تجربه و دوراندیش اند -امام علی (ع)
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ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست ستاد بازسازی مناطق زلزلهزده شهر سیسخت
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور دکتر کالنتری -اس��تاندار،
مهندس -جودی مدیرکل بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور،
دکتر جنتی -مدیرکل و معاون بازس��ازی مسکن روستایی استان ،مهندس
پناهی -فرماندار شهرس��تان دنا ،مهندس صفایی نیا -کارش��ناس مسئول
نظارت و ارزیابی امورحوزه عمران روستایی و هیئت همراه با موضوع آخرین
ارزیابیها از واحدهای مس��کونی در مناطق حادثهدیده و اقدامهای صورت
گرفته برای بازسازی این مناطق در فرمانداری شهرستان دنا برگزار شد.
در ابت��دا دکت��ر جنتی با اش��اره به اقدامه��ای انجام یافته بع��د از زلزله
توضیحهایی را ارائه داد.
س��پس دکتر کالنتری با سپاس از تالشهای صورت گرفته توسط بنیاد
مسکن و حضور این نهاد از همان ساعات اولیه در مناطق آسیبدیده گفت :با توجه به بازدیدهای میدانی بهعمل آمده کار ارزیابی و میزان برآورد
خسارت توسط کارشناسان بنیاد مسکن با سرعت در حال انجام است که امید است در اسرع وقت برآورد و ارزیابی کلی از میزان خسارتها قطعی
و جهت تصویب و شروع بازسازی این مناطق توسط بنیاد مسکن و سایر نهادهای اجرایی و مرتبط خدماترسان آغار گردد.

نشست تسریع در صدور مجوز پروانههای ساختمانی

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت تس��ریع در صدور مج��وز پروانههای
ساختمانی و عملیات اجرایی ساختوساز در مناطق زلزلهزده شهر سیسخت
با حضور دکتر جنتی -مدیرکل و معاون بازس��ازی و مس��کن روستایی بنیاد
مسکن استان ،دکتر حاجیزاده -معاون امور عمرانی استاندار ،دکتر مهرجو-
رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی اس��تان ،مدیرکل امور ش��هری و شوراهای
استانداری ،نماینده راهوشهرسازی ،نماینده آزمایشگاه مکانیک خاک ،نماینده
سازمان برنامه و بودجه ،شهردار سیسخت ،مهندس صفایی نیا -مدیر ستاد
بازسازی بنیاد مسکن در شهر زلزلهزده سیسخت و سایر اعضاء در محل ستاد بازسازی بنیاد مسکن مستقر در شهر سیسخت برگزار شد.
در ابتدا دکتر جنتی گزارشی از پیشرفت و مشکالت موجود در تسریع روند بازسازی در مناطق زلزلهزده را مطرح نمود.
سپس معاون عمرانی استاندار ضمن ارائه راهکارهای الزم از خدمات صورت گرفته در مناطق زلزلهزده توسط همه نهادها بهویژه بنیاد مسکن
در مورد تشکیل دفاتر ستاد بازسازی در شهر زلزلهزده سیسخت ،ارزیابی واحدهای خسارتدیده و پیگیریهای صورت گرفته توسط مدیرکل و
همکارانش در بنیاد مس��کن اس��تان ،قدردانی و خواستار همکاری بیش از پیش ریاست سازمان نظام مهندسی استان و شهردار شهر سیسخت و
سایر نهادهای مرتبط جهت سرعت عمل بیشتر و صدور مجوز پروانه ساختمانی شد.

مراسم تجلیل از بانوان همکار

به گزارش روابط عمومی ،بهمناس��بت س��الروز میالد خجس��ته حضرت
فاطم��ه زهرا(س) ،روز م��ادر و زن و میالد حضرت ام��ام(ره) و تجلیل از
فع��االن نماز ،تجلیل از فرزندان همکاران با موضوع ش��رکت در مس��ابقه
نقاش��ی ویژه نماز و تجلی��ل از مؤذن برتر فرزندان هم��کاران با موضوع
ترویج و فرهنگ نماز مراسمی با حضور دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مسکن
استان ،حجتاالسالم س��یدمحمد محمودی راد -مسئول دفتر نمایندگی
ولیفقیه در بنیاد مس��کن استان ،معاونین بنیاد مسکن استان و گروهی از
همکاران در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این مراسم از برگزیدگان و همکاران زن با لوح تقدیر و اهداء جوایز تقدیر بهعمل آمد.

اندیشه ،صیقل دهنده خردهاست -امام علی (ع)
68
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به گزارش روابط عمومی ،اروانه -مدیر امور ش��عب بانک تجارت استان
به همراه معاونینش با دکتر جنتی -مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان
در دفتر مدیرکل دیدار و گفتگو نمودند.
در ابت��دا دکتر جنتی از همکاریهای مدیر امور ش��عب بانک تجارت و
مجموعه همکارانش��ان در س��طح اس��تان در پرداخت تسهیالت مسکن
روس��تایی که منجر به ساخت واحد مسکونی روستایی گردیده و امنیت و
آرامش روستاییان را به همراه داشته ،قدردانی کرد .وی گفت :فعالیتهای
بانک تجارت برای ارائه خدمات به جامعه هدف بس��یار ارزش��مند است و
باید با تعامل مناس��ب در زمینه جذب تس��هیالت گامهای مؤثرتری برای
پیش��رفت و توسعه اس��تان بهویژه تأمین مس��کن محرومین و قشرهای
آسیبپذیر برداشت.
در ادام��ه اروان��ه با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن ،نقش این نهاد را در زمینه محرومیتزدای��ی در جامعه مهم تلقی نمود و آمادگی بانک
تجارت را برای همکاری و ارائه هرگونه تس��هیالت مناس��ب برای مقاومسازی مسکن روستایی در زمینه حل مشکل قشرهای کم درآمد بهویژه
روستاییان اعالم کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار مدیر امور شعب بانک تجارت استان با مدیرکل بنیاد مسکن استان

معارفه فرمانده پایگاه مقاومت بسیج

به گزارش روابط عمومی ،س��رهنگ پاس��دار ارژنگ تندپور -مس��ئول
س��ازمان بسیج ادارهها و کارمندان اس��تان و سرهنگ والی ضمن دیدار با
دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان طی حکمی سیدبیژن حسینیان
را بهعنوان فرمانده پایگاه مقاومت بس��یج ادارهکل بنیاد مس��کن اس��تان
معرفی نمودند.
در ابتدا دکتر جنتی در س��خنانی به نقش و جایگاه بس��یج در زمینههای
مختلف اش��اره نمود و گفت :بس��یج پرچم دار حرکت در جهت خودکفایی
و صفش��کن در مس��یر تحریمها و تهدیدها هس��تند و سربلندی و عزت
اسالمی مرهون همت ،دانش و تالش این سربازان گمنام است .وی ابراز
امیدواری کرد که حسینیان از همت و دانش نیروهای بسیجی در این نهاد
در زمینههای مختلف اس��تفاده نموده و با تالش و پیگیریهای وی ش��اهد موفقیت بیش��تر پایگاه مقاومت بسیج بنیاد مسکن استان و شرکت در
عرصههای گوناگون باشیم.
در ادامه سرهنگ تندپور در سخنانی به لزوم و همدلی در انجام کارها و وظایف اشاره نمود و همگامی مدیریت و بسیج را از عوامل مهم در تسریع
کارها برشمرد که سبب میشود تا در شرایط سخت و دشوار هم بتوان با موفقیت مشکالت را پشت سر گذاشته و در مسیر پیروزی گام برداشت.
در پایان مس��ئول س��ازمان بسیج ادارهها و کارمندان اس��تان ضمن قدردانی از تالشهای دکتر جنتی -فرمانده س��ابق پایگاه ،حکم سیدبیژن
حسینیان را به وی اعطاء نمود.

کلنگ اجرای طرح هادی  4روستادر دو بخش چاروسا و دیشموک به زمین زده شد

به گزارش روابط عمومی ،اجرای طرح هادی روس��تاهای پس رش ،کمر دوغ از بخش چاروس��ا و س��رغل و مورخانی از بخش دیش��موک از
توابع شهرس��تان کهگیلویه با اعتباری بیش از  10میلیارد ریال از محل اعتبارهای اس��تانی و ملی با حضور حجتاالسالم حسینی -مسئول دفتر
نمایندگی ولیفقیه در اس��تان ،دکتر حاجیزاده -معاون امور عمرانی اس��تاندار ،دکتر ش��هابی -رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ،دکتر
کریمینژاد -فرماندار شهرستان کهگیلویه ،مهندس متقیپور -مدیر بنیاد مسکن شهرستان کهگیلویه ،گروهی از مدیرانکل استانی و شهرستانی،
بخشداران ،دهیاران و شوراهای روستاهای هدف در روستای پس رش به زمین زده شد.

ای فرزند ! سخن به اندازه خویش گوی -لقمان حکیم
69
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در این مراس��م مهندس متقیپور با ارائه گزارش��ی از عملکرد صورت گرفته توسط بنیاد مس��کن در شهرستان کهگیلویه بهویژه در بخشهای
چاروس��ا و دیشموک گفت :شهرس��تان کهگیلویه دارای تعداد  407روستا
میباشد که تاکنون در تعداد  209روستا تهیه طرح هادی و در  182روستا
اجرای طرح هادی در این شهرستان انجام شده است.
در ادامه حاجیزاده با رضایتمندی از عملکردهای صورت گرفته توس��ط
همه نهادهای خدماترس��ان بهویژه بنیاد مسکن استان و شهرستانهای
تابع��ه ب��رای کمک به رفع محرومیتزدایی در س��طح روس��تاها گفت :با
اجرای مناسب تهیه و اجرای طرح هادی در روستاها بسیاری از مشکالت
مردم در این زمینه برطرف میشود و این موضوع رضایتمندی مردم را به
همراه خواهد داشت.
در پای��ان کلنگ اجرای این طرحها به نمایندگی توس��ط مس��ئول دفتر
نمایندگی ولیفقیه در استان و سایر مسئولین به زمین زده شد.

نشست تسریع در روند صدور پروانه ساخت توسط شهرداری در مناطق زلزلهزده شهر سیسخت

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت تسریع در روند صدور پروانه ساخت
در مناطق زلزلهزده با حضور دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان،
ش��هردار شهر سیس��خت ،دکتر پناهی -فرماندار شهرس��تان دنا و سایر
اعضای س��تاد در س��تاد بازس��ازی بنیاد مسکن مستقر در ش��هر زلزلهزده
سیسخت تشکیل گردید.
در ابت��دا دکت��ر جنتی با ارائ��ه مطالبی پیرامون رفع موانع و تس��ریع در
عملیات بازسازی و راهکارهای الزم گفت :با توجه به ارزیابیهای صورت
گرفته توس��ط بنیاد مس��کن تاکنون تعداد  682واحد مس��کونی در شهر
سیس��خت کارشناس��ی اولیه صورت گرفته که نیاز به بازسازی و ساخت
کامل دارند که طبق برنامه زمانبندی شده توسط دولت و تأکید استاندار و
سایر مسئولین کشوری و استانی برای بازسازی کامل واحدهای احداثی تا پایان نیمه دوم سال  1400از شهردار خواست که ضمن رفع موانع در
تس��ریع صدور پروانه ساختمانی جهت ش��روع عملیات بازسازی همکاری بیشتری با بنیاد مسکن داشته باشند و از فرماندار نیز خواست در صدور
پروانه برای زلزله زدگان ورود پیدا کند و دستورهای الزم را صادر فرمایند.
سپس دکتر پناهی از همه نهادهای درگیر جهت همکاری با آسیبدیدگان بر اثر زلزله در شهر سیسخت و شهرستان دنا بهویژه تالش مجموعه
کارکنان بنیاد مسکن و پیگیریهای دکتر جنتی قدردانی نمود.

بازدید از پیشرفت عملیات ساختوساز و بازسازی واحدهای خسارتدیده

به گزارش روابط عمومی ،دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان،
حجتاالس�لام حس��ینی -مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در اس��تان،
حجتاالسالموالمس��لمین مصباحنژاد -امامجمعه ش��هر سیسخت ،دکتر
حاجیزاده -معاون امور عمرانی استاندار ،دکتر پناهی -فرماندار شهرستان
دنا و هیئت همراه از روند پیش��رفت عملیات آواربرداری ،نظارت و ارزیابی
واحدهای خس��ارتدیده ،فعالیت س��تاد بازس��ازی بنیاد مسکن در مناطق
زلزلهزده ش��هر سیسخت و سایر خدمات توسط بنیاد مسکن برای تسریع
در ش��روع عملیات ساختوساز و بازسازی واحدهای خسارتدیده در شهر
زلزلهزده سیسخت بازدید نمودند.

ازدواج را آشکار برگزار کنید و خواستگاری را پنهان -پیامبر خدا(ص)
70

نوعدوستی مردم ایران در تمام نقاط کشور و بهویژه مردم در کمکرسانی به زلزله زدگان قدردانی کرد.

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمي استان گلستان
کلنگزنی اجرای طرح هادی در روستای کمرلی

به گزارش روابط عمومی ،کلنگ اجرای طرح هادی در روستای کمرلی
شهرس��تان مراوه تپه با اعتبار  ۴میلیارد ریال و با حضور امامجمعه ش��هر
گلی��داغ ،دکتر آریانپور -نماینده مردم شهرس��تان م��راوه 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 مراوه تپه و اهالی روستای کمرلی به زمین زده شد.
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فراهم نمودن مقدمات اولیه و تسریع در شروع عملیات بازسازی گفت :بدون ورود و مشارکت مردم ،دولت به تنهایی
نمیتواند برای بازگش�ت مردم به زندگی عادی تالش کند و نیاز اس�ت برای این مهم همه وارد میدان شوند .وی از حس
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در این بازدید دکتر جنتی با س��پاس از نظر مس��اعد همه مسئولین به بنیاد مسکن برای اجرایی نمودن اهداف این نهاد که همان خدمترسانی
به محرومین و نیازمندان میباش��د گفت :بازس��ازی مناطق زلزلهزده باید با مشارکت و محوریت مردم انجام شود و دولت و مجریان بازسازی نیز
نقش حمایتی ،هدایتی و کنترلکننده داشته باشند.
س��پس حجتاالسالم حس��ینی با ابراز رضایت از روند آواربرداری توسط ماشینآالت بنیاد مسکن و ش��یوه ارائه خدمات به زلزله زدگان گفت:
اکنون با مدیریت بسیار خوب مسئوالن ،بهویژه تالش بنیاد مسکن در مراحل مختلف خدمترسانی به زلزله زدگان برای بازسازی و مقاومسازی
واحدهای خس��ارتدیده و تس��ریع در تش��کیل پروندهها در چند نقطه از شهر هم جهت جلوگیری از تجمع مردم با توجه به شرایط ویروس کرونا
اوضاع منطقه بسیار آرام و سامان گرفته است.
همچنین دکتر حاجیزاده ضمن رضایتمندی از روند و ارائه خدمترس�انی به مناطق زلزلهزده ش�هر سیس�خت جهت

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 شامل تخریب پل قدیمی و فرسوده و 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 ،روس��تاهای همجوار شامل حاجی نبی ،سبزواریها و گلها از این
پل بهرهمند خواهند ش��د.

ادب ،بهترین خوبی است -امام علی (ع)
71
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بازدید فرماندار شهرستان رامیان 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 مسکن شهرستان از فاز دوم پروژه تثبیت روستای رانشی کشک
بازدید کردند.
گفتنی اس��ت بنیاد مسکن اس��تان بهعنوان نهاد تخصصی ،رسیدگی به همه ابعاد و
مش��کالت روستاها حتی در دورترین مناطق اس��تان و اجرای کام ً
ال فنی و تخصصی
پروژههای مختلف بهویژه حفظ و ایمنس��ازی روستاهای درمعرض خطر استان برای
تسهیل زندگی روستاییان را وظیفه خود میداند که در همین زمینه تاکنون تعداد ۲۷
روس��تای درمعرض خطر استان ایمنسازی ش��دهاند و در سال جاری هم ایمنسازی
تعداد  ۳۸روستای درمعرض خطر را در دست دارند.
مقاومس��ازی تعداد  ۴۵واحد مسکونی ،اجرای  ۵۰۰۰مترمربع کفسازی معابر ،اجرای
یک کیلومتر کانال دفع آبهای سطحی از دیگر فعالیتهای بنیاد مسکن استان در روستای کمتر برخوردار و صعبالعبور کشکک میباشد.

برگزاری 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 بهسازی و نوسازی مسکن روستایی با حضور صادقلو -فرماندار
شهرستان ،بخشداران ،مهندس احمدی -مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای
رامیان و آزادش��هر ،مهندس محس��نی -کارش��ناس تس��هیالت معاونت
بازس��ازی و مس��کن روس��تایی بنیاد مسکن استان و رؤس��ای بانکهای
شهرستان در شهرستان رامیان 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
س��اخت مس��کن روس��تایی با ضمانت زنجیرهای تأکید کرد .وی با ارائه
گزارشی از تعداد واحدهای غیرمقاوم روستایی ،خواستار ترویج فرهنگ مقاومسازی از طریق روانسازی روند پرداخت تسهیالت شد.
سپس صادقلو با اشاره به خسارتهای وارده ناشی از زلزله در شهرستان رامیان ،از اقدامهای بنیاد مسکن در جبران خسارتها قدردانی کرد و
گفت :پرداخت تسهیالت مقاومسازی واحدهای مسکونی از اولویتهای بانکها میباشد.
در پایان رؤسای بانکها بر تسریع و روانسازی روند پرداخت تسهیالت مسکن روستایی تأکید کردند.

امضاء تفاهمنامه تأمین مسکن بسیجیان در استان

به گزارش روابط عمومی ،تفاهمنامه س��هجانبه نوسازی ،مقاومسازی و
تأمین مس��کن بس��یجیان روستایی و شهری (طرح ش��هید سلیمانی) فی
مابین بنیاد مس��کن ،سپاه نینوا اس��تان و مؤسسه تأمین مسکن بسیجیان
به امضاء رسید.
طب��ق این تفاهمنامه س��اخت واحدهای مس��کونی م��ورد توافق برای
بسیجیان تحت پوشش در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵000
نف��ر جمعیت اس��تان ،توانمندس��ازی و کمک به تأمین مس��کن از طریق
پشتیبانی مالی ،فنی ،تس��هیالتی (قرض الحسنه) ،تأمین زمین و مصالح،
کمک و هدایتهای فنی از طریق طراحی ،نظارت و سازماندهی گروههای اجرایی انجام خواهد شد.
خانوارهای دارای واحدهای مس��کونی کم دوام ،فرس��وده و غیرمقاوم درمعرض خطر و خانوارهای فاقد مس��کن س��اکن دارای زمین در شهر و
روستا جامعه هدف این طرح هستند.

اگر دین ندارید ،الاقل آزاده باشید -امام حسین (ع)
72

به گزارش روابط عمومی ،تفاهمنامه همکاری مش��ترک فی مابین بنیاد
مس��کن و س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت استان در مورد تأمین مسکن
مقاوم (روس��تایی و ش��هری ،بهص��ورت خودمالکی و انبوهس��ازی) برای
اصناف ،بازاری��ان ،کارگران کارخانجات و کارگاهه��ای تولیدی و پخش،
کارکنان و بازنشس��تگان و ...به امضاء مهندس حس��ینی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان و مهندس طلوعیان -رئیس سازمان صمت استان رسید.

به گزارش روابط عمومی ،تفاهمنامه همکاری مش��ترک در زمینه تأمین
مسکن مقاوم فی مابین 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.
براساس این تفاهمنامه متقاضیان و واجدین شرایط میتوانند از خدمات
بنیاد مس��کن استان در زمینه ساخت و تأمین مسکن مقاوم در روستاها و
شهرها برخوردار شوند.
مهندس حس��ینی در این مراس��م ابراز امیدواری کرد که این تفاهمنامه
موجبات برخورداری جامعه هدف مرکز بزرگ اس�لامی در امور س��نت از
تس��هیالت قرض الحسنه و سایر خدمات بنیاد مس��کن را برای ارتقاء سطح زندگی و عمران و آبادانی روستاییان بهویژه مرزنشینان و روستاهای
مرزی کمتر برخوردار را فراهم نماید.
همچنین حجتاالسالموالمسلمین دیلم با سپاس از تالش 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 استفاده از ظرفیتهای موجود
در بنیاد مسکن نسبت به ساخت و مقاومسازی خانههای خود اقدام کنند.
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امضاء تفاهمنامه همکاری فیمابین بنیاد مسکن و مرکز بزرگ اسالمی شمال کشور
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امضاء تفاهمنامه مشترک همکاری فی مابین بنیاد مسکن و سازمان صمت

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمي استان گیالن
بررسی مشکالت روستاهای بخش مرکزی

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،دکتر حس��ن محمدی��اری -نماینده مردم
شهرس��تانهای تالش ،رضوانشهر و ماس��ال در مجلس شورای اسالمی،
مهندس وحید پورحضرت -فرماندار شهرستان ماسال ،مدیر جهادکشاورزی
شهرستان و محمدی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ماسال ضمن بازدید از
وضعیت روستاهای بخش مرکزی شهرستان ماسال بر افزایش سرانههای
عمومی با هدف آسایش و رفاه روستاییان تأکید کرد.
ابتدا در این بازدید محمدی ابراز امیدواری کرد تا با همکاری بخشداری
و دس��تگاههای اجرایی شهرس��تان ش��اهد افزایش پیش��رفت و کاهش
محرومیت از چهره روستا باشیم.
در ادامه دکتر حس��ن محمدیاری با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن

اگر زندگی جاوید می خواهی ،نام نیک از خود بر جای بگذار -ابوریحان بیرونی
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گفت :طرحهای عمران روستایی ،نتیجه تالشهای بنیاد مسکن در روستاها است.
س��پس مهندس پورحضرت گفت :مجموعه فرمانداری شهرس��تان بهمنظور ایجاد تعامل و ارتباط با بنیاد مس��کن در زمینه پیش��رفت و آبادانی
روستاها آمادگی کامل دارد.

بازدید از پروژه ساخت پل روستای دران
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،دکتر حس��ن محمدی��اری -نماینده مردم
شهرس��تانهای تالش ،رضوانش��هر و ماس��ال در مجلس شورای اسالمی
و مهندس سیدحس��ین محمدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان ماسال از
پروژه ساخت پل روستای دران بازدید کردند.
در ابتدای بازدید مدیر بنیاد مسکن شهرستان با بیان توضیحهایی گفت:
پل کالورتی روستای دران بخش شاندرمن که در سیل سال  ۹۷بهصورت
کامل تخریب شده بود توسط بنیاد مسکن از ردیف اعتبارهای ملی حوادث
در حال اجرا است.
سپس دکتر محمدیاری با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن شهرستان
ماس��ال در مورد بهس��ازی معابر روستایی و اجرای آس��فالت گفت :بنیاد
مسکن نهادی مؤثر در عمران و آبادانی روستاها است.

نشست هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان با مدیرکل بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی
س��اختمان اس��تان با هدف همسوسازی و هماهنگی بیش��تر در ارتباط با
ساختوس��از در حوزه روس��تایی و ش��هرهاي زير  25000نفر جمعیت با
حض��ور مهندس اکبرزاده -مدی��رکل و مهندس رحمتی��ان -معاون امور
بازسازی و مسکن روستایی ،مهندس رمضاننژاد -کارشناس مسئول امور
نظارت و ارزیابی مس��کن روستایی و خوشرو -مسئول روابط عمومی بنیاد
مسکن استان در سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.
در ابتدا مهندس اکبرزاده با تشریح تاریخچه افتتاح حساب  100حضرت
امام(ره) و تأس��یس بنیاد مسکن ،گزارشی از فعالیتهای این نهاد را ارائه
نم��ود .وی در ادامه با اش��اره به وضعیت فعلی ساختوس��از روس��تایی و
معضالت موجود ،برگزاری این نشستها را گامی به جلو و بهمنظور هماهنگی بیشتر بین دستگاههای ذیربط در امر ساختوساز روستایی برشمرد.
در ادامه مهندس عبدالرضا قاس��میان -رئیس س��ازمان نظام مهندسی استان بر لزوم توجه به ارتقای کیفیت ساختوساز و رعایت مقررات ملی
س��اختمان در کلیه نقاط اس��تان از جمله در روستاها اش��اره کرد و گفت :با توجه به ظرفیت عظیم فنی و مهندسی که در سازمان نظام مهندسی
استان وجود دارد ،الزم است که بهرهگیری از این ظرفیت برای تأمین استحکام بنا ،ایمنی ،آسایش و صرفه اقتصادی در زمینه حمایت از مالکان
و بهرهبرداران ساختمانها مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
مهندس قاسمیان ابراز امیدواری کرد که این نشستها نقطه عطف و شروع مناسبی برای همکاری سازمان و بنیاد مسکن در توسعه و عمران
روستایی باشد.
در ادامه هر یک از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به ارائه نقطه نظرهای خود پرداختند.
در پایان ش��یوه فعالیت ناظرین در روس��تاها و ش��هرهای با جمعیت زیر  25000نفر ،دفاتر فنی و شیوه آموزش ناظرین نظام فنی روستایی و...
ازجمله مس��ائلی بودند که مورد بحث قرار گرفتند و مقرر ش��د در نشس��ت کارشناسی و تخصصی این موضوعها بهطور مفصل بررسی تا با اتخاذ
راهکارهای مناسب در قالب تفاهم کلی فیمابین دو دستگاه به اجرا در آیند.

امیرالمؤمنین(ع) از دسترنج خود ،هزار بنده خرید و آزاد کرد -امام صادق (ع)
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هم اندیشی پیرامون عملکرد صدور
اسناد مالکیت و تفاهمنامه مشترک فیمابین آموزش و پرورش ،اداره ثبت
اسناد و امالک و بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس محمد اکب��رزاده -مدی��رکل و معاون عمران
روستایی بنیاد مسکن استان ،مهندس پورسعید -معاون امالک و مهندس
پیل��ه ور -رئیس اداره کاداس��تر ادارهکل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان و
کارشناس��ان دو دستگاه حضور داشتند ،پیرامون اجرایی شدن و تسریع در
امور قانون الحاق موادی به قانون س��اماندهی و حمایت از تولید و عرضه
مسکن بحث و تبادلنظر شد.
در ابتدا مهندس اکبرزاده با قدردانی از تعامل مثبت و همکاری اداره ثبت اسناد و امالک استان با مجموعه بنیاد مسکن استان گفت :از ابتدای
اجرای برنامه تاکنون  146773برگ س��ند مالکیت روس��تایی و ش��هرهای کمتر از  25000نفر جمعیت با همکاری اداره ثبت اس��ناد و امالک به
صاحبان امالک صادر ش��ده و امیدواریم با همین تعامل و همکاری و تالش بیش از پیش در امر خدمترس��انی به مردم بهویژه قش��ر روستایی،
موجبات رضایت مردم که همان رضایت خداوند است فراهم گردد.
در ادامه مهندس پورسعید از تعامل و کمک همهجانبه مدیرکل و مجموعه همکاران بنیاد مسکن استان در زمینه خدمت به مردم قدردانی نمود
و تعامل و همکاری همهجانبه دو دستگاه را عامل مهم در تحقق اهداف مدنظر دانست.
سپس هر یک از حاضرین به تشریح عملکرد و برسی نقاط ضعف و قوت امور جاری پرداختند و صورتجلسهای برای تسریع در امور مربوطه تنظیم شد.
در پایان با حضور کارشناسان ادارهکل آموزش و پرورش استان مفاد تفاهمنامه ملی سهجانبه (فیمابین وزارت آموزش و پرورش ،سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور و بنیاد مسکن) بررسی و تصمیمهای مقتضی اخذ گردید.
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نشست هم اندیشی پیرامون عملکرد صدور اسناد مالکیت

سهمیه مسکن محرومین استان به تعداد  3000واحد افزایش یافت

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس علی اوسط اکبری
مق��دم -معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری ،مهن��دس اکبرزاده-
مدیرکل و مهندس رحمتیان -معاون بازس��ازی و مس��کن روستایی بنیاد
مس��کن اس��تان و مس��ئوالن بانکهای عامل بهمنظور هماهنگی جذب
اعتبارهای طرح مسکن محرومین در استانداری برگزار شد.
در ابتدا مهندس اکبرزاده از افزایش سهمیه طرح ساخت واحد مسکونی
محرومین در اس��تان خبر داد و گفت :با افزایش تعداد  1000واحد دیگر،
سهمیه اس��تان در این طرح به  3000واحد تغییر کرد .وی افزود :تاکنون
تعداد  1801متقاضی موفق به دریافت پروانه ساخت شدهاند.
س��پس مهندس علی اوس��ط اکبری مقدم با س��پاس از فعالیتهای بنیاد مس��کن و بانکهای عامل در تهیه مسکن برای محرومین و پرداخت
تسهیالت گفت :اقدام دولت در تهیه مسکن برای محرومین ارزشمند است .وی ادامه داد :بدنه محروم جامعه باید به مسکن ارزانقیمت دسترسی
پیدا کنند و اقدام دولت در تهیه مسکن محرومین اقدام مؤثری بوده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری با بیان اینکه طرح س��اخت مس��کن محرومین فرصت خوبی است تا با بهرهبرداری از اعتبارهای این
طرح در زمینه رفع نیازمندیها در سطح روستاها گام برداشت ،افزود :دغدغه کمک به این افراد همواره وجود دارد و نیز با توجه به اینکه مسکن
یکی از نیازهای اساسی قشرهای آسیبپذیر است امید است با فراهم کردن بسترهای الزم و با برنامهریزی مناسب هدفگذاری ساخت واحدهای
مسکونی محرومین بهصورت عملیاتی انجام شود.
مهندس اکبری مقدم تأکید کرد :بانکهای عامل در اعطای تسهیالت مسکن روستایی و اعتبارهای ابالغی جدید اقدام مضاعف داشته باشند
تا همه اعتبار تخصیص داده شده جذب شود.
در پایان مدیران شعب بانکهای عامل استان مشکالت موجود در جذب و اعطای تسهیالت را مطرح نمودند.

انسان از اعمال ،عادل شمرده می شود؛ نه از ایمان تنها -حضرت عیسی(ع)
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دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی
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به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس اکبرزاده -مدی��رکل ،دکتر برزگر-
معاون پش��تیبانی و مهندس عفتی -سرپرست امور اجرایی و ماشینآالت
عمرانی بنیاد مس��کن اس��تان با مهندس س��یدمهدی نقوی -سرپرس��ت
سازمان منطقه آزاد شهرستان انزلی دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدای این دیدار مهندس اکبرزاده با ارائه گزارشی از اقدامهای بنیاد
مس��کن در سازمان و روس��تاها در محدوده منطقه آزاد گفت :سال  99با
تأمی��ن اعتبار  5میلی��ارد ریالی از محل اعتبارهای س��ازمان منطقه آزاد و
مش��ارکتی بنیاد مس��کن در تأمین قیر رایگان  4کیلومتر از معابر  5روستا
آس��فالت گردید .وی افزود :با اعتباری بی��ش از  59میلیارد ریال عملیات
اجرای بلوار  30متری کاسپین برای اتصال مجتمع بندری توسط بنیاد مسکن انجام شده است.
س��پس مهندس نقوی عملیات بهس�ازی و نوس�ازی روس�تاهای منطقه را از پیش زمینههای توس�عه اقتصادی و عمرانی

منطقه دانست .وی یکی از خدمات ارزشمند بنیاد مسکن در روستاها را صدور سند مالکیت روستایی دانست و تصریح
کرد :تس�ریع در صدور س�ند مالکیت روستایی در سطح منطقه در ارتقای ش�اخصهای اجتماعی و دستیابی به افق سند
چشم انداز مؤثر است و این مهم یکی از انتظارهای روستاییان منطقه از بنیاد مسکن میباشد.

سرپرس��ت س��ازمان منطقه آزاد شهرستان انزلی از پیشنهاد بنیاد مسکن مبنی بر مشارکت در اجرای طرح عمرانی و زیرساختی منطقه استقبال
کرد و گفت :یکی از روستاهای منطقه بهعنوان پایلوت اجرای طرح توسعه مجازی روستایی انتخاب و پس از این الگوسازی میتوان طرح را در
سایر روستاهای منطقه اجرا کرد.

حضور امامجمعه شهرستان رودسر در بنیاد مسکن شهرستان

به گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالموالمسلمین روحانی -امامجمعه شهرستان
رودس��ر با حضور در بنیاد مسکن شهرستان با مهندس علیرضا بیگی -سرپرست و
کارکنان بنیاد مسکن شهرستان رودسر دیدار و گفتگو نمود.
در ابت��دا حجتاالسالموالمس��لمین روحان��ی با قدردان��ی از فعالیتهای بنیاد
مسکن شهرستان رودسر گفت :تأس��یس بنیاد مسکن از جمله برکتهای رهبر
فرزانه انقالب اس��ت که در کارنامه خود خدمات زیادی را در روس��تاها به ثبت
رسانده است.
در ادام��ه مهندس علیرضا بیگی با بیان مطالبی در مورد خدماترس��انی بنیاد
مسکن ابراز امیدواری نمود که حمایت مسئولین شهرستان ،ائمه جمعه ،فرماندار
و نماینده مجلس همچون گذشته ادامه یابد و گامهای مؤثری برای جذب اعتبارهای عمرانی برداشته شود.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیر مرکز خدمات حوزه علمیه
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس اکبرزاده -مدی��رکل و مهندس
رحمتیان -معاون امور بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان با
حجتاالسالموالمس��لمین الکانی -مدیر مرکز حوزههای علمیه استان در
این مرکز دیدار نمودند.
در ابتدا مهن��دس اکبرزاده با قدردانی از تالشهای حوزههای علمیه در
تربیت انسانهای واال و به طبع آن پرورش اجتماع در زمینههای دینی و
مذهبی ،از آمادگی بنیاد مسکن استان در زمینه ارایه تسهیالت طرح ویژه
بهس��ازی مسکن روستایی برای طالب ساکن در روستاها و شهرهای زیر

اندیشه کردن که چه گویم ،به از پشیمانی خوردن ،که چرا گفتم -سعدی
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،در مراس��مي با حض��ور مهندس جهانگرد-
بخش��دار رحمتآباد و بلوکات شهرستان رودبار ،مهندس رسول رهبری-
سرپرست بنياد مسکن شهرس��تان ،مسئولين محلي و مردم روستای چره
اسناد مالکیت به مالکان این روستا اهدا شد.
در اين مراس��م مهندس رهبری با ارائه گزارشي از وضعيت فعاليتهاي
بنياد مسکن در سطح روستاهاي شهرستان گفت :در سالهاي اخير اسناد
مالکيت روس��تايي در  7روس��تای بخش رحمتآباد و بلوکات اهدا ش��د و
اکنون هم شاهد اهدای اس��ناد مالکيت روستايي در روستاي چره هستيم
که همزمان با اعیاد شعبانیه تعداد  180برگ سند مالکيت روستايي به مالکین اهدا شد.
در ادامه مهندس جهانگرد با س�پاس از تالشهای بنیاد مس�کن گفت :تاکنون خدمات خوبی توسط بنیاد مسکن در سطح

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

 ۲۵000نفر جمعیت خبر داد .وی در ادامه گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن در عمران و آبادانی روستاها ارائه داد.
سپس حجتاالسالموالمسلمین الکانی نیز از کارنامه قابل تحسین بنیاد مسکن استان در بازسازی مناطق آسیبدیده از سوانح طبیعی استانی
و س��ایر مناطق کش��ور و نقش اساسی این نهاد یادگار امام(ره) در خدمت به روستاییان و قش��رهای محروم جامعه قدردانی و در مورد استفاده از
تسهیالت طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی جهت تأمین مسکن برای طالب اعالم آمادگی نمود.
در پایان این دیدار برای تشکیل کمیته مشترک جهت تأمین بخشی از مسکن طالب به توافق رسیدند.

شهرستان بهویژه بخش رحمتآباد و بلوکات انجام شده که این نشان از تعامل و همکاری خوب بنیاد مسکن با مجموعه
ادارهها میباشد.

دیدار با خانوادههای شهدا

به گزارش روابط عمومی ،بهمناس��بت  22اس��فند روز بزرگداشت شهدا،
مهندس س��ید حس��ین محمدی -مدیر بنی��اد مس��کن و مهندس وحید
پورحضرت -فرماندار شهرستان ماسال ،با خانواده شهدا دیدار نمودند.
در این دیدار مهندس پورحضرت با گرامیداش��ت یاد و خاطره شهدای 8
س��ال جنگ تحمیلی گفت :امنیت و آرامشی که اکنون در نظام جمهوری
اس�لامی ایران حاکم اس��ت ،مدیون رش��ادتها و از جان گذشتگیهای
شهداست که وظیفه ما را نسبت به وفاداری خون شهدا بیشتر کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد که بتوانیم راه شهدا را ادامه دهیم.
در پایان از پدر سردار شهید نادر عیسیپور و همسر شهید طالب ریماز با اهدای لوح و هدیه قدردانی بهعمل آمد.

دیدار با امامجمعه

به گزارش روابط عمومی ،مهندس محمد عباسی -سرپرست و کارکنان
بنیاد مس��کن شهرس��تان الهیجان با حجتاالسالموالمسلمین دکتر سید
جواد سلیمانی -امامجمعه شهرستان در دفتر ایشان دیدار کردند.
در ابتدای این دیدار آذرپور ،در گزارش��ی عملکرد بنیاد مسکن شهرستان
را تشریح نمود.
سپس سرپرست بنیاد مسکن شهرستان الهیجان با اشاره به تهیه و اجرای
طرح هادی گفت :کلیه روس��تاهای باالی  20خانوار شهرستان دارای طرح
هادی مصوب بوده و این طرح در  15روستا در حال بازنگری میباشد.

از فرمان نفس ،حذر کن -خواجه عبدا ...انصاری
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س��پس امامجمعه شهرس��تان الهیجان با قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن شهرستان بهعنوان یکی از ادارههای برتر شهرستان در زمینه تکریم
ارباب رجوع توسط کارکنان بنیاد مسکن شهرستان ،رهنمودهای الزم را برای خدمترسانی بهتر ارائه داد.
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به گ��زارش روابط عمومی ،دکت��ر نوحی -دادس��تان عمومی و انقالب
شهرستان بندر انزلی و بوستانی -ضابط دادستانی با حضور در بنیاد مسکن
شهرستان بندر انزلی با مدیر و کارکنان بنیاد مسکن دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار مهندس بلندپایه -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان انزلی در
مورد تخلفات ساختوس��از در سطح روستاها و انعکاس منظم ساختوساز
غیرمجاز در پایان هر ماه گزارشی را ارائه نمود.
س��پس دکتر نوحی با س��پاس از تالشهای بنیاد مس��کن شهرس��تان
انزلی گفت :با توجه به مولد بودن روس��تاها و همچنین برای جلوگیری از
مهاجرت روستانش��ینان به ش��هرها ،امروزه توجه بیشتر به امر بهسازی و اجرای طرح هادی در روستاها امری ضروری است که خوشبختانه بنیاد
مسکن شهرستان در این زمینه خدمات ارزشمندی را ارائه نموده است.

نشست کمیته استانی اجرای ماده  4قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کمیته اس��تانی در مورد اجرای ماده
 4قانون س��اماندهی و حمایت از تولید و عرضه مس��کن و ماده  44آئین
نام��ه اجرای��ی قانون س��اماندهی و حمایت از تولید و عرضه مس��کن ،در
م��ورد تحویل و تحول و اخذ س��ند اراضی ملی و دولت��ی داخل محدوده
مصوب طرح هادی روس��تایی به بنیاد مس��کن و همچنین صدور اس��ناد
مالکیت روس��تایی و شهرهای کمتر از  25000نفر جمعیت ،در استانداری
ب��ا حضور معاون هماهنگی امور عمرانی ،مدیرکل دفتر فنی ،امور عمرانی
و حملونق��ل ترافیک اس��تانداری ،مدیرانکل و معاونین بنیاد مس��کن،
ادارههای ثبت اسناد و منابع طبیعی و همچنین با شرکت فرمانداران شهرستانهای تابعه برگزار شد.
در ابتدا مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گزارشی پیرامون عملکرد  11ماهه بنیاد مسکن در مورد اجرای ماده  4و صدور اسناد
مالکیت روستایی و شهرهای کمتر از  25000نفر جمعیت ارائه داد و در ادامه هر یک از حاضرین نظرها و پیشنهادهای خود را بیان نمودند.
در پایان معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری با بیان مطالبی بر اجرای کامل ماده  4و صدور اس��ناد مالکیت روستایی و شهرهای کمتر از
 25000نفر جمعیت تأکید کرد.

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمي استان لرستان
تهیه طرح  9روستای هدف گردشگری در استان

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
در نشست مش��ترک با خادمی -اس��تاندار با بیان اینکه روستاهای هدف
گردش��گری با هماهنگی میراث فرهنگی ،گردش��گری و صنایع دس��تی
شناسایی وثبت میشوند ،گفت :تهیه طرح  9روستای هدف گردشگری در
استان در حال اجرا میباشند.
مهندس مس��عود رضایی افزود :برای روس��تاهای بیشه ،ولیعصر ،ونایی،
افرینه ،پس��یل ،فرسش ،گایکان و کوشکی س��فلی تاکنون تهیه طرح در

امید ،بهترین توشه مسافر است -سیدرضی
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به گ��زارش روابط عمومی ،مس��ابقات اذان ویژه کارمن��دان و فرزندان
کارکنان در بنیاد مسکن استان برگزار شد .این مسابقه در دو رده کارمندان
و فرزندان برگزار ش��د ش��رکت کنندگان با اجرای بانگ ملکوتی اذان به
داوری اس��تاد عزتا ...گوشهای از اس��اتید برجسته قرآنی کشور به رقابت
پرداخته و نفرات برتر مشخص شدند .در این رقابت در رده کارمندان امیر
ارش��ادی حائز رتبه برتر و احمد ایزدی و بهروز کاشف به ترتیب مقام دوم
و سوم این مسابقات را کسب نمودند .در رده سنی فرزندان علی حسنوند و
محمدرضا کاشف به ترتیب مقام اول و دوم این مسابقات را کسب نمودند.
گفتنی اس��ت نفرات برتر این مس��ابقه استانی برای شرکت در مسابقات
کشوری اذان معرفی خواهند شد.
در پایان این رقابت از نفرات برگزیده با اهدا لوح و جوایز ویژه تقدیر بهعمل آمد.
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معرفی نفرات برتر مسابقه استانی اذان ویژه کارکنان بنیاد مسکن
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حال اجرا است و مابقی با توجه به اعتبار در دستور کار قرار خواهند گرفت .وی با اشاره به اینکه در زمینه اجرای طرح هادی در روستاهای استان
در س��ال جاری تعداد  ۲۶۵روس��تا عملیات بهس��ازی و جدولگذاری از محل اعتبارهای سال گذشته در دستور کار قرار دارد و از محل اعتبارهای
س��ال جاری مبلغ  ۵۹4000ریال برای اجرای  ۱۹۱طرح در نظر گرفته ش��ده اس��ت گفت :همچنین مبلغ  ۲۳0میلیارد ریال برای آسفالت معابر از
بند (ز) ابالغ شده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با بیان اینکه تاکنون طرح هادی در تمام روس��تاهای دارای قابلیت اجرا تهیه ش��ده است افزود :در زمینه اجرای
طرح هادی نیز برخالف اقدامها هنوز هدفگذاری نش��ده ومنابع اعتباری محدود اس��ت و میانگین اس��تان در این زمینه برابر میانگین کشوری و
 ۵۲درصد است.
مهندس رضایی گفت :اکنون شهرس��تان رومش��کان بیش��ترین بهرهمندی از اجرای این طرح را داشته است که از مجموع  ۳۲روستا تعداد ۲۸
روس��تای این شهرس��تان قابلیت اجرای طرح دارد .وی در پایان گزارش��ی از سهمیه خانوارهای دارای دو فرد معلول ،تسهیالت قرار داده شده در
اختیار این افراد و نیز بازسازی مناطق سیلزده ارائه داد.

مقاومسازی  76درصد واحدهای مسکن روستایی در استان

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
در نشست مشترک با امیری -معاون عمرانی استانداری از مقاومسازی 76
درصد واحدهای مسکن روستایی در استان خبر داد.
مس��عود رضایی گفت :استان لرستان براساس آخرین سرشماری نفوس
مسکن تعداد  ۱۵۳015واحد مس��کن روستایی دارد که تاکنون برای این
تعداد حدود  ۱۲۱000س��همیه بازس��ازی و مقاومسازی مصوب شده و نیز
تاکنون حدود  ۱۱۶000تس��هیالت بازس��ازی و مقاومسازی پرداخت شده
است .وی با بیان اینکه اکنون حدود  ۳۷000واحد مسکن روستایی نیازمند
مقاومس��ازی است و درصد مقاومسازی اس��تان در حدود  ۷۶درصد است
افزود :در س��ال جاری حدود  ۶500فقره سهمیه بهسازی مسکن روستایی
و  3900فقره مقاومس��ازی در دس��تور کار اس��ت که با تحقق این برنامه میانگین مقاومسازی استان به  ۸۲درصد خواهد رسید همچنین میانگین
مقاومسازی مسکن روستایی کشور  ۴۸درصد است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :بهدلیل پراکنش استان در بخشهایی از ذلقی و ززو ماهرو ،قالیی سلسله ،سپید دشت خرمآباد و مناطقی از
دلفان مسکن روستایی نیازمند مقاومسازی بیشتر است.
مهندس رضایی ادامه داد :در شهرس��تانهای بروجرد و دورود میانگین مقاومس��ازی باال و در برخی مناطق پایین اس��ت .وی افزود :براس��اس

ای فرزند ! گر عزت خواهی ،قطع طمع کن از آنچه در دست مردم است -لقمان حکیم
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آخرین آمار در سامانه بازسازی واحدهای آسیبدیده از سیل حدود  ۱۲620واحد خسارتدیده احداثی ثبت شده که از این تعداد  ۱۲000واحد به
بهرهبرداری رسیده و مابقی حدود سه درصد در مناطق روستایی و  ۱۰درصد در شهرها در حال انجام است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :با توجه به آمارهای موجود تعداد  7000واحد استان سهمیه تسهیالت دارد که با اولویت واحدهای تخریبی
و فرس��وده پرداخت میش��ود و متولی در شهرها راهوشهرس��ازی است همچنین بنیاد مسکن در مورد طرح اقدام ملی شهرهای زیر  ۱۰۰هزار نفر
کارگزار است.
مهندس رضایی افزود :بافت قدیم روستاها نیازمند مقاومسازی است که باید اجرایی شوند اما نباید از ماهیت روستایی فاصله گرفت و واحدهای
روس��تایی باید کارآمدی روس��تایی داش��ته باش��ندکه این امر باید فرهنگسازی ش��ود .وی گفت :در بحث شاخص اس��تانداردهای کمی وکیفی
مسکنهای روستایی در اولویت قرار دارند تا مسکنها براساس ضوابط ملی و شاخص قابل قبول باشند.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان افزود :در شهرس��تان کوهدشت تعداد  ۱۴436واحد مسکن روس��تایی وجود دارد که تاکنون تعداد  8451واحد از
تسهیالت مقاومسازی و بازسازی استفاده کردند و درصد بهرهمندی  ۵۸درصد است که در مقایسه با میانگین کشوری  ۱۰درصد جلوتر است.

تجلیل از خدمات بی نظیر بانکهای استان در بازسازی مناطق سیلزده و مقاومسازی مسکن روستایی

به گزارش روابط عمومی ،در نشس��ت ستاد مدیریت بحران استان که با
حض��ور امیری -معاون هماهنگی ام��ور عمرانی و رضایی -مدیرکل بنیاد
مس��کن استان برگزار شد از مدیران امور ش��عب بانکهای استان تجلیل
بهعمل آمد.
در این نشس��ت از خدمات ارزش��مند و اقدامات بی نظیر سیستم بانکی
اس��تان در بازسازی مناطق س��یلزده در س��الهای  ۹۸و  ۹۹و پرداخت
تس��هیالت بهسازی و بازس��ازی مسکن روس��تایی و اجرای موفق طرح
مس��کن محرومین ،از مدیران امور ش��عب بانکهای اس��تان با اهدا لوح،
تجلیل بهعمل آمد.

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمي استان مازندران
مشکالت روستاهای بخش مرکزی شهرستان بابل مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی ،حسن روحی -مدیر بنياد مسكن شهرستانهاي
بابل گفت :نشست بررسي مسائل و مشكالت روستاهای آغوزبن ،باالبیشه
سر ،پایین بیشه س��ر ،لنگور و بندار کال آغوزبن شهرستان بابل در بخش
مرکزی و همچنین بررسی وضعیت فعالیتهای عمرانی در این روستاها با
حضور سردار سعادتی -نماینده مجلس شورای اسالمی ،فرماندار ،بخشدار
و سایر مسئولین شهرستانی برگزار شد.
در ابتدا حسن روحی گفت :در این نشست هر یک از مسئولین دستگاهها
موانع و مش��کالت مطرح شده مرتبط با سازمان خود را مورد بررسی و در
ادامه برای رفع آن ،راهکارهای مناسب را ارائه نمودند .همچنین گزارشی
از فعالیتها و عملكرد بنیاد مس��کن نیز در حوزههای مختلف اجرای طرح
هادی ،بهسازی مسکن و صدور سند مالکیت ارائه و مورد بررسی قرار گرفت و به سؤاالت مطرح شده نیز پاسخ داده شد .وی با ارائه گزارشی از
فعالیتها و عملکرد بنیاد مسکن 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.

از سخنان هر انسانی می توان به میزان خرد او پی برد -امام علی (ع)
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بررسی مشکالت روستای میانکلمرز

به گزارش روابط عمومی ،مهندس فرزانه از روستای میانکلمرز در بخش
مرکزی شهرس��تان محمودآب��اد بازدید کرد .همچنین نشس��تی با حضور
اعضای ش��ورای بخش ،دهیاری و شورای اسالمی روستا با هدف بررسی
مش��کالت روس��تا ،اس��تفاده از ظرفیتهای موجود در آن و دستگاههای
اجرایی برای رفع موانع و مشکالت برگزار شد.
مهندس مش��ایخی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان محمودآباد در این
نشست با ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده در روستاهای شهرستان
گف��ت :در این نشس��ت راهکارهایی برای رفع موانع موجود در پیش��رفت
روستاها مبنی بر دستیابی به شرایط مناسب و تحوالت روزافزون روستاها
و ...مواردی مطرح و مورد تبادلنظر قرار گرفت.
مهندس مش��ایخی افزود :در این روس��تا در س��ال  ۹۷اعتبارهای حوادثی به مبلغ  ۸۰۰میلیون ریال برای ساخت پل و همچنین اجرای آسفالت
مسیر به طول  ۷۰۰متر از محل قیر یارانهای صورت پذیرفت که ادامه اجرای طرح از مواردی بود که از سوی مسئولین محلی مطرح گردید.
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به گزارش رواب��ط عمومی ،فاز دو پروژه اجرای طرح
هادی روستای شیردار کال از بخش بابلکنار شهرستان
باب��ل با حضور مهن��دس توکلی -مدی��رکل دفتر فنی
استانداری مازندران ،حجتاالسالموالمسلمین عابدی-
امامجمع��ه بخش بابلکنار ،نمایندگان مجلس ش��ورای
اس�لامی ،ولیزاده -معاون اس��تاندار و فرمان��دار ویژه
شهرستان بابل ،گنجی -بخشدار ،رؤسای دفاتر و سایر
مسئولین شهرستانی به بهرهبرداری رسید.
حسن روحی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بابل گفت :پروژه اجرای طرح هادی روستای شیردارکال با اعتبار  4میلیارد ریال از محل اعتبارهای
کمیته برنامهریزی ،نفت و ملی اجرا و با حضور مسئولین استانی و شهرستانی به بهرهبرداری رسید.
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بهرهبرداری اجرای طرح هادی روستای شیردارکال

نشست نماینده مجلس شورای اسالمی با مدیرکل بنیاد مسکن استان

به گ��زارش روابط عموم��ی ،در نشس��تی دکتر بابای��ی -نماینده مردم
شهرس��تانهای س��اری و میاندورود در مجلس شورای اسالمی ،مهندس
خانی نوذری -مدیرکل و مهندس قاسمپور -معاون عمران روستایی بنیاد
مس��کن اس��تان ،رضایی -فرماندار شهرستان س��اری ،مهندس جمالی و
مهندس عباسپور -مدیران بنیاد مسکن شهرستانهای ساری و میاندورود
وضعیت عمران و آبادانی روس��تاهای شهرستانهای ساری و میاندورود را
مورد بررسی قرار دادند.
در این نشست مهندس خانی نوذری با اشاره به فعالیتهای بنیاد مسکن
در بخشهای تهیه و اجرای طرح هادی ،صدور اس��ناد مالکیت ،بهسازی
و بازس��ازی مسکن روستایی و سایر خدمات عمرانی در روستاها حضور و
مشارکت مردم ،دهیاریها و شورای اسالمی روستاها در عمران روستاها را موجب تسریع در اجرای پروژهها دانست.
در ادامه دکتر بابایی با اش��اره به فعالیتهای خوب بنیاد مس��کن در بخش عمران و آبادانی روستاها با توجه به مطالبههای مردمی دراین بخش
بهویژه تهیه طرح و اجرای طرح هادی روس��تایی ،تعامل و همكاري مردم ،دهیاریها و ش��ورای اسالمی روستاها با دستگاههاي اجرايي ذیربط را

ادب ،عقل را بارور می کند و قلب را روشنی می بخشد -لقمان حکیم
81
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برای رفع نیازهای روستاها در حوزههای مختلف که آبادانی را بهدنبال دارد ضروری دانست .وی پیگیری تخصیص اعتبارها و تأمین منابع مالی
مورد نیاز برای اجرای پروژههای عمرانی در روس��تاها را از جمله برنامههای اولویت دار خود در مجلس ش��ورای اسالمی عنوان کرد و گفت :تمام
تالش خود را برای تحقق این امر به کار میبندیم تا با تخصیص اعتبار ،پروژههای نیمه تمام به س��رانجام برس��د و پروژههای جدید عمرانی در
روستاهای شهرستان اجرا شوند.

بازدید از پروژه اجرای طرح هادی روستاهای شوب محله و چناربن کشتلی
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به گزارش روابط عمومی ،حس��ن روحی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
بابل ،بخش��دار گتاب و دیگر مسئولین شهرستانی و محلی از پروژه اجرای
طرح هادی روستاهای شوب محله و چناربن کشتلی بخش بابلکنار بازدید
کردند.
در ابتدا حس��ن روحی گفت :اجرای طرحهای هادی روس��تاهای شوب
محل��ه و چناربن گتاب از محل تخصیص اعتبار کمیته برنامهریزی س��ال
 99به ترتیب به مبلغهای  1میلیارد ریال و  800میلیون ریال شامل اجرای
جوی ،جدول و کانیوو بوده که در حال اجرا میباش��ند .وی افزود :در این
بازدید که با هدف بررسی روند ساخت واحدهای مسکن محرومین صورت
پذیرفت بر سرعتبخشیدن در عملیات اجرایی و همچنین تعامل دستگاههای ذیربط با بنیاد مسکن برای اتمام هر چه سریعتر و تحویل واحدها
به صاحبانشان تأکید شد.
در ادامه بازدید از پروژههای عمرانی در روس��تاهای بخش بابلکنار ،مصطفیزاده -بخشدار ،حجتاالسالموالمسلمین عابدی -امامجمعه ،رئیس
کمیته امداد و کارشناسان حوزه مسکن از روند ساخت مسکن محرومین در روستای جاجن بخش بازدید کردند.
س��پس حجتاالسالموالمس��لمین عابدی در این بازدید با قدردانی از عملکرد بنیاد مس��کن در اجرای فعالیتهای عمرانی در روستاها ،خواستار
توجه ویژه به محرومین و رسیدگی به وضعیت معیشتی آنان ،همچنین پیگیریهای الزم در زمینه عمران و توسعه روستاها و مشارکت و همکاری
دهیاریها برای تسریع در روند عمران و آبادانی روستاها شد.

بهرهبرداری پروژه اجرای طرح هادی روستای سوخته سرا

به گزارش روابط عمومی ،پروژه اجرای طرح هادی روستای سوخته سرا از
توابع بخش زیرآب شهرستان سوادکوه با حضور مهندس طالبی -فرماندار
شهرستان ،مهندس قاسمپور -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان،
مهندس ولیزاده -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ،حسیننژاد -فرمانده سپاه،
س��بک روح -معاونت لش��کر  25کربال استان ،سن ش��ناس -بخشدار و
تعدادی چند از مسئولین اداره ها ،دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی و
اهالی این روستا ،افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ابت��دا مهندس امین ولیزاده 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 ،آس��فالت معابر ،جمع آوری و هدایت آبهای سطحی در این
روس��تاها گفت :پروژه اجرای طرح هادی روس��تای سوخته س��را به طول  500متر و با اعتباری به مبلغ  3میلیارد و  500میلیون ریال با مشارکت
دهیاری و اهالی روستا در زمینه تسهیل در عبور و مرور روستاییان منطقه اجرا گردیده است.
در ادامه طالبی خواس��تار توجه ویژه دس��تگاهها و ادارههای ذیربط و متولی برای خدماترسانی به این مناطق شد و از بنیاد مسکن شهرستان و
دستگاههای اجرایی که در بهبود روند توسعه عمرانی و آبادانی روستاها و مناطق محروم در این شهرستان نقش و عملکرد خوبی داشتند قدردانی
نمود.

ایرانیان ،بزرگترین سهم را در اسالم دارند -پیامبر خدا(ص)
82

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان مركزي
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به گزارش روابط عمومی ،بیژنی -مدیر بنياد مس��كن شهرستان نوشهر
گفت :نشس��تی با حضور ُکرد -بخش��دار بخش مرکزی شهرستان نوشهر
و دهیاران دهس��تان خیرودکنار از توابع این شهرس��تان با هدف بررس��ی
وضعیت ساختوس��ازها و نظارت و جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز
در بنیاد مسکن این شهرستان برگزار شد.
در این نشست مهدی بیژنی به اهمیت و ضرورت نظارت بر ساختوسازها
اش��اره نمود و افزود :تأکید بر ممانعت از ساختوساز بی رویه و غیرمجاز،
الزام مس��ئولین ذیربط ،دهیاران و ش��وراها به برخورد قاطع با متخلفین و
بازدید از برخی از ساختوس��ازهای غیرمجاز در منطقه از نکات مطرح ش��ده در این نشس��ت بود که مورد توجه و تأکید بخش��دار نیز بوده است.
وی گفت :الزم اس��ت نظارت دقیقی در این بخش از س��وی مسئولین شهرستانی و محلی صورت پذیرد تا ساختوسازی در اراضی ملی و زراعی
و ...بهصورت غیرمجاز صورت نگیرد و هرگونه ساختوس��از در روس��تاهایی که مالکیت منابع طبیعی یا ملی دارند قبل از صدور جواز ساخت اخذ
استعالم از آن اداره الزامی میباشد تا بتوان از ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی جنگلی و ملی جلوگیری نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست طرح توجیهی سامانه ساختوساز روستایی

آغاز عملیات اجرایی طرح اقدامملی مسکن شهرستان آشتیان

به گ��زارش رواب��ط عمومی ،در مراس��می با حضور مهن��دس آقازاده-
استاندار ،زندیه وکیلی -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ،مهندس
رضافرح -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،جهان میرزایی -فرماندار شهرستان
آش��تیان و گروهی از مدیران استانی و شهرس��تانی عملیات اجرایی طرح
اقدام ملی مسکن فاز  ۲شهرستان آشتیان آغاز شد.
در این مراس��م مهندس رضافرح گفت :در طرح اقدام ملی مسکن پروژه
 220واح��دی غدیر ش��هر اراک به مس��احت  8000مترمرب��ع و کاربری
مسکونی  66000مترمربع در قالب  16بلوک در زمینه حل مشکل مسکن
افراد فاقد مس��کن تهیه گردیده اس��ت .وی افزود :بنیاد مسکن نیز اجرای
این طرح را در  435ش��هر دارای جمعیت زیر  ۱۰۰هزار نفر و چند ش��هر
باالی  ۱۰۰هزار نفر هدفگذاری کرده که امید است با اجرای این طرح افراد نیازمند صاحب خانه شوند.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با اشاره به اینکه مسئولیت اقدام ملی مس��کن در شهرهای زیر  100هزار نفر جمعیت با بنیاد مسکن است ،ادامه
داد :در مجموع در فاز اول مردم به تعداد  1744واحد ثبتنام کردند و عالوه بر آنها یک پروژه  600واحدی دیگر نیز در ش��هر اراک اس��ت که
مسئولیت آن نیز با بنیاد مسکن است.
مهندس رضافرح در پایان گفت :در این زمینه زمین مورد نیاز برای س��اخت واحدهای مس��کونی در قالب طرح اقدام ملی توس��ط سازمان ملی
زمین و مسکن تأمین شده که در استان مرکزی نیز این مهم پیشبینی شده است.

افتتاح واحدهای بازسازی شده شهرستان خنداب

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس آقازاده -اس��تاندار ،زندیه وکیلی -معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری ،مهندس
خزاییپور -فرماندار شهرس��تان خنداب ،مهندس رضافرح -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مؤمنی -مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) اس��تان و
گروهی از مدیران استانی و شهرستانی افتتاح واحدهای مسکونی بازسازی شده از سیل فروردین  ۹۸شهرستان خنداب بهصورت نمادین انجام گرفت.
در ابتدای این مراس��م مهندس رضافرح با ارائه گزارش��ی از روند بازس��ازی اس��تان گفت :پس از بارندگیهای فروردین ماه سال  98در استان
مرکزی در تعداد  668روستا  4800واحد مسکونی دچار آسیب شده و نیاز به بازسازی داشتند که در حال حاضر تعداد  4368واحد مسکونی معادل

انسان در زیر زبان خود ،پنهان است -امام علی (ع)
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 91درصد در سطح استان به بهرهبرداری رسیدهاند .وی افزود :بهمنظور بهره گیری همزمان از سرعت و رعایت استانداردهای مقاومسازی واحدها
از اسکلت پیچ و مهرهای استفاده شده و با نظارت مهندسان ناظر باالترین
اس��تانداردها و آییننامههای اجرایی صنعت س��اختمان در این بازسازیها
اجرایی میشود.
س��پس مهندس آقازاده با س�پاس از فعالیتهای انجام شده
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ب�رای رف�ع محرومیتزدایی گف�ت :امروز نیاز به دس�تگیری
و کم�ک به محرومان و مس�تضعفان جامعه بیش�تر از هر زمان
دیگری احساس میشود که بنیاد مسکن از بدو تأسیس تاکنون
توانس�ته این مسئولیت مهم را به دوش بکشد و گامی مهم در
جهت تحقق اهداف انقالب و بنیانگذار کبیر آن بر دارد.

گفتنی است در این مراسم بهصورت نمادین کلید یک واحد مسکونی به
همراه هدایایی به مالک آن اهداء شد.

افتتاح و بهرهبرداری از اجرای طرح هادی روستای نجفآباد

به گ��زارش رواب��ط عمومی ،در مراس��می با حضور مهن��دس آقازاده-
اس��تاندار ،زندی��ه وکیلی -مع��اون هماهنگ��ی امور عمرانی اس��تانداری،
مهندس رضافرح -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،جهان میرزایی -فرماندار
شهرستان آشتیان و گروهی از مدیران استانی و شهرستانی فاز اول اجرای
طرح بهسازی معابر روستای نجفآباد شهرستان آشتیان افتتاح شد.
ابت��دا در ای��ن مراس��م مهندس رضاف��رح با ارائ��ه گزارش��ی از اجرای
ط��رح هادی در روس��تای نجفآباد گف��ت :اجرای طرح ه��ادی و تأمین
زیرس��اختهای مورد نیاز روس��تایی از عوامل مهم در مهاجرت معکوس
و توازن جمعیتی میباشد که فاز اول اجرای طرح بهسازی معابر روستای
نجفآباد ش��امل جدولگذاری به طول  550متر و زیرسازی و آسفالت به
ط��ول  4000مترمربع اجرا گردیده اس��ت .وی تصریح کرد :در روس��تای
نجفآباد زیرس��ازی به ط��ول  1900مترمربع و آس��فالت به طول 1900
مترمربع با اعتباری بیش از  2میلیارد و  900میلیون ریال به اجرا در آمده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان اعتبار تخصیص یافته به اجرای این طرح را مبلغ  4888میلیون ریال عنوان نمود و افزود :در روستاهایی که طرح
هادی اجرا ش��ده عمدت ًا جلوی مهاجرت گرفته ش��ده و در تعداد قابلتوجهی از روس��تاها مهاجرت معکوس اتفاق افتاده همچنین در تعداد بس��یار
باالیی از روستاها بیش از  70درصد مهاجرفرستی کنترل شده که در واقع مزیت بزرگی است.
س��پس مهندس آقازاده با قدردانی از اهالی روس��تا در مورد همکاری با مجموعه کارشناس��ان بنیاد مسکن در پیش��برد فعالیتهای انجام شده
درخصوص عمران و آبادانی روس��تاهای اس��تان گفت :بنیاد مسکن با مدیریت کارآمد و کارشناسی شده روستایی سعی بر رفع نیازهای روستاییان
و ایجاد اشتغال برای جوانان دارد تا روند روبه رشد و توسعه و همهجانبه در کشور را فراهم کند.

افتتاح نمادین واحدهای بازسازی شده شهرستان تفرش

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس آقازاده -اس��تاندار ،زندیه وکیلی -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ،حاج علی
بیگی -فرماندار شهرس��تان تفرش ،مهندس رضافرح -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،حجتاالس�لام حاجی لری -امامجمعه شهرستان تفرش و
ن تفرش بهمناسبت
تعدادی از مدیران اس��تانی و شهرس��تانی واحدهای مسکونی بازسازی شده از سیل فروردین سال  ۹۸روستای سربند شهرستا 
ایاما ...دهه فجر افتتاح شد.
در ای��ن مراس��م مهندس رضاف��رح با بیان توضیحهایی گفت :در شهرس��تان تفرش حدود  3032واحد مس��کونی روس��تایی وجود دارد که در

آن عملی که عاری از فساد و با نیتی پاک توأم باشد ،بهترین عمل است -ابوعلی سینا
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به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور مهندس آقازاده -استاندار
و معاونین ،براتیزاده -فرماندار شهرس��تان دلیج��ان ،مهندس رضافرح-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از مدیران اس��تانی و شهرستانی
عملیات اجرایی ساخت تعداد  447واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی
مسکن در شهرستان دلیجان بهمناسبت ایاما ...دهه فجر انجام آغاز شد.
در این مراسم مهندس رضافرح گفت :اکنون دو سایت اقدام ملی مسکن
شهرس��تان دلیجان کلنگزنی شد که تعداد  447واحد در شهر دلیجان در
دو س��ایت  320واحدی و  130واحدی ساخته میشوند و این سایتها در
بلوکهای  4طبقه همراه با پیلوت میباش��ند .وی با اش��اره به کلنگزنی
سایت نراق افزود :در این سایت نیز  9قطعه در اختیار مردم قرار گرفته 18
واحد کلنگزنی و کار س��اخت  38واحد نیز در  19قطعه در فاز دوم شروع
میشوند که پروانه ساختمانی صادر شده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گفت :در این س��ایتها مبلغ  400میلیون ریال خود مردم ودیعه گزاری کردند و یک میلیارد ریال هم تسهیالت
مسکن در اختیار آنها قرار داده میشود ،در مراحل بعدی نیز با پیشرفت کار مبالغ مورد نظر اعالم و خود مردم واریز میکنند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

کلنگزنی طرح اقدام ملی پروژه مسکونی  ۴۴۷واحدی شهرستان دلیجان و شهر نراق
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بارندگیهای فروردین ماه سال  98حدود  266واحد دچار آسیب شدند و در حال حاضر نیز تعداد  240واحد آن به بهرهبرداری رسیده است .وی
اف��زود :تس��هیالت در نظر گرفته ش��ده برای بازس��ازی و مقاومس��ازی
شهرستان کمیجان مبلغ  149میلیارد و  200میلیون ریال میباشد و حدود
 2145ت��ن س��یمان اهدایی از طرف مق��ام معظم رهبری نی��ز در اختیار
متقاضیان شهرستان تفرش قرار گرفته است.
در ادام��ه مهن��دس آق��ازاده ب��ا قدردان��ی از تالشه��ا و پيگيريهاي
مس��تمرمدیران بنیاد مسکن استان در بازس��ازی واحدهای آسیبدیده از
سیالب فروردین ماه سال  ،98مجموعه فعالیتهای بنیاد مسکن را زمينه
س��از عمران و آبادانی و مقاومسازی بافتهاي فرسوده در سطح روستاها
دانست.
گفتنی اس��ت؛ در این مراس��م بهصورت نمادین کلید واحد مسکونی به
همراه هدایایی به مالک آن اهداء گردید.

مراسم تکریم و معارفه مدیر بنیاد مسکن شهرستان شازند
ب��ه گزارش روابط عمومی ،مراس��م تکریم و معارفه مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان ش��ازند با حضور رضا شاولی -معاون پش��تیبانی بنیاد مسکن
اس��تان و جمش��یدی -معاون عمرانی فرمانداری شهرس��تان ش��ازند در
فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در ای��ن مراس��م ،از تالشهای مهن��دس اکبری -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان ش��ازند قدردانی و مهندس جعفری بهعنوان سرپرس��ت بنیاد
مسکن شهرستان شازند معرفی گردید.

هر کس به شناخت حقیقی فاطمه(س) دست یابد ،بی گمان شب قدر را درک کرده است -امام صادق (ع)
85

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان هرمزگان
کلنگ  160واحدی فاز اول مسکن اقدام ملی به زمین زده شد
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به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور مهندس اسالمي -وزير
راهوشهرس��ازي ،دکتر همتی -اس��تاندار ،مهندس م��درس -معاونت امور
عمران��ي و مهندس جب��اري -نماينده مردم غرب هرم��زگان در مجلس
شوراي اسالمي .مهندس شهريار نوريزاده -مديركل بنياد مسكن استان
و آرش رضايي -مديركل راهوشهرس��ازي اس��تان و مسئوالن شهرستان
بندر لنگه ،كلنگ  ١٦٠واحدی فاز اول مس��كن اقدام ملي شهرستان لنگه
و شهر كنگ .به زمين زده شد.
در اين مراس��م مهندس نوريزاده گفت ٤/٤ :هكتار زمين براي ساخت
تعداد  ٤٠٣واحد از راهوشهرسازي تحويل طراحي و براي تعداد  ٢٠٠واحد،
پروانه ساختماني دريافت شده است .وی افزود :هزينه ساخت و تكميل واحدها از محل آورده متقاضيان و تسهيالت بانكي مي باشد.

بازدید از روستاهای کشار

به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس نوریزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان ،فرماندار و فرمانده سپاه بندر خمیر ،بخشدار مرکزی و گروهی از
مسئوالن اس��تانی از روستای حوزه کشار شامل انگوران ،نهلو ،کشار باال،
چاه گود و مارو دریخا بازدید و مسائل و مشکالت این روستاها را بررسی
نمودند.
همچنین اصالح هندس��ی ،نص��ب تابلو ایمن جاده کش��ار تا پل فلزی،
ایجاد دیوار حفاظتی مس��یر مارو دریخا ،ایجاد اتفاقات برق در حوزه کشار،
بازنگری طرحهای روستاهای این منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

بازدید از بخش تخت

به گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالموالمسلمین دکتر عبادیزاده-
امامجمعه ش��هر بندرعباس و نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن استان،
معاونین و مسئولین ادارههای بنیاد مسکن استان ،کمیته امداد امام(ره)،
س��ازمان راهداری و حملونقل جادهای ،ادارهکل آبفا ،مرکز بهداش��ت
شهرس��تان بندرعباس ،مس��ئول دفتر احمد مرادی نماین��ده مردم در
مجلس ش��ورای اس�لامی و گروهی از مدیران دس��تگاههای اجرایی
اس��تان هرمزگان و شهرس��تان بندرعباس از نزدیک مش��کالت مردم
بخش تخت و روستاهای همجوار را بررسی نمودند.
در ابت��دا دکتر عبادیزاده گفت :مس��ئوالن یک نگاه عملیاتی باید به
کار در این منطقه انجام دهند و گروههای جهادی نیز برای کمک کردن به این امر پای کار بیایند.
در پایان مسئولین مقرر نمودند بنیاد مسکن ساخت تعداد  30واحد مسکن را در روستای مازغ مغیران شروع نماید .اداره راهداری و حملونقل
جادهای پروژه جاده روس��تای مازغ مغیران را تکمیل و به بهرهبرداری برس��اند ،اداره آبفا اس��تان یک فقره چاه آب شیرین برای شرب مردم حفر
نماید ،تجهیزات بهداشتی و پزشکی یک باب خانه بهداشت در روستا و استقرار بهورز درخانه بهداشت روستا توسط مرکز بهداشت تأمین شود و
تجهیز روستا به اینترنت با همکاری مسئولین مخابرات استان صورت پذیرد.

پاداش و سزا ،به اندازه گرفتاری و بال است -امام علی(ع)
86

بازدید از پروژه  200واحدی مسکن محرومین و طرح اقدام ملی در استان
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ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،مهن��دس مهرآب��ادی -مع��اون وزی��ر
راهوشهرسازی و مدیرعامل س��ازمان ملی زمین و مسکن و هیئت همراه
با مهندس حسینی -مدیرکل راهوشهرسازی و مهندس ظفری -مدیرکل
بنیاد مسکن استان همدان از پروژه  200واحدی مسکن محرومین و طرح
اقدام ملی در استان بازدید نمود.
همچنین پروژه  120واحدی طرح اقدام ملی مس��کن توس��ط مهندس
مهرآبادی کلنگزنی شد.
مهندس مهرآبادی روند س��اخت پروژه مس��کن محرومین در همدان را
بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت :نظارت در ساخت و کیفیت تولید مسکن
توسط بنیاد مسکن استان بسیار مطلوب است .وی ابراز امیدواری کرد که
به لطف خداوند با همین جدیت و تالش مجموعه بنیاد مسکن و راهوشهرسازی در استان بتوانند روند اجرایی ساخت پروژههای طرح اقدام ملی
مسکن را در سطح استان آغاز کنند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان همدان

بررسی مشکالت روستاهای شهرستان تویسرکان

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،در نشس��تی با حضور مهن��دس مومیوند-
سرپرست بنیاد مس��کن شهرستان تویسرکان ،دکتر حس��ینی -فرماندار،
دکت��ر مفتح -نماینده مردم شهرس��تان تویس��رکان در مجلس ش��ورای
اسالمی ،مس��ئولین ادارههای شهرس��تان و دهیاران روستاهای دهستان
سید شهاب مشکالت و موانع موجود در روستاهای این دهستان بررسی و
راهکارهای اجرایی الزم اتخاذ شد.
در این نشست دهیاران روستاهای سید شهاب ،پیرغیب ،شوقآباد و خیرآباد
با ذکر مشکالت و مسائل روستاهای خود به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
س��پس مهندس مومیوند با اشاره به خدمات ارائه شده در روستاهای یاد
ش��ده گفت :بنیاد مس��کن تاکنون در سطوح مختلفی در این روستاها ارائه خدمت نموده است از جمله اجرای سه فاز طرح هادی در روستای سید
ش��هاب و اجرای فاز اول طرح هادی روس��تای خیرآباد قابل ذکر است و همچنین انجام عملیات خاکی و بسترسازی اولیه در روستاهای شوقآباد
و پیرغیب .بنابراین در صورت تأمین اعتبارهای الزم ،حاضر به انجام خدمات کاملتری نیز هستیم.
در ادامه دکتر مفتح با قدردانی از تالشهای قبلی بنیاد مسکن برنامهریزی و رفع موانع حال حاضر را نیز حائز اهمیت دانسته و پشتیبانی خود
را از برنامههای بنیاد مسکن اعالم کرد.

دیدار سرپرست بنیاد مسکن شهرستان تویسرکان با نماینده

به گزارش روابط عمومی ،مهندس مومیوند -سرپرس��ت بنیاد مس��کن
شهرستان تویس��رکان با دکتر مفتح -نماینده مردم شهرستان تویسرکان
در مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدا دکتر مفتح با بیان مس��ائل و مش��کالت روستاییان گفت :عموم
درخواس��تهای روس��تاییان مربوط به بهس��ازی محیط روستا و افزایش
محدوده طرحهای هادی اس��ت و انتظار میرود بنیاد مس��کن که همواره
منشاء خدمت بوده همانند گذشته مردم را از این خدمات بهرهمند سازد.

کسی که مالک و مهارکننده خشم خود نباشد ،شیطان بر او چیره می شود -امام علی(ع)
87

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهندس مومیوند با قدردانی از نگاه مثبت دکتر مفتح به بنیاد مسکن از برنامه خوب بنیاد مسکن برای بازنگری طرحهای هادی در سال  99و
سال آینده خبر داد و گفت :در این زمان باقیمانده از سال بهدنبال برنامهریزی و تنظیم سندی برای انجام هماهنگتر امور در سال آینده هستیم
و در این زمینه حمایت دکتر مفتح یاریگر ما خواهد بود.

بازدید از پروژههای مسکن محرومین
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به گزارش روابط عمومی ،در زمینه تفاهمنامه تأمین مس��کن برای خانوارهای
نیازمند و فاقد س��رپناه مناسب در سطح استان بازدیدی با حضور دکتر صیدایی-
رئیس برنامه و بودجه استان و هیئت همراه ،مهندس کتابی -فرماندار شهرستان
اسدآباد ،دکتر حسینی -فرماندار شهرستان تویسرکان ،مهندس ظفری -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان و تعدادی از مدیران شهرستان از روند ساختوساز مسکن
محرومین در شهرستانهای اسدآباد و تویسرکان انجام شد.
در ای��ن بازدی��د تعدادی از واحدهای به پایان رس��یده توس��ط دکتر صیدایی
افتتاح شدند.
دکتر صیدایی روند ساخت و کیفیت پروژههای اجرا شده را بسیار خوب ارزیابی نمود و عملکرد بنیاد مسکن را شایسته تقدیر دانست.
گفتنی است روستاییان از عملکرد بنیاد مسکن ابراز رضایت کردند.

دیدار سرپرست بنیاد مسکن شهرستان تویسرکان با نماینده ولیفقیه و امامجمعه شهر تویسرکان

به گزارش روابط عمومی ،مهندس مومیوند -سرپرس��ت بنیاد مس��کن
شهرس��تان تویس��رکان با حجتاالسالموالمس��لمین موح��دی -نماینده
ولیفقیه در شهرستان و امامجمعه شهر تویسرکان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار مهندس مومیوند با اش��اره به خدمات بنیاد مسکن به قشر
محرومین که جامعه هدف انقالب و نظام اس�لامی هس��تند از تخصیص
 400فقره تس��هیالت ساخت مس��کن محرومین به شهرستان خبر داد و
گفت :با پتانس��یل بسیار خوبی که در اختیار شهرس��تان قرار گرفته است
میتوان با بهکارگیری سایر دستگاههایی که در موضوع مسکن محرومین
منش��اء اثر باش��ند خدمات کامل تری به قش��ری که ولی نعمت انقالبند ارائه داده و س��وابق بسیار حس��نهای که حجتاالسالم موحدی در این
موضوعها دارند میتوانند حلقه اتصال بنیاد مسکن با سایر مراجع باشند.
س��پس حجتاالسالموالمس�لمین موحدی نیز با قدردانی از تالشهای کارکنان پرتالش بنیاد مس�کن و اش�اره به جایگاه

خدمت صادقانه در مبانی دینی و اصول انقالبی گفت :انتظار میرود بنیاد مس�کن مانند گذش�ته با اصالح امور مربوط به
طرحهای هادی ،زیرس�اختهای الزم برای بازگشت روس�تاییان به موطن خود را فراهم آورد .همچنین تقویت معماری
سنتی و اسالمی در طرحهای شهری و روستایی را میبایست سرلوحه کار مهندسان قرار داد.

نشست کارگروه سرمایهگذاری و اشتغال شهرستان کبودرآهنگ

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کارگروه س��رمایهگذاری و اش��تغال
شهرس��تان کبودرآهنگ با حضور فرمان��دار ،رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و رئیس ادارههای شهرستان برگزار شد.
در این نشست با توجه به نقش بنیاد مسکن در ایجاد اشتغال شهرستان
کبودرآهن��گ از تالشه��ای مهندس روحا ...وجدی فاض��ل -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان کبودرآهنگ با ارائه لوح تقدیر قدردانی بهعمل آمد.

انتظار فرج ،خود از بزرگترین گشایش هاست -امام سجاد(ع)
88

اخبار بنياد مسكن انقالب اسالمياستان یزد
بازدید از روستای توت
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس مومیوند -سرپرس��ت بنیاد مس��کن
شهرستان تویسرکان با دکتر عبدلی -بخشدار مرکزی شهرستان در مورد
مسائل کاری دیدار و تبادلنظر کرد.
در این دیدار مهندس مومیوند با اش��اره به نقش بنیاد مسکن و مجموعه
تحت امر بخش��داریها در خدماترسانی به روستاییان و قشرهای محروم
جامعه ،همافزایی و اقدامهای مشترک در این مقوله را بسیار مهم دانست و
گفت :بنیاد مسکن و دهیاریها میبایست بهصورت هماهنگ اقدام کنند و
مشکالت را از سر راه مردم روستا بردارند .وی افزود :در این زمینه میتوان
با هماهنگی بیشتر موجب تسهیلگری خدمترسانی به روستا شد.
در ادامه دکتر عبدلی با قدردانی از نگاه مثبت تیم کاری بنیاد مسکن در
این مورد رفع مشکالت و خدماترسانی صادقانه به مردم را سرلوحه امور کاری خود دانست.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار سرپرست بنیاد مسکن شهرستان تویسرکان با بخشدار مرکزی

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،فرماندار شهرس��تان اردکان ،نماینده مردم
شهرستان اردکان در مجلس شورای اسالمی ،مدیر بنیاد مسکن شهرستان
و تعدادی از مسئولین از روستای توت در بخش خرانق شهرستان اردکان
بازدید کردند.
مس��ئوالن شهرس��تان با حضور در جمع مردم ،در نشس��تی با اعضای
ش��ورای روس��تا و هیئت امنای حسینیه روس��تای توت مشکالت آنان را
بررسی کردند.
امکانس��نجی اجرای طرح انتق��ال آب از طریق خودیاری ،مش��کالت
اراضی بنیاد مسکن و پیگیری برای رفع برخی مشکالت طرح هادی جدید این روستا ازجمله مسائل مطرح شده در این نشست بود.
گفتنی است روستای توت بهعنوان یک روستای گردشگری مذهبی شناخته میشود و هر ساله پذیران مهمانان زیادی از سراسر کشور است.

بررسی مسائل و مشکالت روستاهای بخش آسفیچ

بنابر گزارش روابط عمومی ،مسائل و مشکالت روستاهای بخش آسفیچ
ب��ا حضور صباغیان -نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی ،معاون
عمرانی فرماندار ،بخشدار آسفیچ ،سرپرست بنیاد مسکن شهرستان بهاباد،
مدیران ادارههای این شهرستان ،دهیاران و شوراهای اسالمی روستاها در
مسجد ابوالفضل روستای ده عسکر بررسی شد.
در این نشس��ت ،شوراها و دهیاران مسائل و مشکالت روستاها را مطرح
و همچنین مصوبههای نشس��ت قبلی مورد بررس��ی قرار گرفت .از جمله
مس��ائل مطرح ش��ده در چارچوب وظایف بنیاد مس��کن در این نشس��ت،
مش��کل تملک اراضی در روس��تاها در پی مخالفت آب منطقهای و عدم
پاس��خگویی نامهها توسط شرکت آب منطقهای ،تأمین زیرساخت اراضی
واگذاری بنیاد مس��کن ،تس��ریع در تفکیک و واگذاری اراضی روستایی توسط بنیاد مسکن و بازنگری طرح هادی روستای آسفیچ بهعنوان مرکز
بخش میباشند که در ادامه نماینده مجلس خواهان پیگیری و مکاتبه موارد از مرکز شد.

ادب ،همدمی خوب برای خرد است -امام علی(ع)
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ماهنامه پیام بنیاد مسکن

برگزاری نشست با بخشدار شهرستان بهاباد

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور دکتر قربانیان -مدیرکل
و مهندس نادریانزاده -معاون بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن
استان با زینلی -بخشدار مرکزی شهرستان بهاباد برگزار شد.
در این نشس��ت پیرامون مس��ائل عمران روس��تایی ،واگ��ذاری زمین،
تس��هیالت مقاومسازی و بالعوض و س��اخت مسکن برای جوانان روستا
بحث و تبادلنظر شد و مدیرکل بنیاد مسکن برای رفع موانع و مشکالت
در چارچوب ضوابط و قوانین اداری قول مساعد داد.
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بررسی مشکالت مسکن مهر

بنابر گزارش روابط عمومی ،در نشس��تی با حضور هادینسب -فرماندار
شهرستان اشکذر ،مدیرکل راهوشهرس��ازی استان ،مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان و تعدادی از مسئولین شهرس��تان پیرامون مشکالت مسکن مهر
شهرس��تان اشکذر و نیز سایت ادارههای شهرس��تان بحث و تبادلنظر و
تصمیمهای الزم اتخاذ شد.
در این نشس��ت هادینس��ب با اش��اره به مش��کالت چند ساله مسکن
مهر شهرس��تان اشکذر و خطر س��کونت در آنها ،گفت :با توجه به نظرات
کارشناس��ان فن��ی ،تعداد  17س��اختمان مس��کن مهر این شهرس��تان از
اس��تحکام کافی برخوردار نیس��تند و از این تعداد ،وضعیت  2س��اختمان
بحرانیتر اس��ت .وی افزود :با توجه به برگزاری نشس��تهای متعدد و بررس��ی را ه حلهای مختلف ،به نظر میرس��د این مشکل باید با سازش
متقاضیان و همدلی و نگاه مثبت دستگاههای اجرایی مرتفع گردد.
گفتنی است در این نشست مقرر شد با توجه به مصوبههای شورای مدیریت بحران شهرستان و نیز با معرفی متقاضیان به بنیاد مسکن ،شرایط
و امکانات اسکان موقت موارد بحرانیتر فراهم گردد و ضمن واگذاری زمین موردنیاز و تسهیلگری ادارههای مربوطه ،متقاضیان در بازه زمانی
مشخص اقدام به ساخت منزل مسکونی نمایند.

افزایش ماندگاری روستاییان و مهاجرت معکوس با توسعه زیرساختها

بنابر گزارش روابط عمومی ،هادینس��ب -فرماندار شهرس��تان اشکذر،
معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ،بخش��دار مرکزی
و سرپرست بنیاد مسکن شهرستان از روستای حاجیآباد بازدید کردند.
در ای��ن بازدی��د هادینس��ب خطاب ب��ه مس��ئوالن محلی بر توس��عه
زیرس��اختهای روستا تأکید کرد و گفت :توس��عه زیرساختها در روستاها
میتواند ضمن افزایش ماندگاری روس��تاییان ،مهاج��رت معکوس افراد را
بهدنبال داشته باشد .وی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن در روستاها
و با تأکید بر ضرورت ساماندهی ساختوسازها ،افزود :در اجرای طرح هادی
باید به گونهای عمل شود که معماری سنتی و بافت روستاها حفظ شود.
گفتنی اس��ت در این بازدید که بهمنظور بررس��ی وضعیت راه دسترس��ی به روس��تای حاجیآباد و دیگر مش��کالت این روس��تا صورت گرفت؛
تصمیمهایی در زمینه مرتفع نمودن مشکالت و مسائل مطرح شده گرفته شد.

شب زنده داری ،خواب را دلنشین تر و گرسنگی ،غذا را لذت بخش تر می کند -امام هادی(ع)
90

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور دکتر طالبی -اس��تاندار ،معاون عمرانی استاندار و مدیران بنیاد مسکن و راهوشهرسازی در مورد
بررس��ی اقدامهای الزم برای اجرای طرح اقدام ملی مس��کن و محرومین شهرستان اشکذر و فراهمسازی زمینههای تسریع در مسکن ایثارگران
استان برگزار شد.
همچنین در ادامه نشس��تهای طرح اقدام ملی مسکن ،نشستی بهصورت ویدیو کنفرانس با حضور معاونت عمرانی استانداری یزد ،مدیرانکل
بنیاد مس��کن و راهوشهرس��ازی استان یزد ،ادارههای آب و برق و نظام مهندسی س��اختمان در مورد انتخاب انبوهساز در شهرستان ابرکوه و ارائه
گزارش برآورد دستگاههای خدماترسان (برق ،آب و فاضالب و )...بابت پروژههای اقدام ملی مسکن در سطح استان برگزار شد.

بناب��ر گ��زارش رواب��ط عمومی ،نشس��ت س��تاد اقام��ه نماز ب��ا حضور
حجتاالس�لام دهقان نیری -مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد
مسکن استان و اعضای ستاد در سالن کنفرانس برگزار شد.
در ابت��دا حجتاالس�لام دهقان نی��ری بر اهمیت موض��وع نماز و لزوم
اجرای جدی در برنامههای فرهنگی با توجه به شرایط کنونی تأکید نمود.
در ادامه در مورد برگزاری مسابقات اذان بهصورت غیرحضوری ،مسابقه
کتابخوانی ویژه همس��ران و فرزندان کارکنان ،انجام تبلیغات محیطی در
زمینه ترویج و توس��عه فرهنگ اقامه نماز و تهی��ه جوایز برای نومکلفان،
بحث و تبادلنظر صورت و تصمیمهای الزم اتخاذ شد.
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نشست ستاد اقامه نماز برگزار شد

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست در مورد فراهمسازی زمینههای تسریع در مسکن ایثارگران

کالس آموزشی برگزار شد

بنابر گزارش روابط عمومی ،دوره آموزش��ی با ه ّمت معاونت بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان و همکاری جهاد دانشگاهی استان
برای ارتقای فنی ناظرین و طراحان دفاتر نظام فنی روستایی بهصورت مجازی برگزار شد.
این دوره آموزش��ی که ش��امل دورههای حقوق مهندسی ،نظارت و اجرای بتن ،استاندارد  ،2800مبحث پنجم و هفتم مقررات ملی ساختمان و
معماری مسکن روستایی بود با هدف ارتقای دانش فنی ناظرین و طراحان و آشنایی آنان با ویرایشهای جدید آییننامهها و مباحث مقررات ملی
ساختمان در قالب  12کالس آموزشی و با حضور  120نفر از اعضای دفاتر و ناظرین نظام فنی روستایی برگزار شد.

نشست ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی

به گزارش روابط عمومی ،نشست ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد
مقاومتی در قوه قضائیه و نشس��ت ش��ورای حفظ حقوق بیتالمال در امور
اراضی و منابع طبیعی با حضور دکتر قربانیان -مدیرکل بنیاد مسکن استان و
تنی چند از مدیران و مسئولین استان در شهر نیر شهرستان تفت برگزار شد.
در این نشست رئیس کل دادگستری استان هدف از این نشست را بازدید
میدانی با حضور گروهی از مس��ئوالن اس��تان و بررسی موانع و مشکالت
صنع��ت ،تولی��د و وضعیت اراضی و منابع طبیعی ب��ا توجه به بکر بودن آن
دانس��ت .وی با برشمردن مسائل و مش��کالت پیشرو در ادارههای استان،
تصریح کرد :با توجه به خدماتدهی مناس��ب بنیاد مس��کن در روستاهای
اس��تان به جهت ضرورت اسکان شاغلین در این منطقه ،الحاق محدوده به
روس��تای حسینآباد در دس��تور کار کمیسیون الحالق محدوده بنیاد مسکن
قرار گیرد.

شیطان چون آواز دعوت به نماز را بشنود ،بگریزد -پیامبر اکرم(ص)
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ماهنامه پیام بنیاد مسکن
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قدردانی

و
سپاسگزاری

استان آذربایجانشرقی

• رس��ول خدابخش -فرماندار شهرس��تان اه��ر با اعطای ل��وح تقدیر به
مهن��دس هادی رحیمی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان اهر از تالشهای
وی و مجموعه همکارانش در زمینه اجرای طرح هادی و س��اخت مس��کن
روستایی بهویژه اجرای طرح بهسازی بافت روستاهای دورافتاده که منجر به
رفع محرومیت و افزایش امید به زندگی روستاییان گردیده ،قدردانی نمود.
• رس��ول یعقوبی -فرماندار شهرس��تان چاراویماق با اهدای لوح تقدیر به
مهندس بابک فروغی -مدیر بنیاد مس��کن این شهرستان ،از تالش توأم با
احس��اس مس��ئولیت وی برای تحقق اهداف و سیاستهای نظام جمهوری
اسالمی در شهرستان چاراویماق ،قدردانی نمود.
• دکت��ر ج��واد رحمت��ی -مع��اون هماهنگی ام��ور عمرانی اس��تانداری
آذربایجانش��رقی با اعطای لوح تقدیر به مهندس افشین مرادی -مدیر بنیاد
مس��کن شهرس��تان هوراند ،از تالشهای بی شائبه و مؤثر وی در جابجایی
و ایجاد زیرس��اختهای الزم روس��تای کرگس��ر از توابع بخش چهاردانگه
شهرستان قدردانی نمود.

استان ایالم
92

• رحمتا ...قیصوری -رئیس س��ازمان مدیریت و برنامهریزی و دبیر ستاد

جش��نواره ش��هید رجایی اس��تان ایالم با اهدای لوحهای تقدیر جداگانه به
رضا اس��معیلی -معاون بازسازی و مسکن روستایی ،شهرام کاکایی -معاون
عمران روستایی ،س��یدمحمد طاهری و علی اکبر مرادی -کارشناسان بنیاد
مسکن اس��تان ،از آنان بهدلیل کسب رتبه برتر این نهاد در ارزیابی عملکرد
س��ال  1398دستگاههای اجرایی اس��تان که نقش مؤثری در استقرار نظام
مدیری��ت عملکرد ،تحق��ق اهداف عملک��ردی و موفقیت حاصله دس��تگاه
داشتهاند ،قدردانی کرد.

استان تهران

• حجتاالسالم مهدی خوبرو -امامجمعه و ناصر انصاری -بخشدار بخش
صفادش��ت ،محمدعلی کریمی -شهردار و سیدعلی حسینی -رئیس شورای
اس�لامی شهر صفادش��ت با اهدای لوح تقدیری به مهندس علی شهبازی-
رئیس بنیاد مس��کن شهرس��تان مالرد ،از وی بهدلیل تالش فراوان در مورد
صدور اسناد مالکیت بخش صفادش��ت که تأثیر چشمگیری در رضایتمندی
اهالی و تحقق اهداف عالیه نظام مق ّدس جمهوری اس�لامی ایران داش��ته،
قدردانی نمود.
• طاهری -فرماندار شهرس��تان ش��هریار با اهدای لوح تقدیری به نصرا...
امینی -سرپرست بنیاد مسکن این شهرستان ،از تالشهای ارزشمند وی در
زمینه پیشبرد اهداف شورای اداری شهرستان قدردانی نمود.

استان قم

• دکتر بهرام سرمست -استاندار قم با اهدای لوح تقدیر به مهندس بلدی-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،از تالشهای ارزشمند وی در کمکرسانی به
اجرای پروژه ورزشی تفریحی بعثت استانداری قدردانی نمود.
• مهن��دس رحمان نیای -مدیرکل دفتر فنی ،عمرانی و حملونقل ترافیک
استانداری قم با ارسال نامهای به مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
از تالشهای مهندس وصالی -سرپرست دفتر نمایندگی بخش خلجستان در
زمینه ساماندهی مسکن روستای بخش خجلستان قدردانی نمود.
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استان خراسان شمالی

• محمد قربانی -رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مانه و سملقان
با اهدای لوح تقدیر به مهندس علیرضا حصاری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
و همکاران شعبه احمد علیآبادی و کاظم نباتی ،از آنان در مورد صدور اسناد
مالکیت جهت موقوفات و مساجد موجود در شهرستان قدردانی کرد.
• الياس داوودي -رئیس شورای اسالمی شهرستان جاجرم با اهدای لوح
تقدیر به مهندس آرمان ش��یردل -رئیس بنیاد مس��کن شهرس��تان جاجرم،
از تالشه��ای وی در زمینه اجرای طرحهای هادی و مس��کن روس��تايي
شهرستان قدردانی نمود.
• محمدحسین صادقی -رئیس شورای اسالمی شهر سنخواست با اهدای
لوح تقدیر به مهندس آرمان ش��يردل -رئیس بنیاد مسکن شهرستان از وی
در مورد تخصیص اعتبارهای مس��کن و ساخت ش��هرک سردار شهید حاج
قاسم سلیمانی شهرستان سخواست قدردانی نمود.
• سعیدی -مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با اهدای لوح تقدیر
به مهندس س��عید رئوفی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بجنورد از زحمات و
تالشهای وی در جهت صدور اس��ناد مالکیت آموزش و پرورش شهرستان
قدردانی نمود.
• قنبرعلی خادمی -مدیرکل تبلیغات اس�لامی اس��تان خراسان شمالی با
اهدای لوح تقدیر به مهندس علي محمدي -مديركل بنیاد مس��کن استان،
از هم��کاری صمیمانه وی در مورد اهدای  ۶۰جلد کتاب فرهنگی به جهت
تجهیز کتابخانههای عمومی مناطق کمبرخوردار استان قدردانی نمود.
• حمیدرضا نجیبی -عضو ش��ورای بخش گرمخان شهرس��تان بجنورد با
اهدای لوحهاي تقدیر جداگانه به مهندس س��عید رئوفی -مدیر بنیاد مسکن
شهرس��تان و همكاران ش��عبه آقاي��ان مهندس تقیزاده ،مهن��دس پناهی،
مهندس بهمنش و مهندس کاظمزاده ،از تالش و پیگیریهای مستمر آنان
در زمینه خدمت رساني به اهالي بخش گرمخان قدردانی نمود.

استان قزوین

• حس��ن شهس��واری -بخش��دار مرکزی قزوین با ارس��ال لوح تقدیر به
مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان قزوین از مجموعه اقدامها
و تالشه��ای وی و همکارانش در این نهاد در روس��تاهای بخش مرکزی
قزوین قدردانی نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

استان خراسان جنوبی

• علی ش��فیعی -فرماندار شهرستان بش��رویه با اهدای لوحی به مهندس
آسمانی مقدم -مدیرکل بنیاد مسکن استان از وی بهدلیل تالش هایش در
راستای پیگیری طرحهای حوزه مسکن محرومین و نیز طرحهای روستایی
در آن شهرستان قدردانی نمود.
• حجتاالسالموالمس��لمین عباسعلی خزاعی -امامجمعه و مجید بیکی-
فرماندار شهرس��تان نهبندان با اهدای لوحی به مهندس حس��ین کالنتری-
مدیر بنیاد مس��کن آن شهرستان ،از وی بهدلیل تالشهای جهادی و شبانه
روزیش در راس��تای ساخت مسکن متقاضیان ،افزایش سهمیه ها ،جذب به
موقع منابع و ایجاد رضایت در بین آحاد مردم قدردانی نمودند.
• مجتبی ش��یخزاده -رئیس شورای اسالمی شهرستان سربیشه با اهدای
لوحی به مهندس حمید حاجیزاده -مدیر بنیاد مسکن آن شهرستان ،از وی
بهدلیل تالشهای شبانه روزی و مؤثرش در راه توسعه آن شهرستان و نیز
خدمت به هم شهرستانیهای شهرستان سربیشه در سال  99قدردانی نمود.
• حجتاالسالموالمسلمین عباسعلی خزاعی -امامجمعه و سرهنگ پاسدار
محمدعلی قاسمی -فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان نهبندان با
اهدای لوحی به مهندس حسین کالنتری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ،از
تالش ها ،احساس مسئولیت و همکاریش در راستای فعالیتهای سازندگی
و زیربنایی آن شهرستان قدردانی نمودند.

• بتول شیرزادی -مشاور و مس��ئول هماهنگی امور ایثارگران استانداری
خراس��ان ش��مالی با اهدای لوح تقدیر به مهندس علی محمدی -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان ،از وی به س��بب همکاری صادقانهاش ب��ا دفتر امور
ایثارگران قدردانی کرد.

استان گیالن

• حجتاالسالموالمس��لمین ش��یخ تقی روحانی -امامجمعه شهرس��تان
رودس��ر با اه��دای لوح تقدیر به مهن��دس علیرضا بیگی -سرپرس��ت بنیاد
مسکن شهرستان رودسر ،از وی بهدلیل برآورده ساختن اهداف بنیاد مسکن
که در آن کوشا و موفق بودهاند ،قدردانی نمود.

استان مازندران

• بهرام کیاکجوری -رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرس��تان نوشهر
با اهدای لوح تقدیر به مهندس بیژنی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان ،از وی
بهدلیل سخاوت و مناعتش در انجام کار خیر نیازمندان این نهاد قدردانی کرد.

استان همدان

• سیداس��کندر صیدایی -رئیس س��ازمان مدیریت و برنامهریزی اس��تان
هم��دان با اهدای لوحه��ای تقدیر جداگان��ه به مهندس هادی قیاس��وند-
کارش��ناس حوزه عمران روستایی و مهندس علی اصغر مبشری -کارشناس
مس��ئول حوزه مسکن شهری ،از زحمات آنان در کارگروه نظارت که نقشی
بی بدیل در ارتقاء کمی و کیفی پروژههای عمرانی استان داشتهاند قدردانی
کرد.
• دکتر حج��تا ...مهدوی -فرماندار و حمیدرضا عاش��وری -رئیس اداره
تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان کبودرآهنگ با اهدای لوح تقدیر به
مهندس روحا ...وجدی فاضل -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان ،از همکاری
ارزش��مند وی برای ایجاد توس��عه اش��تغال و س��رمایهگذاری در شهرستان
کبودرآهنگ ،قدردانی کردند.

93

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ِإنَّا هّلل و ِإنّا ِإلَ ِ
ون
یه َر ِاج ُع َ

شماره  | 185فروردین 1400

درگذشت همکار

با نهایت تأثر و تأس��ف باخبر ش��ديم آرمین موفق از همکاران بنیاد مس��کن
اس��تان کرمان 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 استان تس��لیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت
الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی ،مسئلت مینماید.

ِإنَّا هّلل و ِإنّا ِإلَ ِ
ون
یه َر ِاج ُع َ

باخبر ش��دیم تعدادی از همكارانمان در بنیاد مسكن استانها در غم
از دس��ت دادن عزیزانش��ان به سوك نشس��تهاند .بهاین همكاران و
خانوادههای محترمشان تسلیت گفته و برای عزیزان از دست رفته
از درگاه خداوند متعال علو درجات را مسئلت داریم.
• بایرامعلی عبدی نژاد -درگذشت مادر (دفتر مرکزی)
• رضا بنکدار -درگذشت پدر (دفتر مرکزی)
• جالل برمیده -درگذشت برادر (مازندران)
• مجید عرب امانی -درگذشت برادر (گیالن)
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رضا امنزاده (اردبیل)
حیدرعلی حاجی بگلو (خراسان رضوی)
صولت طاهری (دفتر مرکزی)

پاسخنامه شماره ()173

اسامی همکارانی که پاسخ درست مسابقه
شماره  173را برای ما ارسال نمودند:

در ای��ن مس��ابقه ،تعداد  46نفر از همکاران ش��رکت کرده
بودن��د که از این تعداد 36 ،نفر پاس��خ درس��ت را برای ما
ارسال نمودند.

مرتضی مرتضائی ،توحید ابراهیمی ،ش��هریار مصطفوی ،س��یدمصطفی پناهی ،س��یداکبر

صالحی ،سعید خدابنده ،مهدی پورجم ،شیوا حیدرزاده اردبیلی ،سیامک باقرزاده ،نوید علیپور،

سیدس��عید س��یدکاظمی ،بایرام امنزاده ،ایرج آخوندزاده ،پریسا محمدی ،عبدالرضا بهجتی،
اصغر عالمه ،رضا امنزاده ،احد قهرمان روزگار ،مس��عود ناحومی ،موسیالرضا فعالپور ،فریبا

مسیب مجدآبادی فراهانی ،جواد محمدیان ،محمد
احمدزاده ،میترا صادقیپی ،داود حقیقتّ ،

حیدری ،صولت طاهری ،حسین الهیاری ،همایون گازرانی ،علی صارمی ،رحمتا ...رضایی،

ولی محمد دنان ،پریسا خلیلی ،علی دیوساالر ،ناصر مهدوی ،حیدرعلی حاجی بگلو.
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نام:
نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
تاریخ ارسال:
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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.

پاسخنامه شماره ()175
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نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
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 -1در کدام یک از استانهای زیر تاکنون تعداد  27روستای ج) نبود ایمنی و نظارتهای الزم
در مع�رض خطر ایمنس�ازی ش�دهاند و در س�ال جاری هم د) نبود نظارتهای الزم و به کارگیری مصالح نامرغوب

ج

د

ایمنس�ازی تعداد  38روس�تای در معرض خطر را در دست  ------ -12و  ------دو مقول�ه مه�م بوده که در اولویت
دارند؟
کاری برای مدیران شهرستان هوراند میباشد.

الف) فارس ب) گلستان ج) آذربایجان شرقی د) همدان الف) اجرای طرح هادی روستایی و مقاومسازی
 -2ک�دام ی�ک از روس�تاهای زی�ر ب�ه عنوان یک روس�تای ب) کار جهادی و محرومیتزدایی

ج) تغییر نگرش در زمینه ساخت و ساز مسکن روستایی و افزایش درآمد روستاییان

گردشگری مذهبی میباشد؟

ب) ولی عصر ج) فرسش د) قصر چم
الف) توت
د) ارتقاء وضعیت رفاهی روستاییان و بهسازی مسکنهای روستایی
 -3در کدام یک از شهرس�تانهای زیر میانگین مقاومسازی  -13ک�دام ی�ک از م�وارد زی�ر از اقدامه�ای اس�تان البرز
باال میباشد؟
نمیباشد؟
ب) بهار ،کبودرآهنگ
الف) بروجرد ،دورود
الف) آزادسازی اراضی و باغهای کشاورزی از لوث ساخت و سازهای غیرمجاز

د) بروجرد ،الیگودرز
ج) ازنا ،الیگودرز
ب) تخریب بیش از  2241مورد ویال
 -4حج�ت االسلام والمس�لمین روحانی نژاد :ک�دام یک از ج) تخریب استخر و دیوارکشی غیرمجاز
موارد زیر را از جمله وظایف مهم در بنیاد مسکن دانست؟ د) مسدود شدن بیش از  71حلقه چاه غیرمجاز
الف) رسیدگی به سکونتگاههای غیررسمی شهرها
 -14در کدام یک از اس�تانهای زیر از ابتدای تأسیس بنیاد
ب) رسیدگی به حاشیه شهرها
مسکن تاکنون  67824جلد سند مالکیت روستایی و 9814
ج) توجه به نوسازی مسکن روستایی
جلد سند مالکیت شهری صادر شده است؟
د) همه موارد
الف) سمنان ب) گلستان ج) اصفهان د) چهارمحال و بختیاری
 -5بنیاد مسکن در کدام یک از موارد زیر برای حادثهدیدگان  -15ک�دام ی�ک از مجتمعهای زیر حاصل خدم�ات دو نهاد
خدمت ارائه میدهد؟
بنیاد مسکن و کمیته امداد امام (ره) میباشند؟

الف) تعمیرات ،ساخت ،اسکان موقت ،معیشت
ب) تعمیرات ،ساخت ،اسکان موقت ،اشتغال
ج) تعمیرات ،ساخت ،ارائه تسهیالت ،اشتغال
د) همه موارد

الف)  120واحدی شهر قزوین و  16واحدی شهر آوج
ب)  560هکتاری شهرستان پردیسان و  270واحدی افق میدان جوان
ج)  65هکتاری شهرستان سنجان و  220واحدی غدیر شهر اراک
د)  320واحدی شهرستان دلیجان و  3032واحدی شهرستان تفرش

الف) افراد تحت پوشش کمیته امداد اولویت اول میباشد
ب) نداشتن الزام برای آورده شخصی افراد متقاضی
ج) اجرای این طرحها یک ساله میباشد
د) همه موارد

الف) حسابرسی عملکرد از دستگاههای دارای بودجههای خصوصی
ب) حسابرسی عملکرد از نهاد و ارگانها
د) الف و ج

ب) شناساندن دوست و دشمن– امر به معروف و نهی از منکر
ج) امر به معروف و نهی از منکر– بر پا داشتن نماز
د) همه موارد

ب) سرمایه گذاری با مشارکت جوامع محلی
ج) مطالعات موصوف در این زمینه
د) الف و ج

 -6کدام یک از موارد زیر ،ویژگی مهم س�اخت  3000واحد  -16بذرپاش ------ :یکی از اهداف مهم دیوان محاسبات
مسکن محرومین میباشد؟
کشور است و .-----
ج) حسابرسی عملکرد از دستگاههای که از بودجههای عمومی استفاده میکنند

 -7از ساخت تعداد  400هزار واحد مسکونی در اجرای طرح  -17روستاهای شوق آباد ،پیرغیب و خیرآباد مربوط به کدام
اقدام ملی مس�کن مس�ئولیت اج�رای چند واح�د آن با بنیاد شهرستان میباشند؟
مسکن است؟
د) تویسرکان
الف) میاندورود ب) خنداب ج) بهاباد
الف)  128000ب)  21480ج)  23450د) 138000
 -18هدف اصلی طرح توس�عه پایدار منظومههای روس�تایی
 -8پیام قرآن  ------است.
پیشرفت منظومههای روستایی مبتنی بر  ------است.
الف) شناساندن دوست و دشمن -با دوستان دوستی و با دشمنان دشمنی کن الف) اصول برنامه ریزی فضایی توسعه پایدار

 -9ک�دام یک از پروژهه�ای زیر از مهمتری�ن پروژههای در  -19روس�تای افت�ر ب�ا چ�ه اعتب�اری و از چ�ه محل�ی ب�ه
حال ساخت بنیاد مسکن استان خراسان رضوی میباشند؟ بهرهبرداری رسید؟

ب) ارمغان و فجر
الف) آفتاب زرین و ارمغان
الف)  26میلیارد و  188میلیون ریال – اعتبارهای نفت
د) بوم پارک و رودپارک
		
ج) الف و ب
ب) بیش از  1میلیارد ریال – اعتبارهای ملی
 -10چ�ه تع�داد واحد تعمی�ری در مناطق زلزل�ه زده بخش ج)  120میلیارد ریال – اعتبارهای گاز
پادنا علیا توسط تیم کارشناسی بنیاد مسکن استان اصفهان د) بیش از  7میلیارد و  800میلیون ریال – اعتبارهای نفت و گاز
ارزیابی شده اند؟

ب) 199

ج) 168

د) 226

 -20مهندس حسن زاده :بزرگترین آسیب از تصرف عدوانی
اراضی حاشیه روستاها ------ ،است.

الف) 355
 -11مهندس درفش�ی ک�دام یک از عوامل زی�ر را دلیلی بر الف) تعامل جهت جلوگیری از تصرف عدوانی
بروز سوانح مختلف در سطح کشور دانست؟
ب) رفع تعرضات اراضی تصرفی
الف) نبود ایمنی الزم و ساخت و سازهای غیر فنی
ج) آزادسازی اراضی تصرفی
ب) به کارگیری مصالح نامرغوب و عدم توجه به مقاومسازی واحدهای مسکونی د) حاشیه نشینی در این مناطق

