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حجتاالسالموالمس��لمین روحانین��ژاد :مهمترین اولویت بنیاد مس��کن در س��ال جاری
رسیدگی به وضعیت مسکن محرومان است
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بنی��اد مس��کن اس��تان مازن��دران،
حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن
کش��ور و هیئت همراه از پروژههای عمرانی بنیاد مسکن استان بازدید و در
ادامه نیز برخی از آن پروژهها را افتتاح نمود.
در ابتدا حجتاالسالموالمس��لمین حس��ین روحانینژاد با حضور در بنیاد
مس��کن اس��تان با کارکنان اس��تان دیدار کرد .همچنین در شورای مدیران
با معاونین ،مدیران و انجمن خیرین مسکنس��از استان دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار بر تکریم اربابرجوعُ ،حس�ن خلق و آموزش
ضم�ن خدمت منابع انس�انی ب�رای ارائه بهتر خدم�ات ،ایجاد
مس�یر و بستر و س�اختار مناسب توس�ط مدیران برای تسهیل
ارتقاء ش�غلی ،ایجاد انگیزه در کارکنان و بهکارگیری مش�ارکت کارکنان توس�ط مدیران بنیاد مسکن و تشویقهای مادی و معنوی
برای کارکنان جهت ایجاد انگیزه مضاعف در خدمترسانی تأکید کرد.

نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور در ادامه با اهدای حکم مسئولیت حجتاالسالم سلیمانی بهعنوان مسئول دفتر حوزه نمایندگی ولیفقیه در بنیاد
مس��کن اس��تان دو وظیفه اساسی و مهم کارکنان در بنیاد مسکن را داشتن تعهد در انجام وظایف محوله و نگاه به پست و جایگاه خود بهعنوان امانت الهی
بیان نمود و در این زمینه از پاکدستی کارکنان بنیاد مسکن در امانتداری ،حفظ و ارتقای هویت حساب  ۱۰۰حضرت امام(ره) قدردانی کرد و گفت :از خدمات
ما دو قشر محروم و روستاییان و حادثهدیدگان ناشی از حوادث و بالیای طبیعی بهره مند میشوند و این بزرگترین خدمت میباشد.
حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد در مراسم افتتاح صد و سی و هشت هزارمین مسکن روستایی ویژه قشرهای کمدرآمد در روستای باریک آبسر ساری
با بیان اینکه امسال تعداد  ۱۱۰هزار واحد مسکن ویژه قشرهای کمدرآمد در دست ساخت است ،سهمیه استان را تعداد  2000واحد بیان کرد و افزود :ساخت
مسکن محرومان از جمله اهداف بنیاد مسکن است که در این مورد همراهی و همدلی خوبی در سالهای اخیر برای ساخت مسکن محرومان ایجاد شده و
مجلس نیز توجه خوبی به این امر داشته است .وی در ادامه با آیتا ...الئینی -نماینده مقام معظم رهبری در استان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور بر رسیدگی به وضعیت معیشت و مسکن قشرهای کمدرآمد و محرومین در سطح جامعه تأکید کرد.
در ادامه آیتا ...الئینی ضمن قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن در حوزههای مختلف خواستار ادامه روند خدماترسانی به مردم در بخشهای مرتبط شد.
س��پس مراس��م کلنگزنی پروژه  56واحدی (کوثر) طرح اقدام ملی مسکن با حضور حجتاالسالموالمسلمین جباری -امامجمعه شهرستان بهشهر ،دکتر
شریعتنژاد -نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی و سایر مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد.
در پایان نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور و دکتر علیپور -نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی ،فرماندار ،بخشدار و دیگر مسئولین شهرستان
سوادکوه شمالی از اجرای طرح بافت باارزش روستای عالم کال در این شهرستان بازدید کردند.

بررسی جذب اعتبارهای استانی و ملی سال 1399
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قم ،نشس��تی با حضور مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه مهندس بلدی -مدیرکل،
معاون عمران روس��تایی و ذیحس��اب بنیاد مسکن اس��تان و تعدادی از مدیرانکل استانها بهمنظور بررس��ی و جذب اعتبارهای استانی و ملی سال 1399
بهصورت ویدئو کنفرانس در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان تهران ،مراسم کلنگزنی
 60واحد مس��کونی اقش��ار کمدرآمد ب��ا حضور حجتاالسالموالمس��لمین
روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور ،صالحی -مدیرکل،
معاونین و حجتاالسالم رضایی -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد
مسکن استان ،مهندس مرادی -مدیر بنیاد مسکن و دکتر توکلی -فرماندار
شهرستان ری و گروهی از مسئولین شهرستان برگزار شد.
در این مراس��م حجتاالسالموالمسلمین حسین روحانینژاد با بیان اینکه
در حال حاضر بنیاد مس��کن اس��تان حدود  ۸000واحد مس��کونی در حال
س��اخت دارد گفت :خوش��بختانه فعالیت بنیاد مسکن در سطح استان بسیار
وس��یع و گس��ترده اس��ت .وی افزود :بنیاد مسکن عالوه بر ساختوساز در محدوه شهری و روستایی برای قشرهای کمدرآمد ،اقدام به ارائه خدمات در حوزه
صدور سند ،دادن وامهای بالعوض و کم بهره ،مقاومسازی و بازسازی خانههای مسکونی نیز مینماید.
نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی و همس��ویی مس��ئوالن شهری ،استان ،کش��وری و مشارکت خیرین بتوانیم
خانههای ارزان قیمت ساخته و در اختیار قشرهای کمدرآمد و آسیبپذیر قرار دهیم.
در ادامه صالحی گفت :با توجه به اینکه این زمین بهصورت دولتی توسط ادارهکل راهوشهرسازی در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته ،قیمت زمین از هزینه
ساختوساز حذف خواهد شد.
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مراسم کلنگزنی  60واحد مسکونی برای قشرهای کمدرآمد

بازدید حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد از پروژههای بنیاد مسکن استان تهران
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان تهران ،حجتاالسالموالمسلمین
روحانینژاد از پروژههای س��اختمان اداری بنیاد مسکن استان تهران ،پروژه
مسکونی برج آسایش پونک ،سایت امور اجرایی و ماشینآالت مرتضی گرد
و پروژه  96واحدی تجاری -مسکونی آفتاب (روستای گلدسته) بازدید کرد.
حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد در این بازدید با قدردانی از تالش
مدیرکل و کارکنان بنیاد مس��کن استان ،بر تالش مضاعف در زمینه اجرای
رسالتهای بنیاد مسکن تأکید نمود.

بازدید از مناطق زلزلهزده شهر سیسخت
ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد،
مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،دکتر کالنتری-
اس��تاندار و دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و هیئت همراه از روند
بازسازی مناطق زلزلهزده شهر سیسخت واقع در شهرستان دنا از توابع این
استان بازدید نمودند.
در ای��ن بازدی��د مهندس تابش با تعدادی از اهالی منطق��ه دیدار و در مورد
مش��ارکت بیشتر مردم با ستاد بازسازی بنیاد مسکن و رفع موانع و مشکالت
موجود در تسریع روند بازسازی گفتگو نمود و همچنین راهنمایی و راهکارهای
الزم را در مورد نظارت و اجرای دقیق ساختوساز توسط ناظرین متذکر شد.
در ادام��ه دکتر کالنتری با بیان مطالبی گفت :با تالش و پیگیری ش��بانه
روزی ستاد بازسازی بنیاد مسکن ،وجود نیروهای کارآمد و باتجربه در این نهاد و تعامل ویژه با دستگاههای اجرایی در زمینه تحقق اهداف این نهاد تاکنون
3
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خدمات خوبی در زمینه خدمترسانی و بازسازی مناطق زلزلهزده در شهر سیسخت صورت گرفته که جا دارد از همه دستگاههای هدف در زمینه بازسازی
مناطق زلزلهزده قدردانی شود.
س��پس نشس��تی با حضور مهندس تابش و هیئت همراه در بنیاد مس��کن استان با موضوع بررسی مسائل مطرح شده از سوی اهالی و رفع موانع در تسریع
روند بازسازی مناطق زلزلهزده برگزار شد که پس از بحث و تبادلنظر دستورها و راهکارهای الزم را ارائه نمودند.
گفتنی است مهندس تابش در بازدید از مناطق زلزلهزده شهر سیسخت گفت :پرداخت تسهیالت به زلزلهزدگان نسبت به سایر مناطق زلزلهزده در کشور،
افزایشی دو برابری داشته است ،ا ّما زیربنای واحدهای احداثی توسط مردم ،بیشتر از آن چیزی است که ما در ابتدا در نظر گرفته بودیم .وی ابراز امیدواری
کرد که با این اعتبارها بتوانیم کار را به سرانجام برسانیم.
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بازدید مهندس تابش از روند پروژههای مرمتی مساجد صفی و اردبیلیان شهر رشت
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گی�لان ،مهندس تابش-
رئیس بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت همراه با مهن��دس اکبرزاده -مدیرکل
بنیاد مسکن استان از روند پروژههای مرمتی مساجد صفی و اردبیلیان شهر
رشت بازدید کردند.
در ابت��دای این بازدید مهن��دس اکبرزاده توضیحهای��ی در مورد عملیات
اجرایی پروژهها ارائه نمود .وی همچنین در مورد مس��جد صفی گفت :کار
مرمت و بازس��ازی این مسجد از سال  1398آغاز شد و در این زمان مرمت
قس��مت تاریخی و جداره داخلی و خارجی مناره ،آجر فرش محوطه ،احیای
قسمت شمالی و ...انجام شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در مورد مسجد اردبیلیان نیز افزود :عملیات اجرایی این مسجد همزمان با مسجد صفی آغاز شد و مورد بهرهبرداری است.
مهندس اکبرزاده با اشاره به قدمت این مسجد گفت :مرمت و مقاومسازی ستونها و دیوارهها ،آجر فرش محوطه ،ساخت اصولی ساختمان سرایداری و...
صورت گرفته و این مسجد آماده بهرهبرداری است.
در ادامه مهندس تابش با تأکید بر ضرورت حفظ اصل هویت این مس��اجد گفت :در مرمت و س��اماندهی بناها تمام مدارک و ش��واهد مربوط ،جمع آوری و
مستندسازی و اصل هویت مساجد به حالت اولیه باز گردند .وی همچنین خاطر نشان کرد :مساجد عالوه بر این که مکانی برای عبادت و بندگی خداست،
مکانی نیز برای تبلیغ ،ارشاد ،هدایت مردم ،عرضه کردن قوانین الهی و آشنا نمودن مردم با آن است.
رییس بنیاد مس��کن کش��ور با اشاره به جایگاه ویژه این مس��اجد در بین مردم گفت :این دو مسجد به سبب قرارگیری در قلب بافت تاریخی شهر رشت و
نزدیکی به بازار از دیرباز جایگاه ویژهای در مناس��بات اجتماعی-مذهبی مردم و بازاریان این ش��هر داش��تهاند که این موضوع اهمیت این دو بنای تاریخی را
از بعد اجتماعی دوچندان میکند.
در پایان نشستی برای تسریع در روند بازسازی و مرمت مساجد در بنیاد مسکن استان تشکیل شد.

ورزش زورخانهای آداب و سنتی خاص دارد
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گی�لان ،مهندس تابش-
رئیس بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه با مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد
مسکن استان از پروژه ساخت زورخانه استان بازدید نمودند.
در ابتدا مهندس اکبرزاده و مش��اور پروژه روند اجرای این پروژه را تشریح
نمودند.
س��پس مهندس اکبرزاده با اش��اره به اهمیت روحیه جوانمردی و پهلوانی
در ورزش زورخانهای گفت :عملیات اجرایی س��الن بین المللی ورزشهای
باستانی و زورخانهای امام علی(ع) رشت با استفاده از الگوی معماری سنتی
اس��تان و ورزش باس��تانی با برآورد اولیه  190میلیارد ریال در حال ساخت
اس��ت .وی در ادام��ه با بیان پیش��رفت فیزیکی  80درصدی پ��روژه افزود:
عملیات اجرایی پروژه زورخانه امام علی(ع) بهعنوان اولین زورخانه استاندارد استان از سال  1399آغاز شده است.

رئیس بنیاد مسکن کشور در پایان گفت :این پروژه تاکنون از لحاظ فنی و اجرا ،بهخوبی پیش رفته است.
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در ادامه مهندس تابش با تش�ریح ماهیت فرهنگی ،آیینی و س�نتی ورزشهای پهلوانی و نیز با اش�اره به س�وابق فرهنگی -تاریخی
غنی ملت و اهمیت اخالق در دین مبین اسالم و معرفت دینی گفت :فرهنگ ایرانیان همیشه براساس انضباط و احترام به بزرگان،
مرشد و مراد شکل گرفته که متأسفانه در جامعه امروزی این مهم کم رنگ شده است و باید بکوشیم که اخالق در جامعه تقویت
شود .وی افزود :ورزش زورخانهای آداب و سنتی خاص دارد که از پهلوانان افسانهای و باستانی ایران الهام گرفته است.

بررسی طرح مسکن اقدام ملی با حضور وزیر راهوشهرسازی و رئیس بنیاد مسکن کشور

نشست شورای اداری بنیاد مسکن استان برگزار شد
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قم ،نشس��تی با حضور مهندس اسالمی -وزیر راهوشهرسازی ،مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور و
هیئت همراه ،صبوری -مدیرکل راهوشهرس��ازی اس��تان ،مهندس بلدی -مدیرکل و مهندس رضوانپور -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان بهصورت
ویدئو کنفرانس در ادارهکل راهوشهرسازی برگزار شد.
گفتنی است در این نشست موارد مربوط به پروژههای طرح اقدام ملی مسکن و پیشرفت فیزیکی آنها مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان گیالن ،نشست شورای اداری
بنیاد مس��کن اس��تان با حضور مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور و
هیئت همراه ،مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،معاونین و
مدیران ستادی و شعب شهرستانی بهصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
در ابتدا مهندس اکبرزاده گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن استان ارائه نمود.
در ادامه مهندس تابش با بیان اینکه بنیاد مسکن با رویکرد تحول آفرین
در افق جدید وارد میشود گفت :قرار نیست یک طرح را برای همیشه مدل
و الگو قرار دهیم و ادامه دهیم ،ما در افق جدید با تعالی سازمانی به اجرای
طرحهای مقاومس��ازی روستایی ،اجرای طرحهای هادی و طرح اقدام ملی
مس��کن میپردازیم .وی با اش��اره به اینکه دو کار مقاومس��ازی خانههای
روس��تایی و ساخت مس��کن محرومین در بنیاد مسکن در حال انجام است،
افزود :فضاهای روستایی را بهمنظور ایجاد زندگی مطلوب ،ماندگاری روستاییان در آن و برگشتپذیری مهاجران ،نوسازی و بهسازی میکنیم.

رئیس بنیاد مس�کن کش�ور با اش�اره به اینکه مقاومس�ازی و بهس�ازی روس�تاها باعث رونق اقتصاد و ارتقای روابط اجتماعی در
روستاها شده است ،گفت :این دستاورد بزرگ با حمایت دولت ،پشتیبانی مسئوالن ،دهیاران و مردم تحقق یافت.

تقدیر مهندس تابش از مدیرانکل استانهای برتر در جذب اعتبارهای عمرانی
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد ،همزمان با سوم خرداد ماه سالروز فتح خرمشهر نشست ویدئو کنفرانسی با حضور مهندس
تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور ،مهندس شاملو -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور و مدیرانکل بنیاد مسکن استانها با هدف بررسی و تسریع در
جذب تخصیصهای ابالغی پروژههای عمرانی و سایر موارد دیگر از وظایف این نهاد مقدس در خدمترسانی به محرومین در بنیاد مسکن برگزار شد.
در این نشست دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان مشکالت احتمالی بر سر راه جذب و هزینه کرد اعتبارها و همچنین سایر موانع موجود در پیشبرد
اهداف این نهاد را مطرح نمود.
در ادامه مهندس تابش با گرامیداشت فرارسیدن سوم خرداد ماه و تبریک این ایام به همه خانوادههای معظم شهدا ،جانبازان ،ایثارگران و رزمندگان هشت
سال دوران دفاع مقدس پس از بحث و تبادلنظر و ارائه راهکارهای الزم گفت :همه ما باید توفیق خدمت در این نهاد را قدر بدانیم و با اخالص و تالش
کامل انجام وظیفه نماییم .وی در پایان از عملکرد استانهای برتر در جذب اعتبارها قدردانی کرد.
گفتنی است استان کهگیلویه و بویراحمد نیز جز استانهای برتر مورد هدف بود که از طرف رئیس بنیاد مسکن کشور مورد قدردانی قرار گرفت.
5

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید مهندس تابش از پروژه مسکن محرومین پنج تن
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراسان رضوی ،مهندس
تابش -رئیس بنیاد مس��کن کشور از پروژه  500واحدی مسکن محرومین
که در زمینی به مساحت پنج هکتار توسط انجمن خیرین مسکنساز استان
در حال ساخت است ،بازدید کرد.
در س��فر س��ال  1399دکتر نوبخت -معاون رییس جمهور ،کلنگ ساخت
 2000واحد مس��کن محرومین در حاش��یه شهر مشهد به زمین زده شد که
پروژه  500واحدی پنج تن بخشی از آن میباشد .این پروژه که با مشارکت
شهرداری مش��هد در حال اجراست ویژه معرفی ش��دگان کمیته امداد امام
خمینی(ره) و خانوادههایی است که در حاشیه شهر مالک بوده و ملک خود
را به دالیلی مثل واقع ش��دن در بازگشایی معبر از دست دادهاند یا به خاطر
تجمیع پالکهای ریز واگذار کردهاند.

بازدید از روستاهای کیگا و امامزاده داوود
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان تهران ،مهندس شاملو-
معاون عمران روستایی بنیاد مس��کن کشور ،صالحی -مدیرکل و مهندس
خوئینی -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،مهندس برزگر -مدیر
بنیاد مس��کن شهرس��تان تهران و رفیعی -نماینده مردم تهران در مجلس
شورای اسالمی از روستاهای کیگا و امامزاده داوود از بخش کن و سلوقان
شهرستان تهران بازدید نمودند.
در ای��ن بازدید مس��ائل مربوط ب��ه بازنگری طرح هادی روس��تایی مورد
بررسی قرار گرفت.
صالحی بعد از اس��تماع س��خنان س��اکنین و دهیاران روستاهای یاد شده
گفت :بس��تر مناس��ب برای ارائه خدمات به ساکنین روس��تاهای استان در
بنیاد مسکن فراهم است و دهیاران با ارائه مستندات در زمینه خدمترسانی بهتر برای مطالبات اهالی روستا از بنیاد مسکن اقدامهای الزم را مبذول دارند.

بازدید از پروژه آمادهسازی جاده نفت شهرستان گنبد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان گلستان ،مهندس درفشی-
معاون پش��تیبانی و هماهنگی امور استانها در بنیاد مسکن کشور و هیئت
همراه ،فرماندار ویژه شهرس��تان گنبد و مهندس حس��ینی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان از پروژه آمادهسازی جاده نفت شهرستان گنبد بازدید کردند.
در ابتدای این بازدید مهندس سیدمحمد حسینی گزارشی از فعالیتها و روند
اجرای این پروژه توسط امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی را تشریح کرد.
س��پس مهندس درفش��ی با اش��اره به پروژههای بزرگ ملی مثل آزادراه
بندرامام در جنوب کشور و ،...بنیاد مسکن را دستگاهی اجرایی با پتانسیل و
ظرفیتهای مختلف و گسترده توصیف کرد که اجرای انواع پروژههای عمرانی از ساخت آزادراه ،تونل مترو و ...را در کارنامه خود دارد.
همچنین فرماندار با ابراز خرسندی از ساخت این پروژه توسط بنیاد مسکن ،نقش این مسیر ترانزیتی در اقتصاد ،توسعه شهرستان و استان را حیاتی دانست
که بیانگر نقش بنیاد مسکن استان در اجرای پروژههای عمرانی بزرگ و مهم میباشد.
6

بازدید از پروژههای مسکن شهری استان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان قم ،مهندس حق شناس -معاون
مس��کن شهری بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت همراه ،مهندس بلدی -مدیرکل و
مهندس رضوانپور -معاون مس��کن شهری بنیاد مسکن اس��تان بهمنظور بررسی
روند فعالیتهای پروژههای مس��کن شهری از پروژههای  270واحدی افق میدان
ج��وان ،پروژههای  180واح��دی 96 ،واحدی و زمین  17هکتاری طرح اقدام ملی
مسکن بازدید نمودند.
در ای��ن بازدید مهن��دس بلدی با ارائه گزارش��ی از وضعیت پیش��رفت فیزیکی
پروژهه��ای یاد ش��ده گفت :با تمام ت��وان و با تکیه بر پتانس��یلها و ظرفیتهای
موجود بهویژه نیروهای فنی و با تجربه در تالش هس��تیم تا در زمینه اهداف بنیاد
مسکن و خدمت به جامعه هدف گامهای مؤثرتری برداریم.
سپس مهندس حق شناس با ابراز رضایت از وضعیت پروژههای در دست اقدام ،از تالشهای عوامل اجرایی بنیاد مسکن استان قدردانی نمود.
گفتنی است در این بازدید مسائل فنی و اقتصادی پروژههای یاد شده و مسائل مربوط به تأیید صالحیت پیمانکاران طرح مسکن اقدام ملی بررسی و برای
تسریع در روند اجرایی پروژهها تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان اصفهان ،مهن��دس مهدیان -معاون
بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،مهندس خانی -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان اصفهان و گروهی دیگر از مس��ئولین از روند بازسازی واحدهای
احداثی در روستاهای زلزلهزده تُل محمد و دورگان سفلی از توابع بخش پادنای علیای
شهرستان سمیرم بازدید بهعمل آوردند.
در ادامه نشس��ت ،جمعبندی در دفتر ستاد بازسازی بنیاد مسکن مستقر در بخشداری
پادنای علیا برگزار ش��د .در این نشست پس از بحث و تبادلنظر تصمیمهایی در زمینه
سرعت بخشیدن به روند بازسازی واحدهای احداثی و ارائه جدول زمانبندی اخذ گردید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید مهندس مهدیان از مناطق زلزلهزده بخش پادنای علیا

افتتاح طرح هادی روستای کهندان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قم ،طرح سنگ فرش روستای
کهندان با حضور مهندس ش��املو -معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن کشور،
مهندس بلدی -مدیرکل ،معاون عمران روس��تایی و متفکریان -سرپرس��ت اداره
حراس��ت بنیاد مسکن استان ،بافرانی -بخشدار خلجستان ،دهیار ،اعضای شورای
اس�لامی روستای کهندان و گروهی از مس��ئولین محلی افتتاح و به بهرهبرداری
رسید.
در ابتدا مهندس بلدی گزارش��ی از اجرای طرح هادی در روس��تای یاد شده را
ارائه داد.
س��پس مهندس ش��املو در س��خنانی گفت :یکی از اولویتهای بنیاد مسکن
اج��رای طرحهای هادی روس��تایی بوده و در این زمین��ه فعالیتهای خوبی در
استان انجام شده است.
گفتنی است این طرح با حجم  1460مترمربع و با اعتباری بیش از  3میلیارد و  500میلیون ریال به مرحله بهره برداری رسید.
7

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مراسم افتتاح نه هزار و سیصدمین واحد مقاومسازی شده طرح ویژه مسکن روستایی
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قم ،در مراسمی با حضور
مهندس ش��املو -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن کش��ور ،مهندس
بل��دی -مدیرکل ،یزدانپن��اه -معاون پش��تیبانی ،مالاس��ماعیلی -معاون
بازس��ازی و مسکن روس��تایی و متفکریان -سرپرس��ت اداره حراست بنیاد
مسکن استان ،ش��ریفی -بخشدار کهک و دیگر مسئولین استانی و محلی،
نه هزار و س��یصدمین واحد مسکونی مقاومسازی شده روستایی در روستای
ون��ارچ از توابع بخش کهک که از طریق تس��هیالت طرح ویژه بهس��ازی
ومقاومسازی مسکن روستایی ساخته شده بود به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا مهندس بلدی با بیان مطالبی گفت :اولویت ما در حوزه ساختوساز
روس��تایی توجه به مقاومسازی مس��کن روستاییان اس��ت که در این زمینه
تسهیالت ویژهای برای مقاومسازی و بهسازی مسکن روستایی از سوی دولت ،توسط بنیاد مسکن استان و بانکهای عامل در نظر گرفته شده است.
سپس مهندس شاملو با سپاس از عملکرد بنیاد مسکن استان در اجرای مطلوب طرحهای عمران روستایی گفت :این نهاد منشأ آبادانی روستاها بوده و از
جمله اقدامهای سازنده این نهاد میتوان به تهیه و اجرای طرح هادی روستایی ،صدور سند مالکیت ،اجرای طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی بخش
کهک و واگذاری زمین روس��تایی اش��اره کرد که اجرای آنها در کند شدن مهاجرت روستاییان به ش��هر و احیای بافت فرسوده روستاها تأثیر بسزایی داشته
است .وی در پایان خواستار همکاری بانکهای عامل برای تسریع در پرداخت وجذب تسهیالت طرح ویژه مسکن روستایی شد.
گفتنی است مهندس شاملو و مسئولین یاد شده از اجرای طرح هادی روستاهای خاوه و بیدهند از توابع بخش کهک بازدید کردند.

مراسم افتتاح نه هزار و دویست و پنجاهمین واحد مقاومسازی شده
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قم ،نه هزار و دویس��ت و
پنجاهمین واحد مس��کونی مقاومسازی شده روستایی در روستای ورجان از
توابع بخش کهک با حضور مهندس مهدیان -معاون بازس��ازی و مس��کن
روس��تایی بنیاد مسکن کش��ور و هیئت همراه ،مهندس بلدی -مدیرکل و
معاونین بازسازی و مسکن روس��تایی و مسکن شهری بنیاد مسکن استان
افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا مهندس بلدی با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مسکن گفت :این
نهاد از س��ال  84تاکنون در شهرس��تان قم تعداد  11000متقاضی س��اخت
مس��کن روس��تایی را به بانکهای عامل معرفی و مقاومسازی تعداد 9250
واحد مسکونی اتمام و پایانکار اخذ نمودهاند.
س��پس مهن��دس مهدیان ه��دف اصلی بنیاد مس��کن را تأمین مس��کن
محرومین در جامعه دانس��ت و تأکید کرد :همکاری بنیاد مس��کن با همه دس��تگاههای اجرایی در زمینه تأمین مس��کن محرومین و حل مشکالت قشرهای
محروم و آسیبپذیر در جامعه امری ضروری است .وی با ابراز رضایت از عملکرد بنیاد مسکن در بازسازی خواستار افزایش میزان اعتبارها برای مقاومسازی
و بازسازی واحدهای مسکونی شد و همچنین بر تسریع مناطق زلزله خیز و آسیبدیده ناشی از سیل تأکید نمود.

برگزاری گردهمایی ملی عمران روستایی کشور
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قم ،گردهمایی ملی عمران روستایی با حضور مهندس شاملو -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور،
مهندس بلدی -مدیرکل و صمدی -جانشین معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن استان و مدیران استانها بهصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
در این گردهمایی مهندس بلدی گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مس��کن اس��تان در زمینه تهیه و اجرای طرحهایهادی ،تملک و واگذاری زمین روستایی،
سنددار نمودن امالک ،ارائه خدمات فنی و ...ارائه نمود.
8

بازدید از پروژههای مسکن روستایی و شهری استان قم
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان گلستان ،در مراسمی با حضور
مهندس درفش��ی -معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استانها در بنیاد مسکن
کش��ور ،دکتر آریانپور -نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی ،تجری-
فرماندار شهرس��تان گالیکش ،مهندس میقان��ی -مدیرکل راهداری و مهندس
حس��ینی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان فاز اول پروژه س��اخت راه دسترسی
روس��تای کندسکوه به شهرستان گالیکش توس��ط امور اجرایی و ماشینآالت
عمرانی بنیاد مسکن استان گلستان کلنگزنی و عملیات اجرایی آن آغاز گردید.
همچنین با حضور مس��ئولین یاد شده تعداد  ۴۲۹واحد مسکونی روستایی در
شهرستان گالیکش با اعتباری به مبلغ  ۲۰8میلیارد ریال بهصورت متمرکز در روستای کرنگ کفتر افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
این واحد مسکونی چهار هزار و دویست و سومین واحد مسکونی روستایی احداثی و مقاومسازی شده در شهرستان گالیکش است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

راه دسترسی روستای کندوس کوه توسط بنیاد مسکن ساخته میشود

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قم ،مهندس مهدیان -معاون بازسازی
و مس��کن روستایی بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،مهندس بلدی -مدیرکل و
معاونین بنیاد مسکن استان از پروژههای  60واحدی طایقان 196 ،واحدی سلفچگان،
 50واحدی دستگرد و  270واحدی افق میدان جوان بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس بلدی گزارشی از وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژهها را ارائه
نمود و گفت :بیش از نیمی از واحدهای مس��کونی روستایی استان در مقابل زلزله
مقاومت ندارند و بهتر است قبل از زلزله این واحدهای مسکونی مقاومسازی شوند
تا در زمان زلزله و دیگر حوادث طبیعی شاهد کمترین خسارت جانی و مالی باشیم.
سپس مهندس مهدیان با تأکید بر ساخت واحدهای مسکونی مقاوم در برابر زلزله
و رعایت اصول فنی و مهندس��ی در ساختوس��ازها گفت :در طرح ارائه تسهیالت
مقاومسازی مسکن روستایی باید از تمامی پتانسیلهای استانی بهویژه ظرفیت دهیاری روستاهای استان بهرهبرداریهای الزم را به کار برد .وی با قدردانی از عملکرد
بنیاد مسکن استان افزود :بنیاد مسکن استان در امر خدماترسانی به مناطق زلزلهزده کشور و بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده ناشی از سیل اقدامهای ارزندهای
انجام داده است و هم اكنون نیز شاهد تحوالت بسیار خوبی در حوزههای مختلف مسكن شهری ،روستایی ،طرح ویژه مسکن روستایی و ...میباشیم.

افتتاح  23پروژه طرح هادی در شهرستان گالیکش
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گلس��تان ،در مراسمی با
حضور مهندس درفشی -معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استانها در بنیاد
مسکن کشور ،نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار شهرستان
گالیکش و مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،بهصورت متمرکز تعداد  23پروژه
طرح هادی روس��تایی در شهرستان گالیکش با اعتباری به مبلغ  ۲6میلیارد
و  ۵0۰میلیون ریال افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
این مراسم بهصورت متمرکز در روستای کرنگ کفتر برگزار گردید.
در ادامه  13پروژه طرح هادی روستایی نیز در این شهرستان با اعتبار 20
میلیارد ریال کلنگزنی و عملیات اجرایی آن آغاز شد.
همچنین با حضور مس��ئولین یاد ش��ده کلنگ س��اخت تعداد  331واحد مسکونی روستایی در شهرس��تان گالیکش با اعتباری به مبلغ  165میلیارد و 500
میلیون ریال به زمین زده شد.
9
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بازدید از بنیاد بتن کاسپین
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان گلستان ،مهندس درفشی -معاون
پشتیبانی و هماهنگی امور استانها در بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،مهندس
ذبیحیان -مدیرعامل بنیاد بتن کش��ور و مهندس حس��ینی -مدیرکل بنیاد مسکن
استان از شرکت بنیاد بتن کاسپین وابسته به بنیاد مسکن بازدید کردند.
همچنین در ادامه از پروژه  144واحدی افرا در شهرس��تان علیآباد کتول بازدید
نمودند.
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بازدید از پروژههای مسکن شهری
ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قم ،مهندس ش��املو -معاون
عمران روس��تایی بنیاد مسکن کش��ور و هیئت همراه ،مهندس بلدی -مدیرکل
و معاونین بنیاد مس��کن استان از پروژههای  100واحدی روستای طایقان ،پروژه
مس��کونی در دست ساخت طرح مسکن اقدام ملی زیتون  ،10 ،9 ،8 ،7 ،6سایت
 17هکتاری و عملیات اجرایی  270واحدی افق میدان جوان بازدید نمودند.
در ای��ن بازدیدها مهندس بلدی گزارش��ی از فعالیت و رون��د اجرایی هر پروژه
بهصورت جداگانه ارائه نمود.
در پای��ان مهندس ش��املو با قدردان��ی از عوامل اجرایی پروژهها ،با اش��اره به
اهداف بنیاد مس��کن در امر خدمترسانی مطلوب به مردم محروم جامعه بهویژه
روستاییان گفت :بنیاد مسکن با پشتوانه فنی ،اجرایی و نیروهای متخصص و با تجربه در این موضوع بسیار خوب عمل نموده است.

کلنگ احداث ساختمان اداری بنیاد مسکن شهرستان گرگان به زمین زده شد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان گلستان ،در مراسمی با حضور مهندس
درفشی -معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استانها در بنیاد مسکن کشور و مهندس
سنگدوینی -نماینده مردم شهرستانهای گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی،
کلنگ احداث س��اختمان اداری بنیاد مسکن شهرس��تان گرگان در زمینی به مساحت
 300مترمربع به زمین زده شد و عملیات اجرایی آن در  6طبقه آغاز گردید.

تسریع و رفع موانع در روند پیشرفت فیزیکی و بازسازی
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد ،نشست ویدئو کنفرانسی با هدف بررسی آخرین اقدامهای صورت گرفته و تسریع و رفع
موانع در روند پیشرفت فیزیکی و بازسازی مناطق زلزلهزده شهرستان دنا شهر سیسخت با توجه به برنامه زمانبندی شده با حضور مهندس مهدیان -معاون
بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،دکتر جنتی -مدیرکل و مهندس اصالتزاده -معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن
استان و مهندس صفایینیا -مدیر ستاد بازسازی مناطق زلزلهزده در شهر سیسخت در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا دکتر جنتی گزارشی از شیوه پیشرفت بازسازی مناطق زلزلهزده و همچنین مشکالت موجود در تسریع پیشرفت فیزیکی شامل کمبود شن و ماسه،
ضمانتهای بانکی و عدم مشارکت بعضی از مالکین واحدهای خسارت دیده برای مراحل تشکیل پرونده و سایر موارد دیگر را ارائه نمود.
10

کلنگ احداث ساختمان اداری بنیاد مسکن شهرستان بندرگز به زمین زده شد

مهن�دس درفش�ی در این مراس�م گفت :مهمترین پش�توانه بنیاد
مسکن ،مردم بوده و هستند .وی افزود :بنیاد مسکن یک نهاد عمومی،
غیردولت�ی و مبتن�ی بر مردم اس�ت که بهعنوان اولی�ن نهاد عمومی
س�ازندگی برای رفع نیازهای اولیه مردم بهویژه نیازمندان توس�ط
امام(ره) تأسیس و بنیان نهاده شد و با پشتوانه مردمی و خدمات عام المنفعه ،همیشه در کنار و در خدمت مردم بوده و خواهد بود.
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان گلس��تان ،در مراسمی با حضور
مهندس درفش��ی -معاون پشتیبانی و هماهنگی امور اس��تانها در بنیاد مسکن
کشور ،رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ،مدیرعامل بانک ملی استان،
امامجمعه ،معاونین فرماندار ،شهردار و اعضای شورای شهر بندرگز کلنگ احداث
ساختمان اداری بنیاد مسکن شهرستان بندرگز به زمین زده شد و عملیات اجرایی
آن در زمینی به مساحت  ۶۸۸مترمربع آغاز گردید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه مهندس مهدیان ابراز امیدواری نمود که با همکاری همه دستگاههای مرتبط مسئولین استانی و مشارکت بیش از پیش مردم و تالشهای ستاد
بازس��ازی بنیاد مس��کن بتوانیم هر چه س��ریعتر تا قبل از پایان برنامه زمانبندی نسبت به بازس��ازی واحدهای احداثی در مناطق زلزلهزده اقدامهای مطلوب
تری بر داریم.
در پایان پس از بحث و تبادلنظر و مطرح نمودن مواردی پیرامون تسریع مسائل مربوط به ساختوساز ،راهکارها و تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.

همچنین مسئولین یاد شده از زمین طرح اقدام ملی مسکن در شهر بندر گز بازدید کردند.
گفتنی است سهمیه استان گلستان در این طرح تعداد  2294واحد است.

دیدار مهندس درفشی با دکتر حق شناس
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گلس��تان ،مهندس درفشی-
معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استانها در بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه،
مهندس حس��ینی -مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان با دکتر حقشناس-
استاندار دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار اس�تاندار با اشاره به فعالیتهای بنیاد مسکن بهویژه

در عم�ران و آبادان�ی روس�تاها و مهمتر از آن تأمین مس�کن برای
قش�رهای مختلف جامعه ،مجموعه بنیاد مسکن را دستگاهی فعال،
پویا و فراگیر دانس�ت ک�ه در تمام حوزهها خدم�ات و کارنامهای
درخشان داشته و دارد.

سپس مهندس درفشی از حمایتهای همه جانبه استاندار و دستگاههای اجرایی استان با بنیاد مسکن در ارائه خدمات به مردم بهویژه نیازمندان و محرومان قدردانی کرد.

بازدید مهندس مهدیان از روستای گلدره
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز ،مهندس مهدیان -معاون بازسازی
و مس��کن روستایی بنیاد مسکن کش��ور و فرماندار شهرستان نظرآباد از روستای گلدره
بازدید کردند.
در بازدید از س��اخت تع��داد  ۲۲واحد ب��رای خانوارهای نیازمند به مس��کن ،مهندس
مهدیان بر ساماندهی و شنریزی معابر روستایی تأکید کرد.
11

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اعالم آمادگی برای بازسازی بافتهای غیراصولی
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان البرز ،مهندس مهدیان -معاون
امور بازس��ازی و مس��کن روستایی بنیاد مسکن کش��ور و هیئت همراه ،مهندس
رس��ولیزاده -سرپرس��ت بنیاد مس��کن اس��تان ،فرماندار و امامجمعه شهرستان
س��اوجبالغ اس��تان از محلههای ملکآب��اد و مهدیآباد معروف به س��هرابیه در
شهرستان ساوجبالغ بازدید کردند.
مهندس مهدیان در بازدید از ساختوس��از غیراصولی و غیرفنی مس��کن در این
محلهها ،آمادگی بنیاد مسکن برای بازسازی و مقاومسازی بافتهای غیراصولی را
اعالم کرد .وی در ادامه از واحدهای مسکونی ساخته شده برای خانوادههای دارای
دو فرد معلول مربوط به روستاهای رامجین و زکیآباد شهرستان ساوجبالغ بازدید و بر تکمیل واحدهای مسکونی آنها تأکید کرد.

دیدار فرماندار قم با مهندس شاملو
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قم ،نشستی با حضور مهندس
ش��املو -معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن کش��ور و هیئت همراه ،حیدری-
فرماندار ،مهندس بلدی -مدیرکل و صمدی -جاتش��ین معاون عمران روستایی
بنیاد مس��کن استان و کارشناسان بنیاد مسکن بهمنظور بررسی و رفع مشکالت
روستاهای استان در بنیاد مسکن تشکیل شد.
در ابتدا مهندس بلدی گزارش��ی از فعالیتهای عمرانی بنیاد مس��کن در سطح
روس��تاهای اس��تان ارائه نمود .وی با قدردانی از فرمان��دار بهدلیل پیگیری امور
روس��تایی و مسایل و مش��کالت مربوط به روستاهای اس��تان گفت :با توجه به
حجم باالی عملیات عمرانی و اجرای طرح هادی در بیش��تر روس��تاهای استان،
بنیاد مسکن نیازمند اعتبار و تخصیص به موقع آن میباشد تا بتواند در کوتاهترین زمان ممکن اقدامهای الزم را انجام دهد.
در ادامه مهندس حیدری با بیان اینکه بنیاد مسکن استان از طریق ایجاد بستر و زمینههای مناسب به خوبی توانسته در زمینه عمران و آبادانی روستاها عمل نماید،
گفت :فعالیتهای بنیاد مسکن بهویژه در حوزه عمران روستایی و اجرای طرحهای توسعهای در زمینه توانمندسازی روستاییان و تقویت زیرساختها در روستاها کام ً
ال
مشهود است .وی افزود :معابر بسیاری از روستاها نیاز به آسفالت دارد که امید است با استفاده از اعتبارهای دولتی برای رفع مشکالت اقدام خواهد شد.
فرماندار همچنین همکاری بنیاد مسکن با دهیاریها را بسیار تنگاتنگ عنوان کرد و گفت :اجرای بسیاری از طرحها در روستاها با همکاری و هماهنگی
دهیاریها و شوراهای اسالمی شتاب بیشتری گرفته است.
سپس مهندس شاملو با تأکید بر لزوم استفاده از همه ظرفیتهای قانونی برای حفظ اراضی و جلوگیری ازدست اندازی به آن گفت :تأمین اراضی مسکونی
در مناطق روستایی و واگذاری از طریق بنیاد مسکن موضوعی است که باید در توسعه روستایی مدنظر داشت.
گفتنی است در این دیدار مشکالت طرح هادی برخی روستاها از قبیل آسفالت و جدول کشی معابر بررسی و تصمیمهای مناسب اتخاذ گردید.

تأکید بر مشارکت و جذب کمکهای خیرین
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان البرز ،مهن��دس مهدیان -معاون
امور بازس��ازی و مس��کن روستایی بنیاد مسکن کش��ور و هیئت همراه و مهندس
رس��ولیزاده -سرپرست بنیاد مسکن استان از پروژه  ۵واحدی روستای فرخآباد که
توسط بنیاد مسکن استان و حساب  ۱۰۰حضرت امام(ره) برای پنج خانواده دارای
دو فرد معلول و روستایی ساخته میشوند بازدید کردند.
در این بازدید مهندس مهدیان با اش��اره به تالش بنیاد مس��کن برای حمایت از
خانوادههای دارای دو فرد معلول نس��بت به مش��ارکت و جذب کمکهای خیرین
برای اتمام پروژه نیز تأکید کرد.
12

کار با مردم و برای مردم
دکتر حیدروند در بخش دیگری از س��خنان خود به تبیین شیوه اجرای این طرح
پرداخت و اظهار کرد :ابتدا نیروهای بومی تحصیلکرده بهعنوان تسهیلگران طرح
باخزر انتخاب ش��دند که در حال حاضر تعداد  15تس��هیلگر در  54کمیته جمعیتی
روس��تایی مشغول به فعالیت هستند و همزمان نیز تیمی متشکل از اساتید دانشگاه
با مسئولیت پژوهشکده سوانح طبیعی و مشاور مطالعاتی ،برای اجرای یک پژوهش
کاربردی فرارش��تهای و بین رشتهای با این طرح همکاری میکنند .وی با تأکید بر
اهمیت و نقش مردم در اجرایی شدن طرحهای آبادانی و پیشرفت گفت :حضور مردم
و مردم محوری در تمامی مراحل ،یعنی از مسألهشناسی و برنامهریزی گرفته تا اجرا
و نظارت بر پروژهها ،رکن اساسی پیشبرد طرح به حساب میآید.
مدیرکل طرحهای آبادانی و پیش��رفت بنیاد مسکن افزود :این موضوع منطبق
بر بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و سیاستهای اقتصادی مقاومتی مقام معظم
رهبری است.
دکتر حیدروند در تشریح اقدامهای صورت گرفته در این مورد گفت :ابتدا سازماندهی
اجتماعی در کلیه روستاهای شهرستان که مشتمل بر  54روستاست ،انجام و در هر
روستا کمیته آبادانی و پیشرفت با مشارکت مردم تشکیل شد که بر این اساس در حال
حاضر شناسنامه کمیتههای آبادانی و پیشرفت روستاهای شهرستان باخرز تهیه شده
است .وی افزود :هر کمیته یک سازمان مردم نهاد تلقی میشود که از سوی نماینده
کمیته مدیریت میشود .همچنین در هر روستا با حضور اعضای کمیته ،کارگاههای
مش��ارکتی متعددی برای شناخت مسائل محوری روستا با نگاه تسهیلگری انجام
میگیرد که منتج به تدوین س��ند ارزیابی مشارکتی روستایی شده و در تدوین سند
جامع شهرستان باخرز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مدیرکل طرحهای آبادانی و پیشرفت بنیاد مسکن تأکید کرد :رویکرد بنیاد مسکن
در شهرستان باخزر کار با مردم برای مردم است.
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پس از اجرای موفقیت آمیز طرح آبادانی و پیش��رفت در شهرستان قلعهگنج ،این
طرح اکنون در شهرستان باخرز استان خراسان رضوی در حال اجراست.
دکتر مس��عود حیدروند -مدیرکل طرحهای آبادانی و پیشرفت جامع بنیاد مسکن
از اجرای الگوی آبادانی و پیش��رفت در شهرس��تان باخرز استان خراسان رضوی با
همکاری استانداری خبر داد و در بیان اهداف این طرح گفت :در زمینه خلق کسب
و کار اجتماعی و بهمنظور تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین کمک به
تولید و ارتقا تابآوری نظامهای اجتماعی ،این طرح از مهرماه س��ال  1399در 54
روستای شهرستان باخزر آغاز به کار کرده است.
دکتر حیدروند با اش��اره ب��ه تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی ب��ر افزایش توان
اقتصادی کش��ور در قالب سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی ،از اجرای طرح آبادانی و
پیشرفت در شهرستان قلعهگنج یاد کرد و افزود :در آن زمان قلعهگنج بهعنوان یکی
از محرومترین مناطق کشور بهصورت پایلوت انتخاب و در نهایت کارنامه ارزشمند و
چشمگیری به یادگار گذاشته شد .وی در بیان جزئیات این طرح در شهرستان باخرز
گفت :تقویت اقتصاد محلی در پیوند با اقتصاد منطقهای ،ملی ،تحقق کس��ب و کار
اجتماعی و امنیت پایدار از جمله مهمترین اهداف این طرح در این منطقه میباشند.
مدیرکل طرحهای آبادانی و پیش��رفت جامع بنیاد مسکن همچنین افزود :تقویت
ش��بکه تعامالت اجتماعی و به اوج رس��اندن مش��ارکت مردم در فرآین��د آبادانی و
پیشرفت ،همچنین بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی و حفظ عزت نفس و کرامت
انسانی با تأکید بر خود اتکایی محرومان ،از راهبردهای اصلی این طرح در شهرستان
باخزر است.

صندوقهای خرد ،پیشرفتهای کالن
دکتر حیدروند ،در ادامه به ش��رح چگونگی و ش��یوه تأمین مالی طرح پرداخت و
گفت :بهمنظور تثبیت و بهبود کسب و کارهای خرد روستایی ،رویکرد «تأمین مالی
خرد» اجرا و صندوقهای روستایی بهمنظور ارائه تسهیالت و بهبود کسب و کارهای
روستاییان ،در  54روستای شهرستان باخرز تشکیل شد.
از طرفی با توجه به اینکه یکی از موانع در راهاندازی کس��ب و کارهای روستایی،
نداش��تن وثیقهها و تضمینهای بانکی اس��ت ،برای رفع این مشکل ،صندوقهای
اعتباری خرد در هر روس��تا بهعنوان یک مدل اعتماد محور راهاندازی ش��دند .وی
با بیان اینکه صندوقهای اعتباری خرد روس��تایی از آذرماه  ۹۹در شهرستان باخزر
راهاندازی شدهاند ،افزود :اکنون با گذشت  6ماه از راهاندازی این صندوقها ،بیش از
 8017نفر عضو شده اند و مبلغی حدود  20میلیارد ریال از سوی اعضای صندوقهای
خرد روستایی پسانداز شده است.
مدیرکل طرحهای آبادانی و پیش��رفت بنیاد مس��کن گفت :از ماه س��وم ،اعطای
تسهیالت خرد به اعضای صندوقهای اعتباری شهرستان باخرز آغاز شده و تاکنون
بیش از  440تسهیالت خرد نیز اعطا شده است.
دکتر حیدروند خاطر نش��ان کرد :تیم مطالعات ط��رح ،کلیه طرحها و برنامههای
دس��تگاههای اجرای��ی و اقدامهای صورت گرفته در شهرس��تان باخ��زر را در قالب
کارگاههای مش��ارکتی با حضور نمایندگان کمیتههای آبادانی و پیشرفت روستایی،
م��ورد تحلیل قرار دادند و بنا دارند ارزیابیهای خود را بهعنوان نقش��ه راه آبادانی و
پیشرفت در اختیار ش��ورای برنامهریزی شهرستان و سازمان برنامه و بودجه استان
خراسان رضوی قرار دهند.
در این الگو به مسأله محوری و شناسایی پروژهها و طرحهای عملیاتی در حوزههای
اجتماعی ،فرهنگی ،عمرانی ،آموزشی و مهارتی ،طبیعی و محیط زیستی و اقتصادی
تأکید شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

باخرز استان خراسان رضوی پایلوت الگوی آبادانی و پیشرفت بنیاد مسکن
با رویکرد الگوی قلعهگنج

مشارکت مردم مهمترین رکن طرحهای آبادانی و پیشرفت
مجری طرح آبادانی و پیشرفت باخرز عنوان کرد :نکته کلیدی و مهم در مدل جامع
و اجرای الگوی کسب و کار اجتماعی این است که در تمامی مراحل اعم از تدوین
س��ند ،برنامهریزی ،اجرا و نظارت و ارزیابی ،مشارکت مردم جزو جداییناپذیر طرح
میباشد که بر این اساس در حال حاضر  33تفاهمنامه در دست اجراست .همچنین
در چندین پروژه مرتبط با بخشهای مختلف ،خیرین توسعه نیز با این طرح همکاری
میکنند.
دکتر حیدروند در پایان با بیان اینکه در پروژههای اجرایی شهرستان باخزر ،آموزش،
یادگیری ،ظرفیتس��ازی و مش��ارکت مردمی محور اساس��ی اقدامها است گفت:
دستگاههای اجرایی متولی در هر بخش از شهرستان ،مسئولیت خودشان را بر عهده
دارند و بنیاد مسکن به جای دستگاههای دیگر قرار نمی گیرد .همچنین توجه ویژه به
دانش بومی در حوزههای مختلف در کنار انتقال دانش و آموزش در زمینه یادگیری
و ظرفیتسازی جامعه محلی ،جهت ارتقا تابآوری در مواجهه با بحرانهای طبیعی
و اقتصادی ،بهصورت عملیاتی در باخزر دنبال میش��ود .وی افزود :ما معتقدیم که
مش��ارکت فعاالنه و آگاهانه روس��تاییان در اجرای طرحها ،ضمن تحقق حکمرانی
مطلوب ،ارتقا روحیه خودباوری ،حفظ ش��أن و منزلت اجتماعی روس��تاییان ،تثبیت
جمعیت روستایی ،مهاجرت معکوس ،اعتماد به نفس ،تقویت حس مسئولیتپذیری،
تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش هزینه و زمان در اجرای کلیه طرحها را به دنبال
دارد که همه این موارد از سیاستهای اقتصاد مقاومتی محسوب میشوند.
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بسمه تعالی

قصص قرآن یا
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تاریخ انبیاء

برگرفته از کتاب

از آدم تا خاتمالنبیین ص ّلی اهلل علیه و آله

آیتاهلل سید هاشم
رســولی محالتـی

وفات ابراهیم(ع) و مدت عمر و مدفن او

داس��تان وفات ابراهیم(ع) و سبب آن را در كتابهاى اهل سنت و بعضى از
روایات شیعه قریب به یک مضمون روایت كردهاند جز آنكه در كتابهاى اهل
سنت طوری نقل شده كه خالى از ایراد هم نیست و خود راویان حدیث بدان
ایراد كردهاند اما در روایات شیعه به نحوى روایت شده كه ایرادهاى مزبور بر
آن وارد نیست.
مث� ً
لا طبرى و ابن اثیر نق��ل كردهاند که چون خداى تعالى اراده قبض روح
ابراهیم(ع) را فرمود ،ملك الموت را بهصورت پیرى فرتوت نزد وى فرس��تاد،
ابراهیم(ع) كه مهمان نوازى و اطعام مردم را دوس��ت داش��ت پیرمرد مزبور را
در گرما مش��اهده كرد و براى اطعام و نگهدارى او االغى را فرس��تاد تا او را
س��وار كرده نزدش آورند .پیرمرد مزبور هنگام غذا خوردن لقمه را میگرفت و
بر اثر ضعف و پیرى به جاى آنكه در دهانش بگذارد به طرف چشم و گوشش
مىبرد و پس از آنكه در دهانش مىگذارد و فرو مىداد بالفاصله از مخرج او
بیرون مىآمد.
ابراهیم(ع) نیز از خدا خواسته بود كه قبض روح او را به اختیار و میل خود او
واگذار كند و هر زمان او خواس��ت قبض روحش كند ،در این وقت ابراهیم(ع)
به آن پیرمرد گفت« :اى پیرمرد این چه كارى است مىكنى؟» گفت« :علّتش
پیرى و عمر طوالنى است!»
ابراهیم(ع) پرسید« :مگر چند سال داری؟»
چون عمر خ��ود را گفت ،ابراهیم(ع) دید آن پیرمرد دو س��ال از ابراهیم(ع)
بزرگتر اس��ت ،از این رو گفت« :من هم دو س��ال دیگر به این حال مىافتم»
و همین س��بب شد كه به خدا عرض كرد که خدایا جانم را بگیر ،ناگهان دید
1
همان پیرمرد كه ملک الموت بود برخاست و جان او را بگرفت.
اب��ن اثیر پس از نقل این حدیث مىگوی��د این حدیث نزد من خالى از ایراد
نیست ،زیرا چگونه ابراهیم(ع) تا به آن روز كه به نقلى دویست سال عمر كرده
بود كسى را كه دو سال از خودش بزرگتر باشد ندیده بود ،تا با دیدن آن منظره
چنین س��خنى بگوید و گذش��ته از آن مگر ابراهیم(ع) از عمر طوالنى نوح(ع)
خبر نداشت و نمیدانست كه نوح(ع) با آنكه عمر طوالنى داشت ،دچار بیمارى
2
و چنین سرنوشتى نشد.
 .1کامل التواریخ ،ج  ،1ص .124
 .2همان.
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قسمت بیست و پنجم

اما در روایات ش��یعه ،در یک حدیث كه صدوق(ره) در كتاب علل الش��رایع
و امال��ى از امیرالمؤمنین(ع) روایت كرده ،چنین اس��ت که آن حضرت فرمود:
هنگام��ی که خداون��د اراده فرمود تا ابراهیم را قبض روح كند ،ملك الموت را
نزد وى فرس��تاد و چ��ون برآن حضرت فرود آمد بر وى س�لام كرد و جواب
ش��نید .سپس ابراهیم(ع) به وى گفت« :اى ملك الموت براى دعوتم آمدهای
یا براى مصیب��ت؟» گفت« :براى دعوتت آمدهام دعوت حق را لبیك گوى و
اجابت كن!».
ابراهی��م(ع) فرمود« :هیچ دیدهای ك��ه خلیلى ،خلیل خود را قبض روح كند
و بمیراند؟»
ملك الموت كه این س��خن را شنید براى كس��ب تكلیف نزد خداى تعالى
بازگش��ت و گفت« :خدایا سخن خلیل خود ابراهیم را شنیدى!» خداى تعالى
فرمود کهای ملك الموت نزد وى بازگرد و بگو« :هیچ دیدهای دوس��تى دیدار
3
دوستش را خوش نداشته باشد! هر دوستى دیدار دوست خود را دوست دارد».
در حدی��ث دیگرى كه در همان كتاب علل الش��رایع از امام صادق(ع) نقل
كرده بدین مضمون اس��ت كه س��اره ،به ابراهیم(ع) گفت« :عمرت زیاد شده
و مرگ��ت نزدیك گردیده خوب اس��ت از خدا بخواهى ت��ا عمرت را طوالنى
كند و س��الها نزد ما بمانى و موجب روش��نى دیده ما باشى!» ابراهیم(ع) این
درخواس��ت را كرد و خداى تعالى نیز دعاى او را مس��تجاب كرده و بدو وحى
فرمود كه هر مق��دار بخواهى عمرت را زیاد مىكنم و ابراهیم پس از مذاكره
با س��اره از خدا خواس��ت كه وقت آن را به درخواس��ت خود او موكول سازد و
خداى تعالى نیز اجابت فرمود ،ابراهیم(ع) موضوع را به ساره گزارش داد و ساره
به وى گفت« :خوب اس��ت براى ش��كرانه این نعمت ،خوراكى فراهم كنى و
مستمندان و نیازمندان را طعام دهى »،ابراهیم(ع) این كار را كرد و نیازمندان
و مستمندان را به خوراك دعوت كرد و مردم نیز آمدند ،ابراهیم(ع) میان آنها
پیرمرد ضعیف و نابینایى را دید كه ش��خصى بهعنوان عصاكش ،دس��ت او را
گرفت و بر سر خوان طعام نشانید.
در این وقت ابراهیم(ع) مش��اهده کرد كه پیرمرد لقمهای برداش��ت و آن را
به طرف دهان برد اما از ش��دت ضعف دستش به این طرف و آن طرف رفت
و نتوانس��ت آن را به دهان ببرد تا همان عصاكش او دس��تش را گرفت و به
سوى دهانش برد و لقمه دیگرى برداشت و باز هم نتوانست تا با كمك همان
 .3علل الشرایع ،ص 24؛ امالی صدوق ،ص .118

اسماعیل وهاجر

چنان که در صفحات قبل اشاره شد،هاجر خدمتکار ساره بود که پادشاه
قبطی ش��ام (یا به گفته بس��یاری پادش��اه مصر) 6به س��اره بخشیده بود
وهاجر پیوسته به خدمت ساره مشغول بود و در خانه آنها زندگی میکرد،
ابراهیم پس از هجرت از وطن اصلی خود در شام سکونت اختیار کرد و
مورخان سفر دیگری نیز از شام به مصر و بازگشت مجدد به شام ،برای
ابراهیم(ع) ذکر کردهاند .به هر صورت داس��تان همبستر شدن باهاجر و
والدت اسماعیل و ورود فرشتگان بر آن حضرت و بشارت دادن آنان به
فرزند دیگری به نام اسحاق و داستانهای دیگری که پس از این خواهد
آمد ،همگی در شام اتفاق افتاده و پس از استقرار و توقف ابراهیم(ع) در
آن سرزمین بوده است.
س��اره چنان كه گفتیم ،دختر خاله ابراهیم(ع) بود كه آن حضرت او را
به همسرى اختیار كرد و مورد عالقه او نیز بود .اما سالها از این ازدواج
گذشت ولی صاحب فرزندى نشدند.
در این وقت بود كه ابراهیم به س��اره پیش��نهاد ك��رد تاهاجر را از وی
خریدارى كند و سپس با او همبستر شد تا شاید خدا فرزندى به وى دهد
و مطابق برخى از روایات این پیش��نهاد از طرف خود ساره شد كه چون
دید شوهرش در آرزوى فرزند به سر میبرد و او نیز بچهدار نمیشود ،به
ابراهیم پیش��نهاد كرد كه منهاجر را به تو میبخشم و تو با او همبستر
شو ،شاید خداوند از وى فرزندى به تو بدهد و تو از این تنهایى برهى و
 .1علل الشرایع ،صص .20-24
 .2کامل التواریخ ،ج  ،1ص 124؛ تاریخ طبری ف ج  ،1ص .219
 .3همان.
 .4اکمال الدین ،ص .289
 .5تاریخ طبری ،ج  ،1ص .219
 .6ممکن اس��ت هر دو پادش��اه یکی بوده که سرزمین شام و مصر هر دو در حکومت او اداره
میشده است.
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ش��خص به دهان خود گ��ذارد ،ابراهیم(ع) كه به پیرم��رد و رفتار او نگاه
مىكرد ،در شگفت شد و از آن شخص سبب را پرسید و او در پاسخ گفت
كه سبب این کار او ضعف و ناتوانی و پیری است .ابراهیم(ع) با خود فکر
کرد و گفت« :آیا چنان نیست که من هم چون به پیری برسم ،مانند این
مرد خواهم شد؟» همین سبب شد که از خدای تعالی مرگ خود را بخواهد
و به خدا عرض کرد« :خدایا مرگ را که برای من مقدر کردهای برسان و
1
مرا برگیر که زیاد از این عمر نمیخواهم».
اما مدت عمر آن حضرت را به اختالف نوش��تهاند .طبرى و ابن اثیر به
قولى نقل کردهاند كه آن حضرت در هنگام وفات  200س��ال داش��ت 2،و
در روایت دیگرى نیز ذكر كردهاند كه  175س��ال 3از عمرش گذش��ته بود
و همین قول از تورات نیز نقل ش��ده و در حدیثى كه صدوق(ره) در كتاب
اكمال الدین از رسول خدا(ص) روایت كرده همین قول روایت شده است
4
و قولى نیز هست كه عمر آن حضرت  120سال بود.
5
مدفن آن حضرت نیز در س��رزمین فلسطین اس��ت در حبرون  ،جایى كه
اكنون به شهر ابراهیم خلیل معروف و موسوم است و مسعودی نوشته است
که آن حضرت را در زمینى دفن كردند كه پیش از آن خودش آنجا را خریدارى
كرده بود.

از لذت دیدار فرزند كامیاب شوى.
ابراهیم با هاجر همبس��تر شد و خداوند پسرى ازهاجر بدو عنایت كرد
كه او را اسماعیل نام گذارد.
ای��ن واقعه در س��رزمین ش��ام اتف��اق افتاد ول��ى طولى نكش��ید كه
ابراهیم(ع)هاجر و فرزندش اس��ماعیل را به مكه آورد و در آنجا سكونت
داد و در اینکه س��بب این كار چه بود و در چه وقت انجام شد ،اختالفى
در روایات دیده میش��ود و ما در اینجا روایتى را كه على بن ابراهیم(ره)
در تفسیر خود از امام صادق(ع) روایت كرده و تا حدودى جامعتر از سایر
روایات اس��ت انتخاب كرده و قسمتى از آن را كه مربوط به این موضوع
است در زیر برای شما نقل میكنیم.
امام صادق(ع) فرمود« :ابراهیم در سرزمین بادیه شام فرود آمد و چون
اسماعیل به دنیا آمد ،س��اره دید كههاجر فرزنددار شده ،ولى او فرزندى
ندارد ،به س��ختى از این پیش��امد غمگین گردید و سبب ناراحتى و آزار
ابراهیم شد .ابراهیم از خداى عزوجل رفع این مشكل را درخواست كرد
و خداوند به وى وحى فرمود كه حكایت زن ،حكایت استخوان دنده كج
است كه اگر آن را به حال خود گذارى از آن بهره مند خواهى شد و اگر
آن را راس��ت كنى شكسته میشود و به دنبال این وحى او را مأمور كرد
تاهاجر و اسماعیل را به جایى دیگر ببرد».
ابراهیم پرسید« :پروردگارا آنها را به كجا ببرم؟»
خداوند فرمود« :به حرم و محل امن و امان و نخستین بقعهای از زمین
كه آن را آفریده ام یعنى مكه».
به دنبال این دس��تور خداى تعالى جبرئیل را نیز مأمور کرد كه ابراهیم
را همراهى و راهنمایى كند و مركب براق را نیز براى او ببرد.
ابراهیم(ع) هاجر و اسماعیل را برداشت و به راه افتاد و به هر سرزمین
خوش منظره و سرس��بزى كه داراى آب و سبزه و درخت بود میرسید،
به جبرئیل میگفت« :اى جبرئیل در اینجا آنها را فرود آرم؟» جبرئیل در
پاسخ میگفت« :نه ،پیش برو »،تا به سرزمین مكه رسید و در آنجا آنها
را در جاى خانه كعبه فرود آورد.
از آن س��و ابراهیم به س��اره قول داده بود كه از مركب پیاده نش��ود تا
ن��زد وى ب��از گردد و در جایی کههاجر و اس��ماعیل فرود آمدند ،درختی
بود کههاجر برای اینکه خود و فرزندش از تابش آفتاب س��وزان محفوظ
باشند ،چادرى را كه همراه داشت روى آن درخت انداخته و در سایه آن
آرمیدند و چون دید که ابراهیم قصد بازگشت دارد ،برخاست و به ابراهیم
گفت« :اى ابراهیم! چگونه ما را در این جایگاه كه هیچ همدم و انیس��ی
نداریم و آب و علفى نیست میگذارى و میروى؟»
ابراهیم پاسخ داد« :آن كسى كه مرا مأمور كرده شما را در این جایگاه
بگذارم ،شما را سرپرستى و كفایت میكند ».این سخن را گفته و به راه
افتاد و چون به كوه «كدى» كه در «ذى طوى» بود رس��ید برگش��ت و
نگاه��ى به آنها كرد و به درگاه اله��ى عرض كرد« :پروردگارا من فرزند
خود را در بیابانى غیرقابل كش��ت و زرع در كنار خانه حرم تو س��كونت
دادم ،پ��روردگارا تا نماز را به پا دارند پس دلهاى مردم را چنان كن كه
متوجه آنها شوند و از میوهها روزیشان كن شاید سپاس گزارند».
ادامه دارد
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اخبار دفتر امور هماهنگی ماشینآالت
گزارش فعالیت مجموعه نگهداری و تعمیرات ماشینآالت فعال در بازسازی مناطق زلزلهزده سیسخت
استان کهگیلویه و بویراحمد
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با وقوع زلزله در شهرس��تان دنا اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد مجموعه
ماش��ینآالت عمرانی بنیاد مس��کن در روزهای اولیه پس از زلزله در منطقه
حاضر ش��دند و متعاقب ًا نیروها و امکانات نگهداری و تعمیرات امور اجرایی و
ماشینآالت عمرانی استان نیز در این شهرستان مستقر گردید.
با تشکیل ستاد بازسازی استان کهگیلویه و بویر احمد در شهر سیسخت،
گ��روه نگهداری و تعمیرات اس��تان تجهیز س��ایت نت ماش��ینآالت را در
محوطه تربیت بدنی ش��هر سیس��خت در دستور کار قرار داده و امکاناتی از
جمله دفتر کارش��ناس نت ،دو دستگاه وانت ،پمپ باد ،کارواش ،روغنهای
مصرفی ،دستگاه جوش و انبار موقت قطعات جهت انجام خدمات نت مستقر
گردید .با اضافه شدن دستگاههای مورد نیاز از  22استان دیگر کشور جهت
آواربرداری تعداد دستگاههای بنیادی حاضر در منطقه به حدود  171دستگاه
رس��ید و با افزایش حجم کاری ،تصمیم دفتر امور هماهنگی ماشینآالت بر
این شد تا در راستای افزایش راندمان ماشینآالت با کاهش زمان سرویس
و تعمی��رات ،اعزام نیروهای فنی و مجرب اس��تانهای فارس ،چهارمحال و
بختیاری و آذربایجان غربی به شهرس��تان سیس��خت انجام پذیرد و اکیپ
فنی مستقر در منطقه زلزلهزده نیز به شرح ذیل افزایش یافت.
 .1کارشناس نگهداری و تعمیرات  1نفر از استان کهگیلویه و بویراحمد و
 2نفر از سایر استانها
 .2مکانیک  1نفر از استان کهگیلویه و بویراحمد و  3نفر از سایر استانها
 .3سرویسکار 1نفر از استان کهگیلویه و بویراحمد و  1نفر از سایر استانها
 .4آهنگر  1نفر از سایر استانها
 .5بادی کار از بخش خصوصی
 .6پنچرگیر از بخش خصوصی

از مش��کالت پیش روی گروه نگهداری و تعمیرات در مناطق حادثه دیده
مانند شهر سیس��خت ،نبود مراکز ارائه دهنده خدمات فنی و مراکز فروش
قطعات یدکی ماش��ینآالت سنگین میباش��د .بهعنوان مثال برای خدمات
تراش��کاری س��اده هم نیاز هس��ت تا قطعات مورد نیاز از یاسوج و یا استان
فارس تهیه و ارس��ال گردند .ازسایر مشکالت ش��ایع در مرحله آواربرداری
ترکیدگی و نیاز به پنچرگیری الس��تیک لودر و کامیونها بدلیل وجود اشیاء
فلزی و برنده در نخالههای س��اختمانی میباشد .با توجه به باال بودن تعداد
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موارد پنچری الس��تیکها تصمیم به بکارگیری نی��روی پنچرگیر از بخش
خصوصی و مستقر در منطقه گردید .از مشکالت دیگر تردد ماشینآالت در
معاب��ر با عرض کم و کوچه باغها و باالرفتن تعداد شکس��تگی در آینههای
بغل و چراغ خطر عقب میباش��د .تردد ماش��ینآالت راهسازی در معابر کم
عرض نیز مش��کالت و حوادث مربوط به خودر را دارد که بهعنوان مثال در
مراحل آواربرداری متاس��فانه با تماس بخشی از دکل بیل مکانیکی به کابل
برق ش��هری ،جک بیل دچار خس��ارت گردید که البته ب��ا تالش گروه نت
مس��تقر ،مراحل باز و بست جک و تراشکاری آن در سریعترین زمان ممکن
صورت پذیرفت.
مجموع اقدامهای انجام ش��ده توس��ط گروه نگهداری و تعمیرات پس از
وقوع زلزله در شهرستان دنا به قرار ذیل بوده است:

تعمی��رات اساس��ی گیربکس و تعوی��ض صفحه کالج ،تعمی��رات نیروی
محرکه ،اخذ  60نمونه روغن جهت ارس��ال به آزمایشگاه آنالیز روغن140 ،
مورد تعمیرات سیس��تم باد ،تعویض  9952لیتر روغن موتور ،تعویض 2320
لیتر روغن هیدرولیک ،تعویض  1100لیتر واس��کازین 200 ،سرویس کامل
روغن و فیلتر دس��تگاهها 1100 ،بار گریسکاری کامل دستگاهها ،تعویض و
پنچرگیری  380حلقه الس��تیک 120 ،مورد جوشکاری شاسی و تراشکاری.
مجموع هزینههای نگهداری و تعمیرات مربوط به  171دستگاه از  22استان
کش��ور در ش��هر سیس��خت تا پایان فروردین ماه س��ال جاری در حدود 6
میلیارد ریال بوده است.
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با توجه به فعالیتهای انجام شده مجموع نفر ساعت کارکنان نت در این
منطقه از شروع استقرار گروه تا پایان اردیبهشت ماه سال  1400و به مدت
حدود  3ماه به شرح ذیل میباشد.
 .1کارشناس نت  1200نفر ساعت
 .2مکانیک  1470نفر ساعت
 .3سرویسکار  1120نفر ساعت
 .4آهنگر  176نفر ساعت
مهندس محمدی راد مدیرکل دفتر امور هماهنگی ماشینآالت در بازدیدهای
هفتگی از مناطق زلزلهزده استان کهگیلویه و بویراحمد عالوه بر بازدید میدانی
بر روند اجرای نت نظارت عالیه داش��تند و همچنین کارشناسان نت دفتر امور
هماهنگی ماش��ینآالت عالوه بر راهبری و پش��تیبانی این گروه ،طی بازدید
میدانی توصیههای فنی را با همکاران حاضر در شهرستان سیسخت داشتند.

شامل  3پروژه:
 .1پروژه آمادهسازی طرح اقدام ملی محله  34منظریه شهر کرد به اعتبار
 200میلیارد ریال
 .2پروژه خاکبرداری پالکهای طرح اقدام ملی محله  34منظریه شهر کرد
به اعتبار  65میلیارد ریال
 .3طرح اقدام ملی مسکن شهر فرخشهر به اعتبار  7میلیارد ریال میباشد.
که هر کدام بترتیب پیشرفت فیزیکی  %98 ،%20و  %25دارد.

هرمزگان

اخبار استانها

خراسان شمالی

• ش��روع عملیات آواربرداری مناطق زلزلهزده اس��تان مربوط به زلزله 27
اردیبهشت 1400
• پیشبینی میشود آواربرداری تا  15خرداد پایان یابد.
چهارمحال و بختیاری

ش��روع پروژه آمادهسازی طرح اقدام ملی در استان چهارمحال و بختیاری

طرح اقدام ملی مسکن استان هرمزگان واقع در شهرک پیامبر اعظم(ص)
شهرستان بندرعباس است که شامل مجتمعهای  160واحدی256 ،واحدی،
 800واح��دی ،ی��ک هکت��اری و  3/3هکتاری میباش��د .عملی��ات خاکی
مجتمعه��ای  160و  256واح��دی به پایان رس��یده و مجتمع  800واحدی
 45درصد و مجتمع  2/9هکتاری  5درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .از
شروع پروژه تا کنون  96میلیارد ریال تأیید و اخذ گردیده است.
کردستان

 .1عملیات خاکبرداری پروژه  40واحدی محرومین روستای سرخه دزج از
روستاهای شهرستان سنندج (حدود  4320مترمکعب)
 .2آواربرداری واحدهای خسارت دیده زلزله  1400/01/17شهرستان مریوان

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

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

اسامی همکارانی که به افتخار
بازنشستگی نایل آمدند:

ولی ا ...مجیدی (گیالن)
فاضل عباسپور (گیالن)
حسین غالمزاده شورکی (یزد)

محمدحسین قاسمی همی جانی (یزد)
عباس علینژاد (البرز)
سیدغالمرضا موسوی (خراسان رضوی)
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان آذربایجان شرقی
حضور نماینده مجلس شورای اسالمی در بنیاد مسکن شهرستان اهر

به گزارش روابط عمومی ،احمد محرمزاده -نماینده مردم شهرستانهای
اهر و هریس در مجلس ش��ورای اسالمی با مدیر و کارکنان بنیاد مسکن
شهرستانهای اهر و هریس دیدار کرد.
در ابتدای این دیدار مهندسهادی رحیمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
اهر با س��پاس از حمایتهای دلسوزانه نماینده مردم شهرستانهای اهر و
هریس در مجلس ش��ورای اسالمی از بنیاد مسکن همچنین حمایتهای
وی و مسئولین در تهیه و اجرای خدمات عمرانی متنوع توسط این نهاد و
نیز پیگیری در تأمین و تخصیص اعتبار بیشتر به این شهرستان ،گزارشی
از فعالیتهای انجام شده در روستاهای شهرستان را ارائه داد.

مهندس رحیمی هدف بنیاد مسکن را خدمترسانی بیشتر و مطلوبتر به مردم بهویژه روستاییان دانست و تحقق این
هدف را مستلزم حمایت مسئوالن ،تخصیص اعتبارهای مناسب و به موقع اجرای طرحهای عمرانی در روستاها بیان کرد.

در ادامه محرمزاده با سپاس از فعالیتهای بنیاد مسکن گفت :بنیاد مسکن یک نهاد انقالبی است که براساس آرمانهای انقالب شکل گرفته
و کارش هم کار جهادی است و امیدواریم با عملکرد خوب خود جهادی باقی بماند .وی در ادامه همچنین خواستار استفاده از ظرفیتهای موجود
در روستاها در زمینه عمران و آبادانی روستاها شد.
نماینده مردم شهرس��تانهای اهر و هریس در مجلس ش��ورای اس�لامی افزود :این نهاد که یادگار امام(ره) است در عمران روستاها بهویژه در
زمینه تأمین مسکن روستاییان ،اجرای طرح هادی و ...بیش از پیش تالش نموده که قابل تحسین است.
محرمزاده در پایان قول مساعد داد که در امر خدماترسانی به مردم بیش از پیش تالش خواهیم نمود.

بیش از توان خود بار و مسئولیتی را به دوش مگیر که سنگینی آن نکبتی
بر تو خواهد بود -امام علی(ع)
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به گزارش روابط عمومی ،احمد محرمزاده -نماینده مردم شهرستانهای
اهر و هریس در مجلس ش��ورای اسالمی و مهندس رحیمی -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان اهر از روند اجرایی برج دوقلوی ارسباران شهرستان اهر
بازدی��د و در مورد تکمیل و واگذاری این برج به متقاضیان واجد ش��رایط
راهکارها و پیشنهادهای الزم را ارائه نمودند.
در این بازدید مهندس هادی رحیمی با ارائه گزارشی گفت :برج دوقلوی
ارس��باران هم اکنون با پیشرفت فیزیکی  ۹۸درصدی در حال انجام است
که با آمادهسازی اسناد مالکیت؛ به مالکان واگذار خواهد شد.
در ادامه احمد محرمزاده با س��پاس از عملکرد بنیاد مس��کن شهرستان
اهر پیشنهادهایی را برای ارتقاء کیفی واحدهای در حال تکمیل به عوامل
اجرایی شهرس��تان داد .وی با اش��اره به ش��رایط اقتصادی کش��ور گفت:
رویکردهای جدیدی در حوزه مس��کن ش��هری در بنیاد مسکن کشور اتخاذ شده که منجر به س��اخت پروژههایی شاخص و در شأن این نهاد در
سطح کشور ،استانها و بهویژه شهرستانها گردیده است.
در ادامه مسئولین از کارگاه بنیاد بتن آذرآبادگان شهرستان اهر وابسته به بنیاد مسکن بازدید و از تالشهای کارکنان این شرکت قدردانی کردند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از پروژه  ۳۱۲واحدی برج دوقلوی ارسباران

نشست اجرایی نمودن تفاهمنامه  50هزار واحد مسکن محرومین در سپاه عاشورا برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت اجرایی نمودن  50هزار واحد مسکن
محرومین در کش��ور و بهویژه در اس��تان با حضور س��ردار ربیعی -مشاور
عالی فرمانده کل س��پاه و مسئول پیش��رفت و آبادانی سپاه کشور ،سردار
خرم -فرمانده سپاه عاشورا استان و مدیرانکل بنیاد مسکن ،کمیته امداد
امام(ره) و بنیاد مستضعفان استان ،در سپاه عاشورا استان برگزار شد.
س��ردار ربیعی گف��ت :در این اقدام ب��ا محوریت بس��یج  50هزار واحد
مس��کونی ویژه محرومان و افراد تحت پوش��ش کمیت��ه امداد امام(ره) به
مدت دو س��ال ساخته میش��ود .وی با بیان اینکه براساس تأکیدات مقام
معظم رهبری مأموریت داریم از جنبههای مختلف به قش��رهای کم توان
توج��ه و از آنه��ا حمایت کنیم ،اف��زود :تالش کردیم که ش��رایط زندگی
شرافتمندانه را برای آنها فراهم آوریم تا از امکانات نسبی مناسبی برخوردار شوند.
مش��اور عالی فرمانده کل س��پاه کش��ور از همه فرماندهان خواس��ت که در اجرای این کار امکانات خود را به کار گیرند تا در دو سال آینده این
واحدها با همکاری سایر دستگاههای اجرایی که تفاهمنامه با آنان در کشور و در دیگر استانها منعقد شده آماده و به نیازمندان تحویل شود.
سردار ربیعی همچنین خاطر نشان کرد :این واحدها در همه استانها ساخته میشوند و نقطه آغاز جریان برای مسکن دار کردن این قشرها است.
در پایان هر یک از مدیران نظرها و پیشنهادهای خود را در مورد سهمیه و اعتبار و اجرایی نمودن این امر مهم در سطح استان بیان نمودند و
تصمیمهای نهایی اتخاذ گردید.

بازدید فرماندار از پروژه مجتمع چند منظوره روستای دیزج امیرمدار

به گزارش روابط عمومی ،مهندس بابک رضی منش -فرماندار شهرستان اسکو ،مهندس باباپور -مدیرکل و مهندس مقتومی -معاون عمران
روستایی بنیاد مسکن استان ،دکتر عادلی فر -بخشدار مرکزی ،دکتر صمدپور -کارشناس مسئول مطالعات طرحهای عمرانی بنیاد مسکن استان،
حسنزاده -مدیر بنیاد مسکن شهرستان اسکو و دهیار و رئیس شورای اسالمی از پروژه مجتمع چند منظوره روستای دیزج امیرمدار از طرحهای
درآمدزایی دهیاری این روستا بازدید و از نزدیک مسائل و مشکالت این پروژه را بررسی و تصمیمهای الزم اتخاذ شد.
در ابتدای این بازدید حسنزاده با ارائه گزارشی از فعالیتهای عمرانی بنیاد مسکن شهرستان اسکو گفت :بنیاد مسکن این شهرستان با تالش

هر کس را در مال دو شریک است :وارث و حوادث -رسول خدا(ص)
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همکاران خدمات قابل توجهی در روستا انجام داده و اگر نظارت دقیق مهندسی در طرحهای عمرانی اعمال نشود هر چقدر هم فعالیت عمرانی
پیشرفت کند در نهایت با یک عالمت سؤال همراه خواهد بود و باید کارها
دقیق و به موقع اجرایی شوند.
س��پس مهندس باباپور گفت :توسعه روستایی یک فعالیت بین بخشی و
مش��ارکتی است که با همراهی مردم ،نهادها و دستگاههای ذیربط عملی
میش��ود که در نهایت بنیاد مسکن در این حوزه نیاز به همدلی مسئوالن،
همراهی و مشارکت مردم دارد.
در ادامه مهندس رضی منش با تأکید بر لزوم محرومیتزدایی و توسعه
روس��تایی یادآور شد :دولت تدبیر و امید با داشتن اقتدار اجرایی ،اخالص،
فروتنی و با عش��ق به مردم و نظام و ارزشها خدماترسانی میکند .وی
همچنین گفت :توس��عه و عمران روستایی فرایندی برای محرومیتزدایی
است و بنابراین مردم ما باید در عمل ببینند که خادمین آنها برای توسعه و پیشرفت شهرستان تالش میکنند و مدیران باید کارشان را در سطح
روستاها و شهرستان شبانه روزی انجام دهند.
گفتنی اس��ت مس��ئولین یاد شده از پروژه کنارگذر روستای اسفنجان بازدید ،مسائل و مشکالت پروژه را بررسی و دستورهای الزم برای تسریع
پروژه صادر شد.

بازدید بخشدار ،مدیران بنیاد مسکن و میراث فرهنگی از زاغههای روستای اسکندان

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،دکتر عادلی -بخش��دار بخ��ش مرکزی
شهرستان اسکو ،مدیران بنیاد مس��کن شهرستان اسکو ،میراث فرهنگی
و گردشگری ،دهیار و کارشناس��ان ذیربط از زاغههای روستای اسکندان
بازدی��د و راهکارهای عملی برای حفظ و نگه��داری از میراث فرهنگی و
تاریخی روستا را ارائه نمودند.
در این بازدید دکتر عادلی از انجام پروژههای عمرانی و مش��ارکتهای
مردمی در تسریع زیرسازی خیابان و معابر روستاها در ماندگاری روستاییان
و جلوگیری از مهاجرت آنها به ش��هرها را بس��یار تأثیرگذار خواند و گفت:
تم��ام تالش خود را برای تأمین خواس��تههای مردم و خدماترس��انی در
زمینه تحقق اهداف دولت تدبیر و امید در شهرس��تان به کار خواهیم بس��ت .وی همچنین خدمت بیمنت و ارائه خدمات مطلوب به

مردم را س�رلوحه دولتمردان تدبیر و امید مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد :مردم در نظام اسلامی همواره پشتوانه
واقعی مسئولین در پیشبرد امور بودهاند و تکریم و خدمت به این مردم یک وظیفه شرعی و قانونی است.

در ادامه حسنزاده -مدیر بنیاد مسکن شهرستان اسکو گفت :مشارکت مردم در تحقق برنامهها برای سازندگی و توسعه شهرستان یک موضوع
مهم اس��ت که موجب دلگرمی مس��ئولین برای خدمت هر چه بیش��تر به مردم میگردد و امیدواریم با تخصیص و تأمین اعتبار بیشتر بتوانیم طی
سالهای آتی گامهای مؤثری در توسعه روستاهای شهرستان برداریم.

بازدید از پروژه طرح توسعه روستای خاصه لر

به گزارش روابط عمومی ،مهندس بابک رضی منش -فرماندار شهرستان اسکو ،مهندس باباپور -مدیرکل و مهندس مقتومی -معاون عمران
روستایی بنیاد مسکن استان ،دکتر عادلی فر -بخشدار مرکزی ،دکتر صمدپور -کارشناس مسئول مطالعات طرحهای عمرانی بنیاد مسکن استان،
حس��نزاده -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان اسکو و دهیار و رئیس شورای اس�لامی از محل پروژه طرح توسعه روستای خاصه لر بازدید و ضمن
بررسی مسائل و مشکالت دستورهای الزم برای تسریع عملیات اجرایی ،اجرای جداول و ...صادر شد.
ابتدا در این بازدید مهندس باباپور تأکید کرد :بنیاد مسکن همواره با ایجاد زیرساختهای الزم از طریق انجام فعالیتهای گستردهای در زمینه
ایجاد محیطی مطلوب و جذاب برای روس��تاییان ،موجب رونق و توس��عه گردش��گری در روستاها و همچنین جذب بیشتر گردشگران شده است.

برترین عبادتها اخالص است -امام جواد(ع)
20

بنیاد مس�کن گف�ت :این نه�اد از آغاز فعالیت خ�ود خدمات
بسیار چشمگیری را در مناطق روستایی انجام داده و با اجرای
طرحهای هادی و بهسازی مسکن روستایی ،ضمن حفظ هویت
در روستاها ،کیفیت و امید به زندگی ر ابرای روستاییان ارتقا
و افزایش داده است.
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گفتنی اس��ت نشس��ت بررسی مس��ایل و مشکالت روس��تاهای دیزج
امیرم��دار ،اس��فنجان ،کهنمو ،کندوان و خاصه لر با حضور مس��ئولین یاد
شده برگزار شد و تصمیمهای الزم برای تسریع در پروژههای اولویت دار
و حل مسایل و مشکالت طرح هادی روستایی و آسفالت معابر اتخاذ شد.
در این نشس��ت مهندس باباپور با بیان مطالبی ابراز امیدواری کرد که با حمایت مس��ئولین بتوانیم عمدهای از مشکالت مردم بهویژه روستاییان
را حل کنیم.
همچنین فرماندار با بیان این که فرمانداری همواره تالش نموده تا با داشتن تعامل ویژه با این نهاد در زمینه حل مشکالت روستاییان گامهای
مؤثری بردارد تأکید کرد :دهیاران ،بهترین یاوران بنیاد مسکن در روستاها هستند و همواره باید در انجام کارهای اجرایی از تفکر و تجربه اهالی
روستا و مشارکت مردمی استفاده کنند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

وی اب��راز امی��دواری ک��رد که با همکاری همه جانبه ادارهها ضمن تحقق هرچه بهتر و س��ریعتر اهداف تعریف ش��ده در این پروژه ش��اهد رفع
محرومیت مردم این منطقه باشیم.
س��پس مهندس رضی من�ش با ابراز رضای�ت از فعالیتهای

اعطای لوح سپاس به خانواده معظم شهید واال مقام بحری

به گزارش روابط عمومی ،مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان
با حضور اس��دی -معاون پشتیبانی و دکتر فوالدی -مدیرعامل بنیاد بتن
آذرآبادگان با اعطای لوح س��پاس و هدایایی به مناسبت گرامیداشت مقام
شامخ شهدا از خانواده معظم شهید واالمقام بحری تجلیل نمودند.
در این مراس��م مهندس باباپور با ابراز خرسندی از دیدار با خانواده معزز
بحری که از همکاران بنیاد مس��کن میباشد گفت :تمام تالش خود را به
کار میگیری��م تا در این نهاد امکان ارائه خدم��ات ارزنده به خانوادههای
ش��اهد ،جانباز و ایثارگر را فراهم نماییم و در تمام ابعاد زندگی رهرو آنها
باشیم .وی افزود :ما میراثدار شهدا و ایثارگران هستیم و به حکم وظیفه
و ارزش نهادن آماده ش��نیدن دغدغههای خانواده شهدا و خدمتگزاری به
آنها میباشیم.

نشست شورای مسکن شهرستان اسکو

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت شورای مس��کن شهرستان اسکو با
دستور کار بررس��ی نواقص واحدهای مسکن مهر شهرهای اسکو ،سهند
و ایلخچی و بررس��ی مسایل ،مشکالت فنی و اجرایی و تسریع در اجرای
پروژهه��ای اولویت دار عمرانی دس��تگاههای اجرایی ب��ا حضور مهندس
بابک رضی منش -فرماندار شهرس��تان اس��کو و رؤس��ای ادارههای بنیاد
مسکن ،اداره راهوشهرسازی ،سایر مسئولین دستگاههای اجرایی و خدمات
رسان و شهرداران شهرستان در فرمانداری شهرستان اسکو برگزار شد.
در ابتدا هر یک از رؤس��ای اداره راهوشهرسازی ،بنیاد مسکن ،شهردار و

همنشینی با سفلگان و افراد پست ناپسند است و همدمی گناهکاران موجب بدبینی مردم و از
دست دادن اعتماد و اعتبار است -امام حسین(ع)
21
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دیگر س��ازمانهای خدمات رس��ان در سخنانی نظرها و دیدگاههای خود را در مورد رفع موانع و مشکالت پروژههای مسکن مهر اسکو ،سهند و
ایلخی بیان نمودند و تصمیمهای نهایی برای حل مشکالت یاد شده اتخاذ گردید.
در ادامه مهندس رضی منش با تأکید بر پیگیری موانع و حل مشکالت مسکن مهر در شهرستان اسکو گفت :عزم جدی ما این است که پرونده
مس��کن مهر در شهرس��تان اسکو ،سهند و ایلخچی زود بسته شود از اینرو ملزم هستیم تا مشکالت پروژههای مسکن مهر را حل و فصل کنیم
بنابراین دس��تگاههای اجرایی خدمات رس��ان باید در اسرع وقت نس��بت به ایفای وظایف خویش بیش از پیش عمل نموده تا ساکنین واحدهای
مسکن مهر بتوانند با آرامش در واحدهای مسکونی خود اسکان یابند.

نشست مشترک مدیر و معاونین بانک شهر با مدیرکل و معاون بنیاد مسکن استان
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به گزارش روابط عمومی ،دکتر رضایی -معاون منطقه بانک شهر شمال
غرب کش��ور ،امیدی -رییس و کارکنان ش��عبه اطبابانک ش��هر تبریز با
مهندس باباپور -مدیرکل و اس��دی -معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان
در زمینه گسترش تعاملها دیدار و گفتگو کردند.
در ابت��دا مهندس حافظ باباپور با بیان اینکه بنیاد مس��کن اس��تان برای
مقابله با تهدید س��وانح طبیعی زلزله و س��یل ،عملیات پیشگیری پیش از
وقوع س��انحه را با اجرای طرح ویژه بهس��ازی و نوسازی سکونتگاههای
آسیبپذیر روستایی و همچنین بازسازی مناطق سانحهدیده پس از وقوع
سانحه همواره در دستور کار خود قرار داده است ،ابراز امیدواری کرد که با
حمایت بانکهای اس��تان و بانک شهر برای رفع موانع و مشکالت ،بیش
از پیش ش��اهد تس��هیل در روند پرداخت تسهیالت به متقاضیان باش��یم .وی یادآورشد :با وجود خطرها و بالیایی که هر ساله ُرخ میدهد مسئله
مقاومسازی مسکن روستایی بسیار حائز اهمیت بوده و مقاومسازی واحدهای مسکونی غیرمقاوم نیازمند همکاری جدی بانکهای عامل است.
سپس معاون منطقه بانک شهر شمال غرب کشور گفت :در حال حاضر ،هیچ محدودیتی در زمینه پرداخت هرگونه تسهیالت ،همکاری و تعامل
مشترک از سوی این بانک وجود ندارد.
س��پس دکتر رضایی با اش��اره به اینکه ،این نهاد رس��الت مهمی در زمینه تأمین مسکن قش��رهای کمدرآمد و مقاومسازی واحدهای مسکونی
روس��تایی بر عهده دارد ،گفت :تاکنون همکاری بین بنیاد مس��کن و بانک ش��هر صورت نگرفته اس��ت ولی امیدواریم پس از این نشست شاهد
گسترش تعاملها بین این دو مجموعه بوده و بتوانیم در زمینه اعطای وام کم بهره به کارکنان بنیاد مسکن با معرفی از طرف این نهاد خدماتی
را ارائه دهیم.

نشست پایش طرح تأمین مسکن محرومین برگزار شد

به گ��زارش روابط عمومی ،ب��ا حضور مهندس کرم��ی -مدیرکل امور
روستایی و شوراهای استانداری استان ،دکتر صحاف -مدیرکل بهزیستی
اس��تان ،مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مدیران بانکهای
عامل و کمیته امداد امام(ره) استان ،معاونین و کارشناسان ،نشست پایش
طرح تأمین مسکن محرومین در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس اکرمی وش -معاون بازس��ازی ومسکن روستایی بنیاد
مسکن اس��تان با ارائه گزارش��ی از عملکرد دس��تگاهها در بحث اجرایی
نمودن تفاهمنامه مس��کن محرومین و رفع موانع و مش��کالت این طرح
گفت :تفاهمنامه منعقد ش��ده ،ویژه مددجویان تحت پوشش فاقد مسکن
و یا دارای مس��کن فرسوده ساکن در روستاها و شهرهای زیر  ۲۵000نفر
جمعیت است.
در ادامه مهندس باباپور در س��خنانی بر همکاری و تعامل بیش��تر س��ازمانها و بانکهای عامل تأکید کرد و گفت :تحقق و شروع طرح مسکن

چنانچه شخصی از سویی تو را بدگویی کند و سپس برگردد و از سوی دیگر پوزش طلبد،
عذرخواهی و پوزش او را پذیرا باش -امام سجاد(ع)
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محرومین باید به زودی توسط عوامل اجرایی در سطح استان انجام شود بنابراین در ارائه خدمت همواره باید همراه و همدل باشیم تا بتوانیم به
اهداف تعیین شده دست یابیم.
سپس مهندس کرمی بر لزوم همکاری مناسب بانکها و تسهیل در انعقاد قرارداد با متقاضیان محروم و همچنین پیگیری مصوبههای صورت
جلس��ه تأکید کرد و گفت :طرح مس��کن محرومان از جمله برنامههای توس��عهای و زیربنایی اس��ت که با هدف محرومیتزدایی و رونق تولید در
استان رقم خورد و در پیشبرد راهبرد مدیریتی استان مبنی بر مهاجرت معکوس بسیار اثرگذار است.
در پایان دکتر صحاف در مورد تأمین زمین مناس��ب برای متقاضیان تحت پوش��ش بهزیستی مطالبی را بیان نمود و هر یک از مدیران بانکهای
عامل ،معاونین و کارشناسان نظرهای خود را برای هر چه بهتر اجرایی نمودن این طرح در سطح استان اعالم نمودند و تصمیمهای نهایی اتخاذ شد.

بازدید معاون عمرانی استانداری از روستای گردشگری گل آخور
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ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،دکتر رحمتی -معاون عمرانی اس��تانداری
اس��تان ،مهن��دس کرمی -مدیرکل امور روس��تایی اس��تانداری ،مهندس
باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،خانی -فرماندار شهرستان ورزقان،
مهندس قهرمانیان -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان ورزقان و گروهی از
مس��ئولین شهرس��تانی از روس��تای گردش��گری گل آخور از توابع بخش
خاروانا شهرستان ورزقان بازدید کردند.
در ابتدای این بازدید خانی گزارش��ی از موقعی��ت جغرافیایی و امکانات
موجود در این روس��تا ارائه داد و گفت :روستای گل آخور یکی از روستاها
و جاذبههای اس��تان است که از توابع دهس��تان ارزیل بخش خاروانا بوده
و بهدلیل وجود آبش��ار و نیز آب و هوای ییالقی منطقهای مس��تعد برای
گردشگری در استان میباشد.
سپس دکتر رحمتی اظهار کرد :اگرچه زندگی در طبیعت ،عالقمندان بسیاری دارد اما فضای کنونی جامعه و نوع اشتغال آدمها به گونهای است
که حتی در روس��تاها نیز باید ضمن ایجاد مس��اکن ،معابر و راههای مناس��ب ،امکانات زندگی امروزه در ش��هرها نیز بهصورت بومی و متناسب با
شرایط هر منطقه در روستاها فراهم شود تا افراد با دغدغه کمتری به زندگی در روستاها بپردازند .وی در پایان به مسئولین استانی و شهرستانی
تأکید نمود که همه باید در حد توانان امکانات الزم در روس��تای گردش��گری گل آخور را فراهم نموده تا اینکه گردشگران بیشتری از این مکان
دیدن نموده و عالوه بر مهاجرت معکوس ،اشتغال زایی برای اهالی ایجاد شود.
گفتنی اس��ت معاون عمرانی اس��تانداری و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی در ادامه از اجرای ساختمان آتش نشانی شهرداری بخش خاروانا
بازدید و دستورهای الزم برای تسریع در روند عملیات اجرایی و اتمام سریع این پروژه را صادر کردند.

برگزاری مراسم تودیع و معارفه

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس حس��ین اکرم��ی وش طی حکمی
از س��وی مهندس حافظ باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،بهعنوان
سرپرس��ت جدید معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان منصوب و از
تالشهای مهندس مقتومی -معاون عمران روس��تایی پیش��ین با اعطای
لوح سپاس تجلیل بهعمل آورد.
در این مراس��م مهن��دس حافظ باباپور با س��پاس از مهندس مقتومی و
آرزوی توفیق در پس��ت جدید بهعنوان معاون عمرانی فرماندار شهرستان
ویژه مراغه گفت :بنیاد مس��کن اس��تان در س��الهای گذش��ته طرحهای
عمرانی مناس��بی را در مناطق محروم شهرس��تان عملی کرده اس��ت که
افزایش س��طح نس��بی رفاه و بهداشت در محیط روستاها با تهیه و اجرای
طرح هادی از جمله مهمترین این فعالیتها است که یقین ًا این موفقیت در سایه تالش مهندس مقتومی و همکارانش در حوزه عمران روستایی

آن چه را نمیدانی مگو ،بلکه تمام دانستههایت را بگو -امام علی(ع)
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اس��ت .وی با اش��اره به فعالیتها و کارنامه درخشان مهندس اکرمی وش در حوزه بازسازی مس��کن روستایی وی را بهعنوان سرپرست معاونت
عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان منصوب و ابراز امیدواری نمود با تالش همکاران و تعامل با سایر دستگاههای اجرایی در زمینه کمک به
روستاهای محروم و در جهت عمران و آبادانی روستاها موفق و سربلند باشند.
در پایان حکم مهندس اکرمی وش توس��ط مدیرکل به وی تقدیم گردید و از مهندس مقتومی با اعطای لوح س��پاس و هدایایی از تالشهای
وی قدردانی شد.

انتصاب سرپرست معاونت امور بازسازی بنیاد مسکن استان

شماره  | 187خرداد 1400

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مدیرکل ،مسئول دفتر
نمایندگی ولیفقیه ،معاونین ،گروهی از مدیران ،کارشناس��ان مس��ئول و
کارکنان حوزه عمران روس��تایی و بازسازی مسکن روستایی طی حکمی
از س��وی مهندس حافظ باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،مهندس
مس��عود رادبه بهعنوان سرپرست معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
بنیاد مس��کن اس��تان منصوب و مهندس اکرمی وش بهعنوان سرپرست
معاونت جدید عمران روستایی بنیاد مسکن استان منصوب گردید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان آذربایجان غربی
اعطای سند مالکیت روستایی

به گزارش روابط عمومی ،س��ند مالکیت یک واحد مسکونی در روستای قره حسنلو از
توابع شهرس��تان ارومیه توسط مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مسکن استان به مالک آن
اعطا شد.
گفتنی است تاکنون در  1710روستای باالی  20خانوار استان تعداد  179950جلد سند
و در  29شهر زیر  25000نفر جمعیت استان تعداد  40485جلد سند صادر شده است.

کلنگ اجرای طرح هادی  2روستا به زمین زده شد

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس شارلی انویه-
نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسالمی و مهندس
بدلی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان کلنگ اجرای طرح هادی روستاهای
دیزج تکیه و آده بزرگ از توابع شهرستان ارومیه به زمین زده شد.
در این مراس��م مهندس بدلی در سخنانی به توس��عه ،عمران و آبادانی
روستاها پرداخت وآن را عاملی مهم در حفظ جمعیت روستایی ،جلوگیری
از مهاجرت روس��تاییان به ش��هرها ،ایجاد مهاجرت معک��وس و افزایش
تولیدات روس��تایی دانس��ت .وی در ادامه مش��ارکت و هم��کاری اهالی
روستاها را گامی مؤثر در روند اجرای طرحهای عمران روستایی دانست.
س��پس مهندس شارلی انویه با بیان مطالبی گفت :رشد و توسعه عدالت
اقتصادی و اجتماعی در روستاها ،جزو تأثیرگذارترین برنامهها و اولویتهای کاری بنیاد مسکن در مناطق روستایی است .وی افزود :بنیاد مسکن
تاکنون جزو پرتالشترین و کم توقعترین دستگاها بوده و به همین دلیل مظلومترین سازمان واقع شده است.
نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی گفت :بیشک فعالیتهای عمرانی بنیاد مسکن در سطح روستاها تأثیر بسیار زیادی در رشد و توسعه صنعت

تواضع نعمتی است که بر آن حسادت نمیشود -امام حسن عسکری(ع)
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان اردبیل
بررسی پروژههای طرح اقدام ملی مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس محمد اس�لامی-
وزیر راهوشهرس��ازی ،مهندس محبوب حیدری -مدیرکل راهوشهرسازی
استان ،مهندس فرهاد سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و ابوالفضل
کوهی فرد -مدیر ش��عب بانک مسکن اس��تان ،بهصورت ویدیو کنفرانس
در ادارهکل راهوشهرسازی استان برگزار شد و گزارش از عملکرد این سه
نهاد در حوزه طرح اقدام ملی مس��کن در ش��هرهای استان اردبیل ارائه و
مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدا مهندس محبوب حیدری با سپاس از تالشهای بنیاد مسکن و
بانک مس��کن اس��تان در اجرای مطلوب طرح اقدام ملی مسکن در سطح
اس��تان گفت :طرح اقدام ملی مس��کن در شهرستانهای استان بهصورت
کامل توس��ط بنیاد مس��کن اس��تان در حال اجرا و در مرکز استان نیز توس��ط خود مجموعه ادارهکل راهوشهرسازی در حال تحقق میباشد .وی
همچنین ابراز امیدواری کرد که پروژههای طرح اقدام ملی مسکن در استان با سرعت بیش از پیش ادامه یابد.
در ادامه مهندس فرهاد سبحانی و ابوالفضل کوهی فرد بهصورت جداگانه به ارائه عملکرد و گزارشی از فعالیتهای مجموعه تشکیالتی حوزه
مسئولیتی خویش در اجرای طرح اقدام ملی مسکن استان پرداختند و ابراز امیدواری کردند تا با ادامه روند همکاری و هماهنگی موجود سه جانبه،
این پروژهها در کوتاهترین زمان ممکن تکمیل شده و در اختیار مردم استان اردبیل قرار گیرد.
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کشاورزی ،صنعت دامی ،صنایع دستی و ...دارد.
مهندس شارلی انویه افزود :بنیاد مسکن در مواقع بروز سوانح طبیعی همیشه در صحنه حاضر و پای کار بوده و صادقانه به مردم خدمت نموده
است و فعالیتهای این نهاد به مصداق رعایت عدالت اجتماعی در روستاها میباشد.

بررسی وضعیت عمرانی روستاهای بخش مرکزی

به گ��زارش روابط عمومی ،ب��ا حضور مهندس صدی��ف بدری -رئیس
مجمع نمایندگان اس��تان اردبیل و نماینده مردم شهرس��تانهای اردبیل،
نیر ،نمین و س��رعین در مجلس ش��ورای اس�لامی ،مهندس س��بحانی-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان و بخشدار مرکزی شهرستان اردبیل ،آخرین
وضعیت عمرانی روس��تاهای بخش مرکزی این شهرس��تان بررس��ی شد
و در دیدارهای��ی جداگانه با اهالی روس��تاهای تابعه شهرس��تان اردبیل به
درخواستهای آنان رسیدگی شد.
در ای��ن برنام��ه مهندس صدیف ب��دری و مهندس فرهاد س��بحانی از
روس��تاهای حملآب��اد ،عموقین ،دیول��ق ،ایمیچه ،خش��که رود ،چناقرد،
جمادی ،قره تپه ،وکیلآباد و سردابه این شهرستان بازدید نمودند و در جریان روند اجرای طرحهای هادی روستایی قرار گرفتند.
در این بازدید مهندس فرهاد سبحانی با ارائه گزارشی از فعالیتهای این نهاد در حوزه آبادانی روستاهای شهرستان اردبیل ،گفت :فعالیتهای
بنیاد مسکن در این شهرستان منجر به مهاجرت معکوس اهالی بومی از شهرها به روستاهای این منطقه شده است و وضعیت عمرانی روستایی
نیز برای رفع نارساییها و بهرهمندی روستاییان از خدمات این نهاد تسهیل شده است و این روند مثبت ادامه دار خواهد بود.
گفتنی اس��ت مس��ئولین با حضور در مساجد جامع روستاهای یاد شده با روستاییان دیدار نمودند و از نزدیک در جریان درخواستها و مشکالت
آن��ان ق��رار گرفتند و مقرر گردید تکمیل پروژههای اجرایی در قالب طرح هادی ،آس��فالت معابر عموم��ی از محل قیرهای اختصاصی و بازنگری
طرح هادی محقق گردد.

هر که پیشانی مادر خود را ببوسد ،از آتش جهنم مصون است -رسول خدا(ص)
25
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به گزارش روابط عمومی ،با حضور مهندس صدیف بدری -رئیس مجمع
نمایندگان استان اردبیل و نماینده مردم شهرستانهای اردبیل ،نیر ،نمین
و سرعین در مجلس شورای اسالمی ،مهندس حاجیزاده -معاون عمران
روستایی بنیاد مسکن استان و گروهی از مسئوالن محلی و شهرستانی از
روس��تاهای خانقاه علیا ،دودران ،خانقاه سفلی ،آرپاتپه ،ننه کران ،کله سر،
درماندرق و مهدی پس��تی از توابع بخش مرکزی شهرستان نمین بازدید
نمودند و به درخواستها و مشکالت اهالی منطقه رسیدگی شد.
در ای��ن بازدی��د مهن��دس منوچه��ر حاج��یزاده ب��ا تأکید ب��ر تحقق
برنامهریزیه��ای ص��ورت پذیرفته برای س��ال جاری در رفع مش��کالت
روس��تاهای شهرس��تان ،گفت :بنیاد مسکن برابر وظایف محوله در حوزه عمران و توسعه روستاها در حال خدمت به اهالی میباشد و با مشارکت
حداکثری روستاییان و حمایت مسئوالن محلی و استانی نیز اجرای پروژههای طرح هادی استمرار خواهد داشت.
در ادامه نیز مهندس صدیف بدری از تالشهای انجام ش��ده توس��ط بنیاد مسکن و س��ایر دستگاههای اجرایی در بهبود روند عمرانی و آبادانی
مناطق قدردانی کرد.

بازدید از روند اجرای طرحهای عمرانی شهرستان خلخال

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می ب��ا حضور دکتر نظری -نماینده
مردم شهرس��تانهای خلخال و کوثر در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار
شهرس��تان خلخال ،مدیرکل بنیاد مسکن استان ،سرپرست ادارهکل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان ،مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ،مدیرکل
ورزش و جوانان اس��تان و گروهی دیگر از مدیران شهرس��تانی و استانی
از روند اجرای طرحهای عمرانی در روس��تاهای طولش و علیآباد از توابع
بخش مرکزی و همچنین پروژه ش��هری این شهرس��تان بازدید نمودند و
درخواستها و مشکالت اهالی این منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
در این بازدید مهندس فرهاد سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان توضیحهایی از عملکرد بنیاد مسکن در روستاهای شهرستان خلخال
ابراز امیدواری کرد که در روس��تای طولش عالوه بر بازنگری طرح هادی با همکاری دهیاری عملیات زیرس��ازی و اجرای جداول برای هدایت
آبهای سطحی را در اولویت کاری خود قرار دهد .همچنین در روستای علیآباد روند تکمیل اجرای طرح هادی نیز تسریع گردد.
در ادامه دکتر س�یدغنی نظری با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس�کن گفت :این نهاد در رس�الت انجام وظایف محوله

کارها را به موقع و جهادی انجام میدهد .وی در ادامه خواس�تار تعامل و همکاری س�ایر نهادها و ارگانهای اجرایی برای
حل مشکالت و معضالت روستاییان این شهرستان شد.

بررسی مشکالت روستاهای شهرستان

به گزارش روابط عمومی ،مش��کالت روس��تاهای اندبیل ،گورانس��راب
و لمعه دش��ت از توابع بخش مرکزی شهرس��تان خلخ��ال با حضور دکتر
س��یدغنی نظری -نماینده مردم شهرستانهای خلخال و کوثر در مجلس
ش��ورای اس�لامی ،مدیرانکل بنیاد مس��کن ،منابع طبیعی و آبخیزداری،
ورزش و جوانان ،جهادکش��اورزی ،دفتر امور روس��تایی استانداری ،میراث
فرهنگی و گردش��گری ،آب و فاضالب اس��تان و گروهی دیگر از مدیران
شهرس��تانی و مدیران اجرایی دس��تگاههای اجرایی مختلف مورد بررسی
قرار گرفت.

نیاز مردم به شما از نعمتهای خدا بر شما است ،از این نعمت افسرده و بیزار نباشید -امام حسین(ع)
26

بناب��ر گ��زارش روابط عموم��ی ،بهنام اقبال��ی -مع��اون برنامهریزی و
هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان گرمی ،محمدعلی رحیمی-
مدیر بنیاد مسکن شهرستان گرمی و رحمت فیاضی -بخشدار مرکزی این
شهرستان از اجرای طرح هادی روستاهای تولون و القناب از توابع بخش
مرکزی این شهرس��تان بازدید بهعمل آوردند و همچنین به بررسی روند
اجرای پروژهها و مشکالت موجود بهصورت میدانی پرداختند.
در این بازدید محمدعلی رحیمی به ارائه آمار عملکرد اجرای طرح هادی
در این روستاها پرداخت و گفت :طرح هادی در روستای تولون با اعتباری
بی��ش از یک میلی��ارد ریال از محل اعتبارهای اس��تانی و همچنین طرح
ه��ادی در روس��تای القناب با اعتب��اری بیش از  ۳میلی��ارد ریال از محل
اعتبارهای استانی در حال اجرا میباشند.
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اجرای طرح هادی روستاهای تولون و القناب
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در بازدید از روستاهای یاد شده ،دکتر نظری با سپاس از تالشهای تمامی ارگانها ،نهادهای دولتی و انقالبی در امر توسعه و آبادانی منطقهای
به بیان برخی کمبودها از جمله فراهم نبودن اس��باب س��رمایهگذاری در نواحی مس��تعد گردش��گری پرداخت و گفت :ایجاد شرایط مطلوب برای
س��رمایهگذاری باید بهصورتی انجام ش��ود که در مرحله اول از اهالی منطقه برای سرمایهگذاری بومی حمایتهای الزم بهعمل آید .وی در ادامه
مناسبس��ازی معابر عمومی را ضروری دانست و انجام لکه گیری و آس��فالت جاده مناطق گردشگری و روستاهای پرجمعیتی همچون روستای
اندبیل را که راه مواصالتی سه روستا را نیز پوشش میدهد خواستار شد.
در ادامه مهندس فرهاد س��بحانی با اش��اره به فعالیتهای این نهاد در روس��تاهای تابعه ،خبر از اجرای طرح هادی و آسفالتریزی به مساحت
 7000مترمربع در روس��تای لمعه دش��ت از توابع بخش مرکزی شهرس��تان خلخال را داده و گفت :مراحل زیرسازی در این روستا به طور کامل
براساس مشخصات فنی پایان پذیرفته است و اکنون در مرحله اجرای روکش آسفالت میباشد تا پس از اجرای این پروژه ،رفت وآمد روستاییان
تس��هیل ش��ود .وی با ابراز امیدواری در مورد پیشرفت پروژههای مختلف در روستاهای شهرستانهای خلخال و کوثر افزود :در صورت همکاری
و هماهنگی نهادهای مؤثر در ادامه اجرای دیوار ساحلی منطقه گردشگری میرعادل بوالغی و نیز در صورت اختصاص و تأمین اعتبارهای الزم
و مساعدت نماینده مجلس شورای اسالمی در این مورد ،مشکالت مربوط به این حوزه مرتفع خواهد شد.

بررسی روند اجرای طرحهای عمرانی

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور فرماندار شهرس��تان
س��رعین ،سرپرس��ت بنی��اد مس��کن شهرس��تان و گروهی از مس��ئولین
شهرستانی و روس��تایی به بررسی و رفع مشکالتی از قبیل اجرای سنگ
فرش و اجرای زیرس��ازی و آسفالت روستای بیله درق از توابع شهرستان
سرعین پرداخته شد.
در ابت��دا رضوان فیاض عالیی -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرس��تان
س��رعین به بیان گزارش��ی از فعالیتهای این نهاد در روس��تای بیله درق
پرداخ��ت و گفت :با تخصیص  8میلیارد ریال اعتب��ار از محل اعتبارهای
ملی و گردش��گری در این روستا اجرای طرح سنگ فرش در دست اقدام
میباش��د که امید اس��ت با همکاری اهالی منطقه و بازگشایی معابر عمومی توس��ط صاحبان مغازهها و ...بنیاد مسکن در کوتاهترین زمان ممکن
این طرح را به پایان برساند.
در ادامه مهندس حسن حسنپور -فرماندار شهرستان سرعین با سپاس از تالشهای بنیاد مسکن در روستاهای این شهرستان خواستار تسریع
در اجرای طرح سنگ فرش در روستای بیله درق با همکاری بخشداری ،دهیاری و همچنین نهاد شورای اسالمی روستا و در رأس آن همکاری
خود مردم شد.

نماز مؤمن در شب ،گناهی که در روز انجام داده را از بین میبرد -امام صادق(ع)
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس س��بحانی -مدی��رکل و معاون امور
بازس��ازی و مس��کن روس��تایی بنیاد مسکن اس��تان و مدیر بنیاد مسکن
شهرستان مشگینش��هر در فرمانداری شهرستان مشگینشهر با مهندس
صمدی -فرماندار این شهرستان دیدار نموده و آخرین وضعیت پروژههای
عمرانی ،مسکن ملی و روس��تایی شهرستان مشگینشهر را مورد بررسی
قرار دادند.
در این دیدار مهندس فرهاد س��بحانی ب��ا اعالم برنامههای این نهاد در
سطح روستاهای تابعه شهرستان مشگینشهر ،گفت :تاکنون فعالیتهای
ماندگاری در مورد روس��تاهای شهرستان انجام شده است و همچنان این
روند با قوت خود در حال اجراس��ت .وی ابراز امیدواری کرد که با حمایت
مسئوالن این روند بیش از گذشته و با شدت بیشتری ادامه داشته باشد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در ادامه در مورد طرح اقدام ملی مس��کن شهرس��تان مشگینش��هر و زمین اختصاصی که با ظرفیت  160واحد
مسکونی برای این طرح پیشبینی شده توضیحهایی را ارائه داد.
در ادامه مهندس اکبر صمدی با قدردانی از تالشهای بنیاد مس��کن اس��تان در اجرای طرح هادی ،خواس��تار تس��ریع در روند عملیات اجرایی،
تکمیل و بهرهبرداری از مجتمع تجاری و مسکونی در حال ساخت بنیاد مسکن و نیز ساخت  8واحد مسکن خیرین در زمینهای روستای آقبالغ،
شده و گفت :با اتمام زیرسازی و آسفالت ورودی روستای آقبالغ و خروجی این روستا به طرف قیرخ بالغ توسط بنیاد مسکن تسهیل در رفت و
آمد اهالی منطقه محقق خواهد شد و امیدواریم در سال جاری با تخصیص اعتبارهای الزم بتوانیم برای اجرا و تکمیل طرحهای هادی و عملیات
آس��فالتریزی در روستاهای تعیین ش��ده ،اقدامهای مناسب انجام داده و رضایتمندی مردم را فراهم کنیم .وی در پایان با اشاره به نیاز کارگران
شهرک صنعتی جدید مبتکران به تأمین مسکن و استقبال مردم شهرهای الهرود ،فخرآباد و رضی از اجرای طرح تأمین مسکن ملی از توافق با
بنیاد مسکن استان برای تأمین مسکن کارگران این واحد صنعتی فعال خبر داد.

بازدید از روند اجرای پروژههای بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی مهندس یعقوبهاشمی -مدیرکل
دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری و گروهی از مسئولین شهرستان
اردبیل از روند پروژههای در حال اجرای بنیاد مس��کن در روستاهای شام
اسبی و جبه دار از توابع این شهرستان بازدید نمودند.
در ابت��دای ای��ن بازدید مهندس مه��دی جعفرپور -رئی��س امور فنی و
اجرایی بنیاد مس��کن شهرستان با ارائه عملکرد این نهاد در حوزه عمرانی
شهرس��تان اردبی��ل گفت :از س��ال  1394تاکنون در تعداد  55روس��تای
شهرس��تان اردبیل  62کیلومتر عملیات زیرسازی و آسفالت معابر عمومی
در س��طح روس��تاهای شهرس��تان معادل  500هزار مترمربع و با اعتباری
بیش از  230میلیارد ریال انجام شده است.
در ادامه مهندس یعقوبهاشمی در بازدید از پروژه دیوار حائل روستای شام اسبی و همچنین زیرسازی و آسفالت روستای جبه دار از تالشهای
بنیاد مسکن قدردانی کرد و گفت :بنیاد مسکن در سطح استان بهترین عملکرد را در شرایط سخت اقتصادی داشته است .وی در ادامه خواستار
تسریع در روند اجرای پروژههای روستایی با همکاری و هماهنگی دهیاریها در سطح روستاهای شهرستان اردبیل شد و این اقدامها را یکی از
عوامل مؤثر در جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و افزایش رفاه و امکانات زیستی قشر تولیدگر و زحمتکش روستایی دانست.

کسی که تو را دوست دارد ،از تو انتقاد میکند و کسی که با تو دشمنی دارد ،از تو تعریف و
تمجید میکند -امام حسین(ع)
28
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس فرهاد س��بحانی-
مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان ،عاطف ناصری -فرماندار شهرستان نمین و
گروهی از مسئولین این شهرستان در مورد اولویتبندی پروژههای عمرانی
در روستاهای شهرستان نمین در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در ابتدای این نشس��ت مهندس فرهاد س��بحانی با قدردانی از همکاری
مجموعه فرمانداری شهرس��تان نمین ،بخش��داران و دهی��اران توابع این
شهرس��تان برای تس��ریع در تحقق پروژههای عمرانی شهرس��تان گفت:
اولویتبندی در روس��تاها حایز ش��رایط برای اجرای طرحها و پروژههای
عمرانی در منطقه با هماهنگی مس��ئوالن برای رفع نارساییهای موجود
انجام میشود و برابر برنامهریزیهای انجام شده از محل اعتبارهای سال جدید نیز پروژههایی با محوریت زیرسازی و آسفالت معابر عمومی در
روستاهای شهرستان انجام خواهد شد.
در بخش دیگری از این نشست عاطف ناصری با قدردانی از نقش پررنگ بنیاد مسکن در روستاهای شهرستان نمین گفت :روستاییان سخت
کوش بیش از  55درصد جمعیت این شهرستان را به خود اختصاص دادهاند و بنابر این اقدام در رفع مشکالت آنان و تسهیل شرایط زندگی این
روستاییان از دغدغههای فرمانداری این شهرستان میباشد .وی در ادامه بر ضرورت اولویتبندی روستاهای این شهرستان در اجرای طرحهای
هادی و پروژههای عمرانی مختلف توسط بنیاد مسکن تأکید نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بررسی روند اجرای پروژههای عمرانی در روستاهای شهرستان نمین

قدردانی معاون عمرانی استاندار از اقدامهای بنیاد مسکن استان اردبیل
به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس فرزاد قلن��دری -معاون هماهنگی
امور عمرانی استاندار همزمان با دهه افتتاح حساب  100حضرت امام(ره)
و تأس��یس بنیاد مسکن انقالب اسالمی با همراهی مدیرانکل دفتر فنی،
امور روستایی و مدیریت بحران استانداری اردبیل با حضور در بنیاد مسکن
و دیدار با مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان اردبیل از تالشهای این
نه��اد در عرصه عمران و آبادانی به مناس��بت دهه حس��اب  100حضرت
امام(ره) قدردانی کرد.

تسریع در روند اجرای پروژههای عمرانی

ب��ه گزارش رواب��ط عموم��ی ،لطفعلی زی��ادی -فرماندار شهرس��تان انگوت،
محمدعلی رحیمی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان گرمی و علیرضا عالیمراد-
بخش��دار زیوه از روس��تاهای توابع شهرستان انگوت بازدید نموده و از نزدیک به
بررسی روند اجرای طرحهای هادی و پروژههای عمرانی در این روستاها از قبیل
روستاهای چای گرمی و زیوه پرداختند.
در این بازدید محمدعلی رحیمی گفت :در روستای چای گرمی طرح هادی در
مجم��وع به طول بیش از  750مترمربع س��نگفرش و  42مترمربع نیز پازل اجرا
ش��ده است و در روس��تای زیوه از توابع بخش دره رود این شهرستان نیز بهدلیل
وجود چندین واحد مسکونی در مسیر سیالب و احتمال وقوع خسارتهای جانی
و مالی ،بنیاد مس��کن با ایجاد دیوار ساحلی ،مشکل حوادث و خسارتهای ناشی
از خطر سیالب احتمالی در این روستا را به حداقل رسانده است.
همچنین مهندس لطفعلی زیادی در بازدید از روس��تاهای شهرس��تان با س��پاس از تالشهای بنیاد مس��کن در رفع محرومیت و نارساییها در

فضیلت نماز اول وقت بر نماز آخر وقت ،مانند فضیلت آخرت است به دنیا -امام صادق(ع)
29

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

روس��تاهای شهرس��تان تازه تأسیس انگوت ،ابراز امیدواری کرد سرعت خدماترسانی به روس��تاییان در این شهرستان رشد چشمگیری در سال
جدید داشته باشد.

تقدیر مدیرکل از تعامالت ادارهکل منابع طبیعی استان
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ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس فرهاد س��بحانی -مدیرکل بنیاد
مس��کن اس��تان از تالشه��ا و همکاریه��ای ادارهکل مناب��ع طبیعی و
آبخیزداری استان و شهرستان نمین با اهدای لوح تقدیر ،قدردانی کرد.
در این مراس��م مهندس س��بحانی تداوم تعاملهای سازنده و همافزایی
مفید فی مابین بنیاد مس��کن و ادارهکل منابع طبیعی را در زمینه توس��عه
ابعاد مختلف روس��تایی مهم قلمداد نموده و تصریح کرد :واگذاری اراضی
در محدوده پیرامونی روستاها ،اساس توسعه پایدار روستایی محسوب شده
و قطع ًا بدون وجود اراضی مناس��ب ،انجام و تحقق ابعاد توس��عه روستایی
بهویژه در روند اجرایی طرحهای بازنگری روستایی امکانپذیر نمیباشد.

بازدید فرماندار و رئیس دادگستری شهرستان سرعین از روستای بیله درق

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ،در مراس��می ب��ا حضور مهندس حس��ن
حس��نپور -فرماندار ،مهدی رحیمینس��ب -رئیس دادگستری و رضوان
فیاض عالیی -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرستان س��رعین ،به بررسی
مش��کالت آزادس��ازی پیاده رویهای روس��تای بیله درق از توابع بخش
مرکزی این شهرستان پرداخته شد.
در ابتدای این بازدید مهدی رحیمینس��ب با اعالم دس��تور مقام قضایی
مبنی بر صدور اخطاریههای الزم برای آزادسازی مسیر طرح اجرای پیاده
رو که بهصورت س��نگ فرش توس��ط بنیاد مس��کن اجرا میگردد ،گفت:
تحق��ق این طرح منجر به آبادانی و عمران منطقه میباش��د و در صورت
اس��تنکاف و خودداری اهالی در مورد بازگشایی مسیر و عدم اجرای طرح
سنگفرش معابر عمومی پیاده روها ،نسبت به صدور رأی قلع و قمع توسط مقام قضایی برای رفع موانع موجود ،اقدام خواهد گردید.
در ادامه رضوان فیاض عالیی با قدردانی از حضور مس��ئوالن شهرس��تانی بابت پیگیری جدی برای تس��ریع در روند اجرایی پروژه ،گفت :این
طرح از ابتدای امس��ال بهصورت جدی و با س��رعت مضاعف در حال انجام میباشد که امیدواریم با همکاری اهالی روستا در آزادسازی پیادهرو و
عقبنشینیهای الزم در معابر عمومی روستا ،اجرای سنگ فرش در مسیر دیگر نیز آغاز گردد.
گفتنی است مهندس حسن حسنپور با ابراز رضایت از روند اجرای پروژه گفت :با قول مساعد اهالی و کسبه در بحث بازگشایی معابر ،در آینده
مسیر دیگر این طرح نیز توسط بنیاد مسکن شروع به فعالیت خواهد کرد و این اقدامهای عمرانی بیش از پیش رونق توسعه گردشگری در این
منطقه را به ارمغان خواهد آورد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان اصفهان
تقدیر فرماندار شهرستان آران و بیدگل از مدیر و کارکنان بنیاد مسکن آن شهرستان

به گزارش روابط عمومی ،دکتر اسماعیل بایبوردی -فرماندار شهرستان آران و بیدگل در سخنانی گفت :توجه به تقویت اقتصاد اشتغالزایی و
بازآفرینی اقتصاد روستاهای  ۱۱گانه شهرستان آران و بیدگل ،میتواند عالوه بر حفظ حیات و جریان توسعه شتابزای روستایی ،مانع از مهاجرت
روستاییان به شهرها شود.
دکتر بایبوردی نقش دانش��گاهها را برای توس��عه گردش��گری روس��تاها بس��یار تأثیرگذار دانست و افزود :دانش��گاهها باید از نزدیک مشکالت

خداوند قائم ما را از پس پرده غبیت بیرون میآورد و آن گاه او از ستمگران
انتقام میگیرد -امام حسین(ع)
30

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی اج��رای مصوبهها و جذب
اعتبارهای س��فر دکتر نوبخ��ت -معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان
برنام��ه و بودجه ،در حضور دکت��ر رضایی -اس��تاندار ،مهندس غالمی-
معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری ،دکتر اکبری -رئیس س��ازمان
برنام��ه و بودجه اس��تان ،دکتر قاری ق��رآن -مدیرکل راهوشهرس��ازی،
مهندس خانی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،مهندس خضری -مدیرکل
حملونقل جادهای اس��تان ،مهندس احمدی -مدیرعامل ش��رکت عمران
شهر جدید بهارستان و دیگر اعضا در استانداری برگزار و تصمیمهایی در
زمینه سفر اخیر دکتر نوبخت به استان اخذ گردید.
در این نشست دکتر رضایی گفت :از برکت سفر دکتر نوبخت به استان،
تأمین اعتبار برای ساخت تعداد  ۴١۵٠واحد مسکونی ویژه محرومین و نیازمندان میباشد.
در ادامه مهندس خانی نیز به ارائه گزارشی از عملکرد عمرانی بنیاد مسكن استان در سال گذشته پرداخت.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست بررسی اجرای مصوبات و جذب اعتبارها
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روس��تاییان را بررس��ی و راهکارهایی را برای رفع مش��کالت آنها ارائه دهند و با برنامههای مختلف کارآفرینی ،از مهاجرت روستاییان به شهرها
جلوگیری کنند .وی گفت :برای توس��عه گردش��گری روستایی باید سواد گردش��گری را تقویت و هویت ملی ،اسالمی ،بومی و محلی روستاها و
روستاییان مورد توجه قرار گیرند.
فرماندار ،ش��هرگرایی روس��تاییان را بهعنوان مانع دیگر توسعه روس��تاها نام برد و افزود :خوشبختانه روستاهای شهرستان آران و بیدگل از نظر
پویایی و سکونت در روستاهای خود در کشور سرآمدند.
دکتر بایبوردی به عدم برنامهریزی جدی و هدفمند برای تقویت «اقتصاد روس��تا» و بهبود کیفیت زندگی ،اش��تغالزایی و درآمدزایی روستاییان
اشاره کرد و گفت :دستگاههای اجرایی شهرستان آران و بیدگل باید برای «توسعه متوازن روستایی» برنامهریزی کنند .وی بنیاد مسکن را از جمله
دستگاههای پیشرو در افزایش تولید مسکن از یک طرف و فعال در کنار سایر دستگاههای عضو مدیریت بحران در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه
و بالیای طبیعی در مناطق روستایی از طرف دیگر نام برد و افزود :بنیاد مسکن شهرستان آران و بیدگل در ساخت مسکنهای روستایی و شهری
و با مقاومسازی آن از بروز خسارتهای احتمالی در وقوع سیل و زلزله پیشگیری میکند.
فرماندار شهرستان آران و بیدگل در پایان با اهدای لوح تقدیری از تالشهای رئیس و کارکنان بنیاد مسکن این شهرستان قدردانی کرد.

بررسی عملکرد بانکهای عامل در جذب تسهیالت

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی عملک��رد بانکهای عامل
در جذب تس��هیالت ب��ا حضور مهندس غالمی -مع��اون هماهنگی امور
عمرانی استانداری ،مهندس خانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس
زارعان -قائممقام کمیته امداد امام(ره) استان ،مدیرانکل معاونت عمرانی
اس��تانداری ،مدیران عامل بانکهای عامل و دیگر اعضا ،در دفتر معاونت
عمرانی استانداری برگزار شد.
در این نشس��ت عالوه بر بررس��ی عملکرد بانکه��ای عامل در جذب
تس��هیالت ،با حضور دکتر س��لیمی -نماینده مردم شهرستان سمیرم در
مجلس ش��ورای اسالمی ،دکتر عسگریان -فرماندار شهرستان و مهندس
امینی -مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان ،روند پیشرفت فیزیکی عملیات س��اخت و بازسازی واحدهای آسیبدیده از بارندگیهای سال
 ١٣٩٨و زلزله سال  ١٣٩٩شهرستان سمیرم مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت و تصمیمهای الزم اخذ گردید.
در پایان با اهدای لوح تقدیری از همکاری و تعامل سازنده مدیران عامل بانکها قدردانی بهعمل آمد.

کسی که نماز صبح را به جماعت بخواند ،نمازش در میان نماز نیاکان باال برده میشود -امام علی(ع)
31

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار فرماندار با مدیر بنیاد مسکن شهرستان مبارکه
به گزارش روابط عمومی ،مهندس هدایت -فرماندار شهرس��تان مبارکه
ضم��ن دی��دار با مهندس جعفری -مدیر بنیاد مس��کن این شهرس��تان و
تبریک دهه حس��اب  ١٠٠حضرت امام(ره) و سالروز تأسیس بنیاد مسکن
انقالب اسالمی گفت :بنیاد مسکن و حساب  ١٠٠حضرت امام(ره) همواره
در خدم��ت محرومین جامع��ه بودهاند و آثار و برکات ارزش��مندی از بنیاد
مسکن در تمام کشور به وضوح دیده میشود.
در ادامه در حاشیه نشست انجمن خیرین مسکنساز شهرستان با اهدای
لوح سپاس از تالشهای مهندس جعفری تجلیل بهعمل آوردند.
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مراسم قرعهکشی متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن شهرستان کاشان
به گزارش روابط عمومی ،مراس��م قرعهکشی جهت جانمایی متقاضیان
طرح اقدام ملی مس��کن شهرس��تان کاشان با حضور مس��ئولین مربوطه
برگزار شد.
در ای��ن برنام��ه که ب��رای رعایت ش��یوهنامههای بهداش��تی با حضور
نمایندگانی از فرمانداری ،دادستانی ،بازرسی ،راهوشهرسازی و کارشناسان
معاونت مسکن شهری و اداره حراست بنیاد مسکن استان در بنیاد مسکن
شهرس��تان کاش��ان بهمنظور جانمایی متقاضیان در پروژههای طرح اقدام
ملی مسکن کاشان برگزار شد ،بدون حضور متقاضیان قرعهکشی انجام و
براساس آن ،اولویتبندی شد.

دیدار مدیر و کارکنان بنیاد مسکن شهرستان کاشان با فرماندار
به گزارش روابط عمومی ،مدیر و کارکنان بنیاد مسکن شهرستان کاشان
با دکتر مرتضایی -فرماندار ویژه شهرستان کاشان دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار مهندس رضازاده -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان کاشان
گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن را ارائه نمود.

تبدیل وضعیت دفاتر نظام فنی روستایی از موقت به دائم

ب��ه گزارش روابط عمومی ،با حضور مهندس خانی -مدیرکل و مهندس
قویبیان -معاون بازس��ازی و مس��کن روس��تایی بنیاد مس��کن استان،
مهندس فقیهینیا -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان اصفهان و گروهی از
نمایندگان دفاتر نظام فنی روس��تایی ،مجوزهای صادره به همراه هدیهای
تحویل گردید.
مهندس خانی با اشاره به لزوم حضور دفاتر نظام فنی روستایی در سطح
اس��تان در زمینه مقاومس��ازی و حفظ الگوی معماری روستا گفت :دفاتر

در این دنیا سرور مردم ،سخاوتمندان هستند و در قیامت سید و سرور مردم ،پرهیزکاران
خواهند بود -امام سجاد(ع)
32

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کمیته فنی روستایی شهرستانهای
تیران ،کرون و اردستان با حضور مهندس رئوف -کارشناس مسئول دفتر
تهیه طرحها ،مهندس فتوحی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان اردستان،
کارش��ناس بنیاد مس��کن شهرس��تان تی��ران و کرون ،بخش��دار مرکزی
اردستان ،اعضای شوراهای اسالمی روستاها و دیگر اعضا در بنیاد مسکن
استان برگزارشد.
در ای��ن نشس��ت طرح ه��ادی زیر  ۵۰خانوار روس��تای زایی��ن از توابع
شهرستان اردس��تان و طرح بازنگری روس��تای آبگرم از توابع شهرستان
تیران و کرون مورد بررسی و تبادلنظر قرار گرفت.
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نشست کمیته فنی روستایی شهرستانهای تیران ،کرون و اردستان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نظام فنی روستایی بعد از  ١۴سال از وضعیت دفاتر موقت به دفاتر دائمی تبدیل شده و در گام بعدی درصدد هستیم که استفاده از ظرفیت دفاتر
بهعنوان دفاتر ارائه خدمات مشاورهای نیز در دستور کار قرار گیرد .وی افزود :لزوم طراحی بومی و کوچکسازی یکی از انتظارهای بجا و شایسته
میباشد که در دستور کار دفاتر قرار میگیرد.
در ادامه مهندس صدری -کارش��ناس مس��ئول مسکن روستایی معاونت بازسازی و مسکن روس��تایی بنیاد مسکن استان با اشاره به تاریخچه
فعالیت دفاتر نظام فنی روستایی گفت :از سال  ١٣٨۶پایه اولیه شکل گیری دفاتر نظام فنی روستایی برای ارائه خدمات فنی در روستاها صورت
گرفت که پس از سیر مراحل توسعهای ،در سال  ١٣٩٣اولین مصوبه نظام نامه رسمی صادر و در سال  ١٣٩۴شیوهنامه دفاتر نظام فنی روستایی
توسط وزارت راهوشهرسازی ابالغ شد.
در پایان بهصورت نمادین ،مجوزهای فعالیت صادر شده به تعدادی از مسئولین دفاتر تقدیم شد.

دیدار مدیر و کارکنان بنیاد مسکن شهرستان کاشان با امامجمعه

به گزارش روابط عمومی ،آیتا ...عباسعلی سلیمانی -نماینده ولیفقیه و
امامجمعه شهرس��تان کاشان در جمع کارکنان بنیاد مسکن این شهرستان
گفت :مس��ئوالن بنیاد مسکن با مشارکت مردمی و خیران این حوزه باید
برای رفع نیازهای این بخش با جدیت تالش کنند.
آیتا ...عباس��علی س��لیمانی با اش��اره به کار ارزش��مند بنیاد مسکن در
بازس��ازی خانههای آس��یبدیده از حوادث طبیعی ،گفت :ساخت مسکن
برای نیازمندان ،محرومان و آس��یبدیدگان ح��وادث مختلف ،اجر دنیوی
و اخروی دارد.
س��پس رضازاده -رئیس بنیاد مس��کن شهرستان کاش��ان هم با اشاره
بهعملکرد و فعالیت  ۴۰ساله بنیاد مسکن استان گفت :تاکنون طرح هادی  ۶۳روستای باالی  ۲۰خانوار در شهرستان کاشان تهیه شده است.
مصطفی رضازاده در ادامه از س��اخت تعداد  ۱۶۰واحد مس��کونی برای محرومان که توس��ط انجمن خیرین مسکنساز ساخته شدهاند خبر داد و
افزود :س��ال  99تعداد  ۷۵قطعه زمین به روس��تاییان واگذار و در همین مدت  ۲۳۰میلیارد ریال وام برای بازسازی ،ساخت و مرمت به روستاییان
پرداخت شده است.

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار 2019 msproject

به گزارش روابط عمومی ،اولین مرحله دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار  2019 msprojectدر مرکز آموزش بنیاد مسکن استان برگزار شد.
این دوره آموزش��ی با حضور  ۱۵نفر از کارشناس��ان و کارشناسان مسئول از معاونتهای مسکن ش��هری ،عمران روستایی ،بازسازی و مسكن
روستایی ،پشتیبانی و امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی بنیاد مسکن استان ،در  ۸جلسه  ۳۲ساعته برگزار گردید.
هدف از برگزاری این دورهها ،آشنایی و باال بردن سطح آگاهی شرکت کنندگان با سامانه برنامهریزی و کنترل پروژه کاربردی  2019میباشد.

بخیل کسی است که از سالم کردن بخل ورزد -امام حسین(ع)
33
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دیدار با مدیرکل بنیاد مسکن استان

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،مهندس زارع -مدی��رکل کمیته امداد امام
خمینی(ره) اس��تان با مهندس خانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار و
با اهدای لوحی به مهندس خانی از همکاری و تعامل سازنده بنیاد مسکن
اس��تان با کمیته امداد امام(ره) اس��تان در زمینه محرومیتزدایی و تأمین
مسکن مددجویان ،قدردانی بهعمل آوردند.
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دیدار مدیرکل اداره ثبت اسناد و امالک با مدیرکل بنیاد مسکن استان
به گزارش روابط عمومی ،مهندس بهبهانی -مدیرکل اداره ثبت اس��ناد
و امالک استان با مهندس خانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار کرد
و از مهندس خانی بهدلیل همکاری و تعامل س��ازنده بنیاد مسکن استان
با ادارهکل ثبت اس��ناد و امالک استان در زمینه محرومیتزدایی و صدور
اسناد مالکیت شهری و روستایی ،قدردانی بهعمل آورد.
در پایان از طرف مهندس خانی به رسم قدردانی از تالشهای جهادگونه
مهندس بهبهانی و گروهی از مدیران دو دس��تگاه برای همکاری و تعامل
سازنده در زمینه پیشبرد قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی ،با اهدای
لوحی قدردانی بهعمل آمد.

دیدار فرمانده حوزه مقاومت بسیج ادارههای شهید رجایی با مدیرکل بنیاد مسکن استان
به گزارش روابط عمومی ،س��رگرد پاسدار فالح -فرمانده حوزه مقاومت
بس��یج ادارههای شهید رجایی اس��تان و گروهی از اعضای شورای حوزه
با مهندس خانی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان دیدار کردند و با اهدای
لوحی ب��ه مهندس خان��ی از تالشهای بنیاد مس��کن اس��تان در زمینه
محرومیتزدایی ،کمک به قش��ر مح��روم جامعه و حضور فعال در مناطق
حادثه دیده جهت بازسازی واحدهای مسکونی ،قدردانی بهعمل آوردند.

بهرهبرداری از سامانه استعالم ساختوسازهای روستایی (سامانه راهبر)
به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ویدئو کنفرانس با موضوع راهاندازی
و بهرهبرداری از س��امانه راهبر با حضور فرمانداران ،بخش��داران ،مدیران
بنیاد مسکن اس��تان ،مهندس کریمی -معاون عمران روستایی ،مهندس
رئوف -کارشناس مسئول دفتر تهیه طرحهای هادی روستایی و مهندس
رویگری -مسئول سامانه راهبر بنیاد مسکن استان ،کارشناسان فنی بنیاد
مسکن شهرستان اصفهان ،گروهی از دهیاران و کارشناسان بنیاد مسکن
شهرستانها ،بهمنظور نظارت و صدور پروانه ساختمانی روستایی در بنیاد
مسکن استان برگزار شد.

آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد ،امیدش را از دست میدهد و نگرانیها به او رو
میآورد -امام حسین(ع)
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بازدید از روند اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان خور و بیابانک

بازدید از پروژههای در حال ساخت شهرستان اردستان

شماره  | 187خرداد 1400

به گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس کریمی -معاون عمران روس��تایی
بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس ب��رگزاد -ناظر عالی اس��تان و مهندس
ایزدی -سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرس��تان خور و بیابانک از روند اجرای
طرح هادی ش��امل جدول کاری ،پیاده روس��ازی و سنگ کاری معابر در
روستاهایی از شهرستان خور و بیابانک که از محل اعتبارهای سال ١٣٩٩
اجرا ش��دهاند بازدید کردند .در این بازدید برخ��ی نکتههای فنی در زمینه
اجرای صحیح و با کیفیت پروژههای طرح هادی روستایی بیان شدند.
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در ابتدا مهندس کریمی در رابطه با بهرهبرداری از سامانه راهبر گفت :این اقدام در زمینه الکترونیکی شدن کامل روند پاسخ استعالم دهیاری
برای صدور پروانه ساختمانی ،رسیدگی به تخلفات ساختوساز ،تغییر کاربری ،الحاق و اصالح محدوده میباشد و با استفاده از این سامانه فرآیندها
بهصورت آنالین از ثبت نام متقاضی شروع و با تأیید دهیار خدمات بدون نیاز مراجعه حضوری به بنیاد مسکن منتج به صدور پاسخ میگردد.
سپس مهندس رویگری مطالب الزم و مورد نیاز برای استفاده در سامانه راهبر را بهصورت ویدئو کنفرانس ارائه نمود.

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس احمدی -کارش��ناس دفتر مرکزی،
مهندس قویبیان -معاون بازس��ازی و مس��کن روس��تایی بنیاد مس��کن
اس��تان و مهندس فتوحی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان اردس��تان از
محل پروژههای در حال س��اخت مصلی بزرگ اردستان ،پاسگاه شهراب،
کالنتری اردس��تان و همچنین پروژه مسکونی  ۴۰واحدی روستای ونین
بازدید نمودند.
سپس نشس��تی با حضور سرهنگهاشمی زاد -فرمانده نیروی انتظامی
شهرس��تان برگزار ش��د و مهندس فتوحی گزارش��ی از برنامه زمانبندی و
شروع کار ارائه نمود.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با امامجمعه شاهینشهر

به گزارش روابط عمومی ،مهندس خانی -مدیرکل ،دکتر نجات -معاون
پش��تیبانی و حجتاالسالم عباسآبادی -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه
در بنیاد مس��کن استان و مهندس ش��ریفی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
شاهینش��هر و میمه ،دکتر ش��فیقی -مش��اور مدیرکل و مهندس صدر-
مدیر حساب  ١٠٠امام(ره) با حجتاالسالموالمسلمینهاشمی -امامجمعه
شاهینشهر دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس خانی گزارش��ی از عملکرد و فعالیتهای بنیاد مس��کن
اس��تان را ارائه نمود .وی با اش��اره به نامگذاری سال  ١۴٠٠از جانب مقام
معظم رهبری تحت عنوان س��ال تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها گفت:
عمل به ش��عار س��ال با نصب بنر و درج ش��عار در مکاتبات اداری محقق
نمیشود و لزوم تحقق شعار سال ،آمدن در میدان عمل با هدف تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها میباشد.
سپس حجتاالسالموالمسلمینهاشمی با اشاره به کارنامه بنیاد مسکن ،از تالشهای این نهاد قدردانی کرد .وی با اشاره به مشکالت اقتصادی
و معیش��ت موجود در جامعه و لزوم مردمداری گفت :یکی از مهمترین کارها ،اغنا کردن مردم و تکریم ارباب رجوع میباش��د که بیشتر مشکالت

هرگاه تبهکار ستوده شود عرش میلرزد و پروردگار خشمگین میشود -حضرت محمد(ص)
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با برخورد اخالقی مناسب مرتفع و یا کاهش مییابند.
امامجمعه شاهینشهر افزود :عدم حفظ و صیانت حقوق ارباب رجوع ،موجب نارضایتی از دستگاه و البته از نظام میشود که از وجوب واجبات،
ایجاد رضایتمندی در جامعه میباشد که خود موجب آرامش روحی حضرت امام(ره) و شهدای گرانقدر است.

زمین اجرای طرح اقدام ملی مسکن شهرستان نایین تحویل متقاضیان گردید
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس س��لیمی-
مدیر و مهندس پاینده -کارش��ناس مس��ئول نظ��ارت و ارزیابی معاونت
مس��کن شهری بنیاد مسکن شهرس��تان نایین ،مهندس اسالمی -رئیس
راهوشهرس��ازی این شهرس��تان و نمایندگان پیمانکار ،زمین اجرای طرح
اقدام ملی مسکن شهرستان نایین تحویل داده شد.
در این مراس��م مهندس س��لیمی با بیان توضیحهای��ی گفت :این زمین
در نزدیک��ی پروژههای مس��کن مهر و در زمینه س��اخت تعداد  ۲۳۸واحد
مسکونی در قالب  ۵۰بلوک دو طبقه تحویل بنیاد مسکن شد .وی افزود:
سهم ش��هر نایین در اجرای طرح اقدام ملی مس��کن ،تاکنون تعداد ۲۳۸
واحد مس��کونی میباش��د که در مجموع تعداد  ۵۲۰نفر بهعنوان متقاضی
نهایی شناسایی شدهاند.

دیدار مدیر شعب پست بانک استان با مدیرکل بنیاد مسکن استان
به گزارش روابط عمومی ،افشین کالنی -مدیر شعب پست بانک استان
با مهندس غالمحسین خانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار کرد.
در این دیدار دکتر نجات با توجه به موضوع لزوم برون س��پاری و ارائه
خدمات به روستانش��ینان از طریق شعب پست بانک در سطح روستاهای
استان ،در مورد افزایش تعاملها و همکاریهای دوجانبه تأکید و در پایان
پیرامون ارائه تسهیالت به کارکنان مطالبی مطرح گردید.

دیدار امامجمعه شهر نیکآباد با مدیرکل بنیاد مسکن استان

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،حجتاالسالموالمس��لمین طباطبایی-
امامجمعه شهر نیکآباد ،مهندس جعفری هرندی -بخشدار بخش جرقویه
سفلی ،شهردار و اعضای شورای اسالمی با مهندس خانی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان و مهندس فقیهینیا -مدیر بنیاد مسکن شهرستان اصفهان
دیدار و گفتگو کردند.
در ای��ن دی��دار در مورد واگذاری زمین به جوانان ،مس��کن محرومین و
اجرای طرح اقدام ملی مسکن پس از بحث و تبادلنظر تصمیمهای الزم
اخذ گردید.

رها نمودن دنیا فضیلت و رها نمودن گناهان واجب است -امام موسی کاظم(ع)
36

بنیاد مسکن استان البرز به دنبال شعبهای دیگر در استان

تشکیل شورای احیای مسکن محرومین
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به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترک سرپرست بنیاد مسکن استان
البرز ،امامجمعه شهرس��تان چهارباغ و مدیر بنیاد مسکن شعبه شهرستان
ساوجبالغ در دفتر نماینده ولیفقیه این شهرستان برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس رس��ولیزاده -سرپرس��ت بنیاد مسکن استان
و حجتاالسالموالمس��لمین محم��دی -امامجمعه شهرس��تان چهارباغ
به تبادلنظر در مورد مش��کالت روس��تاهای چهارب��اغ پرداختند و آخرین
وضعیت عملکرد بنیاد مسکن در این شهرستان را مورد ارزیابی قرار دادند.
سپس امامجمعه شهرستان چهارباغ با اشاره به تالشهای بنیاد مسکن
در عمران و آبادانی روستاهای این منطقه از سرپرست بنیاد مسکن استان
البرز خواست با توجه به اینکه چهارباغ از بخش به شهرستان تبدیل شده
و هفتمین شهرستان البرز به نامش رقم خورده شعبهای مستقل در این شهرستان احداث کند.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان البرز

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،در نشس��تی که با حضور آیتا ...حس��ینی
همدانی -نماینده ولیفقیه در اس��تان ،حجتاالس�لام رزاقی -مس��ئول
دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان و مهندس رسولیزاده-
سرپرست بنیاد مسکن استان البرز برگزار شد.
در ابتدا آیتا ...حسینی همدانی با اشاره به وظیفه اصلی بنیاد مسکن در
احیای بافتهای فرسوده و تأمین مسکن برای محرومین خواستار تشکیل
شورایی با حضور بنیاد مسکن استان ،ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
و اوقاف و امور خیریه برای تسریع در این امر شد.
در ادام��ه حجتاالسالموالمس��لمین رزاق��ی و مهن��دس رس��ولیزاده
توضیحهایی را در مورد فعالیتهای بنیاد مسکن و اقدامهای انجام شده در حوزه مسکن محرومین ارائه کردند.

برای احیای بافتهای فرسوده بانکها هم باید تالش خود را انجام دهند

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مدیرکل مدیریت بحران استانداری
و سرپرس��ت بنیاد مسکن استان با موضوع بازس��ازی و احیای بافتهای
فرس��وده و مس��کن محرومین در س��طح اس��تان با اس��تفاده از وامهای
بالعوض و وام ویژه مسکن محرومین برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس رس��ولیزاده به مش��کل مهم ع��دم همکاری
بانکها در مورد طرح تس��هیل شرایط واگذاری وام پرداخت و گفت :برای
احیای بافتهای فرس��وده بانکها هم باید تالش خ��ود را انجام دهند و
این درحالیست که طبق دستورالعملها بانکها باید در مورد واگذاری وام
در حوزه مس��کن محرومین به س��هولت این کار را انجام دهند اما برخی از بانکهای استان هیچگونه همکاری در این مورد ندارند و از روستایی
محروم میخواهند تا دو ضامن کارمند رسمی را معرفی کند.
س��پس فالحنژاد -مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری نیز قول پیگیری داد تا هرچه زودتر از طریق وامهای بالعوض حس��اب  100حضرت
امام(ره) و وامهای بانکی بتوانیم بافتهای فرسوده را بازسازی کنیم تا در مواقع حوادث طبیعی مانند زمینلرزه شاهد کمترین خسارتها باشیم.

کار اندک از خردمند پذیرفته میشود و پاداشش دو برابر است -امام موسی کاظم(ع)
37
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان بوشهر
معاون فرماندار :روند تشکیل پرونده حادثهدیدگان از زلزله اخیر تسریع یابد
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به گزارش روابط عمومی ،معاون عمرانی فرمانداری شهرس��تان گناوه از
روند کارشناسی و تشکیل پرونده واحدهای آسیبدیده از زلزله سال جاری
و نیز از ستاد معین بازسازی بنیاد مسکن بازدید کرد.
دکتر سروش گرمسیری با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن در جریان
سیالب سال گذش��ته و زمینلرزه  ۹/۵ریشتری در سال جاری ،نسبت به
تس��ریع در روند تش��کیل پروندههای حادثهدی��دگان از زلزله اخیر در این
شهرس��تان تأکید کرد .وی همچنین جهت تس��ریع در عملیات بازسازی
واحدهای آس��یبدیده ناشی از سیل سال گذشته از طریق تماس تلفنی با
مدی��ران بانکهای عامل صادرات و تجارت دس��تورهای الزم را در مورد
تسهیل ضمانت متقاضیان صادر کرد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان تهران
مراسم کلنگزنی طرح مسکن محرومین روستای کریمآباد

ب��ه گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس روس��تایی-
معاون بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مس��کن استان ،مهندس توکل
الهی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان پاکدش��ت ،فرهاد بشیری -نماینده
مردم شهرستان پاکدشت در مجلس شورای اسالمی ،مهندس جمارانی-
فرماندار شهرس��تان پاکدشت ،س��رهنگ دهرویه -رئیس بسیج سازندگی
س��پاه سیدالش��هدا و گروهی از مس��ئولین اجرایی شهرستان کلنگ طرح
مس��کن محرومین در روس��تای کریمآباد بخش ش��ریفآباد شهرس��تان
پاکدشت به زمین زده شد.
در م��ورد این طرح در مجموع از تعداد  ۱۷روس��تای بخش ش��ریفآباد
توسط کارشناسان بنیاد مسکن شهرستان پاکدشت بازدید خانه به خانه انجام و تعداد  60واحد مسکونی فرسوده روستایی شناسایی شدند.
گفتنی است مراسم کلنگزنی در روستای کریمآباد بهمنظور ساخت شش واحد مقاوم روستایی برگزار شد.

مراسم اهدا سند مالکیت به اهالی شهر شریفآباد

به گزارش روابط عمومی ،مراسمی با حضور مهندس توکل -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
پاکدش��ت ،دکتر بش��یری -نماینده مردم در مجلس شورای اس�لامی ،جمارانی -فرماندار
شهرس��تان پاکدش��ت ،صحرانورد -رییس اداره ثبت ،دکتر علیدادی -بخش��دار و مهندس
یعقوبی -شهردار شریفآباد برگزار شد.
در این مراسم بهصورت نمادین تعداد  ۴۳فقره سند مالکیت آماده شده توسط بنیاد مسکن
به تعدادی از شهروندان و مالکین شریفآباد اهدا گردید.
در ادامه بش��یری و جمارانی از پیگیریهای بنیاد مسکن شهرستان پاکدشت در مورد اخذ
سند واحدهای شهری و روستایی این شهرستان قدردانی کردند.

زیاد به یاد مرگ باش تا تو را از دنیا جدا کند -حضرت محمد(ص)
38

نشست رسیدگی و بررسی به مشکالت روستاهای شهرستانهای فیروزکوه و دماوند

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور صالحی -مدیرکل و مهندس
خوئینی -معاون عمران و روستایی بنیاد مسکن استان ،سیداحمد رسولینژاد-
نماینده مردم شهرس��تانهای فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای اسالمی،
دهیاران و اعضای شوراهای روستا در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این نشس��ت چالشهای پیش روی روس��تاهای ش��هرآباد ،تمسیان،
سربندان ،اهنز ،دهین ،اوچونک و سرخه دشت با موضوعهای بازنگری طرح
هادی ،زمینهای روستایی و تسریع در صدور اسناد مالکیت بررسی شد.
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به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور صالحی -مدیرکل و مهندس
خوئینی -معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان ،دکتر رسولینژاد-
نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی ،مهندس کیان��ی -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان فیروزکوه و مهندس حاجی عزیزی -مدیر بنیاد مسکن
شهرس��تان دماون��د ،فرمانداران ،بخش��داران و دهیاران شهرس��تانهای
فیروزکوه و دماوند در فرمانداری شهرستانهای یاد شده برگزار شد.
گفتنی اس��ت محوریت این نشست ،استماع نظرها و بررس��ی مطالبات و مشکالت اهالی روستاهای تابعه شهرستانهای فیروزکوه و دماوند در
مورد موضوعهای زمین ،سند ،الحاق به بافت و طرح هادی بود.
در این نشس��تها بهصورت پرس��ش و پاسخ و با ارائه مشکالت اهالی از سوی فرمانداران ،بخشداران ،دهیاران و مردم ساکن روستا مطرح شد
و در ادامه تصمیمها و دستورهای مقتضی برای رفع مشکالت صادر شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار با مردم شهرستانهای فیروزکوه و دماوند

نشست بررسی و رسیدگی به مشکالت شهرک فاطمیه منطقه گیالوند

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حض��ور مهندس حاجی عزیزی-
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان دماوند ،ش��عبانی -مس��ئول دفتر نماینده
مجلس ،دهیاران ،ش��ورا و اهالی روس��تاهای حصارب��اال و پایین در دفتر
نماین��ده مردم شهرس��تانهای دماون��د و فیروزکوه در مجلس ش��ورای
اسالمی برگزار شد.
در این نشست رسیدگی به مشکالت هدایت آبهای سطحی ،آسفالت،
جدولگذاری خیابانها و معابر شهرک فاطمیه گیالوند از موضوعهای مطرح شده بود .همچنین مسئولین و اهالی به تبادلنظر در مورد مشکالت
یاد ش��ده پرداختند که در ادامه مقرر ش��د ارزیابیهای الزم برای زیرس��ازی و آسفالت معابر توسط کارشناس��ان بنیاد مسکن انجام و مسیر کانال
هدایت آبهای سطحی اجرا شود و در فاز بعدی نسبت به جدولکاری و آسفالت اقدامهای الزم از طرف بنیاد مسکن و دهیاری انجام پذیرد.

مراسم کلنگزنی طرح تأمین مسکن محرومین روستای اخترآباد
ب��ه گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس روس��تایی-
معاون بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مس��کن استان تهران ،مهندس
شهبازی -مدیر بنیاد مسکن و مهندس سجاد برنجی -فرماندار شهرستان
مالرد ،س��رهنگ دهرویه -رئیس بسیج سازندگی سپاه سیدالشهدا استان،
انصاری -بخش��دار صفادش��ت و گروهی از مس��ئوالن شهرستان مالرد
کلنگ طرح تأمین مسکن محرومین روستای اخترآباد بر زمین زده شد.

کسی که شمشیر ستم برکشد با همان شمشیر کشته میشود -حضرت علی(ع)
39
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گفتنی است طرح مسکن محرومین عنوان تفاهمنامه بین سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن در زمینه ساخت مسکن نامقاوم محرومان در
حوزه روستایی است .سهمیه استان در این طرح بیش از  1200واحد مسکونی برای متقاضیان برنامهریزی شده است.
در همین زمینه تفاهمنامهای مابین بنیاد مسکن استان و سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) در مورد اجرای این طرح امضاء شده است.

نشست مدیرکل بنیاد مسکن و فرمانده هوانیروز
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به گزارش روابط عمومی ،همزمان با س��الروز فتح خرمش��هر نشس��ت
مش��ترک س��رتیپ دوم خلبان یوس��ف قربانی -فرمان��ده هوانیروز ارتش
جمهوری اسالمی و صالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با هدف تأمین
مسکن دالورمردان هوانیروز برگزار شد.
در ابتدا صالحی در س��خنانی از مقاوم��ت و پایداری در تمامی صحنهها
چه در زمان جنگ و چه در زمان حوادث و بالیای طبیعی از جمله س��یل
خوزس��تان ،زلزله کرمانش��اه ،زلزله ورزقان ،زلزله بم و ...که در کنار مردم
بودند قدردانی کرد.
در ادامه س��رتیپ دوم خلبان یوس��ف قربانی با گرامیداش��ت فرارسیدن س��وم خرداد ماه در زمینه خدمت به محرومین گفت :همه ما باید توفیق
خدم��ت در جمه��وری اس�لامی را قدر بدانیم و با اخالص و ت�لاش کامل انجام وظیفه نماییم تا مقبول حضرت حق قرار گیرد .وی با اش��اره به
تالشهای بنیاد مس��کن برای خانهدار نمودن محرومین و ایجاد س��رپناه مقاوم افزود :رس��الت بنیاد مسکن با توجه به دستور حضرت امام(ره) به
بهترین شکل ممکن در حال اجراست و انشاءا ...با توفیقات روزافزون شاهد این باشیم که هیچ ایرانی بدون سرپناه نباشد.
در پایان پس از تبادلنظر و بیان طرحها و ایدهها از طرف مسئولین ،مدیرکل بنیاد مسکن استان با ارائه و تشریح عملکرد بنیاد مسکن آمادگی
این نهاد را برای کمک به تأمین مسکن کارکنان هوانیروز اعالم کرد.

نشست هماهنگی و تسریع اجرای طرح مسکن محرومین شهرستان بهارستان

به گزارش روابط عمومی ،مهندس امینی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
شهریار با بخش��داران و دهیاران بخشهای بوستان و گلستان شهرستان
بهارستان دیدار کرد.
در این دیدار مهندس امینی با تش��ریح طرح مسکن محرومین و معرفی
ویژگیهای واجدین شرایط این طرح ،عزم جدی و همکاری بخشداران و
دهیاران را در زمینه اجرای طرح مسکن محرومین مطالبه کرد.
در همین مورد مقرر ش��د دهیاریها نسبت به شناسایی واجدین شرایط
و معرفی آنها به بنیاد مسکن شهرستان شهریار و همچنین نسبت به اسکان موقت متقاضیان از محل اعتبارهای ارزش افزوده اقدام نمایند.

نشست هماهنگی طرح مسکن محرومین شهرستان ری

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ،نشس��تی با حض��ور صالح��ی -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان ،دکتر توکل��ی -فرماندار شهرس��تان ری ،مهندس
زینتبخ��ش -معاون عمران��ی فرمانداری ،مهندس م��رادی -مدیر بنیاد
مس��کن شهرستان ری ،یاری -نماینده آستانه حضرت عبدالعظیم حسنی،
سرهنگ ش��ریفی -نماینده سپاه سیدالشهدا و بخش��داران و کارشناسان
حوزههای مرتبط در فرمانداری شهرستان ری برگزار شد.
در این نشس��ت دکت��ر توکلی پیگیریهای صالحی و تالش دلس��وزانه
کارکنان بنیاد مسکن استان در زمینه محرومیتزدایی و ایمنسازی بافت
فرس��وده شهرس��تان ری را قابل تقدیر خواند .وی در ادامه بر رعایت اصول شهرسازی و معماری در ساختوسازهای روستاهای سطح شهرستان

اطاعت از خدای تعالی به وسیله دانش است و دانش با آموختن به دست میآید -امام موسی کاظم(ع)
40

در ادامه صالحی فلسفه وجودی بنیاد مسکن را خدمترسانی به محرومین جامعه عنوان کرد و با سپاس از تالش دولت تدبیر
و امید در زمینه محرومیتزدایی اختصاص تعداد  115000سهمیه برای بازسازی مسکن محرومین را بیسابقه خواند .وی همچنین

طرحی را برای حل معضل بازسازی روستای بافت فرسوده قلعه الیمون ارائه داد که مورد استقبال حاضرین واقع شد و در دستور اجرایی کار قرار گرفت.
در این نشست نمایندگان آستان حضرت عبدالعظیم حسنی و سپاه پاسداران در زمینه اجرای طرح یاد شده ،نکتههایی را خاطرنشان کردند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان جنوبی
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تأکید و رسیدگی به بازسازی بافت فرسوده روستاهای شهرستان ری را از اولویتهای برنامههای اجرایی فرمانداری در سال  1400اعالم کرد.

بازدید از روند اجرای طرح اقدام ملی مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس محمدی -فرماندار ،دکتر نجمیپور-
امامجمعه شهرستان سربیشه ،ش��هردار و تعدادی از رؤسای ادارهها ،روند
اجرای طرح اقدام ملی مسکن را مورد بازدید قرار دادند.
در این بازدید مهندس حاجیزاده -مدیر بنیاد مسکن شهرستان سربیشه
با ارائه گزارش��ی از وضعیت اجرای این طرح ،خواستار پیگیری آمادهسازی
معابر اراضی محل اجرای طرح توسط شهرداری شد.
س��پس مهندس محمدی بر لزوم همکاری دس��تگاههای خدمت رسان
در تأمین خدمات زیربنایی بهویژه تس��ریع در آمادهس��ازی معابر توس��ط
شهرداری تأکید نمود.

بررسی وضعیت اجرای طرحهای ساخت مسکن شهرستان نهبندان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت شورای مس��کن شهرستان نهبندان
با حضور مدیرکل و معاون مس��کن ش��هری بنیاد مسکن استان ،فرماندار
شهرستان و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی در فرمانداری شهرستان
نهبندان برگزار ش��د و آخرین وضعیت مس��کن ،چالشها و مشکالت این
حوزه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
در این نشست مهندس کالنتری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان نهبندان
با ارائه گزارش��ی گفت :در این شهرس��تان و در قال��ب طرحهای مختلف
مسکن ،با تولیت بنیاد مسکن ،تعداد  ۱۵۶۷واحد مسکونی با اعتباری بیش
از  ۱۳۰۰میلیارد ریال با زیربنایی بیش از  ۱۱۵۰۰۰مترمربع در حال ساخت میباشند.

قرعهکشی واگذاری زمین در  5روستای شهرستان بیرجند انجام شد

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مراس��م قرعهکش��ی واگ��ذاری زمین در 5
روس��تای شهرس��تان بیرجند با حضور مس��ئولین این نه��اد و نمایندگان
روستاها در بنیاد مسکن این شهرستان انجام شد.
مهندس گل محمدی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بیرجند گفت :با هدف
تأمین مس��کن جوانان واجد ش��رایط ،تعداد  78قطعه زمین در  5روس��تای
شهرستان با حضور اعضای شورا و دهیاران مربوطه قرعهکشی شد.
مهندس گل محمدی افزود :این قطعات ش��امل  17قطعه در روس��تای
کفکی 5 ،قطعه در روس��تای بزقنج 21 ،قطعه در روس��تای ش��کراب27 ،
قطعه در روستای سرچاه تازیان و  8قطعه در روستای بنیاباد میباشد.

تهیدستی و عمر طوالنی را بر خود تلقین مکن -حضرت علی(ع)
41

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

قرعهکشی واگذاری زمین در شهر ماژان و روستای گل

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م قرعهکش��ی واگذاری زمین در شهر
جدید ماژان و روستای گل شهرستان خوسف با حضور مسئولین این نهاد
و نمایندگان مربوطه در بنیاد مسکن شهرستان خوسف انجام شد.
در این مراسم مهندس نوفرستی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان خوسف
گف��ت :با هدف تأمین مس��کن برای متقاضیان واجد ش��رایط ،تعداد 189
قطع��ه زمین در ش��هر جدید ماژان و روس��تای گل شهرس��تان با حضور
اعضای ش��ورا و دهیاری مربوطه قرعهکش��ی شد .وی افزود :این قطعات
شامل  150قطعه در ماژان و  39قطعه در روستای گل میباشد.
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مراسم کلنگزنی ساخت مسکن شهری برگزار شد

ب��ه گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضـ��ور فرمانـدار ،مدیرکل
بنیـاد مس��کن اس��تـان و دیگر مسئولیـن اس��تانی و شهرستانی ،کلنگ
ساخت  32واحد مسکـن شهری در شهرستان نهبندان به زمین زده شد.
در این مراسم مهندس کالنتری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان نهبندان
گف��ت :این پروژه در قالب  ۳۲واحد مس��کونی با اعتب��اری بیش از ۱۱۲
میلیارد ریال با اس��تفاده از منابع داخلی بنیاد مس��کن و تس��هیالت بانکی
ساخته خواهد شد.

تجلیل از مدیرکل بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،فرماندار شهرستان نهبندان در نشست شورای
مسکن این شهرسـتان ،با اهدای لوحی به مهندس آسمانیمقدم -مدیرکل
بنیاد مسکن استان ،از تالشهای وی در بخش مسکن شهرستان نهبندان
قدردانی کرد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان رضوی
دیدار نماینده مجلس شورای اسالمی با مدیرکل بنیاد مسکن استان

به گ��زارش رواب��ط عمومی ،محم��د صفای��ی دلویی -نماین��ده مردم
شهرس��تانهای گناباد و بجس��تان در مجلس شورای اسالمی با مهندس
موسوینیا -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار وضعیت و شاخصهای شهرستانهای گناباد و بجستان از
جهت برخورداری از تسهیالت مسکن روستایی و تهیه و اجرای طرحهای
هادی مورد بررس��ی قرار گرفتند .همچنین تعدادی از اعضای ش��وراهای
اسالمی حاضر به بیان مشکالت و درخواستهای خود پرداختند.
ابت��دا در این دیدار مهندس موس��وینیا ب��ا ارایه گزارش��ی از وضعیت
اعتبارهای عمرانی این دو شهرس��تان و نیز از همکاری و تعامل خیلی خوبی که نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی ،شوراهای روستایی،

کسی که عقلش را نابود نمود دین و دنیایش را تباه نموده است -امام موسی کاظم(ع)
42

بازدید معاون عمرانی استاندار از پروژه  500واحدی پنج تن در حاشیه شهر مشهد
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به گ��زارش روابط عموم��ی ،مهن��دس میرجعفریان -مع��اون عمرانی
استانداری،هاشمی -فرماندار شهرستان مش��هد ،آسوده -مدیرکل کمیته
امداد امام(ره) ،ش��هردار منطقه  2مشهد و گروهی از اعضای هیئت مدیره
خیرین مسکنس��از استان از پروژه  500واحدی مسکن محرومین پنج تن
شهر مشهد بازدید نمودند.
این پروژه درمنطقه پنج تن ویژه خانوارهای کمدرآمد در حاش��یه ش��هر
مش��هد با اولویت خانوارهای تحت پوش��ش کمیته امداد و توسط انجمن
خیرین مسکنساز استان در حال ساخت است.
در این بازدید مهندس موسوینیا -مدیرکل بنیاد مسکن استان گزارشی
از روند اجرای پروژه و مشکالت موجود ارایه نمود و بر لزوم همکاری همه دستگاههای ذیربط برای بهبود وضع حاشیه شهر مشهد تأکید کرد.
همچنین مهندس میرحعفریان خواستار تسریع در انتقال اسناد مالکیت زمین از شهرداری به بنیاد مسکن شد و ساخت این پروژه در حاشیه شهر
را نشان از عزم دولت و نظام برای حل مشکل مسکن در حاشیه شهر دانست.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دهیاران و بهویژه مردم روستاها در اجرای طرحهای عمرانی و بهویژه در زمینه جذب قیر رایگان و آسفالت مشارکتی شبکه معابر روستایی داشتند
از آنها قدردانی نمود .وی ابراز امیدواری کرد تا در سال جاری برخی از پروژههای مدنظر و مورد بحث به اجرا در آیند.
در ادامه صفایی دلویی با سپاس از تالشهای بنیاد مسکن خواستار تخصیص بهینه اعتبارها و توجه بیشتر به مناطق مستعد استان شد همچنین
از فعالیتهای بنیاد مسکن در حوزه انتخابیه خود ابراز رضایت کرد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان شمالی
گرامیداشت روز ارتباطات و هفته روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی ،مراسم گرامیداشت روز ارتباطات و هفته روابط
عمومی با حضور مهندس اس�لامی -وزیر راهوشهرسازی و معاونین وزیر،
دکتر ربیعی -س��خنگوی هیئت دولت ،کلیه رؤسای ادارههای ارتباطات و
اطالعرس��انی راهوشهرسازی و شورای هماهنگی راهوشهرسازی استانها
بهصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
گفتنی اس��ت اعضای ش��ورای هماهنگ��ی روابط عمومیهای اس��تان
متش��کل از ادارههای کل راهوشهرس��ازی ،ادارهکل بنیاد مس��کن استان،
راهداری و حملونقل جادهای ،ادارهکل هواشناس��ی ،فرودگاه و آزمایشگاه
فنی و مکانیک خاک است.

فرماندار :راهبردهای اساسی بنیاد مسکن باعث تقویت زیرساختها و رفع محرومیتها میشود

فرمان��دار اس��فراین رویکرد اساس��ی بنیاد مس��کن را تقویت و توس��عه
زیرساختها و محرومیتزدایی عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت فرا رسیدن سالروز افتتاح حساب
 ۱۰۰حضرت امام(ره) محمدی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان با کرامتی-
فرماندار شهرستان اسفراین دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار کرامتی هدف از تش��کیل بنیاد مسکن به دستور امام(ره) را
در جهت کمک به مس��تضعفین و محرومین عنوان کرد و گفت :این نهاد

همانا خردمند کسی است که به یگانگی خدای تعالی معتقد باشد و فرمانش را
اطاعت نماید -حضرت محمد(ص)

43

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در زمینه آرمانهای انقالب و امام خمینی(ره) و نیز برای محرومیتزدایی تشکیل شد.وی افزود :فرهنگ سازمانی که مبتنی بر این رویکرد شکل
گرفته باعث خواهد شد که در نظرسنجی افکار عمومی نیز بهدلیل ملموس بودن اقدامهای انجام شده توسط این نهاد بهویژه در روستاها موجب
کسب رضایتمندی شهروندان باشد.
در ادامه محمدی نیز گفت :از تعداد  ۱۶۹روس��تا برای  ۱۳۶روس��تا طرح هادی تهیه و برای  ۸۰روس��تا طرح هادی اجرا میش��ود .وی افزود:
بیشترین سهمیه مسکن محرومین به این شهرستان تعلق دارد که از سهمیه  ۳۰۰۰واحد مسکن محرومین  ۵۵۰واحد آن به شهرستان اسفراین
اختصاص داده شده است.

افتتاح یازده هزار و نهصد و پنجاهمین مسکن روستایی شهرستان بجنورد
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به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت س��الروز تشكیل بنیاد مس��كن انقالب اسالمی بهصورت
نمادین یك واحد از واحدهای مس��کونی بازس��ازی شده شهرس��تان بجنورد با حضور اهالی ،مدیر
بنیاد مسكن شهرستان بجنورد و بخشدار مركزی این شهرستان در روستای آبچور افتتاح شد.
در این مراس��م مهندس رئوفی -مدیر بنیاد مس��كن شهرس��تان بجنورد ،هدف بنیاد مس��کن را
نوس��ازی بافتهای فرسوده روستایی دانس��ت و گفت :ایجاد مسکن استاندارد با فضای بهداشتی،
امید به زندگی را در روستاییان تقویت کرده و آنان را به آینده امیدوارتر میسازد.
مهندس رئوفی افزود :تاكنون در شهرس��تان بجنورد تعداد  11950واحد مسكن روستایی ساخته
و در اختیار روستاییان قرار داده شده است.
در ادامه اسدالهی -بخشدار مركزی شهرستان با اشاره به ابتكار امام(ره) در مورد تأسیس حساب
 100و بنیاد مسكن ،خدمات این نهاد در روستاها را تأثیرگذار و باعث رفع محرومیت و ایجاد توسعه
و آبادانی دانست و از تالشهای این نهاد ،به ویژه برای روستاییان و محرومین قدردانی نمود.

نشست ستاد مدیریت بحران استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ستاد مدیریت بحران با حضور دکتر
هوایی -معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در استانداری برگزار شد.
در ابتدا دكتر هوایی گفت :واحدهای مس��کونی روستایی که در گذشته
مقاومس��ازی و بر اس��اس اصول مهندسی ساخته ش��دند در این زلزلهها
آس��یب ندیدند .وی با اش��اره به تخریب  10ت��ا  100درصدی  150واحد
دامداری در شهرس��تان جاجرم و  40واحد در شهرس��تان گرمه ،همچنین
از تلف ش��دن  7دام سبک و یک دام س��نگین بر اثر ریزش دیوار در این
زلزلهها خبر داد.
معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تاندار در ادامه بر تش��کیل و اس��تقرار ستاد بازس��ازی مناطق زلزلهزده دو شهرستان گرمه و جاجرم در بخش
شوقان ،استقرار بانکهای عامل پرداخت تسهیالت در منطقه و کمک برای حل مشکل ضامن متقاضیان تأکید کرد.

نشست شورای مسکن برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشست شورای مسکن با حضور دکتر هوایی-
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و مدیرانکل عضو شورای مسکن
برگزار شد.
در این نشس��ت دکت��ر غالمرضا هوایی در س��خنانی تأکی��د کرد همه
دستگاهها دست به دست هم دهند و با یک حرکت انقالبی تعداد  ۲۰هزار
واحد مسکونی را در استان چه در بخش شهری و چه در بخش روستایی
ساخته و به مردم تحویل دهند .وی در ادامه گفت :بخش مسکن اهمیت

کسی که از خودخواهی بیزار و پاک شد به بزرگی و ارجمندی میرسد -امام صادق(ع)
44

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خوزستان
اختصاص  ۳۰فقره تسهیالت بانکی برای تأمین مسکن خانوارهای بیبضاعت آغاجاری
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به گزارش روابط عمومی ،قدرت ا ...س��لطانی -سرپرس��ت بنیاد مسکن آغاجاری با اعالم این خبر گفت :تعداد  30فقره تسهیالت طرح مسکن
برای توانمندس��ازی و کمک به تأمین مس��کن خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) ،بهزیس��تی و نیازمند شهرستان آغاجاری که توان
مشارکت مالی برای ساخت واحد مسکونی را ندارند ،اختصاص داده شد.
سرپرس��ت فرمانداری نیز در نشس��ت شورای مسکن گفت :براساس تفاهمنامه منعقد شده بین سازمان برنامه و بودجه کشور ،استانداری و بنیاد
مس��کن برای س��اخت واحدهای مسکونی در اس��تان و پیگیریهای صورت گرفته تعداد  30فقره تسهیالت اختصاص یافته که شامل تسهیالت
طرح ویژه مسکن به ازای هر متقاضی میباشد.
در این طرح بنیاد مس��کن نقش��ه مربوط به این واحدهای مس��کونی را تهیه نموده و نظارت بر روند س��اخت ساختمانها هم بر عهده این نهاد
میباشد و در این موارد متقاضیان هیچگونه مبلغی پرداخت نخواهند کرد.
همچنین پروانه س��اختمانی در روس��تا و ش��هر برای مددجویان تحت پوش��ش کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی که تاکنون از تسهیالت ساخت
مسکن استفاده نکردهاند ،رایگان خواهد بود و برای سایر افراد نیازمند هم با تخفیف ویژه و بهصورت اقساطی دریافت خواهد شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ویژهای برای استان دارد و اولویت دو ادارهکل راهوشهرسازی و بنیاد مسکن ،باید تولید و عرضه مسکن باشد و به جهت هماهنگی بیشتر در این
بخش ،نشستهای شورای مسکن باید بهصورت مداوم و ماهی یک بار برگزار شود.

با همکاری بانکها کار ساخت سرعت بیشتری مییابد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای مسکن شهرستان باغملک
ب��ا موضوع تفاهمنامه مس��کن محرومین و با حضور مع��اون برنامهریزی
فرماندار ،بخش��داران بخشهای مرکزی ،میداود و همچنین مدیران بنیاد
مس��کن ،بهزیس��تی ،کمیته امداد و بانکهای عام��ل در فرمانداری این
شهرستان تشکیل شد.
در ابتدا معاون فرماندار ،خواس��تار همکاری بین بخشی برای تسریع در
معرفی و جذب تسهیالت مسکن روستایی و بهرهمندی افراد محروم فاقد
مسکن شد.
س��پس رحیم رحمانی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان باغملک گفت :در این نشس��ت دستورالعملهای پرداخت تس��هیالت و موضوع مسکن
محرومین مطرح و گزارش روند جذب تسهیالت مسکن سال  ۹۹به تفکیک سهمیه هر بانک ،ارائه گردید.
گفتنی است سهمیه مسکن محرومین شهرستان باغملک تعداد  ۱۲۰واحد است که به هر واحد مبلغ  ۵۰۰میلیون ریال تسهیالت و  ۳۰۰میلیون
ریال کمک بالعوض اعطا خواهد شد.

نشست شورای مسکن باوی

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت شورای مس��کن شهرستان باوی با
حضور کلیه اعضا و معاون فرماندار با محوریت موضوع مسکن محرومین
و جذب وام مقاومسازی برگزار شد.
در این نشس��ت مقرر گردید ،بهزیس��تی و کمیته امداد هرچه س��ریعتر
اس��امی متقاضیان را به بنیاد مس��کن اعالم و بانکها برای عقد قرارداد
اقدامهای الزم را انجام دهند.

بردبار باش زیرا که حلم میوه دانش است -حضرت علی(ع)
45

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان سیستان و بلوچستان
ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی استان
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بناب��ر گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،کارگ��روه بررس��ی ابعاد س��اماندهی
سکونتگاههای غیررسمی کالنش��هرها و نقش فناوری در حاشیهزدایی با
حضور مهندس موهبتی -اس��تاندار ،مهندس صفیپور -قائممقام مدیرکل
بنیاد مس��کن استان و رییس ستاد هماهنگی س��اماندهی سکونتگاههای
غیررس��می چابهار ،معاون عمرانی اس��تاندار ،ش��هردار زاهدان ،مدیرکل
س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک اس��تان و دکتر آقامحمدی -معاون دکتر
ستاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری در استانداری برگزار شد.
سپس معاون علمی و فناوری رییس جمهور و هیئت همراه از طرحهای
مطالعاتی و پژوهش��ی و دس��تاوردهای پارک علم و فناوری استان بازدید
کردند.

اختصاص  100میلیارد ریال اعتبار به بازسازی بلوار رسالت در حاشیه شهر زاهدان

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس موهبتی -اس��تاندار از بلوار رسالت
در حاشیه شهر زاهدان بازدید کرد.
مهندس موهبتی در این بازدید گفت :این بلوار در مسیری به طول بیش
از سه کیلومتر بازسازی و احیا میشود که در مجموع اعتباری بیشاز ۱0۰
میلی��ارد ریال برای این مهم در نظر گرفته ش��ده اس��ت .وی افزود :پیرو
مصوبه دولت  10هزار میلیارد ریال اعتبار برای حاشیه شهر زاهدان در نظر
گرفته شده که  ۵۰0۰میلیارد ریال آن تسهیالت ۳۰0۰ ،میلیارد ریال برای
زیرس��اخت و  ۲۰0۰میلیارد ریال کمکهای بالعوض برای مقاومس��ازی
واحدهای مسکونی بوده است.
اس��تاندار با بیان اینکه ادارهکل راهوشهرس��ازی ،بنیاد مس��کن و س��تاد
بازآفرینی ش��هری در حوزه حاش��یه ش��هر زاهدان اقدامهای خوبی انجام دادند که نش��ان از همافزاییهاست گفت :مش��ارکت سه قوه در حوزه
س��اماندهی حاش��یه شهر ش��کل گرفته که قوه مقننه برای تأمین اعتبار و قوه قضاییه برای حضور فعال در صحنه کمکهای بسیاری کردند که
موانع را برطرف کنند.

بازدید از حاشیه شهر زاهدان

بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس موهبتی -اس��تاندار ،مهندس
صفیپ��ور -قائممقام مدیركل بنیاد مس��کن اس��تان ،دكتر عرب -رئیس
س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی اس��تان ،فرماندار شهرس��تان زاهدان،
ش��هردار و مدیران کل شرکتهای آب و فاضالب و گاز استان از مناطق
شمالی حاشیه شهرستان زاهدان شامل محورهای آزادی شمالی ،داییآباد،
جاده کالته کامبوزیا و بلوار شهید سلیمانی (رسالت سابق) بازدید کردند.

علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمیشود -حضرت علی(ع)
46

دیدار مهندس منبتی با دکتر سرگزی

بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس منبتی -مدی��ركل و مهندس
صفیپور -قائممقام مدیرکل و معاون مس��کن شهری بنیاد مسکن استان
با دکتر سرگزی -نماینده مردم در حوزههای انتخابیه شهرستانهای زابل،
زهك ،هیرمند وهامون دیدار و گفتگو كردند.
در این دیدار فعالیتهای بنیاد مسکن استان در منطقه سیستان و امكان
همكاریهای متقابل بررسی گردید.
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بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس اس�لامی -وزیر راهوشهرسازی از
پروژههای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی چابهار بازدید کرد.
در این بازدید مهندس اسالمی گفت :شهر جدید تیس ،شهر جدید و فاخر
کشور میشود و رفع کامل حاشیهنشینی امسال در چابهار محقق میشود.
همچنین تعداد  1000واحد مس��کونی در مرادآباد س��اخته میش��ود .وی
افزود :طراحی ش��هر جدید تیس براساس طرح جامعی که در شورایعالی
شهرس��ازی و معماری مصوب شده بود برای اجرا ابالغ شد و الهام گرفته
از طراحی بافت قدیم تیس است.
وزیر راهوشهرسازی گفت :در طرح اقدام ملی مسکن ثبتنام برای مردم
چابهار انجام شده است و ساخت پروژههای مسکونی برای پوشش دادن به تقاضای مردم آغاز شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید وزیر راهوشهرسازی از پروژههای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی چابهار

دیدار با فرماندار شهرستان خاش

بنابر گزارش روابط عمومی ،مدیر و کارکنان بنیاد مس��کن شهرس��تان
خاش با مهندس صالحی -فرماندار شهرستان دیدار کردند.
در این دیدار ،مهندس صالحی بر نقش بنیاد مسکن بهعنوان اولین نهاد
سازندگی در کشور و اهمیت آن در عرصه توسعه ،عمران روستایی ،تأمین
مس��کن محرومان و بازس��ازی بعد از حوادث طبیعی در مناطق روستایی
تأکی��د کرد.وی همچنین با اش��اره به اجرای طرحه��ای کالبدی بهعنوان
پیش��ران توس��عه روس��تایی ابراز امیدواری کرد تا با امضای تفاهمنامه 5
س��اله توس��عه و آبادانی تفتان ،هم��کاری بنیاد مس��کن و فرمانداری به
پیشرفت روستایی و اشتغال روستایی در این منطقه کمک کرده و با بهبود
زیرس��اختهای روستایی منجر به تقویت روستاها و کاهش حاشیهنشینی
در شهرها شود.

نشست كشوری هماهنگی طرح اقدام ملی مسكن

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس اسالمی -وزیر راهوشهرسازی در ادارهكل راهوشهرسازی استان ،از طریق ویدئو كنفرانس برگزار شد.
در این نشست ارائه گزارش برنامه اصالحی افتتاح سال  ١٤٠٠سازمان ملی زمین و مسكن و بنیاد مسكن و ارائه گزارشهای پیشرفت اجرای
طرحهای اقدام ملی در استان ،در دستور كار بود.

حلم پردهای است در مقابل آفتها -حضرت علی(ع)
47

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست طرح اقدام ملی

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست طرح اقدام ملی مسکن با حضور مهندس اسالمی -وزیر راهوشهرسازی ،مدیرانکل ادارههای راهوشهرسازی
اس��تانها ،معاونتهای مس��کن شهری بنیاد مسکن در استانها و مهندس گلوی -کارشناس مسئول طرحهای ملی مسکن بهصورت همزمان و
از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.
تعیین تکلیف متقاضیان طرح ،آخرین وضعیت پیشرفت طرح در کشور ،تأمین زمین مناسب و همکاریهای بیشتر با سازمان ملی زمین و مسکن
از موضوعهای مطرح شده در این نشست بود.

بررسی مشکل اراضی زیر حد نصاب قانونی
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بنابر گزارش روابط عمومی ،برابر پیگیریهای بنیاد مسکن استان ،مشکل اراضی زیر حد
نصاب قانونی برای بهرهمندی از خدمات شهری برطرف شد.
در نشس��تی که با حضور مهندس س��لمانزاده -رئیس دفتر فنی استانداری و رییس ستاد
س��اماندهی س��کونتگاههای غیررسمی زاهدان ،رییس و کارشناس��ان ستاد معین استان و
ش��هرداری زاهدان برگزار ش��د ،کاهش س��طح تفکیک اراضی واقع در پهنه شمالی شهر
زاهدان بررسی و با موافقت اعضا ،کاهش حدنصاب تفکیک از  120مترمربع به  70مترمربع
برای تس��ریع در پیشبرد اهداف طرح ساماندهی س��کونتگاههای غیررسمی شهر زاهدان،
مورد تصویب قرار گرفت.
گفتنی است پیش از این ،اراضی زیر  120مترمربع از خدمات شهری طرح محروم بودند.

دیدار امامجمعه با کارکنان بنیاد مسکن

بنابر گ��زارش روابط عموم��ی ،حجتاالسالموالمس��لمین پوراندخت-
امامجمعه شهرس��تان زهک همزمان با ایام گرامیداش��ت تأس��یس بنیاد
مسکن با حضور در بنیاد مسکن این شهرستان با کارکنان آن دیدار کرد.
حجتاالس�لام والمس��لمین پوراندخ��ت در این دیدار ب��ا فرایندهای
عملیات��ی آش��نا ش��ده و از فعالیتهای گس��ترده بنیاد مس��کن در این
شهرستان قدردانی کرد.
همچنین مهندس بیک مداح -مدیر بنیاد مسکن شهرستان زهک گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن در این شهرستان را ارائه داد.

حضور مهندس نمرودی در بنیاد مسکن

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس نمرودی -مس��ئول امور ساختمان
کمیته امداد حضرت امام(ره) با حضور در دفتر معاونت بازسازی و مسکن
روس��تایی ،ضمن تبریک س��الروز تأس��یس بنی��اد مس��کن و قدردانی از
تالشهای مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،برای این نهاد
انقالبی بهعنوان مهمترین و تأثیرگذارترین ارگان س��ازندگی در اس��تان،
آرزوی توفیق کرد.

اهدای خون

بنابر گزارش روابط عمومی ،مدیر و کارکنان بنیاد مس��کن شهرس��تان خاش همزمان با دهه بنیاد مسکن در اقدامی خداپسندانه با اهدای خون
خود ،زندگی را به هموطنان نیازمند هدیه دادند.

خواب دانا برتر از بیداری نادان است -امام موسی کاظم(ع)
48

بنابر گزارش روابط عمومی ،تعداد  11طرح عمرانی در شهرستان خاش
با اعتباری به مبلغ  13میلیارد و  700میلیون ریال به بهرهبرداری رسیدند.
همچنین در مراس��می با حضور بخشدار مرکزی و مدیران بنیاد مسکن
شهرس��تان خ��اش طرح هادی روس��تای نوشآباد با اعتب��اری بیش از 7
میلی��ارد و  200میلیون ریال و یک واحد مس��کونی در روس��تای بیتآباد
بخ��ش مرکزی ،احداثی از اعتبارهای محرومین ،به نمایندگی از  ١٠واحد
مس��کونی با اعتباری بیش از  ۶میلیارد و  500میلیون ریال مورد افتتاح و
بهرهبرداری قرار گرفت.

بنابر گزارش روابط عمومی ،طرح هادی روستای اسالمآباد پایین از توابع
شهرس��تان دش��تیاری با حضور هوتی -نماینده فرماندار و بخشدار بخش
مرکزی شهرس��تان ،مهندس محمد جعفری -معاون عمران روس��تایی و
مهندس نورا -مدیر بنیاد مسکن شهرستان چابهار به بهرهبرداری رسید.
همچنین با حضور افراد یاد ش��ده و نیز رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان چابهار مراس��م بهرهبرداری از آسفالت روستای درگس از توابع
شهرستان دشتیاری برگزار شد.
گفتنی اس��ت اجرای  20هزار مترمربع آس��فالت این روس��تا با هزینهای
معادل  16میلیارد ریال از محل اعتبارهای ملی به انجام رسیده است.
گفتنی است این طرح مشتمل بر  11000مترمربع رگالژ و زیرسازی 3500 ،متر جدولگذاری و  10هزار مترمربع آسفالت است که با هزینهای
بیش از  7میلیارد ریال از محل اعتبارهای استانی به انجام رسیده است.
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بهرهبرداری از طرح هادی روستای اسالمآباد پایین و آسفالت روستای درگس

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهرهبرداری از طرحهای عمرانی

بهرهبرداری از تعداد  104واحد مسکن محرومین
بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،تع��داد  104واحد مس��کن محرومین در
شهرستان چابهار با حضور فرماندار ،بخشدار ،رییس شورای عالی استانها
و مدیر بنیاد مسکن شهرستان چابهار به بهرهبرداری رسید.
گفتنی است این واحدها ش��امل  34واحد مسکونی در روستای چوکات
پایین 35 ،واحد در روس��تای چوکات وس��ط و  35واحد نیز در روس��تای
کهیرزادی از توابع بخش پالن بودند.

بازدید از پروژههای عمرانی

بنابر گ��زارش روابط عمومی ،یوس��فی -فرماندار شهرس��تان کنارک و
مهن��دس بیجار -معاون عمرانی اس��تانداری از پروژهه��ای عمرانی بنیاد
مسکن در بخش حاشیهنشینی در محله چادران شهرستان کنارک و طرح
هادی و اجرای آسفالت روستای ناصرآباد این شهرستان بازدید کردند.

شخصی که در زندگی معتدل و میانهرو باشد ،هرگز تهیدست نمیشود -حضرت محمد(ص)
49

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اهداء اسناد مالکیت

بنابر گ��زارش روابط عمومی ،مراس��م اعطای تجمیعی اس��ناد مالکیت
ش��هری و روستایی شهر نگور ،شهرک اس�لامآباد و بمباسعلی شهرستان
دشتیاری با حضور فرماندار ،بخشدار مرکزی ،معاون عمران روستایی بنیاد
مسکن و مدیر بنیاد مسکن شهرستان چابهار در فرمانداری این شهرستان
برگزار شد.
همچنین در این مراس��م تعداد  185فقره سند مالکیت بهصورت نمادین
به مالکین آن اهداء گردید.
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اهداء تعداد  52جلد سند مالکیت

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور رئیس اداره ثبت اسناد
و امالک شهرس��تان زهک و مدیر بنیاد مس��کن این شهرستان تعداد ۵۲
جلد س��ند مالکیت روس��تای خواجه احمد شهرس��تان زهک به متقاضیان
اهدا شد.
صدور اسناد مالکیت روستایی ،یکی از مهمترین خدمات بنیاد مسکن در
جهت هویت بخشی حقوقی به اراضی روستایی است.

دیدار با فرماندار شهرستان کنارک

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس جعفری -معاون عمران روس��تایی
بنیاد مسکن استان با فرماندار شهرستان کنارک دیدار کرد.
در ای��ن دی��دار که مدی��ر و کارکنان بنیاد مس��کن شهرس��تان کنارک
نی��ز حضور داش��تند ،مهن��دس محمد جعف��ری ضمن ارزش��مند خواندن
همکاریهای س��ازنده فرمانداری این شهرستان در سال گذشته ،موفقیت
بنیاد مس��کن اس��تان را در اجرای طرحهای عمرانی ،مرهون مساعدت و
همراهی دستگاههای اثرگذار و بهویژه فرمانداریها دانست.

دیدار با امامجمعه

بنابر گزارش روابط عمومی ،کارکنان بنیاد مس��کن شهرس��تان کنارک،
مش��اور مدیرکل در پدافند غیرعامل و مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان با
حجتاالسالموالمس��لمین بام��ری -امامجمعه این شهرس��تان در مصلی
شهرستان کنارک دیدار کردند.
در این دیدار مدیر بنیاد مس��کن شهرستان کنارک گزارشی از مهمترین
اقدامهای انجام شده در بخشهای عمرانی راه و ابنیه روستایی ،شهری و
بازسازی خسارتهای وارده از سیل را ارائه داد.

مبادا بدگمانی بر تو چیره شود -امام علی(ع)
50

بنابر گزارش روابط عمومی ،کارکنان بنیاد مس��کن شهرستان سراوان با
فرماندار این شهرستان دیدار كردند.
در این دیدار مدیر بنیاد مسکن شهرستان سراوان گزارشی از فعالیتهای
بنیاد مسکن در سال گذشته را ارائه داد.
سپس فرماندار با اعالم رضایت از عملکرد بنیاد مسکن و نیز از حمایت
و توجه مدیرکل بنیاد مسکن استان به توسعه شهری و روستایی قدردانی
کرد.

بنابر گزارش روابط عمومی ،دور جدید آموزشهای مدیریت بحران طبیعی با حضور معاون بازس��ازی و مس��کن روس��تایی ،مشاورین مدیرکل
در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در جنوب اس��تان و ش��هرهای ایرانش��هر ،دلگان ،قصرقند و نیکشهر با حضور کلیه ردههای سازمانی شامل
مدیران و کارکنان بنیاد مسکن برگزار شد.
همچنین در نشستی جداگانه با دفاتر مجری روستایی و بانکهای عامل ،بر تالش بیشتر در آزادسازی اقساط تسهیالت و رفع مشکالت مالی
پیمانکاران پروژههای بازسازی بهعنوان پیشران توسعه در این مناطق تأکید شد.
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برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران طبیعی

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار با فرماندار

دیدار رئیس کمیته امداد امام(ره) با معاون بازسازی و مسکن روستایی
بناب��ر گ��زارش روابط عموم��ی ،رییس کمیت��ه امداد ام��ام خمینی(ره)
شهرس��تان چابهار با حض��ور در بنیاد مس��کن این شهرس��تان با معاون
بازسازی و مسکن روس��تایی استان و مشاور مدیرکل در پدافند غیرعامل
دی��دار و ضم��ن تبریک ایام دهه حس��اب  ۱۰۰امام(ره) و تأس��یس بنیاد
مس��کن ،از فعالیتهای بنیاد مسکن استان قدردانی کرد .وی همچنین با
اشاره به تفاهمنامه و همکاری فیمابین در ساخت مسکن برای محرومین،
این دو نهاد را برخاس��ته از انقالب برش��مرد و بر تعامل و همکاری هرچه
بیشتر برای رسیدن به اهداف و خدمت به محرومین تأکید نمود.

حضور حجتاالسالموالمسلمین اشرافیان در بنیاد مسکن

بنابر گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالموالمسلمین اشرافیان -رییس
اداره حج و اوقاف و امور خیریه شهرس��تان ایرانش��هر ب��ا حضور در بنیاد
مس��کن این شهرس��تان ،با ابراز رضایت از فعالیتهای انجام شده توسط
بنیاد مس��کن و با اش��اره به همکاریهای س��ازنده طرفین در روستاها و
حاشیه شهر و نیز سنددار کردن اراضی ،با اهدای یک جلد کالم ا ...مجید
برای مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و کارکنان بنیاد مسکن
آرزوی توفیق کرد.

همنشینی با نیکوکاران انگیزه (گرایش) به سوی خیر و نیکی میباشد -امام موسی کاظم(ع)
51

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اهدا تعداد  84جلد سند مالکیت

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان کنارک و دهیار روستای بانسنت ،تعداد  84فقره اسناد مالکیت
به متقاضیان روستایی اهدا شد.
همچنین در این مراس��م لوح یادبودی به نش��انه تجلیل از فعالیتهای
بنیاد مس��کن اس��تان از طرف دهیاری روس��تای بانس��نت ب��ه مهندس
مرغزاری تقدیم گردید.
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انعقاد تفاهمنامه همکاری بنیاد مسکن و سازمان منطقه آزاد چابهار

بناب��ر گزارش روابط عموم��ی ،انعقاد تفاهمنامه همکاری بنیاد مس��کن
با س��ازمان منطقه آزاد چابهار به امضای مهن��دس منبتی -مدیرکل بنیاد
مس��کن استان و کردی -رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه
آزاد تجاری -صنعتی چابهار رسید.
به موجب این تفاهمنامه حفاظت و س��اماندهی  82000هکتار از اراضی
تحت مالکیت سازمان منطقه آزاد و  53روستای واقع در این بافت به بنیاد
مسکن استان واگذار شد.
مهندس منبتی با اش��اره به همکاریهای موفق بنیاد مسکن با سازمان
منطق��ه آزاد در س��اماندهی اراضی روس��تای تاریخی تی��س و حفاظت از
اراضی ،انعقاد این تفاهمنامه را در مسیر توسعه نظام مند و مدیریت مطلوب منطقه ،مثبت ارزیابی کرد.

تکمیل خدمات الکترونیکی و پرداخت آنالین در سامانه راهبر روستایی

بنابر گزارش روابط عمومی ،در نشس��تی ب��ا حضور مهندس صفیپور-
قائممق��ام مدی��رکل ،نوری ص��ادق -معاون پش��تیبانی و مهندس محمد
جعفری -معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان ،مهندس قیصری-
مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان زاهدان ،مهندس نعیمی -مدیرکل فناوری
اطالعات و سیستمهای بنیاد مسکن کشور ،مهندس جمالزهی -مدیرکل
روس��تایی و ش��وراهای اس��تانداری ،مهندس نخعی -فرماندار شهرستان
زاهدان ،بخشدار مرکزی این شهرستان و دهیار منزالب از این سامانه در
دهیاری روستای منزالب شهرستان زاهدان رونمایی شد.
در ابتدا مهندس صفیپور با اشاره به وسعت استان و پراکندگی روستاها
گفت :ارائه خدمات به روس��تاییان تا پیش از این با دش��واری دسترسی به
مراکز شهرس��تانها و مراکز نمایندگی بنیاد مس��کن استان همراه بود که با راهاندازی بخش پرداخت برخط سامانه راهبر ،بخش زیادی از خدمات
روستایی از طریق دسترسی به اینترنت ،قابل انجام است .وی با اشاره به ایجاد سامانه افزود :در مجموع کلیه خدمات فنی و مهندسی ،استعالمات،
صدور پروانه و حتی پایان کار بهصورت غیرحضوری و بدون نیاز به تردد در ش��عبههای بنیاد مس��کن انجام میشود و با الکترونیکی نمودن روند،
میزان مراجعههای متقاضیان روستایی به شدت کاهش خواهد یافت.
سپس مهندس محمد جعفری در مورد سهولت کار با این سامانه ،گفت :ارائه خدمات از طریق این سامانه با در اختیار داشتن یک تلفن همراه
یا هر وس��یلهای که امکان اتصال به ش��بکه اینترنت را داش��ته باش��د امکانپذیر اس��ت و متقاضیان میتوانند از این خدمات بهرهمند گردند و در
نظر گرفتن تمهیدات الزم مش��کل مراجعه متقاضیان با بانکهای عامل برای پرداخت هزینههای متعارف برطرف ش��ده و دیگر نیازی به مراجعه

با بدگویان ما همنشینی ننمایید -امام علی(ع)
52

بناب��ر گ��زارش رواب��ط عمومی ،زمزم -مدی��رکل امور مال��ی ،مهندس
جودی -مدیرکل بازسازی مسکن روستایی و مهندس رشتیان -مدیرکل
نظارت و ارزیابی مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور ،مهندس ذبیحیان-
مدیرعامل ش��رکت بنیاد بت��ن ،مهندس صفیپور -قائممق��ام مدیرکل و
مهندس عدیلی -معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان و
مهندس مرادزاده -رئیس س��تاد هماهنگی ساماندهی حاشیه شهر زاهدان
از محورهای اجرا ش��ده در طرح س��اماندهی حاش��یه زاهدان ،محورهای
اجرایی برای فاز دوم این پروژه ،محورهای والیت ،آزادی ش��مالی ،مسیل
سیستان ،مسیل ابوذرو پروژه طرح اقدام ملی بلوار پرستار ،بازدید کردند.
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بازدید از محورهای اجرا شده در طرح ساماندهی حاشیه زاهدان و محورهای اجرایی برای فاز دوم
این پروژه

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

روستاییان به بانک برای واریز هزینهها نمیباشد.
در ادامه مهندس نعیمی با اش��اره به همکاری اس��تانداریهای سراسر کشور در اس��تقرار و بهرهبرداری از این سامانه ،گفت :از آنجایی که رکن
اصلی در روستاها ،دهیاری است ،بنیاد مسکن کارتابل کاملی را در اختیار دهیاران قرار داده است که از این بستر دهیاران تمام اتفاقها در حوزه
نظام فنی و مهندسی روستا را مدیریت خواهند نمود.
همچنین مهندس جمالزهی با تبیین جایگاه دهیاران ،نقش آنان در مدیریت محلی روس��تا را مهم قلمداد کرد و گفت :با توجه به ظرفیتهای
موجود در سامانه راهبر و حسب برنامهریزیهای صورت پذیرفته ،در نظر است که به زودی تمام دهیاریهای استان با بهره گیری از این بستر و
تحت پوشش قرار گرفتن در سامانه خدمات فنی و مهندسی روستایی ،عم ً
ال تسهیل و کارگشایی درخواستهای روستاییان با مراجعه به دهیاریها
در بیشتر نقاط استان مدنظر قرار گرفته و از این طریق خدمات مورد نیاز خود را در سریعترین زمان ممکن دریافت نمایند.

بازدید از روستاهای درمعرض تصرف چابهار

بنابر گ��زارش روابط عموم��ی ،در پی تفاهمنامه منعق��ده فیمابین بنیاد
مس��كن اس��تان و س��ازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابه��ار پیرامون
حفاظ��ت و رفع تصرف��ات اراضی ،مهندس منبتی -مدی��رکل و مهندس
كردی -معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن اس��تان ،مدیر بنیاد مسكن
شهرس��تان چابهار ،معاون فنی و زیربنایی و سایر مدیران اجرایی سازمان
منطقه آزاد چابهار از مناطق حدفاصل روستاهای نوكآباد كمبل سلیمان،
تیس و تیس كوپان بازدید کردند.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن و مسئول سازمان بسیج ادارههای استان
بناب��ر گزارش روابط عموم��ی ،مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان با س��رهنگ بیکنژاد -مسئول سازمان بس��یج ادارهها و سرهنگ
نیکوئی -مسئول حوزه مقاومت بسیج ادارهها در مورد کمک به محرومین
دیدار کردند.

هیچ پاکدامنی همانند خودداری (از گناه) نیست -حضرت محمد(ص)
53

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مشترك بنیاد مسكن با کمیته امداد حضرت امام(ره) و سپاه قدس
بناب��ر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترک بنیاد مس��کن ،کمیته
امداد حضرت امام(ره) و س��پاه قدس با حضور مهندس سهرابی ،مهندس
عدیلی -معاون بازسازی و مسکن روستایی ،مدیران کمیته امداد استان و
فرماندهان سپاه استان در قرارگاه سپاه قدس برگزار شد.
در این نشس��ت ظرفیت همكاریهای بیش��تر در زمینه تولید مس��كن
ارزانقیمت و كمك به ساخت مسكن محرومین مورد بررسی قرار گرفت.
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مهندس منبتی با عبادی دیدار کرد

بناب��ر گزارش روابط عموم��ی ،مهندس منبتی -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان با عبادی -مدیرکل کمیته امداد امام(ره) دیدار کرد.
ای��ن دیدار با هدف بررس��ی آخرین وضعیت همکاریه��ای فیمابین در
بخش مس��کن محرومین و اعطای کمکهای بالعوض به حاشیهنشینان
مشمول در طرحهای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی ،برگزار شد.

ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی چابهار /مرادآباد

بنابر گ��زارش روابط عموم��ی ،مهندس ح��وت -معاون هماهنگی ام��ور عمرانی
فرمانداری ویژه شهرس��تان چابهار ب��ه همراه مدیران دس��تگاههای اجرایی از روند
بازگشایی محله مرادآباد بازدید کردند.
در این بازدید مهندس حوت بر بازگش��ایی هر چه سریعتر کلیه معابر این منطقه و
ایجاد زمینه الزم برای آغاز عملیات تعداد  ۱۰۰۰واحد مسکن اقدام ملی ،تأکید کرد.
همچنین مقرر گردید بازگشایی کلیه معابر  ۱۶متری به  ۳۰متری به مدت یک هفته تعریض میشوند .اداره برق شهرستان چابهار بعد از تحویل
مسیر نسبت به تیر کوبی مسیر اقدام مینماید.
همچنین تحویل مسیرها ،تعیین بر و کف برای اجرا و شروع پروژه توسط اداره راه شهرسازی به اداره آب و فاضالب انجام میشود.

اعطای تجمیعی تعداد  269جلد سند مالکیت

به گزارش روابط عمومی ،در نشست مشترک بنیاد مسکن شهرستانهای چابهار و کنارک با اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان چابهار تعداد
 269جلد سند مالکیت اعطا شد.
در این نشس��ت که با حضور رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان چابهار و معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان تشکیل شد موانع
موجود در زمینه صدور اس��ناد مالکیت ش��هری و روس��تایی در جنوب اس��تان و راهکارهای مؤثر در تحقق برنامههای معاونت در این زمینه مورد
بررسی قرار گرفت.
در پایان تعداد  84فقره اس��ناد مالکیت صادره در ش��عبه کنارک و تعداد  185فقره اس��ناد صادره در شعبه چابهار توسط رئیس اداره ثبت اسناد و
امالک شهرستان چابهار به مهندس محمد جعفری -معاون عمران روستایی تحویل گردید.

مبادا حق برادرت را به اتکا برادری و دوستی ،تباه گردانی -امام علی(ع)
54

به گزارش روابط عمومی ،آیتا ...محامی -نماینده ولیفقیه در استان ،امامجمعه شهر زاهدان و مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن
استان در دیدار با مدیرکل بنیاد مسکن استان در جریان فعالیتهای بنیاد مسکن استان قرار گرفت.
در این دیدار نماینده ولیفقیه در استان ضمن خداقوت ،برای موفقیت در ادامه مسیر خدمت نیز آرزوی توفیق کرد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان فارس

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار نماینده ولیفقیه در استان با مدیرکل بنیاد مسکن استان

مهندس زمانی :ایجاد گشایشهای قانونی در تأمین منابع راهگشای توسعه و محرومیتزدایی است
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
در نشس��تی با حضور دکتر علیزاده -نماینده مردم شهرستانهای سپیدان
و بیضا در مجلس ش��ورای اس�لامی ،مدیران بنیاد مسکن شهرستانهای
س��پیدان و بیضا ،فرماندار شهرس��تان بیضا و معاون عمران روستایی بنیاد
مسکن استان بر لزوم تعامل و هم اندیشی مسئوالن و نمایندگان مجلس
تأکید کرد و گفت :ایجاد گش��ایشهای قانونی در تأمین منابع راهگشای
توسعه و محرومیتزدایی است.
در این نشس��ت مهندس زمانی افزایش محدوده چند روستا و همچنین
وضعیت پروژههای عمرانی و برنامه س��ال  1400را مورد بررسی قرار داد
و افزود :افزایش محدوده روستاها با اجرای طرحهای بازنگری امکانپذیر
اس��ت و بنیاد مس��کن در س��الی که گذشت بسیاری از این طرحها را در دست اجرا داشته است و شهرستانهای سپیدان و بیضا نیز از خدمات آن
بهره مند شدهاند.وی با بیان اینکه تعداد  ۲400روستای باالی  ۲۰خانوار در این استان طرح هادی روستایی دارند گفت :تعداد  1100طرح هادی
نیازمند تأمین اعتبار و بازنگری هستند که تأمین اعتبار این طرحها با پیگیری و همراهی نمایندگان مجلس میسر میشود.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان خاطر نشان کرد :استان فارس از جمله استانهای پیش��رو در اجرای طرحهای هادی و بازنگری طرحها است و
شاخص فعالیتهای عمرانی در این حوزه در استان فراتر از متوسط کشوری برآورد شده است.
مهندس زمانی در ادامه گزارشی از واگذاری زمین در روستاها و بهره گیری از اعتبارهای قیر برای توسعه معابر روستایی ارائه داد.
سپس دکتر محسن علیزاده بر لزوم تداوم توسعه و محرومیتزدایی در شهرستانهای سپیدان و بیضا تأکید کرد و با قدردانی از فعالیتهای بنیاد
مسکن در این عرصه ابراز امیدواری کرد که در سال پشتیبانی تولید توجه بیشتری به توسعه و محرومیتزدایی در مناطق روستایی صورت گیرد.

نماینده مجلس:رفع محرومیت از روستاهای شهرستان فراشبند با مشارکت بنیاد مسکن

به گ��زارش روابط عمومی ،فروردی��ن -نماینده مردم شهرس��تانهای
فراش��بند ،فیروزآباد ،قیر و کارزین در مجلس شورای اسالمی بر لزوم رفع
محرومیت و مش��کالت مردم در روستاهای شهرستان فراشبند تأکید کرد
و گفت :از همه ظرفیتهای قانونی دراین عرصه با مش��ارکت و همراهی
بنیاد مسکن بهره گیری میشود.
محمدمه��دی فروردین در نشس��تی با مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
فراش��بند با قدردان��ی از فعالیتهای این نهاد خواس��تار تعامل و کمک به
روستاییان محروم منطقه شد و افزود :به رغم فعالیتهای مؤثر انجام شده
حجم محرومیتها در روستاهای شهرستان فراشبند همچنان باال است.
س��پس اصغر غالمی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان فراش��بند با ارائه گزارشی از ارائه تس��هیالت طرح ویژه ،محرومین و ...به امور مربوط به
بازنگری و اصالح طرحها و تهیه طرح توسعه برای روستاهای ایل ساالر و منصورآباد خرما یک اشاره کرد.
غالمی ،برنامهها و پیشبینیهای سال  1400را از جمله اجرای پروژههای حسینآباد ،کوروشآباد ،دهنو دژگاه و چاهشولی نیز مطرح کرد و از

همانا کمال دین ،فراگیری دانش و به کار بستن آن است -امام علی(ع)
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نماینده خواس��تار کمک ویژه برای رفع موانع و مش��کالت فی مابین بنیاد مسکن با سایر ادارهها شد .وی با برشمردن برخی از عملکردهای بنیاد
مسکن در سال گذشته گفت :این نهاد در شهرستان فراشبند با تالش جهادی در دورترین نقاط استان خدمات توسعه و محرومیتزدایی را عرضه
و طعم خدمت را در کام مردم شیرین کرده است.

بازدید از روستاهای بخش مرکزی و شتاب در توسعه و محرومیتزدایی
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به گزارش روابط عمومی ،نماینده مردم شهرس��تانهای الرستان ،خنج،
گراش و اوز در مجلس شورای اسالمی ،بخشدار بخش مرکزی شهرستان
الرستان و رؤسای ادارههای آبفا ،گاز ،ورزش و جوانان ،بنیاد مسکن ،منابع
طبیع��ی و آبخیزداری ،مخابرات و برخی از اعضای کارگروه دفاتر نماینده
مردم در بازدید از روس��تاهای محروم بخش مرکزی شهرس��تان الرستان
در جریان مس��ائل و مشکالت این روستاها قرار گرفتند و نماینده مجلس
ش��ورای اسالمی از فعالیتهای بنیاد مسکن شهرستانهای جنوبی فارس
برای توسعه این مناطق قدردانی کرد.
در بازدید از روس��تای زاهد محمود برخی از مهمترین مس��ائل و مشکالت شامل شبکه آبرس��انی و مشکل آب شرب ،پیگیری رفع مشکل بند
خاکی روس��تا و ...بودند که این مش��کالت در روستای علیآباد شامل مدرسه ،آموزشگاه و ...میباشند و در بازدید از روستای هرمود مهرخویی نیز
مباحثی در مورد عدم برخورداری از زمین چمن مصنوعی ،ساماندهی جاده ورودی روستا و ...مطرح شد.
مهمترین مشکل روستای احمدآباد ،تقاضا برای همکاری ادارهها در ساخت مسکن بود.
همچنین مهندس امیر برومند -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان الرستان با اشاره به سالروز تأسیس بنیاد مسکن و حساب  100حضرت امام(ره)
گفت :بنیاد مس��کن با تأکید بر آرمانهای نظام اس�لامی و امام(ره) برای رفع محرومیت و تأمین مسکن نیازمندان در شهرستان گراش گامهای
ارزندهای برداشته است.
س��پس مهندس بیژن جمشیدی -مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان گراش نیز با سپاس از حمایتهای نماینده مجلس شورای اسالمی یادآور شد:
بنیاد مس��کن از همه ظرفیتهای قانونی برای ایجاد انگیزه ماندگاری روس��تاییان در مناطق روستایی بهره گیری کرده است و اقدامهای جهادی
در این زمینه ،برای تأمین معیشت و ایجاد انگیزه ماندگاری و کاهش مهاجرتها بوده است.

زمین طرح اقدام ملی مسکن در منطقه جویم جانمایی شد

به گزارش روابط عمومی ،با حضور مدیر و کارشناسان بنیاد مسکن شهرستان
الرس��تان ،مدیر مس��کن و س��اختمان ادارهکل راهوشهرس��ازی این شهرستان،
ش��هردار و نماینده شورای اس�لامی شهر جویم زمین مناس��ب برای این طرح
جانمایی شده است.
مهندس امیر برومند -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان الرس��تان در این برنامه
بازدید و جانمایی گفت :ش��هروندان در الرس��تان و جنوب استان استقبال قابل
توجهی از مس��کن اقدام ملی کردند و این شهرس��تان در س��طح استان فارس و
کشور دراین حوزه شاخص ساز شده است.
مهندس برومند ،شهر جویم را یکی از مناطق اولویت داردر شهرستان الرستان
برای س��اخت مس��کن اقدام ملی دانست و افزود :با استقبال خوب شهروندان جویم از ساخت طرح مسکن ملی امید است در ماههای پیش رو در
س��ال جاری روند س��اخت مس��کن ملی در این شهر ش��تاب قابل قبولی بگیرد .وی همچنین از ثبت نام و تشکیل پرونده طرح اقدام ملی مسکن
برای تعداد  2554نفر خبر داد و گفت :تعداد  1177نفر تاکنون افتتاح حس��اب کردهاند ،همچنین تاکنون مبلغ  636میلیارد ریال آورده متقاضیان
واریز شده است.
سرپرست بنیاد مسکن شهرستان الرستان در ادامه گزارشی از شروع به کار طرح اقدام ملی مسکن شهرستان الر و تعداد  660جلد اسناد صادر
شده با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک شهرستانهای جویم و بیرم ارائه داد.

آفت پرستش همانند اندیشیدن نیست -حضرت محمد(ص)
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روستای حسنآباد داراب و اقدامهای بنیاد مسکن برای توسعه و محرومیتزدایی
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به گ��زارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس علی اکب��ر مبین -مدی��ر و گروهی از
کارکنان بنیاد مس��کن شهرستان نی ریز با دکتر فرهاد طهماسبی -نماینده مردم
شهرس��تانهای نی ریز ،اس��تهبان و بختگان در مجلس ش��ورای اسالمی دیدار
کردند و به بررسی مسائل و مشکالت در سطح شهرستان نی ریز پرداختند.
در ای��ن نشس��ت دکتر طهماس��بی ب��ا قدردان��ی از فعالیتهای بنیاد مس��کن
گفت :تأمین مس��کن نیازمندان و توس��عه روس��تایی مؤلفهه��ای پیش رو برای
محرومیتزدایی اس��ت .وی با اشاره به خشکسالی در شهرستان نی ریز خواستار
همراهی و مساعدت بنیاد مسکن برای توسعه روستایی و ایجاد درآمد و تأمین معیشت روستاییان شد و افزود :تداوم خشکسالی و کم آبی میتواند
منجر به پدیده افزایش مهاجرتهای ناخواسته و خالی شدن روستاها از سکنه گردد.
همچنین مهندس علی اکبر مبین با سپاس از دکتر طهماسبی بر لزوم تأمین منابع مالی و پیگیری مداوم نمایندگان در مجلس برای تحقق بودجه
و منابع درآمدی بنیاد مس��کن تأکید کرد و گفت :مجلس میتواند با بهره گیری از ظرفیتهای قانونی و افزایش اعتبارهای توس��عه روستایی در این
زمینه مساعدت نماید تا غبار محرومیت از چهره روستاها زدوده شود .وی در ادامه گزارشی از فعالیتهای انجام شده در این شهرستان را ارائه داد.
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نماین��ده شهرس��تانهای نی ریز ،اس��تهبان و بختگان در مجلس ش��ورای اس�لامی :تأمین مس��کن
نیازمندان و توسعه روستایی مؤلفههای پیش رو برای محرومیتزدایی است

به گزارش روابط عمومی ،اعضای ش��وراهای اسالمی و دهیار روستای
حس��نآباد از توابع بخش فسارود شهرس��تان داراب با مهندس محمدرضا
حسنزاده -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان داراب دیدار کردند.
در ای��ن دیدار ضمن بررس��ی وضعیت پروژههای عمرانی بنیاد مس��کن
در روس��تای حس��نآباد ،در مورد برخورداری اهالی روستا از خدمات بنیاد
مسکن بحث و تبادلنظر شد.
سپس مهندس حسنزاده بر لزوم بهره گیری از فرصتهای پیش رو برای
توس��عه و محرومیتزدایی در این روس��تا تأکید کرد .وی با اشاره به برخی
قابلیتهای توسعه در بخش فسا رود و روستای حسنآباد گفت :روستای حسنآباد دارای جاذبههای گردشگری است که شهرت ملی و جهانی دارد و
استفاده از قابلیتهای گردشگری روستایی در این روستا فرصتی است که باید همه مسئوالن محلی و استانی از آن بهره گیری نمایند.
سرپرست بنیاد مسکن شهرستان داراب با بیان اینکه بنیاد مسکن از اجرای طرحهای توسعه گردشگری روستایی در بخش فسا رود و روستای
حس��نآباد حمایت میکند افزود :وجود آبش��ارها و چش��م اندازهای طبیعی در بخش فسا رود و روستای حسنآباد فرصت بیبدیلی است که برای
توسعه گردشگری روستایی میتوان از آن بهره برد.
مهندس حسنزاده در پایان گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن در زمینه توسعه روستایی در شهرستان داراب را ارائه داد.
همچنین اعضای شوراهای اسالمی و دهیار روستای حسنآباد با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن بر لزوم بهره گیری بیشتر از فرصتهای
توسعه با مشارکت بنیاد مسکن تأکید کردند.

بنیاد مسکن شهرستان فیروزآباد و عزم جدی برای تأمین مسکن محرومان و مددجویان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی و بررس��ی چگونگی س��اخت مس��کن محرومان و مددجویان با مشارکت بنیاد مسکن و با حضور
مدیران بنیاد مسکن و کمیته امداد امام(ره) در شهرستان فیروزآباد برگزار شد.
در این نشست مهندس محمدعلی صیادی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان فیروزآباد با بیان اینکه از همه ظرفیتها و فرصتهای پیش رو برای
تأمین مس��کن مددجویان و قش��رهای آسیبپذیر بهره گیری میشود گفت :بنیاد مسکن س��اخت  80واحد مسکونی را در قالب تفاهمنامه برای
مددجویان و قشرهای آسیبپذیر دراین شهرستان پذیرفته است و روند ساخت این واحدهای مسکونی با اعطای تسهیالت خوب و مناسب است.
مهندس صیادی با بیان اینکه سال گذشته شمار قابل توجهی از این واحدهای مسکونی ساخته شدند افزود :بنیاد مسکن با پرداخت تسهیالت

همانا کسی که نماز را تباه نماید پس به درستی احکام دیگر را تباهتر مینماید -امام علی(ع)
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ساخت واحدهای مسکونی مددجویان را دنبال میکند .وی افزود :بهسازی روستای کلسیان با میزان اعتبار  2میلیارد ریال که محل تأمین اعتبار
آن اعتبارهای استانی بوده است و بهسازی روستای نجفآباد مرکزی و مورجان از دیگر اقدامهای سال گذشته بنیاد مسکن در این شهرستان بود.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان فیروزآباد صدور سند روستایی با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک را از دیگر عملکردهای بنیاد مسکن دانست و افزود:
تعداد پرونده ارسالی به اداره ثبت  342فقره بوده که برای آن رای صادر شده است و تعداد اسناد صادره با همکاری اداره ثبت نیز  294فقره است.
در این نشس��ت مرادی -مدیر کمیته امداد امام شهرس��تان فیروزآباد با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن بر لزوم ش��تاب بخشی در ساخت
واحدهای مسکونی قشرهای آسیبپذیر تأکید کرد.
مرادی همچنین با اعطای لوح از تالشهای مهندس صیادی و کارشناس بنیاد مسکن این شهرستان قدردانی کرد.

بخش جنت شهرستان داراب و رویکردهای توسعه با مشارکت بنیاد مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،دهیاران روس��تاهای زینآباد س��نگی ،بهروزآباد
و اس�لامآباد عبدلی از توابع بخش جنت شهرس��تان داراب با سرپرست بنیاد
مسکن شهرس��تان داراب دیدار و رویکردهای توسعه روستایی در این بخش
را بررسی کردند.
در ای��ن دی��دار مهندس محمدرضا حس��نزاده -سرپرس��ت بنیاد مس��کن
شهرستان داراب گفت :مشارکت مردم و دهیاریها موجب همافزایی و تسریع
در عمران و آبادانی روستاها میشود.
مهندس حس��نزاده با یادآوری اولویت بنیاد مسکن برای اجرای پروژههای
عمرانی افزود :تاکنون خدمات قابل توجهی از س��وی بنیاد مس��کن در روستاهای زینآباد سنگی ،بهروزآباد و اسالمآباد عبدلی و مجموعه بخش
جنت شهرس��تان داراب صورت گرفته اس��ت .وی در ادامه با ارائه گزارشی از کارکردها و عملکرد بنیاد مسکن در سال گذشته از صدور بیمه نامه
برای واحدهای مسکونی روستایی به تعداد  390فقره خبر داد و گفت :در سالی که گذشت تعداد  459قطعه زمین به جوانان فاقد مسکن و واجد
شرایط در روستاها به مساحت  16650مترمربع واگذار شده است که بخشی از خدمات یاد شده در بخش جنت محقق شده است.
سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرس��تان داراب در ادامه از تملک اراضی ملی در روس��تاها با همکاری اداره منابع طبیعی در زمینه توسعه مسکونی
روستایی به میزان  40هکتار جابجایی روستای کوه سفید و صدور اسناد تملکی به متراژ  40هکتار و ارائه خدمات فنی و پاسخ استعالم  804فقره
پروانه ساختمانی و صدور تعداد  811جلد اسناد مالکیت شهری و روستایی را از جمله فعالیتهای بنیاد مسکن در زمینه توسعه روستایی دانست.

مظفری :حفظ بافت سنتی روستاها در کنار توسعه موضوعی قابل توجه است

به گزارش روابط عمومی ،علی مظفری -معاون اس��تانداری و فرماندار ویژه
شهرس��تان کازرون ،میرش��کاری -رئیس دفتر نماینده شهرستان کازرون در
مجلس شورای اس�لامی ،دکتر قاس��م داودی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
کازرون و مهندس جهانگیر پروین -مس��ئول پروژههای بهسازی بنیاد مسکن
از پروژه س��نگفرش یکی از میادین و کوچههای روستای تاریخی-گردشگری
دوان بازدید کردند.
در این بازدید مظفری با بررسی مشکالت اهالی و شورای اسالمی روستای
دوان از س��نگفرش معابر روس��تا و همکاری و فعالیتهای بنیاد مسکن ،در
اجرای پروژه سنگ فرش معابر روستا ابراز رضایت کرد .وی در ادامه بر لزوم مشارکت اهالی در سنگفرش معابر این روستای تاریخی و ترویج
الگوی معماری س��نتی و بومآور تأکید کرد و با برش��مردن مزایای سنگفرش ،از دهیاری و نماینده بخشداری خواست که در زمان صدور پروانه
ساخت ،متقاضیان را ملزم به اجرای نمای ساختمان و دیوار خانهها را مطابق با اقلیم و بافت سنتی روستا نمایند.
فرماندار ویژه شهرس��تان کازرون با تأکید بر اینکه حفظ بافت س��نتی روستاها در کنار توسعه موضوعی قابل توجه است از خدمات بنیاد مسکن
برای توسعه روستایی قدردانی کرد.
در ادامه دکتر قاس��م داودی با س��پاس از همکاری اهالی ،شورای اسالمی و دهیاری روستا ،گفت :روستای دوان در سال  1399مبلغ  3میلیارد

آفت دانش ،فراموشی است -حضرت محمد(ص)
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کارشناس��ی و هماهنگی مدیر بنیاد
مسکن شهرستان خفر با رییس و اعضای شورای شهر خاوران و بخشدار
بخش راهگان شهرس��تان خفر در مورد واگذاری زمین به متقاضیان واجد
شرایط در بخشداری این شهرستان برگزار شد.
در این نشست مهندس خسرو جوکار -مدیر بنیاد مسکن شهرستان خفر با
بیان اینکه بنیاد مسکن در تالش است تا با توسعه متوازن در همه روستاها و
بخشها سهم واقعی را در عدالت و توسعه ایجاد کند گفت :بخش راهگان از
جمله مناطق اولویت دار در این شهرستان برای توسعه و محرومیتزدایی است.
مهن��دس جوکار ،واگذاری زمین را از جمله راهکارهای موجود و قانونی
برای کاهش مهاجرتها و ایجاد انگیزه در جوانان و زوجهای جوان برای سکونت در روستاها دانست و خاطر نشان کرد :با واگذاری زمین میتوان
به شکل گیری مهاجرتهای معکوس و بازگشت جمعیت به مناطق روستایی نیز امیدوار شد .وی در ادامه با ارائه گزارشی از اقدامهای انجام شده
در این شهرستان گفت :در زمینه توسعه روستایی و محرومیتزدایی در سالی که گذشت مقاومسازی تعداد  151واحد مسکونی با اعتبار  75میلیارد
و  500میلیون ریال انجام ش��ده اس��ت .همچنین پرداخت  52فقره تسهیالت قرض الحسنه تعمیرات با همکاری بانکهای عامل ،پرداخت 182
فقره تسهیالت مسکن محرومین و  182فقره کمک بالعوض مسکن محرومین در زمینه توسعه روستایی در این شهرستان انجام شده است.
س��پس بخش��دار بخش راهگان نیز با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن بر لزوم اتخاذ تدابیری برای شتاب بخشی به اقدامهای زیربنایی و در
زمینه توسعه روستایی و محرومیتزدایی دراین بخش تأکید کرد.
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ریال اعتبار از محل اعتبارهای ملی و اس��تانی داش��ت که با تخصیص  2میلیارد ریال از این اعتبار ،عملیات س��نگفرش روستای دوان به سرانجام
رسید.وی ادامه داد :بازنگری طرح هادی روستای دوان در دستور کار قرار گرفته ،نقشهبرداری آن انجام شده و در حال بررسی و ارائه پیش طرح
توسط مشاور مربوطه در سال جاری است.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قم
مراسم کلنگزنی تعداد  50واحد مسکونی در روستای نایه

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م کلنگزنی س��اخت تع��داد  50واحد
مس��کن روستایی نایه از توابع بخش خلجستان با حضور دکتر سرمست-
اس��تاندار ،دکتر بهش��تی -معاون عمرانی اس��تانداری ،مهندس حیدری-
فرماندار ،مهندس بلدی -مدیرکل و معاون بازس��ازی و مسکن روستایی
بنیاد مس��کن استان ،بخشدار خلجستان ،دهیار و شورای اسالمی روستای
نایه و دیگر مسئولین محلی برگزار شد.
در ابتدا مهندس بلدی با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای انجام ش��ده و با
اشاره به سیاستهای بنیاد مسکن برای خانه دار شدن قشر جوان و افراد
فاقد مس��کن گفت :این واحدها به همت بنیاد مسکن و همکاری دهیاری
و ش��ورای اسالمی روستا و نیز با استفاده از تسهیالت بانکی ارزان قیمت
طرح ویژه مسکن روستایی و آورده متقاضی ساخته و به متقاضیان واجد شرایط معرفی شده توسط شورای اسالمی روستا و اگذار میگردد .وی با
بیان این که یکی از مهمترین اهداف بنیاد مسکن در روستاها تبدیل زمین به مسکن و جلوگیری از به وجود آمدن بورس بازی و خرید و فروش
غیرقانونی زمین میباشد افزود :این امر باعث حفظ باغها و اراضی منابع طبیعی میشود و از سوءاستفاده افراد فرصت طلب جلوگیری میکند.
سپس دکتر سرمست با اشاره به فعالیتهای مثبت بنیاد مسکن در عمران و آبادانی روستاها گفت :این طرح بنیاد مسکن برای خانه دار شدن مردم بسیار
مطلوب و ارزشمند است و این نوع طرحها باید توسعه یابد و تمامی مسئولین استان باید از طرحهای بنیاد مسکن برای رفع مشکل مسکن حمایت کنند.

آدمیزاد پیر میشود در حالی که دو خوی او جوان میگردد :حرص و آرزو -حضرت محمد(ص)
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نشست ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران

به گزارش روابط عمومی ،نشست ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با حضور حیدری -فرماندار ،اوروجی-
مدیرکل ستاد بحران استان ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ،مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و مدیران دستگاههای اجرایی عضو
ستاد استان و دکتر سرمست -استاندار بهصورت ویدئو کنفرانس در استانداری برگزار شد.
گفتنی است در این نشست گزارش آخرین وضعیت اقدامها برای پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا و پیگیری مصوبههای نشست قبل بررسی
و تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.

بررسی طرح اقدام ملی مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور دکتر اس�لامی -وزیر راهوشهرس��ازی ،معاونین وزیر راهوشهرس��ازی ،مهندس صبوری -مدیرکل
راهوشهرسازی استان ،مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و خاکساری -مدیریت شعب بانک مسکن استان بهمنظور بررسی طرح اقدام
ملی مسکن در ادارهکل راهوشهرسازی بهصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
گفتنی است در این نشست وضعیت طرح اقدام ملی مسکن ،روند اجرایی و میزان پیشرفت فیزیکی پروژهها مورد بررسی قرار گرفت.

نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان

به گزارش روابط عمومی ،نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور حیدری -فرماندار ،سیجانی -رئیس سازمان صمت ،معدن
و تجارت ،نوربخش -رئیس س��ازمان برنامه و بودجه ،مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مس��کن و س��ایر مدیران اس��تان و دکتر سرمست -استاندار
بهصورت ویدئو کنفرانس در استانداری برگزار شد.
گفتنی است در این نشست موارد مربوط به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی و تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.

نشست ارزیابی عملکرد ستاد اقامه نماز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ارزیابی عملکرد ستاد اقامه نماز بنیاد
مسکن استان با حضور خامه یار -مدیر و عربپور -کارشناس ستاد اقامه
نماز استان ،بکائیان و گل محمدی -نمایندگان بنیاد مسکن استان و سایر
اعضاء در ستاد اقامه نماز استان تشکیل شد.
گفتنی اس��ت در این نشس��ت عملکرد س��تاد اقامه نماز بنیاد مسکن و
دستگاههای اجرایی در سال  1399مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كردستان
نشست نهضت روشنگری

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت نهضت روشنگری با موضوع انتخابات
با حضور س��رهنگ یوس��فی -فرمانده اسبق ناحیه س��پاه سنندج ،مهندس
قادری -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،حجتاالسالم فرهادی -مسئول دفتر
نمایندگی ولیفقیه بنیاد مسکن استان و سایر اعضای شورای پایگاه مقاومت
بسیج انصارالرسول بنیاد مسکن استان در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا س��رهنگ یوس��فی در س��خنانی گفت :از جمل��ه دالیل تفاوت
مقاومت مردم در خرمش��هر با جاهای دیگر این اس��ت ک��ه بعثیها گفته
بودند ما آمدهایم که بمانیم و برای فتح خرمش��هر جایزه گذاش��ته بودند و اسم شهر را عوض کرده بودند .وی ادامه داد :با توجه به بیانیه گام دوم
انقالب و فرمایش مقام معظم رهبری باید کار را به دست جوانها بسپاریم.
سرهنگ یوسفی در ادامه از تالشهای مهندس قادری قدردانی کرد.

تند راه رفتن ،ارزش و درخشش مؤمن را میبرد -حضرت محمد(ص)
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس قادری -مدی��رکل ،مهندس آور-
معاون بازس��ازی و مس��کن روس��تایی و خاوریان -معاون پشتیبانی بنیاد
مس��کن اس��تان با یوسفی -مدیر شعب بانک س��په و زمانی -مدیر شعب
بانک ملت دیدار کردند.
در ابت��دا مهندس قادری در س��خنانی هدف از این نشس��ت را تعامل و
همکاری هرچه بیش��تر در زمینه تسهیل و روانسازی پرداخت تسهیالت
طرح ویژه بهس��ازی مسکن روس��تایی بیان نمود .وی در ادامه گفت :باید
تالش کنیم مش��کالت و موانع پیش رو برداشته شود تا روستاییان بتوانند
از این تسهیالت بهره مند شده و صاحب خانههای مقاوم شوند.
در ادامه س��یدمحمد یوس��فی با سپاس از فعالیتهای بنیاد مسکن اس��تان در روستاها گفت :از جمله منابعی که تسهیالت در آن در جهت خیر،
هزینه میشود مسکن روستایی است و ما نیز از این کار خرسندیم.
سپس زمانی گفت :بنیاد مسکن خدمات شایانی در روستاها انجام داده و تالشهای این نهاد بر کسی پوشیده نیست.وی آمادگی خود را برای
تعامل و همکاری با بنیاد مسکن استان اعالم نمود.
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دیدار با مدیران شعب بانکهای سپه و ملت

دیدار با امامجمعه شهر دوگنبدان

به گ��زارش روابط عمومی ،دکتر جنتی -مدی��رکل و مهندس امیدوار-
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،حجتاالسالم محمودیراد-
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان ،مهندس عباسپور-
مدیر بنیاد مس��کن شهرستان گچس��اران و مهندس راغپور -مدیر بافت
فرسوده ش��هر دوگنبدان با حجتاالسالموالمسلمین حجازی -امامجمعه
ش��هر دوگنبدان جهت بررس��ی و ارائه گزارش��ی از عملک��رد این نهاد در
حوزههای مختلف و تسریع در رفع موانع و مشکالت اهداف بنیاد مسکن
در شهرستان گچساران در حوزههای مختلف دیدار و گفتگو نمودند.
در این دیدار حجتاالسالم محمودیراد گزارشی از عملکرد امور فرهنگی با موضوع ترویج و فرهنگ نماز در بنیاد مسکن را ارائه نمود.
در ادامه دکتر جنتی با سپاس از امامجمعه شهر دوگنبدان در مورد فعالیتهای اجرایی بنیاد مسکن در سطح استان بهویژه شهرستان گچساران،
توضیحهایی را ارائه نمود .وی در ادامه گفت :در بافت فرس��وده ش��هر دوگنبدان از تعداد  3000واحد در دست اقدام تاکنون عملیات اجرایی تعداد
 2000واحد شروع که از این تعداد  1700واحد آماده بهرهبرداری میباشند.
س��پس حجتاالسالموالمس��لمین حجازی با مطرح نمودن آیات قرآن و احادیثی ،مسائلی را پیرامون ارزش و مقام خدمت به محرومین مطرح
نمود و گفت :یکی از دس��تاوردهای انقالب تش��کیل بنیاد مسکن به فرمان حضرت امام(ره) بوده و تاکنون خدمات خوبی را برای قشر آسیبپذیر
جامعه انجام داده و با اشرافی که مقام معظم رهبری بر این نهاد مقدس دارند تالشهای بیوقفهای را این نهاد انجام میدهد ،وی از تالشهای
مسئولین بنیاد مسکن قدردانی کرد.
امامجمعه ادامه داد :حل مش��کل مردم و محرومین و خدمت بیمنت به این قش��ر رضایت و خش��نودی خداوند را در پی خواهد داشت .بنابراین
خدمات صورت گرفته توسط این نهاد مقدس و سایر نهادهای خدمات رسان باعث دلگرمی مردم برای زندگی در روستاها میشود.

ارائه خدمت بیمنت به زلزلهزدگان توسط ستاد بازسازی بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،دکتر جنتی -مدیرکل و اصالتزاده -معاونت بازس��ازی و مس��کن روس��تایی بنیاد مسکن استان و دکتر حاجیزاده-
معاونت عمرانی استاندار ،مدیرکل سازمان نظام مهندسی استان ،شهردار شهر سیسخت ،صفایینیا -مدیر ستاد بازسازی بنیاد مسکن در مناطق

آفت دلیری ،ستم نمودن است -حضرت محمد(ص)
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زلزلهزده و گروهی از مدیران استانی ،شهرستان و کارشناسان از روند پیشرفت ساختوساز در مناطق زلزلهزده شهر سیسخت بازدید نمودند.
در این بازدید دکتر جنتی با بیان مطالبی در مورد مشکالت موجود در پیشرفت عملیات ساختوساز در مناطق زلزلهزده شهرستان دنا گفت :با
همکاری مس��ئولین ،نهادهای مرتبط ،مش��ارکت مردم و تالش ستاد بازسازی بنیاد مسکن در مناطق زلزلهزده در حوزههای مختلف تاکنون بیش
از  1160واحد توسط ماشینآالت بنیاد مسکن آواربرداری صورت گرفته که بیش از  950واحد در مرحله پیاده کردن نقشه و پیکنی هستند .وی
ابراز امیدواری کرد که مردم با س��تاد بازس��ازی همکاری بیشتری داشته باشند تا بتوانیم تا قبل از فصل سرما نسبت به تکمیل واحدهای احداثی
اقدامهای مطلوب تری را برداریم.
در ادامه پس از بحث و تبادلنظر در مورد رفع موانع موجود در پیشرفت مراحل اجرای ساختوساز توسط هیئت بازدیدکننده دکتر حاجیزاده با
س��پاس از همه نهادهای مرتبط بهویژه پیگیریهای دکتر جنتی ،اصالتزاده ،صفایینیا -مدیر ستاد بازسازی و سایرهمکارانش در ستاد بازسازی
بنیاد مس��کن در مناطق زلزلهزده به خاطر تالش و ارائه خدمت بیمنت به زلزلهزدگان در امر خدماترس��انی و تالش برای تس��ریع در بازسازی
مناطق زلزلهزده قدردانی نمود .وی همچنین روند پیشرفت بازسازی در مناطق زلزلهزده را مطلوب ارزیابی نمود و خواستار همکاری همه نهادهای
مرتبط بهویژه مردم مناطق زلزلهزده با ستاد بازسازی بنیاد مسکن برای تسریع در بازسازی واحدهای مسکونی خود شد.

نشست ستاد اقامه نماز

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت س��تاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان
در س��ال  1400با حض��ور دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان،
حجتاالسالم محمودیراد -مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه و معاونین
بنیاد مس��کن استان با موضوع بررسی آییننامه اجرایی طرح و برنامههای
مصوبههای ستاد اقامه نماز در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا حجتاالس�لام محمودیراد با ارائه گزارش��ی از عملکرد س��ال
 1399دفتر س��تاد اقامه نماز به تشریح مصوبههای سال  1400پرداخت و
با اش��اره به آیات و روایات مواردی را پیرامون اهمیت نماز مطرح نمود و
گفت :ترویج و فرهنگ نماز یکی از مباحثی است که تحقق آن نیازمند تالش و احساس مسئولیت همگانی میباشد.
در ادامه دکتر جنتی با سپاس از فعالیتهای انجام گرفته توسط ستاد اقامه نماز و دفتر نمایندگی به برپایی نماز اول وقت و بهویژه نماز جماعت
تأکید کرد و گفت :همواره این موضوع مورد توجه بوده اس��ت که کار نباید مانعی برای تأخیر در برپایی نماز باش��د زیرا نماز باعث میشود روحیه
همدلی در بین همکاران افزایش یابد و در زمینه نماز نباید تنها به برپایی نماز جاعت اکتفا نمود زیرا ترویج فرهنگی و ترغیب به یادگیری مفاهیم
عمیق آن نیز امر بسیار مهمی است.
در پایان پس از بحث و تبادلنظر با موضوعهای مختلف در مورد مصوبههای س��تاد اقامه نماز در س��ال  1400و ارائه راهکارهایی تصمیمهای
الزم اتخاذ گردید.

بازدید از روند ساختوساز منازل زلزلهزده شهر سیسخت

به گزارش روابط عمومی ،دکتر جنتی -مدیرکل ،باقری -معاون پش��تیبانی و روائی -ذیحس��اب بنیاد مسکن استان با مدیرکل دیوان محاسبات
استان از روند ساختوساز واحدهای مسکونی زلزلهزده در شهر سیسخت بازدید و در جریان مسائل و مشکالت قرار گرفتند.
در ادامه این بازدید دکتر جنتی و هیئت همراه با پناهی -فرماندار شهرستان دیدار نمودند.
در ابتدا مدیرکل بنیاد مسکن استان گزارشی از روند پیشرفت عملیات بازسازی و مشکالت موجود را مطرح نمود.
س��پس پناهی مواردی را پیرامون روند عملیات بازس��ازی در منطقه و ش��رایط قرمز بودن شهرستان به علت ویروس کرونا مطرح و از تالش و
عملکرد بنیاد مسکن در مناطق زلزلهزده و سایر نهادها قدردانی نمود.
در ادامه مدیرکل دیوان محاسبات با ابراز رضایت از عملکرد ستاد بازسازی بنیاد مسکن در شهر سیسخت گفت :این ستاد توانسته در کوتاهترین زمان
ممکن با اس��تفاده از تجربههای گذش��ته در بازسازیهای مناطق خسارت دیده در سطح کشور بر اثر بالیایی طبیعی و غیرمترقبه ،استفاده از اعتبارهای
دولتی و منابع داخلی خود نسبت به شروع ساخت واحدهای زلزلهزده اقدامهای مطلوبی را با مشارکت مردم و همکاری همه نهادهای مرتبط انجام دهد.
در پایان پس از بحث و تبادلنظر راهکارها و تصمیمهای الزم برای رفع موانع و تسریع در روند بازسازی توسط مسئولین مربوطه اتخاذ گردید.

کسی که بر کارش توکل مینماید (نه بر خدای تعالی) نابود میشود -امام صادق(ع)
62
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به گزارش روابط عمومی ،دکتر جنتی -مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن
اس��تان ،مهندس عباس��پور -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان گچساران،
مهندس راغپور -مدیر بافت فرس��وده شهرستان گچساران و کارشناسان،
از روند پیش��رفت ساختوساز و بررس��ی رفع موانع و مشکالت موجود در
پروژههای اقدام ملی در شهرستان گچساران بازدید نمودند.
دکت��ر جنتی در نشس��تی که ب��ا هدف بررس��ی روند اجرا و پیش��رفت
پروژههای اقدام ملی در بنیاد مس��کن شهرس��تان گچس��اران برگزار شد
ش��رکت نمود .وی افزود :سهم شهرستان گچساران از اجرای پروژه طرح
اقدام ملی استان تعداد  500واحد بوده که در حال حاضر عملیات اجرایی تعداد  288واحد فاز اول این پروژه شروع شده که بهصورت بنیاد ساخت
در حال اجرا و هم اکنون در مرحله اجرای اسکلت میباشند.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ابراز امیدواری کرد که با حمایت دولت ،همکاری و مساعدت مسئولین استانی و کشوری و سایر نهادهای مرتبط
و رفع موانع و مش��کالت موجود در اجرای روند پیش��رفت این پروژه بتوانیم در زمانهای تعیین ش��ده نسبت به تکمیل و واگذاری این واحدها به
متقاضیان واجد شرایط اقدام نماییم.
در ادامه پس از بحث و تبادلنظر راهکارها و تصمیمهای الزم برای تسریع در اجرای پروژهها اتخاذ گردید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بررسی و رفع موانع و مشکالت موجود در پروژههای اقدام ملی

بررسی پروندههای حقوقی

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور دکتر جنتی -مدیرکل ،معاونین،
حجتاالس�لام محمودیراد -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه ،رئیس اداره
حراست و نجفی -رئیس اداره حقوقی بنیاد مسکن استان ،نوری -مدیرکل
امور حقوقی بنیاد مسکن کشور ،صفری -مشاور حقوقی بنیاد مسکن مرکز و
سایر کارشناسان مرتبط با موضوع چگونگی بررسی روند پروندههای حقوقی
و ام�لاک بنیاد مس��کن در نهاده��ای قضایی ش��امل پروندههای حقوقی،
کیفری ،دیوان عدالت اداری و ...در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این نشس��ت هر کدام از معاونین با ارائه گزارشی از مشکالت موجود
حقوقی برای پیشبرد اهداف این نهاد و رفع موانع مطالبی را مطرح نمودند.
سپس نجفی گزارشی از عملکرد و مشکالت حقوقی بنیاد مسکن استان
را ارئه نمود که پس از بحث و تبادلنظر دستورها و راهکارهای الزم حقوقی اتخاذ گردید.

دیدار با نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه شهر یاسوج

ب��ه گزارش روابط عمومی ،دکتر جنتی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان
و حجتاالسالم محمودیراد -مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد
مس��کن اس��تان به همراه معاونین با حجتاالسالموالمسلمین حسینی-
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه شهر یاسوج دیدار نمودند.
در ای��ن دیدار مس��ئول دفتر نمایندگ��ی ولیفقیه در اس��تان مطالبی را
پیرامون هدف امام(ره) از افتتاح حساب  100و تأسیس بنیاد مسکن برای
خدماترسانی به محرومین ارائه نمود.
س��پس دکتر جنتی با ارائه گزارش��ی در مورد فعالیته��ا و وظایف بنیاد
مسکن گفت :عمده فعالیتهای این نهاد در بخشهای عمران روستایی،
بازس��ازی و مسکن روستایی ،مسکن شهری و همچنین بازسازی مناطق

صفت حیا ،از کار زشت جلوگیری میکند -حضرت علی(ع)
63

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

س��انحه دیده از حوادث و بالیای طبیعی و س��ایر فعالیتهای عمرانی میباشد.وی با اش��اره به سابقه و تجربه بنیاد مسکن در عمران و آبادانی و
حضور فعال و مستمر در روستاها بهعنوان متولی اصلی روستاها ابراز امیدواری کرد تا با توجهات مقام معظم رهبری و حمایت نمایندگان ولیفقیه
و سایر مسئولین در استانها بتوانیم خدماترسانی مطلوب و بهتری به روستاییان داشته باشیم.
در ادامه نماینده ولیفقیه در استان در سخنانی به اهمیت حساب  100حضرت امام(ره) پرداخت و خاطر نشان کرد :بعد از انقالب اسالمی ،حضرت
امام(ره) با افتتاح حس��اب 100نزد ش��عب بانک ملی ،همزمان بنیاد مس��کن را با هدف آبادانی و تأمین سرپناه برای روستاییان و محرومین ،تأسیس
فرمودند که در نهایت توس��عه پایدار روس��تاها و ش��هرها با توجه به ش��رایط فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و ،...ارتقاء کیفیت و افزایش سطح ایمنی
واحدهای مسکونی در برابر سوانح غیرمترقبه با رعایت اصول ساختوسازها ،تغییر فضای زندگی روستایی از محیط غیر بهداشتی و ...از اهداف این
نهاد میباشند بنابراین تاکنون خدمات مطلوبی از طرف بنیاد مسکن با توجه به وظایف و امورهای محوله در سطح کشور و استان انجام شده لذا کمک
به مستضعفین ،محرومین و قشرهای ضعیف ،افتخاری است که هر کس توفیق آن را پیدا کند و باید خود را شاکر خداوند متعال بداند.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گیالن
فرماندار :بنیاد مسکن نهادی مؤثر در عمران و آبادانی روستاها است

ب��ه گزارش روابط عمومی ،دکتر یونس محمودی -فرماندار شهرس��تان
الهیجان و معاون عمرانی فرماندار ،بخش��دار و مهندس محمد عباسی-
سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرس��تان الهیجان از روند ساخت پل روستای
لیالستان بازدید نمود.
در این بازدید مهندس عباس��ی گفت :پل بتنی روستای لیالستان توسط
بنیاد مسکن از ردیف اعتبارهای ملی و جز  ۱۴حوادث در حال اجرا است.
سپس دکتر محمودی با قدردانی از تالشهای خدمات بنیاد مسکن شهرستان بابت پروژههای عمران روستایی ،دو عامل سرعت و اجرا در بازه
زمانی مناس��ب و کیفیت الزم را در اجرای پروژهها ضروری دانس��ت و بر آن تأکید کرد .وی در ادامه گفت :بنیاد مسکن نهادی مؤثر در عمران و
آبادانی روستاها است.

نشست بررسی موانع و مشکالت موجود در صدور اسناد

ب��ه گزارش روابط عمومی ،بهمنظور بررس��ی موانع و مش��کالت صدور
اس��ناد مالکیت نشستی با حضور مهندس ابراهیم چراغی ،معاون فرماندار،
بخش��دار مرکزی ،مهندس عبادی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان شفت،
رئی��س اداره ثبت اس��ناد و ام�لاک و رئیس منابع طبیع��ی در فرمانداری
برگزار شد.
در ابتدا مهندس چراغی -فرماندار شهرس��تان ش��فت یکی از مسائل و
مش��کالت مردم شهرستان را ثبت اس��ناد و امالک آنها دانست و بر لزوم
پیگیری و هم اندیش��ی برای حل این مش��کل تأکید ک��رد .نماینده عالی
دولت در شهرس��تان شفت با توجه به مس��ائل و مشکالت موجود در این
شهرستان ابراز امیدواری کرد که بتوانیم در کنار هم با تعامل و همفکری مشکالت را برطرف نماییم.
در ادامه مهندس عبادی گفت :سهمیه صدور اسناد مالکیت روستایی در سال گذشته  982برگ سند بوده که تنها  2درصد تحقق یافته است.
سپس رؤسای اداره ثبت اسناد و امالک و منابع طبیعی به ارائه گزارشی از فعالیتها و نقطه نظرهای انجام شده پرداختند.
در پایان ضمن تبادلنظر بین اعضاء تصمیمهایی در این مورد اتخاذ شد.
گفتنی اس��ت مسئولین یاد شده همچنین از بنیاد مسکن شهرس��تان شفت بازدید کردند که در این بازدید مهندس چراغی خدماترسانی بهینه
به مردم را مهمترین وظیفه دانس��ت و از مس��ئولین دس��تگاههای اجرایی بهویژه بنیاد مسکن خواس��ت در بخشهای شهری ،روستایی و توسعه
پایدار روستایی ،جلوگیری از مهاجرت مردم از روستاها به شهر ،رضایتمندی مردم و فراهمسازی امکانات بیشتر مساعدت الزم را انجام دهند.

کسی که حیا ندارد ،دین ندارد -امام حسن(ع)
64
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به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت  2اردیبهش��ت س��الروز تأسیس
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،سرپرست بنیاد مسکن شهرستان آستارا با
فرمانده سپاه ناحیه آستارا دیدار نمود.
در این دیدار مهندس مهدی گرویان -سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرستان
آستارا با بیان اینکه نیروهای جهادی سپاه همیشه و در همه حال منشأ خدمت
بودهان��د گفت :بهره گی��ری از این نیروهای خدوم در بس��یای از مناطق کم
برخوردار باعث رونق کار ،تالش و محرومیتزدایی از این مناطق شده است.
مهندس گرویان با تأکید بر اینکه باید از ظرفیت نیروهای نخبه انس��انی
در س��طح اس��تانی و ملی برای پیش��برد اه��داف بنیاد مس��کن در زمینه
محرومیتزدایی به نحو احسن استفاده شود افزود :شهرستان آستارا دارای
قدمت تاریخی و فرهنگ خوبیس��ت که برای توس��عه زیرساختها نیازمند توجه بیشتر مسئوالن برای برون رفت از مشکالت محرومیت مضاعف
اس��ت .وی همچنین بر همکاری همه نهادها در اجرای برنامههای بنیاد مس��کن تأکید کرد و گفت :این نهاد با حساس��یت ویژه بر روند اجرای
طرحهای عمران روستایی نظارت خواهد کرد و از نیروهای جهادی و خدوم دراین عرصه استفاده میکند.
سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرستان آس��تارا با بیان اینکه محرومیتزدایی و توسعه روستایی از کارکردهای اصلی بنیاد مسکن در این شهرستان
است افزود :شهرستان آستارا با تعداد  81روستا یکی از مراکز قابل توسعه در زمینه توسعه روستایی دراستان است.
در ادامه س�رهنگ بهزاد قنبری -فرمانده س�پاه شهرس�تان آس�تارا با بیان اینکه بنیاد مس�کن یکی از نهادهای ارزشمند

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست سرپرست بنیاد مسکن شهرستان آستارا با فرمانده سپاه

در خدماترس�انی به قش�رهای کمدرآمد جامعه میباش�د گفت :در زمینه صاحب خانه ش�دن روس�تاییان زحمتکش و
محرومین ،بنیاد مسکن خدمات عمرانی زیاد و خوبی انجام داده است.

سرهنگ بهزاد قنبری نیز بر لزوم تداوم توسعه و محرومیتزدایی در مناطق کم برخوردار این شهرستان تا رفع همه محرومیتها تأکید کرد.

بازدید مدیرکل دیوان محاسبات استان از روستاهای شهرستان رضوانشهر

به گزارش روابط عمومی ،دکتر کردلو -مدیرکل دیوان محاسبات استان،
مهندس اکبرزاده -مدیرکل و مهندس بشیری -سرپرست معاونت عمران
روستایی بنیاد مسکن استان ،مهندس آفتابی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
رضوانش��هر و سیده فاطمه رضوی -ذیحساب بنیاد مسکن استان از بافت
با ارزش روستاهای ارده ،پارگام و روشنده این شهرستان بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس اکبرزاده به فعالیت بنیاد مس��کن در مورد اجرای
طرح توس��عه روستایی اشاره کرد و گفت :روس��تای ارده بهعنوان یکی از
روس��تاهای دارای بافت با ارزش اس��تان بوده که از سال  93اجرای طرح
هادی در روس��تا ش��روع و با اعتباری بیش از  10میلی��ارد و  523میلیون
ریال 4720 ،مترمربع کفس��ازی س��نگی 185 ،مترمربع جدارهس��ازی 135 ،مترمکعب دیوار حائل و  3130مترمربع از معابر روستا آسفالت گردید.
وی افزود :بنیاد مسکن در روستای پارگام با اعتباری بیش از  2میلیارد و  500میلیون ریال 840 ،مترمربع کفسازی سنگی انجام داده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در مورد اجرای طرح هادی در روستای ییالقی روشنده گفت :این طرح با اعتباری به مبلغ  5میلیارد و  600میلیون
ریال اجرا شده است.
در ادامه دکتر محمدرضا کردلو با بیان اینکه بنیاد مس�کن با برنامهریزی صحیح توانس�ته روند توس�عه روستاها ،بهویژه

در حوزه گردش�گری را س�رعت بخشد ،ادامه داد :این نهاد در کنار توجه به زیباسازی و استحکام بناهای روستایی ،نقش
ارزندهای در حفظ هویت و اصالت این روستا داشته و گامهای اساسی در توسعه اقتصادی برداشته است .وی همچنین بر

گس��ترش همکاری و تعاملها بین این دو مجموعه در زمینه حل مش��کالت روس��تا و توسعه آن تأکید کرد و آمادگی خود را برای پیشبرد اهداف
این نهاد بهویژه در حوزه گردشگری و توسعه روستایی اعالم نمود.

برآورده نشدن خواسته ،بتر از درخواست از نااهل میباشد -امام صادق(ع)
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دیدار با امامجمعه
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس رضا جوادی -سرپرست بنیاد مسکن
شهرس��تان صومعه سرا با حجتاالسالموالمسلمین محمد مهدی راشدی
نوری -امامجمعه دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدای این دیدار مهندس جوادی گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن
شهرس��تان صومعه س��را را ارائه داد و گفت :در س��ال گذشته تعداد 275
خانوار روس��تایی از تسهیالت بهسازی مس��کن روستایی استفاده نمودند.
وی در ادامه با اشاره به تهیه طرح هادی افزود :کلیه روستاهای باالی 20
خانوار شهرستان دارای طرح هادی مصوب بودند.
سرپرست بنیاد مسکن شهرس��تان صومعه سرا گفت :سهمیه تخصیص
یافته مسکن محرومین در شهرستان  263فقره میباشد.
س��پس حجتاالسالموالمس��لمین راشدی نوری گفت :تشکیل بنیاد مسکن نقطه عطفی در تاریخ انقالب اسالمی است که الزم است به سبب
تولد آن خداوند بزرگ را شاکر باشیم .وی ابراز امیدواری نمود که در سال تولید ملی ،پشتیبانیها و مانعزداییها همانند گذشته شاهد ادامه روند
آبادانی در سطح روستاهای شهرستان باشیم.

نشست بررسی عملکرد اعتبارهای ابالغی (ملی -استانی)

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی عملکرد اعتبارهای ابالغی
(ملی -اس��تانی) با حضور مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
دکتر کردلو -مدیرکل دیوان محاس��بات استان ،معاونین و کارشناسان دو
دستگاه در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس اکبرزاده گفت :بنیاد مس��کن همیش��ه دیوان محاسبات
را بهعنوان یک مرجع و مش��اور در کنار خود احس��اس کرده و در تمامی
مس��ائل و مش��کالتی که در مسیر با آن مواجه میش��ود از نظر مشورتی
دیوان محاس��بات بهرهمند شد که همچنین بسیاری از مسائل و مشکالت
با توجه به قانون رفع و رجوع میشود.
در ادام��ه دکتر محمدرضا کردلو با قدردان��ی از مهندس اکبرزاده گفت:
تالش بنیاد مسکن در آبادانی هرچه بیشتر روستا بسیار چشمگیر بوده و اعالم کرد که در این راه از هیچ کمک و مساعدتی دریغ نخواهیم کرد.

رتبه دوم شهرستان لنگرود در صدور اسناد مالکیت

به گزارش روابط عمومی ،مهندس محمد اکبرزاده -مدیرکل و خوشرو-
مس��ئول روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان با مهندس رحیم حیدری-
فرماندار شهرستان لنگرود دیدار و گفتگو کردند.
در ابت��دا مهندس اکبرزاده با اش��اره به تهیه و اج��رای طرحهای متنوع
عمرانی از قبیل طرح هادی و طرح بهسازی مسکن که بیشتر در روستاها
اجرا میگردد ،گفت :طرح مقاومس��ازی مسکن روستایی یکی از مهمترین
طرحهایی اس��ت که با هدف بهبود محل زندگ��ی ،در امان ماندن جان و
مال ساکنین در زمان بروز سوانح و ایجاد انگیزه جهت ماندن در روستاها
اجرا میش��ود .وی در ادامه از دهیاران و شوراهای اسالمی دعوت نمود تا
در زمینه ترویج فرهنگ مقاومسازی این نهاد را یاری نمایند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان همچنین به صدور سند مالکیت روستایی در این شهرستان اشاره کرد و افزود 646 :فقره برای واحدهای مسکونی

کسی که سخنش زیاد گردد اشتباهش فراوان گردد -امام علی(ع)
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روستایی در شهرستان لنگرود صادر شده که رتبه دوم استان را به خود اختصاص داده است.
مهندس اکبرزاده در مورد اجرای طرح هادی روس��تاها که یکی از اهداف بنیاد مس��کن میباش��د گفت :در تعداد  48روس��تای باالی  20خانوار
شهرستان لنگرود طرح هادی اجرا شده است .وی افزود :این شهرستان دارای  110روستای باالی  20خانوار جمعیت است که طرح هادی تمامی
این روستاها تهیه گردیده است.
در ادامه مهندس حیدری با سپاس از فعالیتهای ارزشمند این نهاد گفت :با جلب مشارکت مردمی در عمران روستاها و ایجاد زمینههای مناسب
توسعهای ،ایمنسازی سکونتگاهها و مقاومسازی مسکن و تعامل ویژه با دستگاههای مرتبط میتوان خدمات بیشتر و بهتری به روستاییان ارائه
داد .وی از عملکرد جهادی بنیاد مسکن در زمینههای گوناگون ابراز رضایت نمود و خواستار ادامه فعالیتهای چشمگیر بنیاد مسکن در زمینههای
شهری و روستایی شد.
در پایان مهندس مصطفی احمدی بهعنوان سرپرست بنیاد مسکن شهرستان لنگرود معرفی شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از بنیاد مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس ابراهیم چراغی -فرماندار شهرستان
ش��فت به همراه معاون فرماندار و بخش��دار مرکزی از بنیاد مس��کن این
شهرستان بازدید نمود.
در ابت��دای این بازدی��د ،مهندس کی��وان عبادی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرستان شفت گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن این شهرستان ارائه نمود.
مهندس عبادی در ادامه گفت :در  31روس��تای شهرس��تان شفت طرح
هادی اجرا ش��ده و معابر روستاها با اس��تفاده از طرح قیر رایگان آسفالت
شدهاند .وی افزود :طرح هادی کلیه روستاهای باالی  20خانوار شهرستان
تهیه شدهاند.
س��پس چراغی خدماترسانی بهینه به مردم را مهمترین وظیفه دانس�ت و از مسئولین دستگاههای اجرایی بهویژه بنیاد

مس�کن خواست در بخشهای شهری و روس�تایی بهویژه توسعه پایدار روستایی ،جلوگیری از مهاجرت مردم از روستاها
به شهر ،رضایتمندی مردم و فراهمسازی امکانات بیشتر مساعدت الزم را انجام دهند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان لرستان
بازسازی تعداد  3800واحد مسکن روستایی استان در دست اقدام است

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
در نشس��ت مشترک با خادمی -استاندار گفت :بازسازی تعداد  3800واحد
مسکن روستایی این استان با پیشرفت فیزیکی  ۳۰تا  ۳۵درصد در دست
اقدام است.
مهندس مسعود رضایی افزود :براساس مصوبه دولت ،از ششم مرداد ماه
 13۹۹سهمیه بازسازی مسکن روستایی استان طبق روال سنواتی در حال
انجام اس��ت و صاحبان تعداد  3800واحد مس��کونی استان برای دریافت
تس��هیالت به بانک معرف��ی و عقد قرارداد ش��دهاند .وی گفت :همچنین
بهس��ازی تعداد  4000واحد از محل اعتبارهای مسکن روستایی در دست
اجرا اس��ت که این واحدها نیز برای دریافت وام به بانک معرفی شدهاند و
پیشرفت این طرح در مجموع  ۴۰درصد است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان ادامه داد :استان لرستان در بهسازی مسکن روستایی جزو استانهای پیشرو و برتر کشور محسوب میشود و نُرم
مقاومسازی روستایی در برخی از شهرستانهای آن بیش از  ۹۰درصد است.

هیچ پشتیبانی نیکوتر از مشورت نیست -حضرت محمد(ص)
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مهندس رضایی میانگین فعلی مقاومس��ازی مس��کن روستایی اس��تان را  ۸۱درصد عنوان کرد و افزود :تخصیص سهم تسهیالت بودجه سال
 ۱۴۰۰به اس��تقبال و مش��ارکت مردم روس��تا از طرح مقاومس��ازی بس��تگی دارد .وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مردم استان برای دریافت
تسهیالت مقاومسازی اقدام کنند تا واحدهای فرسوده روستایی قبل از خسارت احتمالی بالیای طبیعی ،بهسازی شوند.

رشد قابل توجه خدماترسانی به روستاهای استان
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به گزارش روابط عمومی ،اس��تاندار در نشس��ت شورای اداری استان که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد ،با اشاره به آمار
باالی جمعیت روستاییان در استان نسبت به میانگین کشوری از رشد خوب خدماترسانی به جامعه روستاییان در این استان خبر داد.
خادمی -استاندار گفت :استان لرستان در ردیف استانهایی قرار دارد که جمعیت روستایی آن باالتر از میانگین کشوری است و در دوره هشت
ساله دولت تدبیر و امید اقدامهای ارزشمندی در روستاهای آن انجام گرفته است.
خادمی در ادامه با اش��اره به اجرای تعداد  ۳۲۲طرح هادی اجرا ش��ده در دوره دولت قبلی اظهار کرد :خوش��بختانه اجرای طرح هادی در دولت
کنونی به  ۸۱۱روستا ارتقاء یافته است.

بهرهبرداری از تعداد  ۵پروژه اجرای طرح هادی روستایی در شهرستان چگنی

به گزارش روابط عمومی ،تعداد  ۵طرح هادی روستایی با اعتباری بیش
از  ۱۰میلی��ارد و  ۷۰۰میلی��ون ریال در شهرس��تان چگنی به بهرهبرداری
رسید.
در این مراس��م که با حض��ور مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان ،ترابینژاد -فرماندار شهرس��تان چگنی ،حجتاالسالموالمسلمین
سوری -امامجمعه شهرس��تان چگنی و گروهی از مدیران این شهرستان
برگزار ش��د ،طرح هادی روس��تای ش��وراب محمودوند بخش ویسیان به
نمایندگی از  ۵طرح هادی اجرایی در این شهرستان به بهرهبرداری رسید.
مهندس رضایی  ۵روستای محل اجرای طرح هادی راروستاهای شرف
بستانرود ،شوراب محمودوند ،چهارگوش ،عباسآباد و قالبی سفلی عنوان
نمود .وی در ادامه گفت ۵100 :مترمربع زیرسازی و  ۷۰500مترمربع آسفالت با اعتباری بیش از  ۱۰میلیارد و  ۷۰۰میلیون ریال اجرا شده است.
در ادام��ه فرماندار شهرس�تان چگنی فعالیتهای بنیاد مس�کن را چش�مگیر بیان نم�ود و گفت :خدمات ارزش�مند بنیاد

مس�کن به مردم محروم جامعه برگرفته از نفس قدس�ی امام(ره) اس�ت و تأس�یس این نهاد موجب برکات فراوانی در
خدمترسانی به محرومین جامعه شده است.

مقاومسازی تعداد  ۲۱000واحد مسکن روستایی شهرستان بروجرد

به گزارش روابط عمومی ،مدیرکل بنیاد مسکن استان در مراسمی با حضور
فرماندار شهرس��تان بروجرد که در فرمانداری این شهرس��تان برگزار ش��د از
مقاومسازی تعداد  ۲۱000واحد مسکن روستایی در شهرستان بروجرد خبر داد.
مهندس مسعود رضایی با اشاره به حدود  ۲۵000واحد مسکن روستایی
شهرس��تان بروجرد گفت :با بهس��ازی و بازس��ازی بیش از  ۲۱000واحد
مسکن روستایی در این شهرستان ،میانگین مقاومسازی واحدهای مسکن
روس��تایی در شهرس��تان بروجرد به  ۸۴درصد افزایش یافته است .وی در
ادامه گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مس��کن در زمین��ه تهیه طرح هادی
روستاها ،صدور سند و آسفالت معابر روستایی را ارائه داد.
س��پس فرماندار شهرس�تان بروجرد فعالیتهای بنیاد مس�کن را جهادی دانست و گفت :بنیاد مس�کن استان در حوزه
عمران و آبادانی روستاها و خدمترسانی به محرومین جامعه پیشتاز بوده است.

هیچ تهیدستی دشوارتر از نادانی نیست -حضرت محمد(ص)
68
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
در نشست مش��ترک با امیری -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری
گفت :میانگین مقاومسازی واحدهای مسکن روستایی در استان  ۸۱درصد
اس��ت ک��ه با اتمام مابقی واحدها در س��ال جاری این رق��م به  ۸۶درصد
افزایش خواهد یافت.
مهندس رضایی افزود :طبق مصوبه مجلس ش��ورای اس�لامی ،سهمیه
بهس��ازی مسکن روس��تایی با توجه به روال سنواتی ابالغ شده و در حال
اجراس��ت .وی در ادام��ه گفت :در بخش بازس��ازی واحدهای مس��کونی
روستایی تاکنون تعداد  ۳۸۰۰واحد با عقد قرارداد با اعتبارهایی از محل بازسازی به مرحله اجرا در آمده و  ۳۵درصد پیشرفت فیزیکی داشت ه است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان افزود :تعداد  ۴۰۰۰واحد هم از محل اعتبارهای بهسازی مسکن روستایی با عقد قرارداد و هماهنگی با بانکها با
پیشرفت فیزیکی  ۴۰درصدی در حال اجراست.
مهندس رضایی گفت :مقاومسازی تعداد  ۱۱۶000واحد روستایی با استفاده از منابع بازسازی و بهسازی در استان به اتمام رسیده که با توجه به شرایط
امسال این رقم به  ۱۲۳000واحد خواهد رسید .وی افزود :استان لرستان جزو استانهای پیشرو و برتر کشور در زمینه بهسازی مسکن روستایی است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در پایان گفت :در برخی شهرستانهای استان آمار بهسازی روستایی بیشتر از  ۹۰درصد است که با توجه به آمار
کشوری شرایط مطلوبی به حساب میآید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مقاومسازی  ۸۶درصد واحدهای مسکن روستایی

مقاومسازی  ۸۳درصد واحدهای مسکن روستایی شهرستان دلفان

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در نشس��ت
مشترک با فرماندار و امامجمعه شهرستان دلفان از مقاومسازی  ۸۳درصد
واحدهای مسکن روستایی شهرستان دلفان خبر داد.
در این نشس��ت که ب��ا حضور درمن��ان -فرماندار شهرس��تان دلفان و
حجتاالسالموالمس��لمین خانی -امامجمعه این شهرستان در فرمانداری
شهرس��تان دلفان برگزار ش��د از فعالیتهای بنیاد مسکن استان در زمینه
رشد و توسعه روستاهای شهرستان دلفان تجلیل بهعمل آمد.
در ادامه مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به تعداد
 ۲۲000واحد مسکن روستایی شهرستان دلفان گفت :تعداد  ۱۸300واحد مسکن روستایی در این شهرستان مقاومسازی شدهاند.
در پایان از فعالیتهای بنیاد مسکن استان در زمینه ارائه خدمات ارزشمند و توسعه روستاهای شهرستان دلفان قدردانی شد.

مقاومسازی تعداد  ۱۱500واحد مسکن روستایی در شهرستان دورود

به گزارش روابط عمومی ،مراس��می با حضور فرماندار شهرستان دورود
و مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان در فرمانداری برگزار شد.
در این مراسم مهندس رضایی از مقاومسازی تعداد  ۱۱500واحد مسکن
روس��تایی در شهرس��تان دورود خبر داد .وی همچنین با اش��اره به حدود
 ۱۵000واحد مس��کن روس��تایی در شهرس��تان دورود گفت :با بهسازی
و بازس��ازی بیش از  ۱۱500واحد مس��کن روس��تایی در این شهرستان،
میانگین مقاومس��ازی واحدهای مسکن روس��تایی در شهرستان دورود به
بیش از  ۷۶درصد افزایش یافته است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان افزود :از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تا سال  ۱۳۹۶حدود  ۲۵۰هزار مترمربع از معابر روستایی شهرستان دورود
آسفالت شده که طی سه سال گذشته با جهشی چشمگیر بیش از  ۳۸۰هزار مترمربع از معابر روستایی این شهرستان آسفالت شده است.

خوش رفتاری فراهم آورنده دوستی میباشد -امام صادق(ع)
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ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهندس رضایی با تأکید بر اهمیت ایمنس��ازی روس��تاهای اس��تان در برابر بالیای طبیعی گفت :بیش از  ۲7میلیارد ریال از محل اعتبارهای
حوادثی ماده  ۱۰برای س��اخت کانال س��نگی در  ۹روس��تای شهرستان دورود صرف شده اس��ت .وی ظرفیتهای باالی گردشگری شهرستان
دورود را فرصتی ارزشمند برای رونق و توسعه این شهرستان دانسته و افزود :در حوزه گردشگری  ۳روستای بخش مرکزی و  ۲روستای بخش
سیالخور بهعنوان روستاهای هدف گردشگری معرفی شدهاند که مراحل تهیه طرح و تصویب آنها در استان در دست پیگیری و اقدام میباشد.
در ادامه بیرانوند -فرماندار با اشاره به وجود پتانسیلهای باال در حوزه گردشگری در روستاهای شهرستان دورود گفت :اجرای کامل طرح هادی
در روستاهای طرح هدف گردشگری ،بستر رشد و رونق اقتصاد خانوارهای روستایی را فراهم خواهد کرد.
بیرانوند تأس�یس بنیاد مسکن را گامی مهم در زمینه خدمت به محرومین جامعه دانسته و افزود :خدمات بنیاد مسکن
الگویی ارزشمند و کم نظیر در زمینه توسعه ،عمران و آبادانی کشور است.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان مازندران
نشست دکتر بابایی کارنامی با مدیرکل بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،در نشستی با حضور دکتر بابایی -نماینده مردم
شهرستانهای ساری و میاندورود در مجلس شورای اسالمی ،مهندس خانی
نوذری -مدیرکل و مهندس قاسمپور -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن
اس��تان ،مهندس جمالی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان س��اری ،اعضای
شورای اسالمی و دهیاریهای برخی روستاهای شهرستان وضعیت عمران
و آبادانی روستاهای شهرستانهای ساری مورد بررسی قرار گرفت.
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 اشاره به فعالیتهای خوب بنیاد مسکن در بخش عمران و آبادانی روستاها با توجه به مطالبههای مردمی در این بخش
بهویژه تهیه طرح و اجرای طرح هادی روس��تایی ،تعامل و همكاری مردم ،دهیاریها و ش��ورای اسالمی روستاها با دستگاههای اجرایی ذیربط را
در جهت رفع نیازهای روس��تاها در حوزههای مختلف که آبادانی را به دنبال دارد ضروری دانس��ت .وی پیگیری تخصیص اعتبارها و تأمین منابع
مالی مورد نیاز برای اجرای پروژههای عمرانی در روستاها را از جمله برنامههای اولویت دار خود در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد و آمادگی
خود را برای اجرای تخصیص اعتبار پروژههای نیمه تمام و پروژههای جدید عمرانی در روستاهای این شهرستان اعالم کرد.

بازدید از روستای سیاهرود سر

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،محمدعلی مش��ایخی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان محمودآباد ،مهندس فرزانه -نماینده مجلس ش��ورای اسالمی،
اعضای شورای بخش ،دهیاری و شورای اسالمی روستا از روستای سیاهرود
سر در بخش مرکزی شهرستان محمودآباد با هدف بررسی مشکالت روستا
و مشارکت دستگاههای اجرایی جهت رفع موانع و مشکالت بازدید کردند.
در این بازدید مش��ایخی گزارش��ی از روند فعالیتهای بنیاد مس��کن در
حوزههای مختلف ارائه داد .وی همچنین به اقدامهای صورت پذیرفته در
این روستا اشاره و ادامه داد :فعالیتهای عمرانی در روستای سیاهرود سر
با اجرای آس��فالت به عرض  9و طول  800متر از محل اعتبارهای قیر یارانهای ،اجرای جوی و جدول ،کانیوو ،پیاده روس��ازی و مبلمان روستایی
با مش��ارکت دهیاری و همچنین پرداخت تس��هیالت بهسازی مسکن روستایی ،اهدا س��ند و ....آغاز و هم اکنون نیز بازنگری طرح هادی روستا
دردست پیگیری و اقدام میباشد.

به خاطر شک و تردید ،پیوند خود را از برادرت قطع مکن -امام علی(ع)
70

دیدار فرماندار با مدیرکل

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهن��دس یزدانی -فرماندار و مهندس کرد-
بخشدار مرکزی شهرستان نوشهر با حضور در بنیاد مسکن این شهرستان
ضمن بررسی روند عملکرد و فعالیتهای این نهاد در بخشهای مختلف
و بازدی��د از واحده��ای اداری ب��ا مهندس بیژنی -مدی��ر و کارکنان بنیاد
مسکن این شهرستان دیدار نمودند.
در این دیدار فرماندار و همچنین بخشدار شهرستان نوشهرضمن نشست
با مهندس بیژنی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان نوشهر از سایر واحدها بازدید
و از تالشهای مدیر و کارکنان بنیاد مسکن شهرستان و عملکرد خوب در عمران و آبادانی در سطح روستاهای این شهرستان قدردانی نمودند.
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به گزارش روابط عمومی ،سردار سعادتی -نماینده مردم شهرستان بابل
در مجلس ش��ورای اسالمی ،قربانعلی ولیزاده -معاون استاندار و فرماندار
ویژه ،حاجی اسماعیلی -بخش��دار مرکزی و سایر مسئولین شهرستانی از
روس��تاهای منصورکنده ،رمنت و اس��پی کال رمنت در محور جاده بابل به
کیاکال با هدف بررس��ی مش��کالت و همچنین وضعیت عمرانی خصوص ًا
اجرای طرح هادی روستاهای مذکور بازدید کردند.
در این بازدید حس��ن روحی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان بابل گفت:
س��ردار س��عادتی با قدردان��ی از عملکرد خ��وب بنیاد مس��کن در اجرای
فعالیتهای عمرانی در روس��تاها ،از یک س��و خواستار پیگیریهای الزم موارد مطرح شده در سطح روس��تاهای بازدید شده بهویژه اجرای طرح
هادی در زمینه عمران و توس��عه روس��تاها توس��ط این نهاد شد و از سوی دیگر مش��ارکت و همکاری دهیاریها و اهالی با بنیاد مسکن را برای
تسریع در روند عمران و آبادانی روستاها خواستار شد و بر آن تأکید نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از روستاهای شهرستان بابل

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان مركزی
دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با نماینده ولیفقیه در استان

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رضاف��رح -مدیرکل وکارکنان بنیاد
مس��کن اس��تان با آیتا ...دری نجفآبادی -نماینده ولیفقیه در استان و
امامجمعه شهر اراک دیدار و گفتگو نمودند.
در ابتدا مهندس رضافرح با ارائه گزارش��ی گفت :در حوزه روس��تایی با
توجه به سیل سال  ،۹۸بنیاد مسکن بیش از  ۸000واحد در خارج از استان
و بیش از  ۷000واحد مسکونی در داخل استان در دستور کار داشت که در
داخل استان بیش از  ۵۰0۰میلیارد ریال تسهیالت بالعوض و نیز بیش از
 ۳۸000تن س��یمان رایگان که اهدایی مقام معظم رهبری بود هزینه شد.
وی افزود :بیش از  ۵000واحد مسکونی در داخل استان که به واسطه سیل تخریب شده بودند به بهرهبرداری رسید.
س��پس آی��تا ...دری نجفآبادی با س��پاس از تالشهای مدیرکل و کارکنان بنیاد مس��کن اس��تان گفت :به برکت تفک��ر حضرت امام(ره) و
مجاهدتهای فراوان در طول این سالها بنیاد مسکن در حوزه مسکن روستایی اقدامهای خوبی انجام داده و خوش درخشیده است .وی افزود:
با توجه به وجود حوادث طبیعی و غیرطبیعی در کش��ور بنیاد مس��کن و س��ایر ارگانها و دس��تگاههای مرتبط باید در همه شرایط آمادگی الزم را
داشته باشند تا آسیبهای ممکن به حداقل برسد.
امامجمعه شهر اراک ادامه داد :اولویتبندی در کارهای بنیاد مسکن یک ضرورت مهم است و با توجه به امکانات محدود در کشور باید به این

شکیبایی بر تنهایی ،نشانه توانایی عقل است -امام موسی کاظم(ع)
71

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مسئله توجه ویژه شود همچنین بنیاد مسکن به هیچ عنوان نباید تحت تأثیر فشارهای سیاسی و غیرمنطقی قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در استان گفت :علت یابی در برخورد با مسائل باید اولویت دوم بنیاد مسکن باشد که آمایش شهری و روستایی باید در نظر گرفته
شود و متأسفانه در برخی از مناطق شهری از نقشههای جامع پیروی نشده و شاهد یک ولنگاری شهری هستیم که باید جلوی آن گرفته شود.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان و استاندار
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به گزارش روابط عمومی ،مهن��دس رضافرح -مدیرکل و معاونین بنیاد
مسکن استان با مهندس آقازاده -استاندار دیدار و گفتگو نمودند.
در ابتدا مهندس آقازاده با بیان مطالبی گفت :در س��طح اس��تان مرکزی
تعداد  ۵۰هزار واحد مسکونی مقاومسازی شده است که این مسئله انگیزه
مهاجرت معکوس به روس��تاها را به دنبال داشته اس��ت .وی افزود :بنیاد
مسکن با برنامهریزیهای خود سبب احیاء مجدد زندگی در روستاها شده
و اکنون با توسعه دامنه فعالیت این نهاد مقدس ،خدمات متنوعی در زمینه
توس��عه استان بهویژه در س��طح روستاها عرضه میش��ود و به دنبال آن
فعالیتهای اقتصادی و جذب س��رمایه در روستاها از سر گرفته شده است
که اینمسئله در استان به شکل مطلوبی در حال پیشروی است.

اس�تاندار با اش�اره بهعملکرد درخشان بنیاد مسکن استان در بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده از سیالب ،بنیاد
مسکن را یک نهاد انقالبی و بر آمده از بطن انقالب دانست و گفت :برای تحقق اهداف امام(ره) در جهت محرومیتزدایی
میبایس�ت نگاه انتفاعی به موضوعها را کنار بگذاریم و همه دس�تگاهها دس�ت به دست هم دهیم و با تعامل و همکاری
یکدیگر بیش از پیش برای کمک به قشرهای محروم و مستضعف تالش کنیم.

در ادامه مهندس رضافرح با بیان اینکه بنیاد مس��کن با فرمان امام(ره) در  ۲۱فروردین  ۱۳۵۸و با هدف خدمت به محرومان و تأمین مس��کن
بهویژه روس��تاییان تأس��یس شد ،گفت :خدمات ارزشمندی در حوزههای مختلف بهویژه در زمینه صدور سند برای واحدهای مسکونی روستایی و
ساخت مسکن محرومین از سوی این نهاد در طول یک سال و سالهای گذشته ارائه شده که از جمله آن میتوان به اجرای طرح هادی در ۴۱۷
روستا و بازسازی  ۵۲۰۰واحد مسکونی آسیبدیده از بارندگیهای فروردین  ۹۸اشاره کرد.
در پایان مهندس آقازاده عملکرد بنیاد مس��کن اس��تان در سطح استان را مثبت و مؤثر دانست و افزود :بنیاد مسکن ،یکی از نهادهای موفق در
اجرای طرحهای عمرانی و آبادانی روستاها به شمار میآید و فعالیتهای این نهاد در زمینه تأمین مسکن قشرهای کمدرآمد ،صدور اسناد مالکیت
روستایی و پروژه ساخت مسکن محرومین در استان کام ً
ال مشهود است.

دیدار مدیر بنیاد مسکن شهرستان ساوه با فرماندار
به گزارش روابط عمومی ،مهندس آب پیکر -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
ساوه با علی میرزایی -فرماندار ویژه این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار مهندس آب پیکر به تش��ریح فعالیتهای بنیاد مس��کن در
س��طح روس��تاهای این شهرس��تان پرداخت و گفت :بنیاد مسکن بهعنوان
متولی طرحهای توس��عه روستایی بهویژه با تهیه و اجرای طرحهای هادی
روستایی سعی در امر توسعه همه جانبه روستاها داشته است و اقدامهایی را
در جهت بهبود وضعیت کالن جامعه روستایی همراه با بسترسازی مناسب
برای بهبود وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی انجام داده است.
سپس علی میرزایی با قدردانی از تالشهای صورت گرفته و

نیز با تأکید بر اینکه بنیاد مس�کن جزو دس�تگاههای خدمات رسان است گفت :حرکت جهادی این نهاد در سطح استان و
شهرستان کام ً
ال مشهود است و فعالیتهای این نهاد در حوزه عمران روستایی و مقاومسازی مسکن روستایی فعالیتهای
قابل تقدیر است که غالب ًا مهاجرت معکوس را هم به همراه داشته است.

دانشی نیست مگر از دانشمند خداشناس و استوار در علم و دین -امام موسی کاظم(ع)
72

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان همدان
برگزاری نشست هماهنگی اجرای طرح هادی روستاهای بخش قلقلرود

به گزارش روابط عمومی ،با حضور سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرستان
تویسرکان نشست هماهنگی اجرای طرح هادی روستاهای بخش قلقلرود
تشکیل شد.
با حضور مهندس مومیوند -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان تویسرکان،
مهندس قمری -مس��ئول دفتر ارتباط مردمی ،دکتر مفتح -نماینده مردم
شهرستان تویسرکان در مجلس ش��ورای اسالمی ،مهندس اسفندیاری-
معاون بخش��دار ،ش��ورای اسالمی و دهیاران روس��تاهای المیان ،چاشت
خوره و حاجی تو از توابع بخش قلقلرود نشست هماهنگی اجرای طرح هادی روستاهای مورد نظر تشکیل و تصمیمهای اجرایی اتخاذ شد.
در این نشس��ت مهندس مومیوند با اش��اره به تأمین اعتبار صورت گرفته از محل اعتبارهای ملی برای روس��تاهای مورد نظر گفت :اعتبارهای
تأمین شده باید در درستترین محل ،راه گشاترین مسیر و کارآمدترین شیوه به هزینه گرفته شود و این امر با هماهنگی و تعامل بیش از پیش
امکانپذیر خواهد بود.
در ادامه مهندس قمری با س��پاس از بنیاد مس��کن گفت :تالشهای مسئولین و پیگیریهای مجدانه نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی
بهمنظور ادامه روند محرومیتزدایی در شهرستان است و در این زمینه بنیاد مسکن میداندار است و باید حمایت شود.
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ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،مهندس س��لطانی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان خنداب با حجتاالسالموالمسلمین صفاهانی -امامجمعه این
شهرستان دیدار و گفتگو نمود.
در این دیدار مهندس س��لطانی گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته در
زمینه تأمین مسکن شهری و روستایی را ارائه داد.
سپس حجتاالسالموالمسلمین صفاهانی با سپاس از تالشهای صورت
گفته در س��طح شهرس��تان خنداب گفت :بنیاد مسکن یکی از برکتهای
ارزش��مند انقالب اسالمی است که توسط حضرت امام(ره) با هدف تأمین
مس��کن محرومان و مستضعفان تأس��یس گردید و برکتها و ثمرههای این نهاد مقدس از اوایل انقالب تاکنون همچنان ساری و جاری است و
امیدواریم همه خدمات انجام شده مورد رضایت خدای متعال قرار بگیرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار مدیر بنیاد مسکن شهرستان خنداب با امامجمعه شهرستان

بازدید بخشدار از روستاهای بخش گل تپه

به گ��زارش روابط عمومی ،س��یدایوب موس��وی -بخش��دار گل تپه و
مهن��دس وجدی فاضل -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان کبودرآهنگ از
روس��تاهای بخش گل تپه و اجرای کانال سنگی و پل در روستای جگنلو
بازدی��د و مقرر گردید در صورت تخصیص اعتبار نس��بت به ادامه اجرای
کانال س��نگی به طول حدود  70متر در سال آینده اقدام شود و نیز دهیار
روستا نس��بت به برگزاری نشست و بازگشایی مس��یر کناری پل ورودی
روس��تا اقدامهای الزم را در برنامه کاری خود قرار دهد و پس از تملک و
بازگشایی معبر بنیاد مسکن زیرسازی مسیر را آغاز کند.
همچنین در بازدید از روستای قطارقویی دهیار روستا درخواست بازگشایی و اجرای مسیر ورودی روستا (راه جدید طبق نقشه بازنگری) را مطرح
نمود که مقرر گردید پس از تصویب و نهایی شدن نقشه طرح هادی روستا و تأمین اعتبار الزم در کمیته فنی شهرستان ،بنیاد مسکن نسبت به

با فریب و نیگرنگ کار مکن پس همانا آن صفت فرومایگان است -امام علی(ع)
73
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اجرای بهسازی در محل یاد شده اقدام نماید.
در ادامه از روس��تای آالن س��فلی بازدید و اهالی و دهیار روس��تا درخواست الحاق به محدوده برای افزایش زمینهای با کاربری مسکونی را به
سبب کمبود فضای مسکونی در روستا داشتند که مقرر گردید پس از برگزاری نشست با اعضای شورای اسالمی و تصویب نهایی ،تغییر کاربری
درخواست قسمت خرمن جا در محل ورودی روستا جهت بررسی و ارسال به بنیاد مسکن استان اقدام گردد.
در پایان موسوی از تالشهای بنیاد مسکن در روستاهای بخش قدردانی نمود و تعامل خوب بنیاد مسکن با ادارههای شهرستان را ستودنی دانست.

بازدید معاون عمرانی استاندار از روند اجرای جابجایی روستای برفیان
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به گ��زارش روابط عموم��ی ،با حضور مهن��دس فزرانه -مع��اون عمرانی
اس��تاندار ،سردار مجیدی -فرمانده سپاه اس��تان ،سرهنگ قراباغی -فرمانده
قرارگاه بسیج سازندگی استان ،دکتر حسینی -فرماندار شهرستان تویسرکان،
مهندس ظفری -مدیرکل بنیاد مسکن استان و مدیرانکل سایر دستگاههای
خدمات رس��ان پ��روژه جابجایی روس��تای برفی��ان از توابع بخ��ش قلقلرود
شهرستان تویسرکان مورد ارزیابی قرار گرفت.
در ادامه در مورد مش��کالت و موانع س��اخت مسکنهای روستایی بحث و
گفتگو شد.
در این نشس��ت مهندس ظفری با ارائه گزارشی از روند شکل گیری موضوع
و پیگیریهای بهعمل آمده گفت :پس از بارندگیهای س��ال  1398روس��تای برفیان درمعرض خطر رانش زمین قرار گرفت و پس از بررس��یهای
پژوهشکده سوانح طبیعی کشور ،تصمیم به جابجایی منفصل روستا به محل ایمن گرفته شد که با توجه به اعالم آمادگی بسیج سازندگی استان و
پس از عقد قرارداد با متقاضیان شروع به ساخت این واحدها نمودند.
در ادامه سرهنگ قراباغی با قدردانی از همکاریها و مساعدتهایی که بنیاد مسکن در ساخت این واحدها با بسیج سازندگی داشته است تقاضا
نمود که کدهای اجرایی به ادارههای خدمات رسان ارسال گردد تا شبکههای آب ،برق و گاز در اسرع وقت در محل روستا ساخته شوند همچنین
اعتبار الزم برای بهسازی معابر روستای جدید تأمین گردد.

نشست برنامهریزی و هماهنگی تسهیالت مقاومسازی مسکن روستایی برگزار شد

به گ��زارش روابط عموم��ی ،نشس��ت برنامهریزی و هماهنگی تس��هیالت
مقاومسازی مس��کن روستایی بخش مرکزی شهرس��تان تویسرکان با حضور
مهندس خوشکردار -معاون بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان،
مهندس مومیوند -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان تویسرکان ،دکتر عبدلی-
بخشدار مرکزی و دهیاران بخش مرکزی شهرستان تویسرکان تشکیل شد.
در این نشست مهندس خوشکردار با اشاره به  67درصد مقاومسازی صورت
گرفته در سطح استان ،گفت :برنامههایی داریم تا مقاومسازی استان را در افق
 1404به  75درصد برس��انیم و برای این کار برشهای اس��تانی ،شهرستانی و
بخشی تهیه کردهایم.
س��پس مهندس مومیوند با اش��اره به جایگاه مسکن در زندگی و تبیین ش��رایط زلزله خیز بودن کشور گفت :مقاومسازی و بهسازی مسکن در
روس��تاها از ضروریات اس��ت که تاکنون توسط بنیاد مسکن و یاری دهیاران در حال پیگیری میباشد .وی از ارزیابی واحدهای مسکونی کم دوام
روستایی خبر داد و بنیاد مسکن شهرستان را آماده ترویج مقاومسازی در روستاها دانست.
در ادامه دکتر عبدلی با تأکید بر همکاری دهیاران در ساخت ساختمانهای مستحکم در روستا از آنان خواست تا از ساختوساز خالف ممانعت
کرده و با تشکیل نشست شورای عمرانی روستا و دعوت از بنیاد مسکن به امر ترویج مقاومسازی مسکن روستایی اهمیت دهند و با به کارگیری
ابزارهایی همچون فضای مجازی ،تبلیغات محیطی و دیدار چهره به چهره برای ارتقاء سطح مقاومسازی روستاها بکوشند.
در پایان تعدادی از دهیاران به طرح نظرها و دیدگاههای خود پرداختند.

بهترین بینیازی ،بینیازی نفس است -حضرت محمد(ص)
74

شورای مسکن بخش قلقلرود برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای مس��کن ب��ا حضور مهندس
خوشکردار -معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان ،مهندس
مومیوند -سرپرس��ت بنیاد مس��کن و دکتر حس��ینی -فرماندار شهرس��تان
تویسرکان ،شیخ االسالمی -بخشدار و دهیاران بخش قلقلرود برگزار شد.
در ای��ن نشس��ت مهندس خوش��کردار با بی��ان مطالبی گف��ت :از تعداد
 165000واحد مسکونی در روستاهای استان تاکنون تعداد 110هزار واحد
مقاومس��ازی و بهسازی ش��دهاند و میانگین مقاومسازی استان حدوداً 67
درصد است که میبایست تا سال  1404به  75درصد برسد.
در ادامه مهندس مومیوند با اشاره به زلزله خیز بودن کشور ایران و وقوع
هرساله بالیای طبیعی در فالت ایران بر لزوم مقاومسازی مسکن در روستا و شهرها تأکید کرد.
س��پس دکتر حس��ینی با بیان مطالبی در مورد مسکن گفت :با پیگیریهای بنیاد مسکن آینده و افق روشنی در وضع مسکن خواهیم داشت هر
چند وضع کنونی مطلوب نیست اما اگر مشارکت مردمی را به خدمت مقاومسازی بگیریم ،گرهها و مشکالت را احصاء کنیم و راه چاره برای آن
بیاندیشیم شاهد تحولی در حوزه مسکن روستایی و مراعات ایمنی و تکامل آن خواهیم بود.
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس مومیوند -سرپرس��ت بنیاد مس��کن
شهرس��تان تویسرکان و دکتر عبدلی -بخشدار مرکزی از پروژههای فعال
بنیاد مسکن در روستاهای بخش مرکزی بازدید نمودند.
مهندس مومیوند در بازدید از عملیات جدولگذاری روس��تای دارانی علیا
و زیرس��ازی روستای فریازان با تش��ریح عملکرد اکیپهای اجرایی گفت:
خوش��بختانه در بخش مرکزی پروژههای خوبی ش��روع ش��ده است و اگر
همکاری دهیاریها را نیز در کار داشته باشیم به نتایج خوبی خواهیم رسید.
دکت��ر عبدلی با س��پاس از عملکرد جهادی عوامل بنیاد مس��کن گفت:
دهیاریها با تمام توان در پروژههای بنیاد مسکن در سطح روستا همکاری
و از نظرهای تخصصی بنیاد مس��کن در امر بهس��ازی معابر روستاها نیز
استقبال میکنند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید سرپرست بنیاد مسکن شهرستان تویسرکان و بخشدار مرکزی از پروژههای فعال

دیدار کارکنان بنیاد مسکن با نماینده ولیفقیه و امامجمعه شهرستان تویسرکان

به گزارش روابط عمومی ،سرپرس��ت و کارکنان بنیاد مسکن شهرستان
تویسرکان با نماینده ولیفقیه و امامجمعه این شهرستان دیدار کردند.
مهندس مومیوند -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرس��تان تویس��رکان و
کارکنان بنیاد مسکن این شهرستان با حجتاالسالموالمسلمین موحدی-
نماینده ولیفقیه و امامجمعه شهرستان تویسرکان دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار مهندس مومیوند با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مسکن
این نهاد را ثمره شیرین این نظام دانست که به واسطه آن خدمات بسیار
ارزشمندی به مردم محروم و جامعه روستایی کشور ارائه شده است.
در ادامه حجتاالسالموالمس��لمین موحدی نیز با سپاس از تالشهای
کارکنان این نهاد ،حکم حضرت امام(ره) و تأکید ایشان را موجب حل و فصل ملکوت کارها دانست و گفت :نفس حضرت امام(ره) برکت خاصی
به مجموعه داده و توان و ظرفیت آن به گونهای است که میتواند موجب حل مشکل مسکن و شکل گیری جهاد در عرصه مسکن گردد.

سه چیز دوستی به بار میآورد :پایبندی به دین ،فروتنی و بخشش -امام صادق(ع)
75
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استان تهران

قدردانی و سپاسگزاری

• مه��دی حیدری -فرماندار شهرس��تان دماوند با اه��دای لوحهای تقدیر
جداگان��ه به غالمرضا صالح��ی -مدیرکل و علی خوئین��ی -معاون عمران
روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان ته��ران ،از تالشهای آن��ان در جهت رفع
مشکالت مردم قدردانی کرد.

استان خراسان جنوبی

76

• علیرضا رضایی -سرپرس��ت مدیر بهزیستی شهرستان بیرجند با اهدای
لوحی به مهندس گل محمدی -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان ،از خدمات
ارزش��مند وی در هماهنگی و تأمین مسکن جامعه هدف بهزیستی ،قدردانی
نمود.
• مس��لم جابری -بخشدار مرکزی شهرس��تان سربیشه با اهدای لوحی به
مهندس حاجیزاده -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان ،از تالش مؤثر وی در
زمینه خدمت به توسعه روستاهای بخش مرکزی آن شهرستان و خدمات به
روستاییان و عشایر و محرومیتزدایی ،قدردانی نمود.
• س��یدحمیدرضا حس��ینی -رئیس کمیت��ه امداد امام خمین��ی(ره) منطقه
یک شهرس��تان بیرجند ،همزمان با ایام دهه حساب  100امام(ره) و سالروز
تأس��یس بنیاد مس��کن با اهدای لوحی به مهندس گل محمدی -مدیر بنیاد
مس��کن این شهرس��تان ،از همکاریهای وی و مجموعه کارکنان در بنیاد
مسکن شهرستان بیرجند ،قدردانی نمود.
• مرتض��ی ابراهیمزاده -رئیس بنیاد ش��هید و امور ایثارگران شهرس��تان
خوس��ف با اهدای لوحی ب��ه مهندس نوفرس��تی -مدیر بنیاد مس��کن این
شهرس��تان ،ضمن گرامیداشت دهه حس��اب  100امام(ره) و سالروز تأسیس
این نهاد ،از همکاری ارزشمند وی در پیگیری امور خانواده شهدا و ایثارگران
آن شهرستان ،قدردانی نمود.
• محم��د محم��دی -فرماندار شهرس��تان سربیش��ه و محمد راس��تگو-
مدیرعام��ل مؤسس��ه خیریه ی��اوران حضرت رقیه(س) ،با اه��دای لوحی به
مهندس حاجیزاده -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان سربیشه ،از تالشهای
وی ،قدردانی نمودند.

• غالمرضا اش��رفی -مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان خراسان
جنوب��ی با اهدای ل��وح تقدیر به مهن��دس حاجیزاده -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان سربیش��ه ،از تالشهای وی در زمینه ایجاد اش��تغال و ثبت در
سامانه رصد آن شهرستان در سال  ،99قدردانی نمود.
• مجید بیکی -فرماندار شهرس��تان نهبندان با اه��دای لوحهای جداگانه
به مهندس آس��مانیمقدم -مدیرکل ،مهندس یزدانی -معاون امور بازسازی
و مس��کن روس��تایی و مهندس دائمی -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن
استان خراسان جنوبی ،از تالش جهادی و شبانه روزی آنان در امر خانه دار
کردن بخش قابل توجهی از متقاضیان مس��کن در ش��هرها و روستاهای آن
شهرس��تان ،افزایش سهمیهها ،جذب به موقع منابع و ایجاد رضایت در آحاد
مردم ،قدردانی نمود.
• وحید ضیائیان احمدی -مدیر تعاون روس��تایی اس��تان خراسان جنوبی
با اهدای لوحهای جداگانه به مس��عود نعیمی -مس��ئول پش��تیبانی و جعفر
یوسفی -کارشناس فنی و اجرایی بنیاد مسکن شهرستان درمیان از همکاری
آنها در زمینه مستندس��ازی اموال غیرمنقول تش��کلهای تحت پوشش این
شهرستان که منجر به اخذ سند رسمی مالکیت شد ،قدردانی کرد.
• حسن س��هرابینژاد -رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان خوسف ،با
اهدای لوحی به مهندس علی نوفرس��تی -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان،
از تالشهای وی در س��نددار کردن خانههای عالم س��طح آن شهرس��تان،
قدردانی نمود.
• وحید داعی -مدیرکل و رئیس ش��ورای هماهنگی راهوشهرسازی استان
خراس��ان جنوبی ،همزم��ان با هفته ارتباط��ات و روابط عموم��ی ،با اهدای
لوحتقدیر به س��یدمجتبی سجادی راد -مس��ئول روابط عمومی بنیاد مسکن
استان از عملکرد و تالشهای وی در پیشبرد اهداف روابط عمومی در سال
 ،99قدردانی نمود.
• حس��ن س��هرابینژاد -رئیس اداره تبلیغات اس�لامی شهرستان خوسف
با اه��دای لوحهای جداگانه به ابوالفضل راس��تگار -کارش��ناس امور مالی،
مهندس مهران حس��ینزاده -کارش��ناس امور زمین و سند و مهندس مجید
زارعی -کارش��ناس امور فنی ،از تالشهای آنها در سنددار کردن خانههای

استان خراسان شمالی

استان گیالن

• مهن��دس رجبعل��ی طالقانی -مدیرکل اموال و امالک اس��تان گیالن با

استان لرستان

• حجتاالسالموالمس��لمین محمد یوس��ف خانی -امامجمعه شهرستان
دلف��ان و نورالدی��ن درمنان -فرماندار این شهرس��تان با اه��دای لوح تقدیر
به مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان لرس��تان از تالشهای
وی برای ارتقاء کیفی و کمی س��طح امور مربوط به بنیاد مس��کن و توسعه
روستاهای شهرستان دلفان قدردانی نمودند.

استان همدان

• سیدس��عید شاهرخی -اس��تاندار همدان با اهدای لوح تقدیر به مهندس
حسن ظفری -مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان ،از تالش و نگاه ارزشمند
وی نسبت به توسعه روستاها ،قدردانی کرد.
• س��عید کتابی -فرماندار شهرستان اس��دآباد با اهدای لوح تقدیر به علی
احمد توحیدی -مس��ئول روابط عمومی بنیاد مس��کن شهرستان اسدآباد ،از
وی بهدلیل فراهم نمودن ارتباطات انس��انی فضایی سالم برای اطالعرسانی
وسیع و ارتباطات اثربخش بین مردم و سازمان قدردانی کرد.
• س��عید افقی -مدیرعامل تابناک همدان با اهدای لوح تقدیر به علیرضا
عی��ن القضات��ی -مدیر بنیاد مس��کن اس��تان ،از وی به پ��اس تالشهای
خالصانهاش در همکاری با مجموعه تابناک همدان ،قدردانی کرد.
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• محمدعلی شجاعی -استاندار خراسان شمالی با ارسال پیام و لوح تقدیر
به مهندس علی محمدی -مدیركل بنیاد مس��كن استان ،از تالشهای وی
و مجموعه بنیاد مسكن در توسعه و آبادانی روستاهای استان قدردانی نمود.
• علیرضاهاشمی -مدیركل مخابرات استان خراسان شمالی با اهدای لوح
تقدیر به مهندس علی محمدی -مدیركل بنیاد مسكن استان ،از تالشهای
وی و مهندس طهماسبی -مدیر امور اجرایی در زمینه توسعه زیرساختهای
ارتباطی استان و عملیات ساخت سایتهای  btsهمراه اول قدردانی نمود.
• محمد قربانی -رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مانه و سملقان
با اه��دای لوحهای تقدیر جداگانه به مهندس علیرض��ا حصاری -مدیر بنیاد
مس��کن ،مهندس كاظم نباتی -كارش��ناس زمین و سند و احمد علیآبادی-
مسئول پشتیبانی بنیاد مسکن شهرستان مانه و سملقان ،از تالشهای مجدانه
آنان در اخذ اسناد مالكیت موقوفات و مساجد شهرستان قدردانی نمود.
• دكتر اسماعیل قربانی -مدیركل اداره بهزیستی استان و جواد ابرغم -رئیس
اداره اش��تغال مسکن و مشارکتهای مردمی با اهدای لوح تقدیر به مهندس
عارف گل پرور -كارشناس بنیاد مسكن شهرستان اسفراین ،از همکاری وی
با بهزیستی در ساخت پروژههای مسكن مددجویان قدردانی نمودند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

عالم سطح آن شهرستان ،تشکر و قدردانی نمود.

اهدای لوح تقدیر به مهندس حامد یزدانی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان
تال��ش ،از وی در راه خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اس�لامی و نیز
همکاریهای وی با آن سازمان قدردانی کرد.

مهندس هادی درفشی -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی،
اسماعیل حسام را بهعنوان معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان سمنان منصوب کرد.
مهندس هادی درفشی -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی،
مصطفی شیوخی را بهعنوان معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان خراسان جنوبی منصوب کرد.
مهندس هادی درفشی -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی،
مهندس علی باباکردی را بهعنوان معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان گلستان منصوب کرد.
مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس�کن اس�تان گیالن ،طی حکمی ،مهن�دس کیوان عبادی را به
سمت مدیر بنیاد مسکن شهرستان شفت منصوب نمود.
مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان گیالن ،طی حکمی ،مهندس مصطفی احمدی را به
سمت سرپرست بنیاد مسکن شهرستان لنگرود منصوب نمود.
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ِإنَّا هّلل و ِإنّا ِإلَ ِ
ون
یه َر ِاج ُع َ
درگذشت همکار

با نهایت تأثر و تأس��ف باخبر ش��دیم مسلم س��جیرات از همکاران بنیاد مسکن استان
خوزستان دارفانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت .روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب
اسالمی ،درگذش��ت این همکار را به خانواده وی و کارکنان بنیاد مسکن استان تسلیت
عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و
شکیبایی ،مسئلت مینماید.
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درگذشت همکار بازنشسته

با نهایت تأثر و تأس��ف باخبر شدیم اس��دا ...قالوند از همکاران بازنشسته بنیاد مسکن
استان خوزستان دارفانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت .روابط عمومی بنیاد مسکن
انقالب اس�لامی ،درگذشت این همکار را به خانواده وی و کارکنان بنیاد مسکن استان
تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت الهی و برای بازماندگان
صبر و شکیبایی ،مسئلت مینماید.
درگذشت همکار بازنشسته

با نهایت تأثر و تأسف باخبر شدیم رمضانعلی چمنی از همکاران بازنشسته بنیاد مسکن
اس��تان خراسان رضوی دارفانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت .روابط عمومی بنیاد
مس��کن انقالب اسالمی ،درگذشت این همکار را به خانواده وی و کارکنان بنیاد مسکن
اس��تان تس��لیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرح��وم 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.
ابراهیم شکری -درگذشت مادر (گیالن)
حمید محمدزاده -درگذشت مادر (گیالن)
علیرضا نورآبادی -درگذشت خواهر (خراسان رضوی)
مهدی رامشینی -درگذشت مادر (خراسان رضوی)
نقی گلی -درگذشت مادر (خراسان شمالی)
محمد قهرمانی -درگذشت پدر و مادر (همدان)
حمیدرضا علی مرادیان -درگذشت مادر (همدان)
مهدی خوشبخت -درگذشت پدر (همدان)
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برندگان مسابقه شماره 175
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مسعودناحومی(اردبیل)
خلیل پور رحیمی (دفتر مرکزی
علی صارمی (دفتر مرکزی)

پاسخنامه شماره ()175

اسامی همکارانی که پاسخ درست مسابقه
شماره  175را برای ما ارسال نمودند:

در ای��ن مس��ابقه ،تعداد  67نفر از همکاران ش��رکت کرده
بودن��د که از این تعداد 41 ،نفر پاس��خ درس��ت را برای ما
ارسال نمودند.

داود حقیقت ،علی دیوس��االر ،پریس��ا خلیلی ،مس��یب مجدآبادی ،صولت طاهری ،حسین

الهیاری ،عل��ی صارمی ،همایون گازرانی ،علی بابایی ،ناص��ر مهدوی ،علی دهنوی ،رامین
میرزای��ی ،رض��وان فیاض عالی��ی ،کیکاوس کیخس��روی ،طاهر خلیلین��ژاد ،اکبر باقری،

خلیلپوررحیم��ی ،محمده��ادی مقیمی ،فریبا احم��دزاده ،میترا صادقی پ��ی ،حمید حاجی

حیدری ،موس��ی الرضا فعالپور ،توحید ابراهیمی ،ش��هریار مصطفوی ،س��یدمصطفی پناهی،
س��یداکبر صالحی ،مس��عود ناحومی ،احد قهرمان روزگار ،رضا امنزاده ،اصغر عالمه ،سعید
خدابنده ،مهدی پورجم ،ش��یوا حیدرزاده اردبیلی ،س��یامک باقرزاده ،نوید علیپور ،سیدسعید

س��یدکاظمی ،بایرام امنزاده ،ایرج آخوندزاده ،پریس��ا محمدی ،عبدالرضا بهجتی ،مرتضی
مرتضایی.

1
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9
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14
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16
17
18
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الف

ب

ج

د

نام:
نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
تاریخ ارسال:
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مسابقه ()177

پرسشهای این مسابقه از مطالب نشریه انتخاب
شده ،خواهشمند است پاسخهای خود را حداكثر تا
پایان همان ماه به ادارهكل روابط عمومی بفرستید .از
بین كسانی كه پاسخ درست را برای ما میفرستند ،به
قید قرعه به  3نفر جایزهای تقدیم خواهد شد و سپس
به قید قرعه از بین  36نفر 2 ،نفر به همراه خانواده
با هزینه بنیاد به مشهد اعزام خواهند شد .از شركت
دادن اسامی ناخوانا ،معذوریم.
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 -1پای�ه اولیه ش�کلگیری دفاتر نظام فنی روس�تایی از چه میباشد؟

پاسخنامه شماره ()177

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

الف

ب

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

ج

د

ال��ف) خانوادههایی که از طرف بنیاد س��کن و کمیته امداد معرفی
سالی در روستاها آغاز شد؟
شدند
د) 1376
ج) 1390
الف)  1374ب) 1386
 -2مهندس محمدی :بیش�ترین س�همیه مس�کن محرومین ب) خانوادههایی که در سوانح خانههای خود را از دست دادند
از تع�داد  3000واح�د مس�کن تع�داد -----واح�د ب�ه ج) معرفیش��دگان کمیته امداد و خانوادههایی که در حاشیه شهر
مالک بودند
شهرستان -----اختصاص داده شده است.
د) خانوادههایی که در حاش��یه ش��هر ملک خ��ود را به دالیلی از
ب)  -1690جاجرم
الف)  -550اسفراین
دست دادهاند
د)  -550بجنورد
		
ج)  -750قم
 -3ط�رح ه�ادی روس�تای نوشآب�اد ب�ا چ�ه اعتب�اری ب�ه  -13واحدهای مس�کونی روستایی در روستای کرنگ کفتر با
چه اعتباری افتتاح و به بهرهبرداری رسیدند؟
بهرهبرداری رسید؟

الف)  4میلیارد و  200میلیون ریال
ب)  6میلیارد و  500میلیون ریال
ج)  7میلیارد و  400میلیون ریال
د)  7میلیارد و  200میلیون ریال

الف)  26میلیارد و  500میلیون ریال
ب)  208میلیارد ریال
ج)  165میلیارد ریال
د)  20میلیارد ریال

 -4س�هم شهرستان گچس�اران از اجرای پروژه طرح اقدام  -14این س�خن از کیست؟ « توس�عه روستایی یک فعالیت
بینبخش�ی و مشارکتی اس�ت که با همراهی مردم ،نهادها و
ملی چند واحد است؟
دس�تگاههای ذیربط عملی میش�ود که در نهایت حوزه بنیاد
د) 1450
ج) 500
الف)  1200ب) 550
 -5میانگی�ن مقاومس�ازی واحدهای مس�کن روس�تایی در مس�کن در این ح�وزه نیاز به همدلی مس�ئوالن و همراهی و
مشارکت مردم دارد ».
استان لرستان چند درصد است؟

الف) دکتر عادلی
د) 81
ج) 70
ب) 86
الف) 84
		
 -6آی�تا ...دری نجفآبادی ------:در برخورد با مس�ائل ج) بهنام اقبالی

باید -----بنیاد مسکن باشد.

ب) مشارکت -اولویت دوم
د) دقت -اولویت اول

 -15روس�تای آدهبزرگ از توابع کدام یک از شهرستانهای
زیر است؟

الف) همدلی -اولویت اول
ج) علت یابی -اولویت دوم
		
الف) ارومیه
		
 -7دکتر حسینی بکارگیری کدام یک از عوامل زیر را مؤثر در ج) کاشمر

ب) محمودآباد
د) سنجان

تحول حوزه مسکن روستایی دانست؟

 -16در ک�دام ی�ک از روس�تاهای زی�ر فعالیته�ای بنی�اد
مس�کن منجر به مهاجرت معکوس اهالی بومی از شهرها به
روستاهای شهرستان گردیده است؟

بهسازی فضاهای روستایی بیان نمود؟

 -18س�همیه مس�کن محرومی�ن شهرس�تان باغمل�ک
تعداد -----واحد اس�ت که به ه�ر واحد مبلغ ------ریال
تسهیالت و ------ریال کمک بالعوض اعطا خواهد شد.

الف) مشارکت مردمی
ب) گرهها و مشکالت احصاء شوند
ج) حمایت نمایندگان
د) الف و ب

الف) حملآباد ،دیولق و سردابه
ب) عموقین ،ایمیچه و جمادی
 -8در ابتدا طرح آبادانی و پیش�رفت جامع در کدام ش�هر از ج) خشکهرود ،چناقرد و وکیلآباد
د) همه موارد صحیح میباشند
شهرستانهای زیر اجرا شد؟
 -17در ط�رح مس�کن محرومین شهرس�تان پاکدش�ت چه
ب) جیرفت
		
الف) قلعه گنج
د) باخزر
		
ج) سیرجان
تعداد واحد مسکونی فرسوده روستایی شناسایی شدند؟
د) 78
ج) 43
ب) 60
 -9مهندس تابش کدام یک از موارد زیر از دالیل نوسازی و الف) 17
الف) ایجاد زندگی مطلوب
ب) برگشتپذیری مهاجران
ج) ماندگاری روستاییان
د) در همه موارد

الف)  120واحد 500 -میلیون 300 -میلیون
ب)  11واح��د 13 -میلیارد و  700میلی��ون -بیش از  7میلیارد و
 -10مهندس بلدی کدام یک از موارد زیر را اولویت در حوزه  200میلیون
ج)  10واحد -بیش از  6میلیارد و  500میلیون -بیش از  7میلیارد
ساختوساز روستایی بیان نمود؟
ب) مقاومسازی مسکن د)  269واحد -حدود  636میلیارد 2 -میلیارد
الف) بهینهسازی
د) همه موارد
ج) جلوگیری از خسارتهای جانی
 -19ک�دام ی�ک از روس�تاهای زی�ر روس�تای تاریخ�ی-

 -11حجتاالسالموالمس�لمین روحانین�ژاد ک�دام ی�ک گردشگری میباشد؟
از م�وارد زی�ر را از وظایف اساس�ی و مهم کارکن�ان در بنیاد الف) زینآباد سنگی
		
ج) سیاهرودسر
مسکن دانست؟
 -20ب�رای تأمین مس�کن جوانان واجد ش�رایط ،چند قطعه
الف) امانتداری و پاکدستی کارکنان
ب) داشتن تعهد در انجام وظایف محوله
زمی�ن در روس�تاهای کفک�ی و بنیاباد بهصورت قرعهکش�ی
ج) نگاه به ُپست و جایگاه خود بهعنوان امانت الهی
واگذار شد؟

ب) لیالستان
د) دوان

د) ب و ج صحیح میباشند
		
الف) 17 -8
		
 -12پ�روژه  500واحدی پنج تن مربوط به چه خانوادههایی ج) 8 -21

80

ب) مهندس انویه
د) مهندس باباپور

ب) 27 -17
د) 5 -27

