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 ۹۷۴سکونتگاه غیررسمی کشور نیازمند مقاومسازی میباشند
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گلس��تان ،حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور با اشاره به
آس��یبپذیری حاش��یه شهرها در برابر حوادث گفت :تعداد  ۹۷۴سکونتگاه غیررسمی در کش��ور وجود دارد که نیاز به مقاومسازی دارند و با یک برنامهریزی
منظم میتوان آنها را ساماندهی کرد.
حجتاالسالموالمس��لمین حسین روحانینژاد در مراسم معارفه مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان افزود :بنیاد مسکن یادگار امام(ره)
اس��ت؛ امام(ره) در روزهای آغازین پیروزی انقالب این نهاد را تأس��یس کرد تا به محرومان برای تأمین مسکن کمک شود .وی گفت :بنیاد مسکن در چهار
دهه ،کارنامه درخشان و ارزشمندی از خود به یادگار گذاشته و صفر تا صد آن متعلق به مقام معظم رهبری و ولیفقیه است.

نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور ادامه داد :مصمم هستیم هر جا محروم و یتیمی است که سرپناه ندارد مسکن محرومان
را تقویت کنیم تا این عزیزان صاحب سرپناه شوند.

حجتاالسالموالمسلمین حسین روحانینژاد با اشاره به اینکه یکی دیگر از مأموریتهای بنیاد مسکن بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده است افزود:
اما مهمتر از بازس��ازی ،مقاومس��ازی و بهس��ازی بوده که باید این اقدام در روس��تاها و ش��هرهای زیر  25000نفر جمعیت انجام شود .وی گفت :با توجه به
ظرفیت موجود در بنیاد مس��کن باید حاش��یه شهرها ،سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای فرسوده را سامان دهیم .روستاهای ما در حال آباد شدن است اما
متأسفانه حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی در مقابل حوادث ،آسیبپذیر هستند.
نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور افزود :تالش ما این است از چهرههایی در دفتر نمایندگی ولیفقیه استفاده کنیم که پایگاه مردمی داشته باشند.
حجتاالسالموالمس��لمین حسین روحانینژاد در پایان طی حکمی حجتاالس�لام ولینژاد را به سمت مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان
منصوب کرد .وی همچنین از تالشها و خدمات ارزنده مرحوم حجتاالسالموالمسلمین قریشی -قائم مقام فقید نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن استان تجلیل کرد.

دیدار نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور با استاندار

2

بناب��ر گ��زارش رواب��ط عموم��ی بنی��اد مس��کن اس��تان گلس��تان،
حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن
کشور با حقشناس -استاندار دیدار کرد.
در ای��ن دی��دار حقش��ناس گف��ت :عملک��رد بنی��اد مس��کن در زمین��ه
محرومیتزدای��ی ،عمران و آبادانی روس��تاها با اج��رای طرحهای هادی و
بازس��ازی مخاطرات طبیعی مثل س��یل ،زلزله ،رانش زمین و تأمین مسکن
نیازمن��دان انقالب��ی ،جهادی و قابل قدردانی اس��ت .وی اف��زود :علیرغم
ظرفیت بینظیر و کمنظیر استان ،به دالیل مختلف ،این ظرفیتهای بالقوه
تبدیل به ظرفیتهای بالفعل نش��ده اس��ت اما طرحهای بنیاد مسکن برای
محرومیتزدایی ،بازسازی مخاطرات طبیعی و مهمتر از آن طرحهای هادی
و تأمین مسکن نیازمندان یک گام مؤثر در تبدیل ظرفیتهای بالقوه به بالفعل است.
استاندار در پایان گفت :با اقدامهای بنیاد مسکن میتوان شاهد افزایش سطح زندگی و رفاه مردم و همچنین افزایش تولیدات روستایی بود.

افتتاح دویس��ت و هش��تادمین واحد مس��کونی خانوادههای دارای معلول فاقد مسکن
روستایی استان
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان گلستان ،حجتاالسالموالمسلمین
روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور در بازدید از روند بازسازی
روس��تای زلزلهزده قورچای گفت :بعد از زلزله  5/1ریشتری که شهریور سال ۹۹
اتفاق افتاد ،با همت مجموعه بنیاد مس��کن ،به س��رعت کار بازسازی خانههای با
خس��ارت کمتر انجام ش��د و از مجموع تعداد  ۸۰واحدی که بهطور  ۱۰۰درصدی
خسارتدیده بودند ،تعداد  ۶۵واحد آن تاکنون به صاحبان تحویل داده شده و تعداد
 ۱۵واحد باقی مانده آن نیز در آینده نزدیک تحویل داده میشود.
حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد افزود :از سال  ،۹۸ساخت  ۱۰۰هزار واحد
مسکن محرومان کلید خورد که سهم استان تعداد  ۳000واحد بوده است .وی ادامه داد :از این تعداد تاکنون بیش از  ۲800واحد آن تحویل داده شده است.
وی در ادامه از همت جهادی مجموعه بنیاد مسکن ،همکاری مردم و دهیار روستا قدردانی کرد.
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واگذاری بیش از  ۲۸۰۰واحد مسکن محرومان در استان

بناب��ر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گلس��تان ،دویس��ت و
هشتادمین واحد مس��کونی خانوادههای دارای معلول فاقد مسکن روستایی
اس��تان با حضور حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در
بنیاد مسکن کشور ،استاندار ،مهندس حسینی -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
حجتاالس�لام ولینژاد -مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن
اس��تان ،حجتاالسالموالمسلمین قریش��ی -قائم مقام نماینده ولیفقیه در
بنیاد مسکن استان و امامجمعه اهل سنت شهرستان آققال به بهرهبرداری رسید.
حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد در مراس��م تحویل مسکن خانواده دارای دو فرد معلول روستایی در عطاآباد شهرستان آققال گفت :اقدامهای خوبی
در بنیاد مسکن استان در مورد مسکن خانوادههای دارای معلول انجام شده است .وی افزود :ما در سراسر کشور مأموریت داریم اگر نیازمندی اعم از معلول،
ایتام ،محروم و فاقد سرپناه وجود دارد ،از آنها پشتیبانی کرده و زمینه خانهدار شدن آنها را فراهم کنیم.
نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور ادامه داد :بنیاد مسکن مصمم است با همکاری سازمان بهزیستی کشور ،این برنامه را ادامه دهد ،در فاز اول تعداد
 ۶000واحد ساخته شده است که امیدواریم بقیه خانوادههای دارای معلول فاقد مسکن نیز در سطح کشور شناسایی و خانهدار شوند.
س��پس مهندس حس��ینی گفت :با انعقاد تفاهمنامه بین بنیاد مسکن ،سازمان بهزیستی و بنیاد مس��تضعفان از تعداد  ۶000واحد هدفگذاری شده در کل
کشور ،سهم استان تعداد  ۱۹۵واحد بود که با پیگیری فراوان این عدد را به تعداد  ۳۰۰واحد رساندیم.

نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کشور :توسعه آستان حضرت شاهچراغ کاری ماندگار
در عرصه فرهنگ ،معنویت ،معماری و شهرسازی است
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بنی��اد مس��کن اس��تان ف��ارس،
حجتاالسالموالمس��لمین حس��ین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد
مس��کن کشور در بازدید از طرح توسعه حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) و
زیارت آستان قدسی حضرت احمدابنموسی(ع) گفت :توسعه آستان حضرت
ش��اهچراغ کاری ماندگار در عرصه فرهنگ ،معنویت ،معماری و شهرسازی
است که با همراهی بنیاد مسکن به سرانجام رسید.
حجتاالسالموالمسلمین حس��ین روحانینژاد ،مهندس زمانی -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان و نماینده ولیفقیه در اس��تان در جریان این بازدید با
بیان اینکه توسعه حرم حضرت شاهچراغ(ع) کاری ماندگار و کمنظیر است
3
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افزود :همت واالی مس��ئوالن و مدیران خدوم در بنیاد مس��کن کش��ور بهویژه پیگیری مجدانه مهندس تابش موجب گردید که فضایی آبرومند و شکیل در
این مکان ایجاد شود که چون خورشیدی تابناک در سومین حرم اهل بیت میدرخشد .وی گفت :اجرای طرح توسعه و شروع فعالیتهای عمرانی در مسجد
جامع و فضاهای پیرامون آس��تان حضرت ش��اهچراغ(ع) تکمیلکننده این فعالیتها اس��ت و امید است با پیگیری مجدانه مسئوالن استانی و کشوری تداوم
طرح توسعه بهزودی کلید بخورد.
نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور افزود :بنیاد مس��کن عالوه بر فعالیتهای عمرانی و محرومیتزدایی در مناطق روستایی و کمبرخوردار در اجرای
طرحهای مبتنی بر فرهنگ و معنویت از جمله توسعه آستان حضرت معصومه(ع) و توسعه آستان حضرت شاهچراغ(ع) پیشگام بوده است.
حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد اجرای طرح توسعه حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) را افتخاری برای جامعه اسالمی دانست و گفت :این طرح باشكوه
و منطبق با هنر و معماری اسالمی متعلق به همه مردم و برای رفاه و استفاده معنوی زائران و مجاوران است .وی در پایان خاطر نشان كرد :این طرح باشكوه
و زیبا پیرو سفر مقام معظم رهبری آغاز شد و با اندیشه متعالی معظمله مبنی بر نامگذاری شیراز بهعنوان سومین حرم اهل بیت علیهمالسالم بهوجود آمد.
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بررسی جذب اعتبارهای استانی و ملی سال 1399
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قم ،نشستی با حضور مهندس تابش -رئیس و معاونین بنیاد مسکن کشور ،مهندس بلدی -مدیرکل ،جانشین
معاونت عمران روس��تایی و ذیحس��اب بنیاد مس��کن استان و گروهی از مدیرانکل استانها بهمنظور بررس��ی و جذب اعتبارهای استانی و ملی سال 1399
بهصورت ویدئو کنفرانس در بنیاد مسکن استان برگزار شد.

آموزش ،کلید اصلی پیشگیری از حوادث و راهحل اساسی و تأثیرگذار است

4

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بنی��اد مس��کن اس��تان ف��ارس،
حجتاالسالموالمس��لمین حس��ین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد
مس��کن کش��ور با بیان اینکه ایران یكی از  10كش��ور حادث��ه خیز جهان
ش��ناخته شده اس��ت گفت :از حدود  45حادثه طبیعی ،احتمال وقوع حدود
 35حادث��ه طبیعی در ایران وجود دارد .مردم باید در برابر این حوادث ایمن
باش��ند تا زندگی عادی بهم نریزد و بنیاد مس��کن رسالتی مضاعف در این
حوادث دارد.
حجتاالسالموالمسلمین حس��ین روحانینژاد در دیدار با آیتا ...دژکام-
امامجمعه شهر شیراز گفت :مأموریت بنیاد مسکن در این حوزه محدودیت
ندارد چه در یک کالن ش��هر و چه در یک روس��تا بعد از اسکان موقت کار
بازس��ازی از سوی بنیاد مس��کن بعد از حوادث آغاز میشود .وی افزود :در
ایران ش��اهد وقوع حوادث طبیعی مانند س��یل ،زلزله و توفان هس��تیم كه
خسارتهای مالی و جانی فراوانی وارد میكنند امیدواریم آموزشها در امر پیشگیری و مقابله با حوادث طبیعی مفید واقع شود.
نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور افزود :پیشبینی این حوادث و همچنین پیشگیری افزایش خسارتهای ناشی از این حوادث موجب میشود كه
تلفات و خسارتها كاهش یابد.
حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد با بیان اینکه آموزش ،كلید اصلی پیش��گیری از این حوادث و راهحل اساس��ی و تأثیرگذار است گفت :این آموزشها
باید بهروز باش��د و از جنبه تئوری خارج ش��ده تا در عرصه عمل بتوانند به فریاد خس��ارتدیدگان برس��ند .وی ادامه داد :آموزشی میتواند مفید واقع شود كه
هدفدار باشد و بهدنبال خود ایجاد برنامه كرده و همچنین از اتالف وقت جلوگیری كند.
نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور افزود :با توجه به همکاری و تعامل با مجموعه اس��تانداری فعالیتهای بسیار خوبی از طرف هر دو دستگاه انجام
شده است.
همچنین مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان در گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن استان با بیان اینکه کار برای تأمین مسکن نیازمندان یک افتخار
برای بنیاد مسکن است گفت :این افتخار شامل حال همه کسانی است که دل در گرو حل مشکالت قشرهای آسیبپذیر دارند و دلسوز مردم و جامعه هستند.
در ادامه آیتا ...دژکام در س��خنانی گفت :کار جهادی خس��تگی نمیشناس��د .وی همچنین با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن کار در این نهاد جهادی
را مایه افتخار دانس��ت و افزود :اس��تان فارس استان پهناوری است که بخشهایی از آن همچنان محروم است و با کار جهادی که خستگی نمیشناسد باید
در این عرصه فعالیت کرد.
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نماینده ولیفقیه در اس��تان و امامجمعه ش��هر ش��یراز با بیان اینكه خیران پیشتاز ساخت مسكن برای نیازمندان هس��تند افزود :تأمین مسكن نیازمندان و
محرومان ،شریفترین كار انسانی است كه برگرفته از آموزههای معنوی ماست.
آیتا ...دژکام با بیان فضایل و مواهب معنوی كمك به نیازمندان ،ساخت مسكن برای محرومان یك معروف است و خداوند وعده بهشت را برای كسانی
كه در معروف و خیر مشاركت دارند ،داده است .وی ادامه داد :خیرانی كه با بنیاد مسكن مشاركت دارند پیشتاز در ساخت مسكن برای محرومان و نیازمندان
هستند و در سالهای گذشته اقدامهای مناسبی انجام دادهاند.

دیدار نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور با کارکنان بنیاد مسکن استان
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ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بنی��اد مس��کن اس��تان گلس��تان،
حجتاالسالموالمس��لمین حس��ین روحانینژاد -نماین��ده ولیفقیه در بنیاد
مس��کن کشور در دیدار با کارکنان بنیاد مسکن استان گفت :باید از افقی به
مسایل کشور نگاه کنیم که آن افق وسعت دیدش بیشتر از یک استان است.
حجتاالسالموالمس��لمین روحانین��ژاد ب��ا اش��اره ب��ه مأموریتگرایی و
تحولآفرینی بنیاد مس��کن افزود :مصمم هس��تیم آنچه مقا م معظم رهبری
تکلیف کردند در سطح کشور اجرا کنیم .وی گفت :شما بازوان توانمند بنیاد
مسکن هستید که میتوانید آینده بسیار روشن را رقم بزنید.
نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور بر لزوم مطالعه و بهروز ش��دن
دانش کارکنان بنیاد مس��کن تأکید کرد و افزود :با تغییر دولتها تغییرها در
سیستمهای اجرایی اجتنابناپذیر است.
حجتاالسالموالمس��لمین حس��ین روحانینژاد با تأکید ب��ر اینکه فرصت
خدمت به مردم را از دس��ت ندهید ،گفت :قدر خودتان را بدانید ،مردم برای
ن که شما مرجع رفع احتیاجات
رفع احتیاجاتشان به شما مراجعه میکنند و ای 
مردم ش��دهاید از الطاف الهی است ،با مردم مدارا کنید چرا که آنها به کمک
و خدمات شما نیازمند هستند .وی افزود :با داشتهها و امکاناتی که در اختیار
دارید در صرفهجویی اهتمام الزم را به خرج دهید ،تالش مضاعف و راهکارهای مختلف برای انجام یک پروژه در کوتاهمدت حتم ًا شدنی است.
نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور گفت :ما مأموریت داریم تا گره کارها را باز کنیم کسانی که یتیم دارند و بیسرپرست هستند مشکالت آنها را در
زمینه تأمین سرپناه حل کنیم.
حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد تأکید کرد :س��عی کنید بحث مسکن محرومان را در کارنامه ،گفتمانها ،مالقاتها و دیدارهایتان برجسته کنید ،چرا
که هویت بنیاد مس��کن در حس��اب  ۱۰۰و مس��کن محرومان و بازسازی است .وی با اش��اره به اینکه ساختوساز پروژههای شهری مهم است ،افزود :همه
اینها چیزی است تا به هویت یاد شده و اهداف امام و رهبری کمک کنیم ،بنیاد مسکن برای مسکن محرومان تدبیر میکند ،هرگاه یک ریال پول وجود
داشت باید این مهم در ذهن جامعه ایجاد شود که به وسیله بنیاد مسکن برای محرومان مسکن ساخته میشود.
نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور با تأکید بر این که دانش خود را در زمینه عمرانی بهروزرسانی کنید افزود :پروژه باید با سرعت و حداقل زمان ایجاد
ش��ود ،زیبایی ،کیفیت ،س��بک بودن مصالح و مقاوم بودن آن لحاظ ش��ود ،همچنین معاونتهای بنیاد مسکن باید به سیاحت علمی بروند ،برای آنها کارگاه
برگزار کنید ،مقاالت مختلف بخوانند تا دانش آنها بهروز شود.

حجتاالسالموالمس�لمین روحانینژاد در پایان گفت :با دس�تگاههایی که کار میکنید یک محی�ط تعاملی ایجاد کنید ما در تقابل
هیچ دستگاهی نیستیم این در شأن ما نیست ،بنیاد مسکن با تعامل سایر دستگاههای اجرایی کارها را پیش میبرد.

حجتاالسالم مرادی بهعنوان نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن استان فارس معرفی شد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان فارس ،در مراسمی با حضور حجتاالسالموالمسلمین حسین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن
کشور ،حجتاالسالم محمدحسن مرادی بهعنوان مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان معرفی شد.
در این مراسم حجتاالسالموالمسلمین حسین روحانینژاد با برشمردن رسالتهای دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن گفت :این نهاد در زمینه عمل
به منویات رهبر کبیر انقالب از زمان تأسیس تاکنون مأموریت خود مبنی بر ساخت مسکن برای محرومین ،عمران روستایی و بازسازی خانههای آسیبدیده
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از بالیای طبیعی را با موفقیت به انجام رسانده است .وی با اشاره به اجرای طرح هادی برای روستاهای باالی  ۲۰خانوار کشور افزود :بنیاد مسکن در بالیای
طبیعی ،بازسازی خانهها و روستاها را برعهده گرفته و تکلیف خود را انجام
داده است.
نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور گفت :بازسازی خانهها و روستاهای
آسیبدیده از بالیای طبیعی با مساعدت دولتها و باقی نهادها انجام گرفته
که تشریک مساعی الزم را در این زمینه داشتهاند.
حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد افزود :هویت حساب  ۱۰۰حضرت
امام(ره) این اس��ت که خیران در هر نقطه از کش��ور ک��ه زمینی در اختیار
دارند ،وقف س��اخت مسکن برای محرومین کرده یا کمکهای نقدی خود
را برای این منظور به این حس��اب واریز کنند .وی ادامه داد :منابع حس��اب
 ۱۰۰حضرت امام(ره) صرف ساخت خانه ویژه محرومین و بازسازی مناطق آسیبدیده از بالیای طبیعی میشود.
نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور ابراز امیدواری کرد که مردم با کمکهای نقدی و اهدای زمین ،این نهاد را کمک کنند تا مسکنی ارزان در اختیار
نیازمندان قرار دهد.

حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد :کارکنان بنیاد مسکن باید به عظمت کار خود واقف باشند
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بنی��اد مس��کن اس��تان قزوی��ن،
حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن
کش��ور در دیدار با کارکنان بنیاد مس��کن اس��تان با اش��اره به اینکه استان
قزوین یک اس��تان تاریخی و دارای ش��رایط ویژهای است گفت :دو وظیفه
اصلی بر عهده بنیاد مس��کن اس��ت و آن تأمین مسکن محرومان و مسکن
روستایی است که کارکنان بنیاد مسکن باید به عظمت این امر واقف باشند.
وی با اشاره به سیاس��تهای غلط در حوزه مسکن در سالهای قبل نقش
بنیاد مسکن را در اصالح این وضع بسیارمحوری و با اهمیت برشمرد.
نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور با تأکید بر اینکه هویت اصلی این نهاد متکی به حساب  100امام(ره) است ،از تمامی کارکنان این نهاد درخواست
کرد به نحو ممکن این یادگار جاوید امام(ره) را تبلیغ ،تبیین و گسترش دهند.
حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد در نشست شورای مدیران بنیاد مسکن استان نیز با اشاره و تأکید بر ایجاد تعامل و همکاری در کلیه سطوح سازمانی،
بر تعیین اهداف کالن در پیشروی کارکنان تأکید کرد .وی مس��ئولیتهای واگذار ش��ده را نوعی فرصت برشمرد و تأکید کرد که کارکنان در این نهاد باید
با توجه به کوتاه بودن دوره مسئولیتها در امر خدمترسانی بیشتر و بهتر کوشا باشند.
نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور در پایان بهطور جداگانه با گروهی از خیرین مسکنساز استان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار بر ضرورت احیاء انجمن خیرین مسکنساز استان و گسترش فعالیت آن تأکید شد.

استاندار :اقدامهای بنیاد مسکن افق جدیدی را پیشروی روستاها گذاشته است
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ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قزوین ،اس��تاندار گفت:
اقدامه��ای بنیاد مس��کن افق جدیدی را پیشروی روس��تاها ق��رار داده و
میتواند با کمک دستگاهها باعث شکوفایی هر چه بیشتر روستاها شود.
هدای��تا ...جمالیپور -اس��تاندار در دی��دار با حجتاالسالموالمس��لمین
روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور افزود :بیتوجهی به
روس��تا و محور قرار گرفتن شهر در فرایند توسعه باعث شد که روستاها که
بهعنوان موتور محرکه توس��عه ،پایه و اس��اس اقتصاد به حساب میآمدند،
دچار تهدید شده و جمعیت روستایی به شهرها گسیل و دایره خطری به نام
حاشیه شهر ایجاد شود.
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جمالیپور با اشاره به اینکه امروز خطرهای این دایره را با تمام وجود لمس میکنیم ،گفت :اگر اتفاقاتی که امروز در روستا رقم میخورد از همان سالهای
نخس��ت انقالب اس�لامی رقم میخورد بخش زیادی از مش��کالت برطرف ش��ده و با یک جامعه تولیدکننده به جای مصرفکننده همراه بوده و از واردات
بسیاری از محصوالت بینیاز میشدیم .وی در ادامه افزود :در گذشته روستاها بهعنوان یک سرمایه بزرگ تولید و کمک حال اقتصاد کشور بودند اما بهدلیل
اتفاقهای یاد شده در روزگار فعلی با مشکالتی روبهرو شدهاند.
اس��تاندار ادامه داد :خوش��بختانه در  ۳۰سال گذش��ته با محوریت بنیاد مسکن و بهویژه از برنامه دوم توس��عه اتفاقهای خوبی در تقویت روستاها مشاهده
میشود و این حرکت امروز شتاب بسیار خوبی گرفته است و روستا امروز در یک برنامه توسعهای خیلی خوبی قرار گرفته است.
جمالیپور در پایان گفت :این اقدمها در بلندمدت افق جدیدی را پیشروی روستا قرار میدهد و منجر به احیای روستاها میشود ،البته در کنار ساختوساز
سایر دستگاهها هم باید وظیفه خود را بهخوبی انجام دهند تا توسعه روستایی به بهترین شکل ممکن ایجاد شود.
س��پس حجتاالسالموالمس��لمین حس��ین روحانینژاد با بین مطالبی گفت :در حال حاضر در بنیاد مسکن استان اقدامهای بسیار خوبی در سایه همدلی و
همراهی با مجموعه اس��تانداری بهوجود آمده و حمایتهای خوبی هم از س��وی استانداری انجام شده که مطلوب ارزیابی میشود .وی با اشاره اینکه نتیجه
این همدلی ارائه خدمات بس��یار زیاد و برجس��ته در استان بوده اس��ت ،افزود :هماکنون تعداد  ۱۲۵واحد مسکن محرومان شهری در دست ساخت است که
پیشرفت بسیار خوبی هم داشته است.
نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور گفت :در زمینه ساخت مسکن روستایی هم پیشرفت قابلقبولی در استان حاصل شده و این امیدواری وجود دارد
که در آیندهای نزدیک مقدار تعهد شده بنیاد مسکن به بهرهبرداری برسد.
حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد افزود :در طرح اقدام ملی مسکن هم ساخت تعداد  1300واحد آغاز شده است و این نهاد با توجه به اعطای تسهیالت
ب��ه متقاضی��ان آمادگی همکاری در ح��د باالتر را دارد .وی گفت :مقام معظم رهبری  ۲مطالبه جدی از نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن دارند که این ۲
مطالبه شامل ساخت مسکن محرومان و برطرف شدن مشکالت مردم پس از بالیای طبیعی است.

بهرهبرداری از  ۲۴واحد مسکونی محرومان در شهر اقبالیه
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قزوین ،در مراسمی با حضور
حجتاالسالموالمس��لمین حس��ین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد
مسکن کش��ور ،هدایتا ...جمالیپور -استاندار ،مهندس گونجی -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان ،حجتاالس�لام رمضانی -مس��ئول دفتر نمایندگی
ولیفقی��ه در بنیاد مس��کن اس��تان ،حجتاالسالموالمس��لمین مجیدی-
مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان و سایر مسئوالن استانی تعداد 24
واحد مسکونی محرومین در شهر اقبالیه به بهرهبرداری رسید.
این واحدهای مسکونی در چهار بلوک  ۶واحدی ،با ارائه تسهیالت بانکی
و مشارکت متقاضیان توسط بنیاد مسکن استان ساخته شده است.
س��هم استان در ساخت مسکن شهری تعداد  ۱۲۵واحد ،مسکن روستایی
تعداد  ۲000واحد و در اقدام ملی مسکن  1300واحد میباشد.
در این مراسم حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد گفت :در زمینه تأمین
س��رپناه برای محرومان و نیازمندان بیش از  110هزار واحد مس��کونی توس��ط این نهاد در سراسر کشور در حال ساخت است .وی با اشاره به اهمیت تأمین
س��رپناه برای نیازمندان افزود :امام(ره) با درک عمیق از نیازهای اساس��ی محرومان در همان ابتدای انقالب نسبت به تأسیس بنیاد مسکن اقدام کردند و با
گشایش حساب  100دغدغه خود را برای ایجاد سرپناه نشان دادند و بنیاد مسکن با هدف ارزشمندی شروع به کار کرد.
نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور گفت :در دو س��ال گذشته از سوی بنیاد مسکن س��اماندهی تعداد  100هزار واحد مسکونی انجام شده و در آینده
نزدیک این واحدها به افراد واجد شرایط واگذار خواهند شد.
حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد افزود :س��هم استان قزوین از واحدهای مسکونی محرومان تعداد  ۲000واحد مسکونی است که تعداد  125واحد نیز
در شهرها ساخته خواهد شد که هماکنون  24واحد آن افتتاح شد و به نیازمندان واگذار شد.
همچنین جمالیپور در س��خنانی گفت :روند س��اخت مسکن محرومان در اس��تان مطلوب است و امیدواریم با ساخت تعداد  2000واحد مسکن روستایی و
تعداد  1300واحد در طرح اقدام ملی بخش زیادی از نیاز مس��کن افراد کمدرآمد تأمین ش��ود .وی در ادامه با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن افزود :این
نهاد با هدف خانهدار کردن محرومان به دستور امام(ره) تأسیس شد و در همان سالهای اولیه توانست کارهای ارزشمندی انجام دهد.

اس�تاندار گفت :یکی از کارهای خوب بنیاد مس�کن تأمین س�رپناه برای محرومان و نیازمندان در ش�هرهای کم جمعیت بهویژه
روستاییان است که در استان عملکرد این نهاد مطلوب و قابلقبول است.
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واگذاری سی و دو هزار و پانصدمین واحد مسکن روستایی و ششصدمین واحد مسکن
روستایی محرومان در بویینزهرای قزوین
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قزوین ،در مراسمی با حضور
حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن
کشور ،جمالیپور -استاندار ،مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
و حجتاالس�لام رمضانی -مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه بنیاد مسکن
در اس��تان ،در روستای دیزان بویینزهرا ششصدمین واحد مسکونی ساخته
ش��ده از محل اعتبارهای مس��کن محرومان به یک روستایی فاقد مسکن
واگذار شد و سی و دو هزار و پانصدمین واحد از طرح ویژه بهسازی مسکن
روستایی نیز به بهرهبرداری رسید.
همچنین طرح هادی روس��تای کوند با همکاری بنیاد مس��کن اس��تان و
دهیاری محل به اتمام و بهرهبرداری رسید.

دیدار حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد با کارکنان بنیاد مسکن استان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان تهران ،حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور با کارکنان بنیاد مسکن
استان دیدار کرد.
این دیدار با حضور حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد ،حجتاالسالموالمس��لمین رضایی -مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن استان،
صالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،کلیه معاونین و مدیران شهرستان و کارکنان بنیاد مسکن استان تهران برگزار شد.
در این دیدار حجتاالسالموالمسلمین رضایی در سخنانی با اشاره به موضوع مهاجرت فراوان در سالهای گذشته به استان گفت :حجم کار بنیاد مسکن
استان تهران چندین برابر شده است اما مقدار نیروی انسانی افزایش نیافته و کارکنان بنیاد مسکن استان با ایثار ،فداکاری و تالش مضاعف این حجم کار
را سامان بخشیدند .وی به نقل روایتی از حضرت امام صادق(ع) گفت :خدمت به مردم برتر از هفتاد طواف بیتا...الحرام است.
س��پس حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد هدف از این دیدار را قدردانی از فعالیتهای کارکنان دانس��ت و بر ضرورت ارتباط صمیمی و تعاملی بین
کارکنان و مدیران و همچنین قدردانی مادی و معنوی از خدمات کارکنان تأکید کرد .وی ادامه داد :باور دارم که مهمترین س��رمایه این نهاد نیروی انس��انی
متعهد و متخصص است.
نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور گفت :با خدای خود عهد بس��تم تا عملی را انجام ندهم به دیگران توصیه نکنم ،به ش��ما تأکید میکنم در حفظ
کرامت اربابرجوع بیش از پیش بکوشید و در بحث بهسازی ،مقاومسازی بافت فرسوده ،عمران روستاها و ساخت مسکن برای قشرهای کمدرآمد و محروم
اهتمام ویژه داشته باشید.
در پایان نشست پرسش و پاسخ عمومی و دیدار خصوصی حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد با کارکنان انجام شد.

بازدید از روستای زلزلهزده جهیزدان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان آذربایجانشرقی ،دکتر نوبخت-
مع��اون رییس جمهور و رییس س��ازمان برنامهوبودجه کش��ور ،مهندس تابش-
ریی��س و معاونین بنیاد مس��کن کش��ور ،دکت��ر پورمحمدی -اس��تاندار و دیگر
مس��ئولین اس��تانی و شهرس��تانی با حضور در مناطق زلزلهزده شهرستان سراب
در مراس��م افتتاح پایان بازسازی سال  98در روستای جهیزدان شرکت نمودند و
با افتتاح نمادین واحد بازس��ازی شده از نزدیک به مسائل و مشکالت روستاییان
رسیدگی نمودند.
در ادام��ه دکت��ر نوبخت و هیئت همراه با اهالی روس��تای زلزل��هزده جهیزدان
دیدار و روند بازس��ازی مناطق زلزلهزده و واحدهای بازسازی شده این شهرستان
8
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان اردبیل ،در مراسمی با حضور
مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کشور و گروهی از مدیران ،مسئوالن
کشوری و اس��تانی از  1800واحد مس��کن محرومان 2200 ،واحد احداثی
و تعمی��ری از محل اعتبارهای حوادث و همچنین ش��صت و یک هزارمین
واحد مقاومس��ازی مسکن روستایی در روس��تای نوجه ده شهرستان نمین
بهرهبرداری گردیدند.
در ای��ن مراس��م مهندس تابش با اش��اره به ادامه رون��د خدمت به مردم
توس��ط بنیاد مس��کن گفت :با پرداخت وام و منابع بالعوض تا سقف 200
تا  300میلیون ریال در مناطق روس��تایی ،ساخت واحدهای مسکونی برای
محرومان در اولوی��ت برنامهریزیها قرار گرفته اس��ت .وی افزود :یکی
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را بررس��ی نمودند .وی در این بازدید در س��خنانی گفت :بعد از گذش��ت  20ماه از زلزله سال  98استان در شهرستانهای میانه و سراب ،گزارشها حاکی از
رضایتبخش بودن روند بازسازی این مناطق میباشند.
در پایان این بازدید رییس سازمان برنامهوبودجه کشور به همراه مسئولین کشوری و استانی در روستای جهیزدان ،اتمام بازسازی واحدهای تعمیری و احداثی
 6500واحد را اعالم نمود و در کنار آن بهصورت نمادین صد و شانزده هزارمین واحد نوسازی شده از محل اعتبارهای طرح ویژه بهسازی را افتتاح نمود.

از برنامههای محوری بنیاد مس�کن خانهسازی برای محرومان
است که با توصیه مقام معظم رهبری در این زمینه کمر همت
بستهایم تا بیش از تعداد  110هزار واحد مسکن برای محرومان ساخته و تحویل آنها دهیم.

رئیس بنیاد مس��کن کش��ور در ادامه گفت :تعداد  65000واحد مس��کونی از این مجموعه تاکنون افتتاح شده و  3000واحد نیز دارای سهمیه مشخص در
برخورداری از منابع اعتباری است.
مهن��دس تاب��ش از بهرهبرداری تعداد  1800واحد مس��کن محرومان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که مابقی واحدها نی��ز در آینده نزدیک تکمیل و آماده
بهرهبرداری شود .وی افزود :امسال نیز اعتبارهای خوبی از سوی مجلس برای اجرای این پروژه در نظر گرفته شده تا در استان تعداد  2200واحد مسکونی
که از بابت حوادث غیرمترقبه بهویژه زلزله ،سیل و رانش دچار حادثه شدهاند ،مورد مرمت و بهسازی قرار گیرند.
رئیس بنیاد مس��کن کش��ور در پایان گفت :تعداد  400واحد از این مجموعهها احداثی و مابقی تعمیری میباش��ند که بخش��ی از این پروژهها اکنون به
بهرهبرداری رسیدهاند.

بازدید مهندس درفشی از پروژههای مسکن شهری
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قم ،مهندس درفشی -معاون
پش��تیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه،
مهندس بلدی -مدیرکل ،معاونین و سرپرس��ت اداره حراس��ت بنیاد مسکن
اس��تان از عملیات اجرایی پروژههای مسکن اقدام ملی زیتون  6و  ،7سایت
 17هکتاری 100 ،واحدی مس��کونی روس��تای طایقان و  270واحدی افق
میدان جوان بازدید نمودند.
در این بازدیدها مهندس بلدی از فعالیت و روند اجرایی س��اخت هر پروژه
گزارشی ارائه نمود.
در پایان بازدید مهندس درفشی با قدردانی از عوامل اجرایی و ابراز رضایت
از پیش��رفت مطلوب پروژه ها ،بر لزوم رعایت استانداردها و معیارهای فنی
و مهندسی در ساخت پروژههای مسکونی و در حال ساخت تأکید کرد.
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان اصفهان ،دکتر نوبخت -معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور ،مهندس تابش -رئیس
بنیاد مسکن کشور و دکتر رضایی -استاندار از پروژه مسکونی  ١٩٠واحدی گلستان در شهرستان تیران و کرون بازدید کردند.
در ادامه  2080امین واحد مسکونی تفاهمنامه طرح تأمین مسکن محرومین استان نیز مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در ادامه مهندس خانی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گزارش��ی از روند اجرا و تکمیل پروژه ارائه داد و کلید واحد مس��کونی بهصورت نمادین به یکی از
متقاضیان تحویل گردید.
همچنین مهندس تابش با ارائه گزارشی از روند اجرای تفاهمنامه تأمین مسکن محرومین گفت :در سطح کشور از  ١٢٠هزار واحد تفاهمنامه ،بیش از ۶٠
هزار واحد به بهرهبرداری رسیدهاند.
در پایان دکتر رضایی نیز گزارشی از روند اجرا و اقدامهای صورت گرفته توسط استانداری و بنیاد مسکن استان در این مورد ارائه داد.

نشست طرح اقدام ملی مسکن برگزار شد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان کهگیلویه و بویراحمد ،نشست طرح اقدام ملی مسکن با حضور مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور،
مهندس حقش��ناس -معاون مس��کن شهری بنیاد مسکن کشور ،مدیرانکل و معاونین حوزه مسکن شهری بنیاد مسکن استانها بهصورت ویدئو کنفرانس
برگزار شد.
در ابتدا مهندس حقشناس گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت طرح اقدام ملی استانها و مشکالت پیشرو را بیان نمود.
س��پس دکتر جنتی با ارائه گزارش��ی از آخرین اقدامهای پیش��رفت پروژههای اقدام ملی در این اس��تان گفت :پروژه اقدام ملی در ش��هر دوگنبدان از توابع
شهرستان گچساران براساس الزامهای ادارهکل راهوشهرسازی میبایست در  4طبقه اجرا شود که این امر باعث اعتراض متقاضیان در این شهر شده است.
با وجود اینکه تقریب ًا  150نفر آورده اولیه را تأمین نمودهاند ولی حاضر به شروع عملیات اجرایی پروژه براساس  4طبقه نمیباشند و این موضوع باعث عدم
پیشرفت عملیات اجرایی پروژه در این شهر شده است.
در ادامه اقدامها و عملکرد صورت گرفته با موضوع تحویل زمینهای اقدام ملی از اداره راهوشهرسازی و انجام مراحل اخذ پروانه ساخت ،تخصیص پروژه
به متقاضیان و معرفی به بانک مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت که پس از ارزیابیهای صورت گرفته عملکرد اس��تان مطلوب و در جایگاه اس��تانهای برتر
در زمینههای یاد شده قرار گرفتند.
در پایان مهندس تابش پس از اس��تماع نظرات حاضرین به ارائه راهکارهای مرتبط با طرح اقدام ملی برای پیش��برد هر چه س��ریعتر اهداف این پروژهها
پرداخت و از مدیرانکل استانها و معاونین خواستار تالش مضاعف برای نیل به اهداف طرح اقدام ملی شد.

تأکید حجتاالس�لام س��یدناصر موس��وی الرگانی بر اهمیت توجه به روستاها بهعنوان
قطب تولید کشور
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان اصفهان ،حجتاالس�لام
س��یدناصر موسوی الرگانی -عضو کمیس��یون اقتصادی ،رئیس فراکسیون
کارآفرینان و نماینده مردم شهرستان فالورجان در مجلس شورای اسالمی
برای بررس��ی مش��کالت و نیازهای روس��تاهای شهرس��تان فالورجان با
مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور دیدار کرد.
در این دیدار ،حجتاالسالم موسوی الرگانی بر اهمیت توجه به روستاها
بهعن��وان قط��ب تولید کش��ور تأکید ک��رد .وی جمعیت باالی روس��تایی
شهرس��تان را از مهمترین مزایای شهرس��تان فالورجان دانست و خواستار
توجه بیشتر بنیاد مسکن و تخصیص اعتبار برای تکمیل طرحهای هادی و
آسفالت معابر روستاهای شهرستان شد.
در پایان مهندس تابش -رئیس و مهندس ش��املو -معاون بنیاد مس��کن کشور از تالشهای حجتاالسالم موسوی الرگانی در زمینه حمایت از این نهاد
در مجلس شورای اسالمی و تخصیص ردیفهای اعتباری در بودجه  ۱۴۰۰قدردانی و دستورهای الزم برای حل مسایل مطروحه را صادر کردند.
10
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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 ،دکتر جنتی -مدیرکل ،معاونین و مدیران بنیاد مس��کن اس��تان،
حجتاالسالموالمس��لمین مصباحن��ژاد -امامجمع��ه ش��هر سیس��خت،
حجتاالس�لام محمودی راد -مس��ئول دفتر نمایندگ��ی ولیفقیه در بنیاد
مسکن اس��تان ،دکتر پناهی -فرماندار شهرستان دنا ،رئیس ستاد بازسازی
مناطق زلزلهزده ش��هر سیسخت و سایر ناظرین هدف ،از روند و پیشرفت
بازس��ازی مناطق زلزلهزده شهر سیس��خت واقع در شهرستان دنا از توابع
استان کهگیلویه و بویراحمد بازدید نمودند.
در ای��ن بازدید مهندس تابش ب��ا تعدادی از اهالی منطقه دیدار و در مورد
مشارکت بیشتر مردم با ستاد بازسازی بنیاد مسکن و رفع موانع و مشکالت
موج��ود در تس��ریع روند بازس��ازی گفتگو نمودند و همچنی��ن راهنمایی و
راهکارهای الزم را در مورد نظارت و اجرای دقیق ساختوساز و رفع موانع برای تسریع در بازسازی مناطق زلزلهزده یادآور شدند.
س��پس حجتاالسالموالمس��لمین مصباحنژاد از پیگیریهای مهندس تابش ،دکتر کالنتری و سایر مسئولین کشوری و استانی ،مدیرکل و همکارانش در
بنیاد مسکن استان و همچنین ستاد بازسازی مستقر در شهر سیسخت و سایر نهادهای مرتبط قدردانی نمود.
در ادامه مهندس تابش و هیئت همراه در نشس��تی که با حضور مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،معاونین ،نمایندگان بنیاد بتن ،مدیر و اعضاء ستاد بازسازی
مناطق زلزلهزده سیسخت با موضوع رفع موانع برای تسریع در روند پیشرفت بازسازی مناطق زلزلهزده و بررسی مسایل مطرح شده از سوی مردم شهرستان
دنا (خصوص ًا شهر سیسخت) برگزار گردید شرکت نمودند که پس از بحث و تبادلنظر و رضایتمندی از فعالیتهای صورت گرفته و تأکید بر اتمام و تکمیل
واحدهای احداثی با همکاری و مشارکت مردم تا قبل از فصل سرما دستورها و راهکارهای الزم را اتخاذ نمودند.
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بازدید مهندس تابش از مناطق زلزلهزده شهر سیسخت

بازدید مهندس حقشناس از پروژههای مسکن در دست اجرا
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قزوین ،مهندس حقشناس-
معاون مس��کن شهری بنیاد مسکن کش��ور و مهندس گونجی -مدیرکل و
معاون مس��کن شهری بنیاد مسکن اس��تان از پروژههای مینودر  ،2مسکن
اق��دام ملی  1300واح��دی مهرگان و مجتمع ش��هرک اقبالیه 24 ،واحدی
مس��کن محرومان اقبالیه ،مجتمع تجاری س��عدی قزوی��ن و برج تجارت
قزوی��ن بازدید کردن��د و مجموعه اقدامهای انجام ش��ده در امور مس��کن
شهری ،محرومان و اقدام ملی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین مهندس حقش��ناس با تأکید بر رعایت استانداردهای موجود در
امر ساختوس��از و رعایت زمان بندی مناسب بهویژه در پروژههای مسکن
اقدام ملی تأکید کرد.

پیگیری روند اجرایی مسکن محرومین
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قم ،نشستی با حضور مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،مهندس بلدی -مدیرکل و
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان و تعدادی از مدیرانکل استانها بهمنظور بررسی طرح مسکن محرومین و روند اجرایی آن بهصورت
ویدئو کنفرانس تشکیل شد.
گفتنی است در این نشست مهندس بلدی گزارشی از طرح یاد شده و پیشرفت آن در استان ارائه نمود.
11

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مراسم افتتاح هزارمین واحد مسکن محرومین
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ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان مازندران ،مراس��م افتتاح هزارمین واحد مس��کن
محرومی��ن با حض��ور دکتر نوبخت -مع��اون رئیسجمهور و رئیس س��ازمان برنامهوبودجه ،مهندس
تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت همراه ،حسینزادگان -اس��تاندار ،امامجمعه شهرستان،
دکتر حس��ینی -نماینده مجلس شورای اسالمی ،دکتر حس��یتی جو -معاون استاندار و فرماندار ویژه
شهرس��تان تنکابن ،مهندس خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و سایر مسئولین کشوری،
استانی و شهرستانی در روستای توساکله بخش خرمآباد شهرستان تنکابن برگزار شد.
در ابتدای این مراس��م دکتر نوبخت در س��خنانی گفت :تا پایان دول��ت دوازدهم تعداد  ۲000واحد
مسکن محرومین در استان به بهرهبرداری میرسد.
در ادامه مهندس تابش از بهرهبرداری تعداد  ۶۰هزار واحد مس��کن محرومان در کش��ور خبر داد و
س��هم اس��تان را تعداد  2000واحد بیان کرد .وی همچنین گفت :تعداد  2000واحد مسکن محرومان
در استان در دست اجراست که اکنون تعداد  1000واحد آن تکمیل و تحویل داده شده است.
رییس بنیاد مسکن کشور افزود :هزار واحد مسکن محرومان دیگر در دست تکمیل بوده و تا دو ماه
آینده تحویل میش��ود که برای س��اخت این واحدها تا سقف  ۳0۰میلیون ریال وام بالعوض و ۵0۰
میلیون ریال وام داده میشود.
مهندس تابش با اظهار اینکه بیش��تر واحدها برای افراد تحت پوش��ش بهزیس��تی و مددجو ساخته میشود ،گفت :تعداد  ۱۰۰هزار واحد در کشور در دست
ساخت بوده که  ۶۰هزار واحد آن به بهرهبرداری رسیده است.

بازدید از فعالیتهای بنیاد مسکن
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان کرمان ،مهندس درفشی-
معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی اس��تانها در بنیاد مسکن کشور و هیئت
همراه ،مهندس س��لطانینژاد -مدیرکل و س��ازمند -معاون پش��تیبانی بنیاد
مسکن استان از پروژههای بنیاد مسکن شهرستانهای منوجان ،کهنوج ،قلع
گنج ،رودبار و شهرستان جیرفت بازدید و با کارکنان بنیاد مسکن دیدار نمودند.
مهندس درفش��ی در دیدار با کارکنان بنیاد مس��کن با اش��اره به وظایف
کارکنان این نهاد که بس��یار س��نگین اس��ت تأکید کرد با توجه به این که
بیش از  70درصد ش��ما فنی هس��تید باید جای خالی بسیاری از ادارهها در
شهرستانها را پر کنید.

نشست هماندیشی مهندس درفشی با مدیران
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان کرمان ،نشست هماندیشی
بررس��ی فعالیتهای بنیاد مس��کن شهرس��تانهای جنوبی استان با حضور
مهن��دس درفش��ی -معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی اس��تانها در بنیاد
مس��کن کشور و هیئت همراه ،مهندس س��لطانینژاد -مدیرکل و سازمند-
معاون پش��تیبانی بنیاد مسکن استان و مدیران بنیاد مسکن شهرستانهای
جنوبی استان برگزار شد.
در ابتدا مدیران گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مسکن شهرستانها را ارائه
دادند.
س��پس مهندس درفشی با س��پاس از تالشهای مهندس سلطانینژاد در

مهندس درفشی ادامه داد :هدف ما خدمت هدفدار به مردم است اگر کسی قرار است در روستاها کار ماندگار انجام دهد
بنیاد مسکن است و ما باید قدر و منزلت جایگاه رفیعی که در آن کار میکنیم را بدانیم .وی با اشاره به این که مردم به جز مراجعه به بنیاد
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حوزه عمران روستایی و بهویژه در حوزه بازسازی و مسکن روستایی گفت :با توجه به توان کم اقتصادی مردم در خانهسازی کار خیلی بزرگ و حایزاهمیتی
انجام شده است که در کنار کپرها یک خانه مستحکم ساخته شده است .وی افزود :واحد مسکونی که ساخته شده است باید یک هویت سندی داشته باشد
که مسئولیت ساماندهی امالک مردم و دادن سند توسعه ساختوسازها و هویت بخشی به امالک مردم با بنیاد مسکن است.
معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی اس��تانها در بنیاد مس��کن کشور گفت :باید مشکالت در حوزه زمین تملک ،تفکیک ،واگذاری و صدور سند حل شود و
ساماندهی زمین یکی از کارهایی باشد که در اولویت قرار گیرد.
مسکن جایی دیگر برای حل مشکالتشان ندارند تأکید کرد که باید دستورالعملها را خوب مطالعه کنید ،زیرمجموعه خود را خوب توجیه کنید و نظارت بر
کارها داشته باشید همچنین استعدادها و فرصتهای درآمدزایی و ظرفیتهای شهرستان خود را بشناسید و برنامهریزی کنید.

بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان لرس��تان ،مهندس
محمدرضا ش��املو -معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن کشور گفت :پس
از پیروزی انقالب اس�لامی خدمات فراوانی در زمینه توانمندس��ازی جامعه
روس��تایی انجام شده است و ایران در مقایس��ه با کشورهای غرب آسیا در
مورد سرمایهگذاری در روستاها پیشتاز بوده است.
مهندس ش��املو در نشست مشترک با معاون عمرانی استانداری و مدیران
دس��تگاههای اجرایی اس��تان افزود :بنیاد مسکن در زمینه اجرای ماده ۱۹۴
قانون برنامه پنجم توسعه به بازنگری اقدامهای بهعمل آمده در روستاهای
کش��ور پرداخته اس��ت .وی تصریح کرد :بنیاد مس��کن با نگاه آمایش��ی و
شبکهای در طرحهای عمران روستایی از هدررفت منابع و سرمایههای ملی
جلوگیری نموده اس��ت که با تحقق کامل طرحهای اجرا ش��ده بر این مبنا،
شاهد رشد و توسعه پایدار روستاهای کشور خواهیم بود.
معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن کشور توسعه منظومه روستایی را طرحی راهبردی و ساختاری با نگاهی آمایشی دانست و گفت :اجرای طرح توسعه
منظومه روستایی موجب تعامل و همافزایی هرچه بهتر دستگاههای اجرایی در راستای توسعه پایدار و هدفمند روستاهای کشور میشود.
سپس مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز با اشاره به تهیه  ۹۹طرح منظومه روستایی در سطح کشور ،پنج طرح را سهم استان عنوان کرد
و گفت :هفت طرح منظومه روستایی در کشور بهصورت پایلوت به اجرا خواهد رسید که طرح منظومه روستایی بخش زز و ماهرو شهرستان الیگودرز یکی
از این موارد است.
در ادامه امیری -معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری با اش��اره به اعتبارها و تس��هیالت ارزان قیمت مناطق محروم در سال  ۱۴۰۰گفت :با توجه به
اینکه بخش زز و ماهرو جزو مناطق محروم و در حال توسعه استان محسوب میشود الزم است  ۲۰درصد کل اعتبارها را از سرجمع اعتبارها به این بخش
اختصاص داد.
گودرز امیری افزود :دفتر جذب و سرمایهگذاری استانداری ،ادارهکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان میتوانند درصد
معینی از تس��هیالت روس��تایی و عش��ایری را برای ایجاد اشتغال در این بخش اختصاص دهند .وی با اش��اره به نقش و اهمیت تبدیل فرآوردههای دامی و
کشاورزی در رونق اقتصادی گفت :ادارهکل فنی و حرفهای نیز باید در حوزه آموزش فرش بافی ،گلیم بافی و سایر صنایع دستی فعال شود تا بتوان با فراهم
کردن شرایط ،زمینه اشتغال و توسعه اقتصادی بخشی از روستاییان را فراهم کرد.
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مهندس شاملو :ایران در طرحهای سرمایهگذاری روستایی پیشتاز است

تقدیر رئیس بنیاد مسکن کشور از استانهای برتر در جذب اعتبارهای عمرانی
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان گلستان ،نشست ویدئو کنفرانس با حضور مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور ،معاونین دفتر مرکزی
و مدیرانکل بنیاد مسکن استانها و با هدف بررسی و تسریع در جذب تخصیصهای ملی و استانی ابالغی پروژههای عمرانی برگزار شد.
در ابتدا مهندس حسینی -مدیرکل بنیاد مسکن استان موانع احتمالی در جذب و هزینه کرد اعتبارها را مطرح کرد.
س��پس مهندس تابش پس از بحث و تبادلنظر راهکارهای الزم را ارائه نمود .وی در زمینه خدمت به محرومین گفت :همه ما باید توفیق خدمت در این
13
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نهاد مقدس را قدر بدانیم و با اخالص و تالش کامل انجام وظیفه نماییم تا مقبول حضرت حق قرار گیرد.
در پایان رئیس بنیاد مسکن کشور از عملکرد استانهای برتر در جذب اعتبارهای عمرانی و استان گلستان نیز که جزو استانهای برتر و مورد هدف بود،
قدردانی کرد.

بازدید از پروژههای در دست احداث حوزه مسکن شهری
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان اردبیل ،با حضور مهندس
جواد حقشناس -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه،
مهندس فرهاد س��بحانی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و هیئت همراه و
گروهی دیگر از مدیران بنیاد مس��کن شهرستانها و کارشناسان مربوطه از
مس��ئوالن از پروژههای در دست ساخت حوزه مسکن شهری بنیاد مسکن
استان بازدید نمودند.
مهندس جواد حقشناس در بررسی پروژههای شهرستان خلخال عالوه بر
بازدید از روند احداثی بلندترین برج و مجتمع تجاری -مسکونی و خدماتی
ش��هر خلخال از مراحل اجرایی و پیش��رفت فیزیکی ط��رح اقدام ملی این
شهرس��تان نیز بازدید نمود و از پیشرفت فیزیکی کارهای اجرایی با رعایت
مشخصات فنی و در نظر گرفتن اصل کیفیت اجرایی پروژهها اظهار رضایت
نمود .وی در ادامه از پروژههای در دس��ت س��اخت مس��کن ش��هری بنیاد
مسکن استان و نیز از پروژه  36واحدی مسکن محرومان شهرک سینا بازدید نمود و از نزدیک به بررسی مشکالت پروژههای حوزه مسکن شهری پرداخت.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور با اشاره به شتاب پروژههای ساخت مسکن ملی و مسکن محرومان در سطح کشور گفت :روند اجرای طرح اقدام
ملی برای تعداد  100هزار واحد مسکونی در شهرهای زیر  100هزار نفر به عهده بنیاد مسکن میباشد که در حال حاضر زمین  81000واحد مسکونی این
طرح آماده میباشد.
مهندس حقشناس در ادامه به انتقال زمین به گروههای  4الی  8خانواری در بعضی شهرهای کوچک بهصورت گروه ساخت اشاره کرد و افزود :تعداد 10
هزار واحد در کشور تا مرحله قرعهکشی توسط بنیاد مسکن پیش رفته و به مرحله عملیاتی و پروانه ساخت رسیده است.
س��پس مهندس فرهاد س��بحانی به ارائه گزارش��ی از فعالیت این نهاد در سطح استان در حوزه مسکن ش��هری پرداخت و گفت :طرح اقدام ملی در استان
تاکنون برای  1520واحد تأمین زمین ش��ده اس��ت که س��هم شهرستان پارسآباد تعداد  120واحد مس��کونی و شهرستان خلخال تعداد  140واحد مسکونی
که در حال س��اخت و اجرا اس��ت ،همچنین شهرستانهای نیر ،نمین و سرعین نیز به شکل گروه ساخت به خود متقاضیان واگذار خواهند شد .وی همچنین
از انجام قرعهکش��ی پروژه  160واحدی شهرس��تان مشگین شهر خبر داد و افزود :با برنامهریزیهای صورت پذیرفته انشاءا ...عملیات اجرایی این پروژه نیز
متعاقب ًا پس از صدور پروانه ساخت آغاز به کار خواهد کرد.

بازدید مهندس درفشی از پروژههای سفر معاون رئیسجمهور
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان کرمان ،مهندس درفشی -معاون پشتیبانی
و امور هماهنگی اس��تانها در بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت همراه ،مهندس س��لطانینژاد-
مدیرکل و سازمند -معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان و مهندس خواجه -مدیر بنیاد مسکن
شهرستان رودبار از پروژههای س��فر دکتر نوبخت -معاون رئیسجمهور به شهرستان رودبار
بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس خواجه با ارائه گزارش��ی از پیش��رفت فیزیکی پروژهها گفت :اجرای
زمی��ن چمن مصنوعی در روس��تای بیژنآباد با اعتباری بی��ش از  8میلیارد ریال اجرا گردیده
و مدرس��ه ابتدایی س��ه کالس��ه با اعتباری بیش از  10میلیارد ریال آماده بهرهبرداری است.
همچنین  10هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت در این روستا با اعتباری بیش از  10میلیارد ریال انجام شد.
سپس مهندس درفشی از پروژههای شهرستان قلع گنج بازدید کرد.
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان هرمزگان ،نشستی با حضور
مهندس درفشی -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن
کش��ور ،مهندس نوریزاده -مدیرکل ،معاونین و حجتاالس�لام پورنصیر-
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان در این نهاد برگزار شد.
در ابتدا مهندس نوریزاده گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن را ارائه نمود.
در ادامه حجتاالسالم پورنصیر در سخنانی بنیاد مسکن را بنیادی انقالبی
و والی��ی توصیف کرد و گف��ت :باید برای خدمت به مردم همیش��ه آماده و
پیشقدم بوده و آن را وظیفه خود بدانیم.
سپس معاونین بنیاد مسکن گزارشی از عملکرد حوزههای مربوطه را ارائه نمودند.
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حجتاالس�لام پورنصیر :باید برای خدمت به مردم همیش��ه آماده و پیشقدم بوده و آن
را وظیفه خود بدانیم

بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان لرستان ،مهندس شاملو-
معاون عمران روس��تایی و مهندس حقشناس -معاون مسکن شهری بنیاد
مسکن کشور از ساختمان اداری بنیاد مسکن شهرستان دورود بازدید کردند.
در ای��ن بازدی��د مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با ارائه
گزارشی روند ساخت و افتتاح ساختمان اداری بنیاد مسکن شهرستان دورود
را تشریح کرد.
گفتنی است س��اختمان اداری بنیاد مسکن شهرستان دورود در زمینی به
مساحت  ۸۰۰مترمربع و با زیربنای  ۲۲۶مترمربع ساخته شده است.

بازدید مهندس حقشناس از پروژه طرح اقدام ملی
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان گیالن ،مهندس جواد حقشناس-
معاون امور مسکن ش��هری بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه از پروژه مسکن
طرح اقدام ملی ش��هر رشت بازدید و در جریان چگونگی روند پیشرفت فیزیکی
آنها قرار گرفت.
سپس مهندس حقشناس در نشست کارگاهی که با حضور مهندس اکبرزاده-
مدیرکل بنیاد مسکن استان ،معاون و کارشناسان حوزه مسکن شهری ،مشاور و
پیمانکاران مربوطه برگزار شده بود ،شرکت نمود.
در ابتدای این نشس��ت مهندس اکبرزاده با بیان توضیحهایی گفت :پروژه 624
واحدی طرح اقدام ملی شهر رشت در زمینی به مساحت  94418مترمربع در  14بلوک طراحی و بهصورت بنیاد ساخت در حال ساخت میباشد.
در ادامه مهندسین مشاور ژئوتکنیک و مهندسین مشاور طراحی پروژه توضیحهایی را ارائه نمودند.
همچنین مهندس حقش�ناس گفت :در اجرای پروژهها کیفیت حائز اهمیت بوده و میبایست سرلوحه کارها قرار گیرد .وی افزود:
علیرغم دیدن کمیت ،کیفیت باید رکن اصلی اجراها باشد و آن را مالک کار دانست که باید بهطور جدی آن را در نظر داشته باشید.

معاون امور مس��کن ش��هری بنیاد مس��کن کشور سه عامل اصلی در اجرای پروژهها را که نیازمند کنترل و پیگیری میباشند شامل کیفیت در کار ،سرعت
در انجام و قیمت تمام شده اعالم نمود.
مهندس حقشناس در پایان با اشاره به وضعیت مناسب پروژه و طراحی با استفاده از الگوی معماری بومی و همچنین پیشرفت مناسب پروژه از مدیرکل
و عوامل اجرایی قدردانی کرد.
15

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست بررسی پروژههای امور مسکن شهری
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گیالن ،نشس��ت بررسی
پروژههای امور مس��کن شهری با حضور مهندس جواد حقشناس -معاون
امور مس��کن شهری بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،مهندس اکبرزاده-
مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس پدرام -مدیرکل راهوشهرسازی استان،
معاون و کارشناسان حوزه مسکن شهری در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابت��دا مهندس اکبرزاده گفت :در طرح اقدام ملی مس��کن تعداد 1574
واحد به بنیاد مس��کن اس��تان اختصاص یافت و تاکن��ون تعداد  56قطعه و
مس��احت  16418/28مترمربع در  10ش��هر از اداره راهوشهرس��ازی استان
تملک گردید .وی به اهم اقدامهای انجام ش��ده توس��ط بنیاد مسکن اشاره
نمود و افزود :کلیه نقشههای معماری پروژههای طرح اقدام ملی مسکن در
شهرهای تعریف شده تهیه و اخذ تأییدات مربوطه از مراجع ذیربط و دریافت
پیش پروانههای ساختمانی صورت گرفته است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گفت :عملیات آمادهس��ازی اولیه در پروژههای طرح اقدام ملی مسکن بنیاد مسکن ساخت شهرهای رشت و بندر انزلی آغاز
گردیده است.
مهندس اکبرزاده در ادامه به طرح مسکن مهر در استان اشاره کرد و افزود :تعداد  23257واحد مسکونی در این طرح به دو صورت خودمالک و  99ساله
ساخته و به بهرهبرداری رسیدهاند.
در ادامه مهندس حقش�ناس طرح اقدام ملی مس�کن را تدبیری مناس�ب برای ایجاد تعادل نسبی در اقتصاد دانسته و گفت :باید

تالش شود عملیات مربوط به مسکن و طرحهای ملی مسکن به سمتی برود که بخش تشریفاتی مسکن از بین برود و شاهد نقطه
تعادل در اقتصاد کالن باش�یم تا مس�کن نیز جایگاه خود را پیدا کند .وی از ش��یوه عملکرد بنیاد مس��کن استان ابراز رضایت نمود و اظهار کرد:

راهکارهای تسهیل دراجرایی نمودن این واحدها باهدف بهینهسازی و صرفه جویی انرژی و حفظ سرمایه ملی ارائه گردد.
معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن کشور با ارائه رهنمود ها ،توصیههای مدیریتی و فنی برای بهبود كیفی و روند اجرایی پروژههای در دست اقدام و
برنامههای آتی بنیاد مسكن استان گفت :کیفیت نقطه پایانی ندارد و مهمترین عامل در ساختوساز ،کیفیت مناسب می باشد.
مهندس حقشناس در پایان از فعالیتهای انجام گرفته در استان ابراز خرسندی نمود.

توسعه پایدار منظومه روستایی بخش زز و ماهرو
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان لرستان ،مهندس شاملو-
معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن کش��ور از توسعه پایدار طرح منظومه
روستایی بخش زز و ماهرو شهرستان الیگودرز خبر داد.
مهندس ش��املو در نشست طرح توس��عه پایدار منظومه روستایی بخش
زز و ماهرو گفت :یکی از اقدامهای بنیاد مس��کن تهیه و اجرای طرحهای
توسعه پایدار منظومههای روستایی است که بهصورت پایلوت با هماهنگی
استانداریها در هفت استان شروع شده که در این استان بخش زز و ماهرو
پایلوت این طرح انتخاب و خوش��بختانه در ش��ورای برنامهریزی و توسعه
اس��تان از قبل مصوب و از اواسط سال  1399هم ،کار اجرایی این طرح در
استان شروع شده است .وی افزود :با توجه به ماهیت فرابخشی این طرح،
نیاز به هماهنگی و همکاری کلیه دستگاهها میباشد.
معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن کشور با قدردانی از اقدامهای انجام
شده در استان ،گفت :در نشستی با حضور دستگاههای اجرایی استان پروژههای پیشخوان ،فعالیتها و برنامههایی که دستگاههای مختلف دارند مورد بررسی
قرار گرفت و مقرر شد نشستهای ماهانه بهصورت مستمر ،مداوم و منظم تشکیل شود.
مهندس ش��املو افزود :بنیاد مس��کن در زمینه مقاومسازی و بهس��ازی مسکن روس��تایی ،تهیه و اجرای طرح هادی ،تهیه و اجرای طرحهای گردشگری

اجرای طرح اقدام ملی مسکن نورآباد در اراضی منطقه الفتآباد
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بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان لرس��تان ،مهندس
حقش��ناس -معاون مسکن ش��هری بنیاد مسکن کشور ،مهندس رضایی-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،درمنان -فرماندار شهرس��تان دلفان و کرم
الهی -مدیرکل راهوشهرس��ازی استان از اراضی طرح اقدام ملی مسکن در
منطقه الفتآباد شهر نورآباد بازدید کردند.
در این بازدید اراضی اختصاص یافته برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن
در شهر نورآباد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است  ۷۸هکتار از اراضی منابع ملی در منطقه الفتآباد برای اجرای
طرح اقدام ملی مس��کن در ش��هر نورآباد اختصاص یافته که این س��ایت با
همکاری مشاور ذیصالح در دست طراحی میباشد.
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و صدور اس��ناد مالکیت یا تأمین زمین برای فعالیتهای س��اخت مس��کن یا سایر فعالیتهای جانبی که در روس��تا وجود دارد سهم ویژهای برای این بخش
اختص��اص خواهد داد و ما هم حداقل اعتبارهای بخش را نس��بت به س��همی که قانون باید به آن میداد  ۵۰درص��د افزایش خواهیم داد و آمادگی افزایش
س��هم را داریم .وی ادامه داد :بنیاد مس��کن بهعنوان دستگاهی که طرح را تهیه کرده ،پایش طرح و پیگیری اقدامهای سایر دستگاهها را انجام خواهد داد و
در نهایت گزارشات دورهای را به استانداری و سازمان برنامهوبودجه استان ارسال خواهد کرد.

مهندس حقشناس :بنیاد مسکن استان در زمینه تولید و تأمین مسکن گامهای مطلوبی
برداشته است
ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان زنجان ،نشس��ت هماهنگی
فیمابین ادارهکل راهوشهرس��ازی استان و بنیاد مسکن استان با حضور مهندس
حقش��ناس -معاون امور مس��کن شهری بنیاد مسکن کش��ور و هیئت همراه و
مدیرانکل و معاونین بنیاد مسکن و ادارهکل راهوشهرسازی استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس حقش��ناس با ابراز رضایت از ش��یوه عملکرد بنیاد مسکن در
اجرای پروژههای عمرانی بهویژه طرح اقدام ملی مس��کن ،راهکارهای تس��هیل
دراجرایی نمودن این پروژهها با هدف بهینهس��ازی را ارائه داد .وی با اش��اره به
تجربههای بنیاد مس��کن استان در ساختوس��از واحدهای مرغوب و متناسب با
نیاز متقاضیان اس��تان ،گفت :در زمینه تولید و تأمین مس��کن اس��تان ،گامهای
مطلوبی برداشته و عملکرد خوبی ارائه نموده است.

معاون مس�کن ش�هری بنیاد مس�کن کش�ور به برخی توصیههای
مدیریت�ی و فنی برای بهبود كیفی و رون�د اجرایی پروژههای طرح
اقدام ملی مسکن در استان اشاره کرد و افزود :مهمترین عامل در
ساختوسازها ،ارتقاء کیفیت میباشد.

مهندس حقش��ناس با بیان اینکه ،بهس��ازی واحده��ای موجود در بافتهای
فرسوده شهری یکی از اولویتهای بنیاد مسکن است ،گفت :بنیاد مسکن تجربه موفقی در توسعه روستایی ،شهری ،نوسازی و بهسازی خانههای آسیبدیده
از حوادث دارد به همین دلیل ورود بنیاد مسکن در بافت فرسوده میتواند نتایج خوبی داشته باشد.
در ادامه مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با ارائه گزارش��ی از وضعیت پیش��رفت فیزیکی پروژهها ،اقدامهای انجام شده و در دست اقدام
گفت :تالش این مجموعه بر این اس��ت که پروژهای از برنامه زمانبندی خود عقب نماند و واحدهای در حال س��اخت با بهترین کیفیت در زمان مقرر به
متقاضیان تحویل گردد.
مهندس خواجهای با بیان اینکه اس��تان زنجان در اجرای طرح اقدام ملی مس��کن جزء اس��تانهای پیشرو در سطح کشور بهشمار میآید ،افزود :با توجه به
بررس��یهای بهعمل آمده بنیاد مس��کن استان در پاالیش و س��اماندهی متقاضیان طرح اقدام ملی و همچنین شروع عملیات اجرایی این پروژهها در سطح
کش��ور رتبه برتر را کس��ب نمود .وی همچنین با اش��اره به اینکه در حال حاضر تعداد  712واحد مس��کونی در ش��هرهای زیر  100هزار نفر جمعیت و تعداد
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 368واحد در گلشهر زنجان در قالب طرح اقدام ملی از سوی این نهاد در حال ساخت است ،ادامه داد :مساحت کل زمینهای واگذار شده برای ساخت این
پروژهها  47935مترمربع میباشد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :در زمینه تأمین زمین برای اجرای پروژههای مسکن شهری بهویژه طرح اقدام ملی ،تعامل مطلوبی با اداره راهوشهرسازی
بهوجود آمده و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.
در پایان مقرر گردید؛ ادارهکل راهوشهرسازی استان در راستای تأمین زمین جهت ساخت تعداد  500واحد مسکن محرومین در شهر زنجان برای متقاضیان
طرح اقدام ملی مس��کن مس��اعدت نماید تا متقاضیان امکان بهره مندی از تس��هیالت قرضالحسنه بانک رس��الت و نیز مبلغ بالعوض از محل کمکهای
حساب  100حضرت امام(ره) را داشته باشند.
همچنین در رابطه با طرح بازآفرینی منطقه بیسیم شهر زنجان توسط بنیاد مسکن استان ،ادارهکل راهوشهرسازی استان اقدامها و همکاری الزم را داشته باشد.
گفتنی است مسئولین یاد شده از پروژه  368واحدی طرح اقدام ملی گلشهر زنجان 12 ،واحدی گلسار ابهر 52 ،واحدی فاز  2هیدج 96 ،واحدی طرح اقدام
ملی هیدج 16 ،واحدی طرح اقدام ملی صائین قلعه و  54واحدی طرح اقدام ملی خرمدره بازدید کردند.
سپس در نشستی که با حضور مهندس حقشناس و هیئت همراه ،مهندس خواجهای و معاونین بنیاد مسکن استان برگزار شد مهندس حقشناس از شیوه
عملکرد بنیاد مسکن استان در طرح اقدام ملی ابراز رضایت نمود.
س��پس مهندس خواجهای با بیان این که اس��تان زنجان در اجرای طرح اقدام ملی مس��کن جزء استانهای پیشرو در سطح کشور بهشمار میآید گفت :با
توجه به بررسیهای بهعمل آمده ،بنیاد مسکن استان در پاالیش و ساماندهی متقاضیان طرح اقدام ملی و همچنین شروع عملیات اجرایی این پروژهها در
سطح کشور رتبه برتر را کسب نمود.

کلنگ احداث ساختمان اداری بنیاد مسکن شهرستان سلماس به زمین زده شد
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان آذربایج��ان غربی ،در
مراس��می کلنگ احداث ساختمان اداری بنیاد مس��کن شهرستان سلماس
توسط مهندس درفشی -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد
مس��کن کشور به زمین زده شد و عملیات اجرایی آن در زمینی به مساحت
 600مترمربع آغاز گردید.
در این مراس��م مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مسکن استان توضیحهایی
در مورد پروژه ارائه داد.
سپس مهندس درفش�ی در س�خنانی گف�ت :بنیاد مسکن یک

نهاد عمومی ،غیردولتی و مبتنی بر مردم بوده و بهعنوان اولین
نهاد عمومی س�ازندگی برای رفع نیازه�ای اولیه مردم بهویژه
نیازمن�دان توس�ط امام(ره) تأس�یس و بنیان نهاده ش�د که با
پشتوانه مردمی برای ارائه خدمات عام المنفعه ،همیشه در کنار مردم و در خدمت مردم بوده و خواهد بود.

بازدید از شعب بنیاد مسکن

18

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان آذربایجان غربی ،مهندس
درفشی -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور و
هیئت همراه عالوه بر نشست با همکاران از شعب بنیاد مسکن شهرستانها
نیز بازدید نمودند.
در ادامه مسئولین از پروژه مسکن محرومین بازدید نمودند.
در ای��ن بازدید مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان آذربایجان
غرب��ی گفت :مش��مولین این ط��رح خانوادههای تحت پوش��ش نهادهای
حمایتی و حس��اب  ۱۰۰حض��رت امام(ره) و همچنین قش��رهای کمدرآمد
روستایی فاقد مسکن یا ساکن در مسکن غیرمقاوم هستند.
مهن��دس بدلی افزود :اولوی��ت اجرای این طرح ها ،افراد تحت پوش��ش

لزوم بهرهمندی از قواعد و معیارهای طراحی فضاهای شهری در اجرای سایت طرح اقدام
ملی مسکن شهر نورآباد
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بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان لرس��تان ،مهندس
حقش��ناس -معاون مسکن شهری بنیاد مس��کن کشور در نشست بررسی
اراضی طرح اقدام ملی مس��کن شهر نورآباد ،امیری -معاون هماهنگی امور
عمرانی استانداری و مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان بر لزوم
بهرهمندی از قواعد و معیارهای طراحی فضاهای ش��هری در اجرای سایت
طرح اقدام ملی مسکن این شهر تأکید کرد.
مهندس حقش��ناس با اش��اره بر ضرورت اجرای زیرساختهای الزم در
س��ایت  ۷۸هکتاری الفتآباد ش��هر نورآباد گفت :طراحی سایت طرح اقدام
ملی مس��کن با پیش بین��ی نیازهای فعلی و آتی متقاضیان س��اکن در این
س��ایت انجام خواهد شد .وی تصریح کرد :بهرهمندی از قواعد و معیارهای
طراحی فضاهای شهری در اجرای این سایت ،استقبال بیش از پیش متقاضیان برای مشارکت در طرح اقدام ملی مسکن شهر نورآباد را فراهم خواهد ساخت.
در ادامه مهندس رضایی با بیان اینکه بنیاد مس��کن مجری طرح اقدام ملی مس��کن در ش��هرهای زیر  ۱۰۰هزار نفر جمعیت میباشد گفت :شهر نورآباد از
ظرفیتی مناسب برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن برخوردار است.
سپس امیری عملکرد بنیاد مسکن در اجرای طرح اقدام ملی مسکن در کشور را موفق ارزیابی نمود و بر استفاده از این الگوی موفق در اجرای طرح اقدام
ملی مسکن در استان تأکید کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

کمیته امداد خمینی(ره) ،بهزیستی و خانواده معظم شهدا هستند .وی یادآور شد :بنیاد مسکن استان در زمینه تأمین و تولید مسکن برای قشرهای کمدرآمد
گامهای مطلوبی برداشته است.

برگزاری شورای معاونین بنیاد مسکن استان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قم ،نشست شورای معاونین
بنیاد مس��کن اس��تان با حضور مهندس درفشی -معاون پش��تیبانی و امور
هماهنگی اس��تانها در بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،مهندس بلدی-
مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن اس��تان و سرپرست اداره حراست در بنیاد
مسکن برگزار شد.
در ابتدا مهندس بلدی با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای در دس��ت اقدام و
برنامههای آینده بنیاد مس��کن استان گفت :این نهاد اولویتهای مهم خود
را در مناطق روس��تایی ،محروم و دورافتاده در مس��یر خدمت میداند .وی
افزود :بس��یاری از طرحهای عمرانی در روستاها منجر به ماندگاری جمعیت
و توسعه فعالیتهای تولیدی و اشتغالزایی شده است.
در ادامه مهندس درفش�ی اس�تفاده از ت�وان و ظرفیت نیروی

انس�انی بیرون�ی بهوی�ژه در حوزههای فنی و مهندس�ی اعم از
مشاورین ،پیمانکاران و ...در زمینه ارتقاء سازمان و کاهش هزینهها را امری مهم و ضروری دانست و گفت :داشتن نگاه مهندسی
به سازمان و مدیریت بر هزینه ها ،توسعه و رونق مسکن و سرمایهگذاری در این زمینه و شناسایی منبعهای مختلف اعم از منابع
دهیاریها و ...و نیز ایجاد ثروت افزایی از نکتههای مهمی اس�ت که باید در راس�تای تحقق اهداف این نهاد به آن توجه نمود .وی

تأکید کرد :با ایجاد فرصتهای جدید فنی و مهندس��ی ،تعامل ویژه درون و برون س��ازمانی و اس��تفاده از ظرفیتهای دستگاه ها ،دهیاریها و فرمانداریها
میتوان در پیشبرد اهداف این نهاد موفق عمل نمود.
در پایان اعضای حاضر به بیان نظرها و دیدگاههای خود پرداختند.
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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

ادامه مطلب شماره قبل

این دعا را کرد و از آنجا سرازیر شد وهاجر در آنجا ماند .همین كه خورشید
باال آمد اسماعیل تشنه شد و آب خواست،هاجر برخاست و در جایى كه اكنون
��عى حاجیان است به جس��تجوى آب پرداخت و فریاد زد« :آیا در این
محل َس ِ
بیابان همدم و انیس��ى هست؟» ولى پاسخى نش��یند و همچنان بهدنبال آب
مىرفت تا اس��ماعیل از دیدهاش پنهان شد و باالى بلندى صفا رفت و چون
چشم گرداند سرابى در آن بیابان به نظرش آمد و خیال كرد آب است .به این
س��بب به میان دره بازگش��ت و همچنان پیش رفت تا به مروه رسید و دوباره
فرزندش اس��ماعیل از نظر وى غایب ش��د ،از این رو چش��م گرداند و مجدداً
سرابى در طرف صفا نظرش را جلب كرد ،به تعقیب آب به سوى صفا بازگشت
و متوجه شد كه آب نبوده دوباره همان مسیر را بازگشت تا هفت بار این كار را
تكرار كرد و چون بار هفتم شد وقتی که باالى مروه بود نگاهى به اسماعیل
كرد و دید آب از زیر پایش ظاهر شده و چشمه اى پدیدار گشته است.1
هاجر پیش دوید و چون مشاهده کرد كه آب جریان دارد ،مقدارى ریگ در
اط��راف آن جمع كرد و به وس��یله آن ریگها از جریان آب جلوگیری نمود و
همان آب چشمه زمزم نامیده شد.
در آن نزدیك��ى یعنى صح��راى عرفات و ذى المجاز قبیله اى به نام جرهم
زندگى مى كردند و چون چشمه زمزم پدیدار شد پرندهها كه تا به آن روز در
آنجا پر نمى زدند ،شروع به پرواز و رفت و آمد در آن بیابان كردند .قبیله جرهم
دره آمدند و مشاهده كردند
كه رفت و آمد آنها را دیدند ،به تعقیب آنها به آن ّ
كه زن و كودكى در آنجا هس��تند و در زیر درختى سایبان ساخته و آبى ظاهر
گشته و آن دو در کنار آن آب به سرمى بردند .آنها رو بههاجر كرده گفتند« :تو
 .1در روایت کلیی و صدوق و برقی(ره) چنین اس��ت ک��ه چونهاجر هفت بار فاصله میان صفا و
م��روه را ط��ی کرده و در هر بار فریاد زد« :ایا در این وادی انی و همدمی هس��ت؟» در این وقت
جبرئی��ل نزد وی آمد و بدو گفت« :تو کیس��تی؟» گفت« :من کنی��ز ابراهیم خلیلم که خدا از وی
فرزندی به من داده اس��ت» .جبرئیل پرس��ید« :ابراهیم ش��ما را به که سپرده است؟»هاجر گفت:
«هنگامی که ابراهیم میخواس��ت برود بدو گفتم که ما را به که میس��پاری؟» گفت« :به خدای
عز و جل» .جبرئیل گفت« :ش��ما را به سرپرس��تی کافی سپرده است» .و در این هنگام اسماعیل
همچنان که پای خود را به زمین میسایید چشمه زمزم از زیر پایش پدیدار گشت وهاجر از مروه
نزد فرزند آمد و مش��اهده کرد که آب از زیر پایش جوشیده از ترس آنکه آنها به هدر رود خاکها
را در اط��راف آن جمع کرد و اگر چنین نمیکرد آبها بر زمین جاری میش��د .پرندگان که چنان
دیدند در اطراف آن آب حلقه زدند و در این وقت کاروانی از مردم یمن از آنجا عبور میکرد و چون
حلقه پرندگان را دیدند با هم گفتند که حتم ًا در اینجا آب ظاهر گشته و نزدیک شدند و از آنها آب
گرفته و به جای آن خوراکی و طعام به آنها دادند و همچنین سایر کاروانها بدانجا میآمدند و از
آنها آب میگرفتند و به جای آن خوراکی به آنها میدادند.
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قسمت بیست و ششم

كیستى؟ و سرگذشت تو و این كودك چیست؟»هاجر گفت« :من كنیز ابراهیم
خلیل الرحمان و مادر این فرزند هس��تم که خدا به ابراهیم دستور داده تا ما را
در این سرزمین فرود آورد».
بدو گفتند« :آیا به ما هم اجازه مى دهى تا در نزدیكى شما به سر بریم؟»
هاجر گفت« :باشد تا ابراهیم بیاید و از وى براى سكونت شما اجازه بگیرم».
وقتى ابراهیم به دیدن آنها آمدهاجر بدو گفت« :اى خلیل خدا در اینجا قومى
از جرهم هستند كه از تو خواستهاند بدانها اجازه دهى در نزدیكى ما منزل كرده
و در اینجا سكونت كنند؟» ابراهیم گفت« :آری» و بدین ترتیب اجازه سکونت
آنها را در کنارهاجر و اسماعیل صادر فرمود.
هاجر موضوع را به اطالع قبیله جرهم رس��انید و آنها دس��ته دس��ته بدان
سرزمین آمده و در كنارهاجر و اسماعیل سكونت اختیار و بدین ترتیبهاجر از
وحشت تنهایى رهایى یافت و با آنها مأنوس شد و چون برای بار سوم ابراهیم
به دیدن زن و فرزند آمد از دیدن آن مردم بسیار كه در اطراف آنجا جمع شده
بودند خوشحال و مسرور گردید.2
این بود قسمتى از این حدیث شریف كه مربوط به داستان همسرىهاجر با
ابراهیم(ع) و والدت اسماعیل بود و دنباله آن در جاى خود ذكر خواهد شد.
ذبح اسماعیل

3

ابراهیم خلیل چنانكه در حدیث فوق اش��اره شد ،گاهگاهى به دیدار هاجر و
اسماعیل مى آمد و تفقد حال آنان را میفرمود تا در یکی از سفرها مأمور شد
اسماعیل را به قربانگاه ببرد و او را به دست خویش سر ببرد.
به گفت��ه امام(ع) طبق حدیث صدوق(ره) در خصال ،این موضوع امتحان و
آزمایش��ى بود براى ابراهیم خلیل(ع) تا مقدار صبر و تحملش در برابر فرمان
الهى معلوم گردد و عطای پروردگار نس��بت به آن حضرت از روى اس��تحقاق
و شایستگى باشد و از این گذشته ،دیگران هم از آن پیغمبر بزرگوار سرمشق
بگیرند و در برابر دستورهاى الهى تسلیم و فرمانبردار باشند.
راس��تى امتحانى عجیب و آزمایشی بس دشوار و مشکل بود ،آن هم براى
 .2تفسیر قمی ،صص .51-52
 .3بعضی معتقدند که ذبیح اسحاق بوده و روایاتی نیز در کتابهای اهل سنت چون تاریخ طبری و کامل
ابن اثیر و بلکه در برخی از کتابهای شیعه شاهدی بر این قول آمده لکن طبق روایات زیاد دیگری که
از طریق شیعه نقل شده و شواهدی که در آیات قرآن کریم نیز به چشم میخورد و دلیلهای دیگری
که در این مورد موجود است ،این قول که ذبیح همان اسماعیل بوده ،صحیحتر و بلکه میتوان گفت
همین قول متعین است ،از این رو ،اشارهای به اختالف نکرده و همان را اختیار کردیم.
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 .1سوره صافات ،آیه .102
 .2همان.
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مردی چون ابراهیم كه پس از سالها تنهایى و بیفرزندى اکنون که خدا
فرزندی بدو داده و با گذش��تن چند سال به تدریج برومند و چشم و چراغ
زندگى ابراهیم گردیده در چنین وقتی مأمور مى ش��ود او را به دست خود
ذبح كند و پیش روى خود در خاك و خونش ببیند.
اما ابراهیم(ع) كه دل و جانش لبریز از عشق خداست و گوشت و خون و
پوستش با عالقه به حق آمیخته است و هر چه مى خواهد براى خدا مى
خواهد كوچكترین تزلزل و تردیدى به دل راه نداده و درصدد انجام فرمان
الهى بر آمد ،اما براى اینكه قبل از اجراى آن دستور موضوع را با فرزند نیز
مطرح كند و او را آماده اطاعت و فرمانبرداری حق س��ازد ،مأموریت خود
را به این صورت به اطالع وى رس��انده که بدو فرمود« :پس��رجان من در
1
خواب دیدم كه تو را ذبح مى كنم ،بنگر تا رأى تو در این باره چیست؟»
و از آنجایى كه رؤیاى پیغمبران صحیح و حق است و از وساوس شیطانى
پیراسته و دور است ،این خواب مأموریتى بود كه در این باره به ابراهیم داده
شد و ابراهیم نیز مأموریت خویش را با فرزند در میان گذارد.
سن چندانى نداشت و به گفته بسیارى از مورخان
در آن وقت اسماعیل ّ
سیزده سال بیشتر از عمرش نگذشته بود اما از آنجا كه مقام تسلیم ،ایمان،
عشق و عالقه به حق را از پدر به ارث برده و در دامان مادرى تربیت یافته
بود كه به س��بب فرمانبردارى حق حاضر شد در آن بیابان بى آب و علف
با آن همه مرارت و س��ختى س��الها به سر برد و سختىها را تحمل كند
بالدرنگ آمادگى خود را به پدر اطالع داده و با كمال ادب گفت« :پدر جان
هّ
انشاءالل مرا از صابران خواهى یافت».2
به هر چه مأمورى عمل كن كه
با بیان این جمله ،ضمن اعالم آمادگى خود ،پدر را نیز دلخوش كرد كه
در هنگام انجام این دستور بیتابی نخواهد كرد و با تحمل سوزش تیغ و
صبر و بردبارى خویش رنج این كار را بر پدر افزون نخواهد ساخت.
هّ
«انشاءالل» كمال صفا و خلوص خود را به اطالع
بخصوص با ذكر جمله
پدر رس��انید ،یعنى اینكه مى گویم م��را از صابران خواهى یافت منوط به
مشیت و اراده حق تعالى است و اگر بتوانم صبر كنم خداى تعالى این توان
را به من عنایت فرموده و مرا مش��مول چنین نعمت بزرگی ساخته وگرنه
من از خود چیزى ندارم و توان این كار نیز در من نیست.
طبق نقلى كه طبرس��ى(ره) و دیگران چ��ون ابى اثیر و طبرى كردهاند،
با مختصر اختالفی كه در نقل آنهاس��ت ،اس��ماعیل براى سرعت عمل و
انجام زودتر این كار رو با پدر كرد و گفت« :اكنون كه تصمیم به كش��تن
من دارى دس��ت و پایم را محكم ببند تا در وقت سر بریدنم آن موقع كه
كارد بر گلویم مى رسد دست و پا نزنم و بدین وسیله از اَجرم كاسته نشود
زیرا مرگ سخت است و ترس آن را دارم كه هنگام احساس آن مضطرب
گردم و دیگر آنكه كاردت را تیز كن و بس��رعت بر گلویم بكش تا زودتر
آس��وده شوم و هنگامى كه مرا بر زمین خوابانیدى صورتم را بر زمین بنه
و به یك طرف صورت مرا بر زمین مخوابان زیرا مى ترسم چون نگاهت
بهصورت من بیفتد حال ر ّقت به تودس��ت دهد و مانع انجام فرمان الهى
گردد .جامه ات را هنگام کار ،بیرون آر كه از خون من چیزى بر آن نریزد
و مادرم آن را نبیند.
اگر مانعى ندیدى پیراهنم را براى مادرم ببر شاید براى تسلیت خاطرش
در مرگ من وس��یله مؤثرى باشد و بدین وسیله بهتر دلدارى شود و آالم
درونیش تخفیف یابد».

پس از این سخنها بود كه ابراهیم بدو گفت« :براستى كه تو اى فرزند
براى انجام فرمان خدا نیكو یاور و مددكارى هستى».3
بهدنب��ال آن فرزن��د را به مِن��ى آورد و كارد را تیز كرد و دس��ت و پاى
اسماعیل را بست و روى او را بر خاك نهاد ولى از نگاه كردن بدو خوددارى
کرد و س��ر را به س��وى آسمان بلند كرد آنگاه كارد را بر گلویش نهاد و به
حركت در آورد ،اما مش��اهده کرد كه لبه كارد برگشت .در اخبار ائمه اهل
بیت(ع) اس��ت كه جبرئیل لبه كارد را بر پشت برگرداند ،براى بار دوم لبه
كارد را صاف كرد ولى مش��اهده نمود كه دوباره به عقب برگش��ت تا چند
بار این کار تكرار ش��د و در این وقت از جانب مس��جد خیف ندا آمد« :اى
ابراهیم حق ًا كه رؤیاى خویش راس��ت كردى» 4و مأموریت حق را بخوبى
انجام دادى و بهدنبال آن جبرئیل گوس��فندى براى قربانى آورد و ابراهیم
آن گوس��فند را قربانى كرد و این س ّنت براى حاجیان به جاى ماند كه هر
ساله در منى گوسفندى را قربانى كنند.
در حدیث على بن ابراهیم(ع) است هنگامى كه ابراهیم با فرزند خود به
سوى منى رفت پیرى سر راه آن حضرت آمد و گفت« :اى ابراهیم از این
فرزن��د چه مى خواهى؟» فرمود« :م��ى خواهم او را ذبح كنم!» پیر گفت:
«سبحان هّ
الل مى خواهى غالمی را بكشى كه چشم بر هم زدنى نافرمانى
خدا نكرده!» ابراهیم گفت« :خداوند مرا به این كار فرمان داد» .پیر گفت:
این فرمان را شیطان به تو داده است!».
ابراهیم گفت« :واى بر تو ،آن كس كه مرا به این مقام رسانده او مرا به
این كار دستور داده است».
پیر گفت« :نه به خدا قس��م جز ش��یطان كس��ى تو را به این كار مأمور
نكرده است».
ابراهی��م گفت« :به خدا دیگر با تو س��خن نخواهم گف��ت» و بهدنبال
مأموریت خویش روان شد.
پیر ادامه داد و گفت« :اى ابراهیم تو پیش��وا و رهبر مردم هس��تى و اگر
چنین كارى بكنى مردم دیگر نیز فرزندان خود را ذبح خواهند كرد!» ولى
ابراهیم به سخن او وقعى ننهاده بهدنبال كار خود به راه افتاد».5
در نقلی که طبرى کرده چنین است كه ابراهیم(ع) پیش از آنكه موضوع
خواب خود را به اسماعیل بگوید بدو فرمود« :پسرم طناب و كارد را بردار
دره برویم و مقدارى هیزم تهیه كنی��م» و چون به راه افتادند
ت��ا به ای��ن ّ
ش��یطان بهصورت مردى س��ر راه ابراهیم آمد تا بلکه او را از انجام فرمان
الهى باز دارد از این رو به ابراهیم رو كرد و گفت« :اى پیر بزرگ در اینجا
چه مى خواهى؟»
ابراهیم گفت« :در این د ّره كارى دارم و بهدنبال آن مىروم».
شیطان گفت« :به خدا من چنین مى بینم كه شیطان به خواب تو آمده
و به تو دستور داده تا فرزندت را ذبح كنى و تو مى خواهى او را بكشى!».
ابراهیم كه شیطان را شناخت او را از خود دور كرده و فرمود« :اى دشمن
خدا از من دور ش��و كه به خدا س��وگند بهدنبال انجام مأموریت پروردگارم
خواهم رفت و آن را انجام خواهم داد».
ش��یطان كه از ابراهیم مأیوس شد نزد اس��ماعیل كه پشت س ِر پدر راه
مىرفت آمد و گفت« :اى پسر هیچ مى دانى پدرت تو را به كجا مى برد؟»
دره هیزم تهیه كنیم!».
اسماعیل گفت« :مرا مى برد تا در این ّ
 .3کامل التواریخ ،ج  ،1ص 112؛ مجمع البیان ،ج  ،8صص .452-454
 .4سوره صافات ،آیات .104-105
 .5تفسیر قمی ،صص .557-559
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شیطان گفت« :به خدا مى خواهد تو را بكشد».
اسماعیل گفت« :چرا؟»
شیطان گفت« :پنداشته كه پروردگارش او را به این كار دستور داده است».
اسماعیل با روى باز گفت« :هر چه پروردگارش به وى دستور داده باید
انجام دهد و من هم به جان و دل مطیع او هستم».
ش��یطان كه از او نیز مأیوس شد ،نزد هاجر كه در خانه خود در شهر مكه
بود بیامد و بدو گفت« :هیچ مى دانى ابراهیم فرزندت اسماعیل را كجا برد؟»
هاجر گفت« :او را برده تا از میان د ّره هیزم تهیه كند!»
شیطان گفت« :نه ،او را برده تا ذبح كند».
محبتى كه
هاج��ر گف��ت« :هرگز این كار را نخواهد كرد زی��را عالقه و ّ
ابراهیم بدو دارد مانع این كار خواهد شد».
شیطان گفت« :آخر ابراهیم خیال كرده كه خداوند او را به این كار دستور
داده است».
هاجر گفت :اگر پروردگارش او را به این كار دستور داده ما همگى تسلیم
امر او هستیم!»
ش��یطان با خشم و ناراحتى از آنجا دور شد و نتوانست از خاندان ابراهیم
نصیبى برگیرد .1در حدیثى كه صدوق(ره) از حضرت موس��ى بن جعفر(ع)
نق��ل كرده ،آن حض��رت فرمود« :علت اینكه حاجی��ان در منى باید رمى
َج َم ِره كنند همین است كه شیطان در آن چند جا به نظر ابراهیم آمد و آن
حضرت او را با سنگ زد و از این رو س ّنت بر این جارى شد».2
ازدواج اسماعیل در مكه و فوت مادرش هاجر

این موضوع گذش��ت و اس��ماعیل بزرگ شد و از قبیله جرهم كه در مكه
سكونت داشتند ،همسرى اختیار كرد و بتدریج زندگى اسماعیل در مكه سر و
سامانى گرفت و اسباب خوشى وى فراهم شد تا اینكه پیشامد ناگوارى این
خوشى را به هم زد و اسماعیل را در غم و اندوه فرو برد و آن مرگ مادرش
هاجر بود که در زندگی اسماعیل ضربة سخت و مصیبت ناگواری بود.
اس��ماعیل با اندوه فراوان جس��د مادر را برداشت و پس از انجام مراسم
آن زمان در كنار خانه كعبه ،در جایى كه اكنون به حِجر اسماعیل معروف
است ،به خاك سپرد.
ب��اری ابراهی��م طبق معمول هر چن��د وقت یك بار به دی��دن هاجر و
اسماعیل مى آمد .این بار نیز خواست تا به دیدن آنها بیاید و عازم حرکت
به سوی مكه شد.
س��اره ک��ه چنان دید پیش آمد و از او پیمان گرف��ت كه هنگام ورود به
مكه از مركب خود پیاده نشود و همچنان سواره زن و فرزند خود را دیدار
كند و باز گردد.
ابراهیم(ع) وارد مكه ش��د و به خانه اسماعیل آمد ولى اسماعیل در خانه
نبود و از همسرش كه ابراهیم را نمى شناخت پرسید« :شوهرت كجاست؟»
گفت« :براى شكار به صحرا رفته است!»
ابراهیم پرسید« :حالتان چگونه است؟»
زن گفت« :حال ما بس��یار س��خت و زندگى ما مش��كل است» و بدین
ترتیب ش��کایت وضع زندگى خود را به ابراهیم كرد و هیچ گونه پذیرایى
نیز از آن بزرگوار نكرد.
 .1تاریخ طبری ،ج  ،1صص .192-193
 .2علل الشرایع ،ص .437
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ابراهیم(ع) بدو فرمود« :هنگامى كه ش��وهرت آمد بدو بگو كه پیرمردى
به اینجا آمد و به تو پیغام و دس��تور داد كه آس��تانة در خانه ات را عوض
كن» .این سخن را گفت (و طبق وعده اى كه به ساره داده بود) بازگشت.
همین كه اسماعیل از صحرا آمد احساس كرد كه پدرش به مكه آمده و
از این رو نزد همسرش آمد و بدو گفت« :كسى نزد تو نیامد؟» گفت« :چرا،
پیرمردى اینجا آمد و س��راغ تو را گرفت» ،از وى پرسید« :آیا دستورى به
تو نداد؟» همسرش گفت« :او به من گفت كه وقتى شوهرت آمد ،به وى
بگو پیرمردى آمد و به تو دستور داد آستانة د ِر خانه ات را عوض كن!»
اس��ماعیل گفت« :آن مرد پدر من بوده و به من دستور داده تو را طالق
گویم و از تو جدا شوم ،برخیز و نزد خاندان خود برو».
بدین ترتیب آن زن را طالق داده و همسر دیگرى از همانها گرفت.
این موضوع گذش��ت و ابراهیم(ع) بار دیگر عازم مكه و دیدن اسماعیل
گردید و ساره دوباره همان تقاضا را كرد و ابراهیم نیز قول داد كه از مركب
خود پیاده نشود تا باز گردد.
ابراهیم به مكه و به در خانه فرزندش اسماعیل آمد و مانند دفعة گذشته
اسماعیل به صحرا رفته بود و ابراهیم(ع) با همسرش رو به رو گردید و از
او پرسید« :شوهرت كجاست؟»
هّ
انشاءالل
زن گفت« :خدایت سالمتى دهد ،او به صحرا و به شكار رفته و
بزودى مى آید ،اكنون پیاده شو و فرود آى».
ابراهیم گفت« :حالتان چطور است؟»
زن گف��ت« :در خیر و خوبى و خوش��ى مى گ��ذرد .خدایت رحمت كند
اكنون پیاده شو تا وى از صحرا بیاید».
ولى ابراهیم پیاده نشد و آن زن نیز پیوسته اصرار مى كرد تا میهمان را
فرود آورد و ابراهیم نپذیرفت ،زن كه چنان دید گفت« :سرت را پیش بیار
تا شستشو دهم زیرا گردآلود است».
بهدنبال این س��خن س��نگى آورد تا ابراهیم پایش را بر آن بنهد و چون
ابراهی��م(ع) قدم روى آن س��نگ گذارد اثر پایش روى آن س��نگ ماند و
بهدنبال آن همسر اسماعیل آب آورد و یك قسمت از سر او را شستشو داد
و آن گاه پاى دیگر را بر سنگ گذارد و قسمت دیگر سرش را نیز شست.
ابراهیم با آن زن خداحافظى كرد و بدو گفت« :چون ش��وهرت آمد بدو
بگو كه پیرمردى به اینجا آمد و تو را سفارش كرد كه آستانة د ِر خانه ات
را محفوظ بدار و از آن نگهدارى كن».
اسماعیل از صحرا بازگشت و چون به خانه رسید احساس كرد كه ممکن
اس��ت پدرش به در خانه او آمده باش��د ،از این رو از همسرش پرسید« :آیا
كسى پیش تو آمد؟»
وى گفت« :آرى ،پیرمردى خوشرو و خوشبو بدینجا آمد و این هم جاى
پاى اوست».
اسماعیل صورت خود را پیش برد و جاى پاى پدر را بوسید ،سپس پرسید:
«آیا آن مرد به تو وصیت و سفارشى نكرد؟» همسرش گفت« :آرى ،به من
گفت كه به تو بگویم آستانة در خانه ات را حفظ كن» .اسماعیل گفت« :او
پدر من بوده و به من سفارش كرده تا از تو نگهدارى كنم».3
ادامه دارد

 .3بحار ،ج  ،12ص  112به نقل از قصص االنبیاء راوندی نس��خه خطی و کامل التواریخ ،ج
 ،1صص .104-105

وبینار «مروری بر آسیبها و روند بازسازی شریانهای حیاتی در زلزله  1396سرپلذهاب»
به گزارش روابط عمومی پژوهش��کده سوانح طبیعی ،یازدهمین نشست
از سلس��له نشس��تهای تخصصی در ح��وزه مدیریت بح��ران با موضوع
«مروری بر آس��یبها و روند بازسازی ش��ریانهای حیاتی در زلزله 1396
س��رپلذهاب» به همت پژوهش��کده س��وانح طبیعی و کرسی یونسکو در
مدیریت بالیای طبیعی با حضور بیش از  200نفر از اس��اتید و عالقمندان
برگزار شد.
در این نشس��ت دکتر مرتضی بس��طامی -رئیس اندیش��کده نوآوری و
آیندهپژوه��ی در مدیریت بحران پژوهش��کده س��وانح طبیع��ی ،دکتر رضا
داودی -معاون برنامهریزی و توسعه سرمایهگذاری شرکت آب و فاضالب
اس��تان کرمانش��اه و مهندس رامک حمیدیجو -مدرس دانشگاه صنعتی
کرمانشاه مطالبی را ارائه دادند.
در ابتدا دکتر سیدامیرحس��ین گرکانی -رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی
با قدردانی از حضور اس��اتید و ش��رکتکنندگان ،از برگزاری نشس��تهای
کاربردی در سال  1400توسط پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو
در مدیریت بالیای طبیعی خبر داد.
دکت��ر گرکان��ی همچنین بحث زیرس��اختها در مدیریت بح��ران را از
موضوعهایی که کمتر بدان توجه ش��ده دانست و اهمیت ویژه آن را خاطر
نشان ساخت .وی با اشاره به تدوین برنامه بازسازی و بازتوانی ذیل قانون
مدیریت بحران کشور توسط پژوهشکده سوانح طبیعی گفت :در این برنامه
وظایف تمام دستگاههای اجرایی مشخص شده است.
در ادامه زمانی بهمنظور طرح پرس��ش و پاس��خ از سوی شرکتکنندگان
اختص��اص داده ش��د که ط��ی آن ،پیرام��ون مباحث مطرحش��ده بحث و
تبادلنظر شکل گرفت.
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یازدهمین نشس�ت از سلسله نشستهای تخصصی
در حوزه مدیریت بحران

کرمانش��اه  30تا  60درصد قطعی داشتند و حدود  480روستا نیز با قطعی
برق روبرو شدند .وی افزود :بیشترین تالش در ساعات اولیه پس از زلزله
در پس��ت  63کیلوولت س��رپلذهاب صورت گرفت که مدیریت پس��ت با
پذیرفتن ریس��کهای باالیی پس��ت را وارد مدار کرد؛ در حالیکه پس��ت
متحمل آسیبهای اساس��ی شده بود .در نهایت خوشبختانه با تالشهای
صورتگرفته ،برق کل ش��هر س��رپلذهاب در کمتر از  48س��اعت و همه
روس��تاهای این شهرس��تان نیز چهار روز پس از زلزله وصل ش��د که در
مقایسه با زلزله بم عملکرد بهتری را شاهد بودیم.
عضو هیئت علمی پژوهش��گاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله
ادامه داد :س��ه نیروگاه در منطقه وجود داش��ت که با وجود فاصله از مرکز
زلزله ،واحدهایی از آنها بهدلیل ارتعاش��ات بهوجودآمده از مدار خارج ش��د؛
اما آس��یب عمدهای به این نیروگاهها وارد نش��د و آسیبهای وارده جزئی
بوده است.
دکتر بس��طامی در ادامه آسیبهای وارده به تجهیزات اصلی پست 230
کیلوولت شهرستان سرپلذهاب را برش��مرد و عملکرد ترانسفورماتورها و
س��ایر تجهیزات پستهای موجود در منطقه را مورد تحلیل و بررسی قرار
داد .وی در این رابطه ،بر اهمیت توجه به تخصصهای مهندس��ی سازه و
مهندسی زلزله در کنار مهندسی برق در این زمینه تأکید نمود.
رئیس اندیش��کده نوآوری و آیندهپژوهی در مدیریت بحران پژوهشکده
س��وانح طبیعی عملکرد بخش انتقال شبکه برق شهرستان سرپلذهاب را
خ��وب ارزیابی نمود و گفت :در اثر زلزله دکل خط انتقال بخش خصوصی
در اثر ریزش کوه سقوط کرد.
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اخبار پژوهشکده و مرکز آموزش عالی
علمی -کاربردی سوانح طبیعی

دکتر مرتضی بسطامی -رئیس اندیشکده نوآوری و آیندهپژوهی
در مدیریت بحران پژوهشکده سوانح طبیعی :بررسی عملکرد و
بازسازی شبکه برق در زلزله سال  96شهرستان سرپلذهاب

دکتر مرتضی بسطامی -رئیس اندیشکده نوآوری و آیندهپژوهی در مدیریت
بحران پژوهش��کده س��وانح طبیعی شبکههای ش��ریانهای حیاتی را شامل
سیستمهای انرژی ،منابع تأمین آب و شبکههای آب و فاضالب ،سیستمهای
حمل و نقل و سیستمهای اطالعاتی دانست و بهطور خاص به بررسی عملکرد
و بازسازی شبکه برق در زلزله شهرستان سرپلذهاب پرداخت.
دکتر بسطامی در این مورد گفت :طبق گزارشهای اولیه ،بالفاصله پس
از زلزله ،شهرس��تانهای سرپلذهاب ،قصرش��یرین و تازهآباد  100درصد
قطعی برق داشتند ،همچنین شهرهای کرند ،جوانرود ،گیالنغرب ،پاوه و

دکتر بس��طامی در رابطه با ش��بکه توزیع افزود :به این شبکه آسیبهای
ج��دی وارد ش��د ک��ه از عم��ده این آس��یبها میت��وان به کج ش��دن و
ترکبرداش��تن تیرهای برق ،س��قوط یا آویزان شدن ترانسهای هوایی و
کشیده شدن مقرهها اشاره نمود .وی ادامه داد :پس از زلزله ،الزام ًا نباید در
تمام نقاط برق داش��ته باش��یم ،چون کابلها ممکن است زیر آوار بمانند و
این موضوع میتواند خطرهای زیادی در پی داش��ته باشد؛ بنابراین توصیه
23
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میشود در دقایقی پس از زلزله ،برق قطع شود و در صورت اطمینان از عدم
وارد شدن آسیب به خطوط ،برق وصل شود.
رئیس اندیش��کده نوآوری و آیندهپژوهی در مدیریت بحران پژوهش��کده
س��وانح طبیع��ی در ادامه به معرفی مدلس��ازیهای ع��ددی صورتگرفته
پرداخ��ت و نتایج مطالعاتی که در این زمینه انجامش��ده را ارائه داد و تأکید
ک��رد :در موضوع ش��ریانهای حیاتی ،فقط بازس��ازی مطرح نیس��ت ،بلکه
بازیابی هم داریم که از اهمیت ویژهای برخوردار است.
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دکتر بسطامی در پایان با تأکید بر اهمیت توجه به چرخه مدیریت ریسک
و بحران گفت :این چرخه میبایس��ت عملیاتی ش��ود و از تجربههای سوانح
گذشته درس بگیریم.
دکتر رضا داودی -معاون برنامهریزی و توس�عه س�رمایهگذاری
شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه :درسآموختههای مدیریت
بحران آب و فاضالب در رخداد زلزله و بازسازی تأسیسات
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ابت��دا در این نشس��ت دکتر رض��ا داودی -معاون برنامهریزی و توس��عه
س��رمایهگذاری ش��رکت آب و فاض�لاب اس��تان کرمانش��اه در رابط��ه با
درسآموختههای مدیریت بحران آب و فاضالب در رخداد زلزله و بازسازی
تأسیسات ،مطالبی را ارائه داد.
دکتر داودی همچنین با اش��اره به تشکیل نشست کمیته مدیریت بحران
با حضور کلیه اعضا در اولین س��اعت پس از وقوع زلزله ،یکی از مش��کالت
عمده در آن مقطع را قطع بودن ارتباط تلفنی دانس��ت و توصیه کرد تأمین
تلفنهای ماهوارهای در نقاط مختلف کشور ،در آن لحظات مفید خواهد بود.
وی در ادامه گفت :در اثر این زلزله ،زیرس��اختهای آب و فاضالب در 16
شهر استان دچار آسیب جدی شدند.
معاون برنامهریزی و توس��عه سرمایهگذاری شرکت آب و فاضالب استان
کرمانش��اه در ادامه به توضیح مش��کالت احصاش��ده اولیه از وقوع زلزله در
تأسیس��ات اس��تان پرداخت و در این زمینه به مواردی از قبیل قطع برق ،از
مدار خارج شدن تأسیسات مرکز پمپاژ شهرستان سرپلذهاب ،گیالنغرب،
تصفیهخانه اصلی آب ش��هر کرمانش��اه ،تمام چاههای تأمینکننده آب شهر
اس�لامآباد غرب ،افزایش کدورت س��راب گرم شهرس��تان س��رپلذهاب،
گیالنغ��رب ،کرند غرب ،ریجاب و هرس��ین و عدم امکان اس��تفاده از آب
بهعنوان آب شرب ،وقوع شکستگی خطوط انتقال و توزیع آب در شهرهای
یاد ش��ده بهویژه  30مورد شکس��تگی در خ��ط  600میلیمتر چدن داکتیل
شهرستان سرپلذهاب به قصر شیرین اشاره نمود.

دکتر داودی ادامه داد :با توجه به مش��کالت پیشآمده ،کمکهای مؤثری
از س��وی تمام دس��تگاهها دریافت ش��ده و اولین خدمات موردنیاز شهرهای
بحرانزده از قبیل توزیع آب ش��رب و بهداشتی در تمامی مناطق زلزلهزده،
عملیات تأمین نیروی برق تأسیس��ات ،عملیات تخلیه و شستشوی چاههای
آب دارای کدورت ،عملیات رفع حوادث خطوط انتقال و شبکه توزیع و اولین
اقداهای عملیاتی در مناطق زلزلهزده مانند تأمین و توزیع آب بستهبندیشده،
آبرسانی بهصورت سیار با تانکر ،تهیه نقشه طبقهبندی بحران ارائه شد.
وی ،مراحل خدماترس��انی و بازس��ازی با گذر زمان با تأکید بر تأسیسات
آب و فاضالب را در چهار مرحله  24تا  72س��اعت اول ،اسکان اضطراری،
اسکان موقت و اسکان دائم برشمرد و شرایط ،اقدامها و چالشهای هر یک
را به تفصیل مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
معاون برنامهریزی و توس��عه سرمایهگذاری شرکت آب و فاضالب استان،
همچنی��ن بر اهمیت برگ��زاری دورههای آموزش��ی و کارگاههای مدیریت
بحران برای نیروهای عملیاتی تأکید کرد و در پایان انواع خسارتهای وارده
و هزینههای تحمیلی به تأسیس��ات آب و فاضالب را برشمرد و عمدهترین
خسارتهای وارده را بیان نمود.

مهندس رامکحمیدی جو -مدرس دانش�گاه صنعتی کرمانشاه:
درسآموختهه�ای زلزل�ه شهرس�تان س�رپلذهاب در اح�داث و
بازسازی زیرساختهای شهری

مهندس رامک حمیدیجو -مدرس دانش��گاه صنعتی اس��تان کرمانشاه با
بی��ان مطالبی پیرامون درسآموختههای زلزله شهرس��تان س��رپلذهاب در
احداث و بازس��ازی زیرساختهای شهری گفت 48 :س��اعت پس از زلزله،
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مهندس حمیدیجو در رابطه با دقت در طراحی و بازسازی ساختمانهای
مدیریت بحران ،موضوعاتی از قبیل نحوه طراحی س��اختمانهای مدیریت
بحران (شامل فرمانداریها ،سازمانها و ادارههای متولی مدیریت بازسازی
ش��ریانهای حیات��ی و ،)...نقش طراحی مناس��ب پلهها در س��اختمانهای
مدیریت بحران ،استفاده بهینه از ساختمانهای دولتی آسیب ندیده در زلزله
در مدیری��ت بحران و بازس��ازی نظیر مدارس را عن��وان نمود .وی در ادامه
نکات مهم در احداث و مکانیابی بیمارس��تانها را ش��امل مواردی از قبیل
لزوم طراحی بیمارستانهای شهرهای متوسط در فضای وسیع و خارج شهر،
طراحی س��اختمانهای بیمارستانی بهصورت مدل ستارهای و حداکثر در دو
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به دس��تور استاندار کرمانش��اه اعضای شورای فنی و دستگاههای اجرایی به
بررسی آسیبهای وارده پرداختند که حدود  2الی  3ماه به طول انجامید.
سرپرس��ت تیم منتخب شورای فنی در بررسی آسیبهای زلزله شهرستان
س��رپلذهاب ،مباحثی ش��امل دقت در طراحی و بازس��ازی ساختمانهای
مدیریت بحران ،نکات مهم در احداث و مکانیابی بیمارستانها و مالحظات
در احداث و بررس��ی راههای ارتباطی را مطرح کرد و نکات حائز اهمیت در
رابطه با هر کدام را به تفصیل مورد بررسی قرار داد.

طبقه ،مش��کالت امدادرس��انی و ارائه خدمات در بیمارستانهای آسیبدیده
ب��ا وج��ود پسلرزههای متعدد ،اس��تفاده از جداگرها در سیس��تم س��ازهای
بیمارس��تانها ،طراحی محوطه بیمارس��تانها برای ارائ��ه خدمات اضافی و
افزایش ظرفیت به هنگام وقوع زلزله دانست.
مدرس دانش��گاه صنعتی اس��تان در رابطه با مالحظات احداث و بررس��ی
راههای ارتباطی گفت :میبایس��ت قبل از ش��روع به امدادرسانی از باز بودن
راهه��ای ارتباطی و بیخطر بودن ت��ردد به مناطق زلزلهزده اطمینان حاصل
ک��رد و به خطر ریزش س��نگها در طراحی و تردد در راههای کوهس��تانی
مناطق با پتانسیل وقوع زلزله توجه ویژه نمود.
مهندس حمیدیجو همچنین لزوم بررسی سریع آبروها ،تونلها و پلها
در مناطق زلزلهزده و طراحی پدهای بالگرد در مکانهای متعدد در شهرها
با ام��کان برقراری حمل بیم��اران با آمبوالنسها به محلهای نشس��ت و
برخاست بالگردها را یادآور شد.

وی در پایان به اهمیت ایجاد بانک اطالعاتی ،اش��تراکگذاری و توجه به
تجربههای گذشته در قالب دستورالعمل تأکید نمود.

اخبار ازدواج
تبریك ازدواج
  اند که
خبردار ش��دیم شماری از همكاران سنت نیک ازدواج را به جای آورده 
اوند بلندمرتبه
بنیاد مسكن با عرض تبریك ،از خد 
به این منظور ،ماهنامه پیام 
برای آنان خوشبختی و بهروزی را خواهان است.
• سید مهدی رحمتی (یزد)
• بهنام زارع (یزد)
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اخبار دفتر امور هماهنگی ماشینآالت
رود پارک مشهد پروژه در دست اجرا توسط ماشینآالت استان خراسان رضوی
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بنیاد مس��کن اس��تان خراس��ان رض��وی در مه��ر ماه س��ال  ۱۳۹9طی
تفاهمنامهای با ش��هرداری مشهد س��اخت پروژه رودپارک مشهد را توسط
امور اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی اس��تان آغاز نمود .این پارک شامل سه
دریاچه و رودخانه میباشد ،رودپارک چهل بازه با تکنیک پمپاژ آب از مسیر
رودخانه به حوضچهها و از حوضچهها به مس��یر تنها رود کش��ور اس��ت که
تمام س��ال آب خواهد داشت .پارک خطی چهل بازه بهصورت غیرهمسطح
ساخته شده است.
مس��احت کلی این پروژه بیش از  40هکتار و یکی از بزرگترین پارکهای
خطی کشور میباشد.
ام��ور اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی بهعن��وان مجری این پ��روژه با به
کارگی��ری تعداد باالی ماش��ینآالت س��نگین در مجموع موف��ق به انجام
 ۷۰۰,۰۰۰مترمکعب خاکبرداری و خاکریزی تا پایان بهار س��ال  1400شده
است که معادل  3500مترمکعب خاکبرداری و خاکریزی در روز میباشد .در

حال حاضر نیروی انسانی فعال در پروژه به بیش از  470نفر در روز میرسد
که شامل  40کارش��ناس متخصص ،بیش از  350نیروی فنی و  80نیروی
کارگر ساده میباشد.

میانگین ماشینآالت فعال در روز
کمپرسی تک

56

کمپرسی جفت

44

بیل مکانیکی بلدوزر

5

1

لودر

4

بیل بکهو گریدر

2
مجموع149 :

میانگین نیروی انسانی فعال در پروژه 450 :نفر

بیشترین حجمکاری در اینپروژه مربوط به موضوع ساخت ،اصالح و اجرای
مس��یل و کانال جمعآوری آبهای س��طحی کال چهلبازه بوده است که در
این زمینه تاکنون  100درصد عملیات اصالح ،دیوارهس��ازی ،اجرای مس��یل،
دریاچهها و تثبیت مس��یل انجام ش��ده اس��ت .با توجه به ایناقدام اساسی و
در ادامه ،کار فضاس��ازی پش��ت دیوارهای مس��یل برای فضای سبز و دیگر
طرحهایی که در آن پیشبینی ش��ده اس��ت در دس��ت اجرا میباشند .بخش
انتهایی اینپروژه عظیم مربوط به اجرای پروژه حدفاصل پل ش��هید س��تاری
تا پل دانشجوس��ت که در اینقسمت همچنان با مشکل تملک اراضی مواجه
میباش��د .وضعیت در اینبخش بهگونهای اس��ت که اکنون زمین آماده برای
اجرای رودپارک تحصیل نشده و در اختیار شهرداری قرار نگرفته است .با توجه
به اینکه شرکتها و سازمانهای مختلف در این بخش سند گرفتهاند ،مشکل
اصلی دراینباره ،تحصیل حریم است که باید بهطریقی رفع شود.
دریاچهها و رودخانه ها:
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امور اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی اس��تان در حال حاضر جهت اولویت
بندی و تس��ریع در کار ،پروژه را به دو زون اصلی  Aو  Bتقس��یم کرده که
عملیات س��ازهای دریاچهها و رودخانهها به مساحت  55000مترمربع در هر
دو زون پروژه با پیشرفت  100درصدی به اتمام رسیدهاند.

4

غلطک

3

تانکرآب میکسر پمپ بتن بابکت

4

15

2

4

تریلی

5

حجم کلی عملیات خاکی این پروژه بهصورت تقریبی  ۷0۰,۰۰۰مترمکعب
میباش��د ،میزان پیشرفت عملیات خاکی و زیرسازی معابر و فضای در زون
 Aبه بیش از  95درصد میرسد ،سطح کلی معابر بیش از  ۷۰,۰۰۰مترمربع
خواهد بود که به دو دس��ته کلی تقس��یم بندی میش��وند ،دسته اول معابر
حاش��یه دریاچه و رودخانهها که از ترکیب س��نگ الشه گرانیت و کیوبیک
برای اجرای فرش کف اس��تفاده گردیده و دس��ته دوم معابر با عنوان مسیر
س�لامت ،شامل مسیر دوچرخه و مس��یر پیاده روی که از ترکیب آسفالت و
سنگ حکمی گرانیت برای روسازی و فرش کف استفاده گردیده است.
همزمان با به اتمام رس��یدن عملیات خاکی ،عملیات س��ازهای رودخانه و
دریاچه ،زیرسازی و فرش کف معابر و اجرای عملیات فضای سبز با سرعت
باالیی در حال انجام است.
مساحت کل فضای سبز پروژه  ۲۵۰,۰۰۰مترمربع میباشد .تنوع گونههای
گیاهی به کار برده ش��ده بیش از  120نوع میباش��د .میانگین تعداد نیروی به
کار برده شده برای کاشت و نگهداری فضای سبز به  124نفر در روز میرسد.

اخبار استان ها

در س��ال گذش��ته مطابق روال س��االنه دفتر امور هماهنگی ماشینآالت
ارزیاب��ی عملک��رد ام��ور اجرای��ی و ماش��ینآالت عمرانی اس��تانها را به
انجامرسانید .استانهای برتر در شاخصهای هفت گانه و استانهای اول تا
سوم به شرح جدول ذیل رتبه بندی گردید:
رتﺒههاﻱﺍوﻝتاسﻮﻡدرمﺠﻤﻮﻉشاﺧﺺهاﻱﺍرزیابﻲﺍمﻮرﺍﺟرﺍیﻲوماشیﻦآﻻﺕﻋﻤرﺍنﻲﺍسﺘانهادرساﻝ1398
رتﺒهبندﻱ

رتﺒهﺍوﻝدرمﺠﻤﻮﻉشاﺧﺺهاﻱﺍرزیابﻲساﻝ،1398ﺍمﻮرﺍﺟرﺍیﻲوماشیﻦآﻻﺕﻋﻤرﺍنﻲﺍسﺘانﺧرﺍسانرﺿﻮﻱ
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فضای سبز:
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عملیات خاکی و پیاده روسازی:

ای��ن پروژه دارای  4پارکینگ به مس��احت  ۲۰,۰۰۰مترمربع و زمینهای
ورزشی شامل زمینهای فوتسال ،بسکتبال ،والیبال ،والیبال ساحلی و تنیس
مجموع ًا به مس��احت  5000مترمربع میباشد که درحال حاضر  3پارکینگ
ابتدایی مربوط به زون  Aو زمینهای ورزشی آماده بهرهبرداری میباشند.
مدت اجرای این پروژه  12ماه میباش��د که فاز اول آن در تابستان 1400
آماده بهرهبرداری و افتتاح است.

رتﺒهدوﻡدرمﺠﻤﻮﻉشاﺧﺺهاﻱﺍرزیابﻲساﻝ،1398ﺍمﻮرﺍﺟرﺍیﻲوماشیﻦآﻻﺕﻋﻤرﺍنﻲﺍسﺘانﺍردبیل
رتﺒهسﻮﻡدرمﺠﻤﻮﻉشاﺧﺺهاﻱﺍرزیابﻲساﻝ،1398ﺍمﻮرﺍﺟرﺍیﻲوماشیﻦآﻻﺕﻋﻤرﺍنﻲﺍسﺘانتﻬرﺍن
ﺍسﺘانهاﻱبرتردرشاﺧﺺهاﻱﺍرزیابﻲساﻝ 1398ﺍمﻮرﺍﺟرﺍیﻲوماشیﻦآﻻﺕﻋﻤرﺍنﻲﺍسﺘانها

رتﺒهبرتردرشاﺧﺺنﮕﻬدﺍرﻱوتﻌﻤیرﺍﺕ،ﺍسﺘانزنﺠان
رتﺒهبرتردرشاﺧﺺنﺴﺒﺖسﻮدبهسرمایه،ﺍسﺘانﺧﻮزسﺘان
رتﺒهبرتردرشاﺧﺺﻛﻤﺘریﻦﺍنﺤرﺍﻑدرآمدوهزینهدربﻮدﺟهﻋﻤﻠﻜردساﻝ،1398ﺍسﺘانهﻤدﺍن
رتﺒهبرتردرشاﺧﺺ ﺍﺟرﺍﻱپروژﻩهاﻱپیﻤانﻲومدیریﺖبرماشیﻦآﻻﺕبﺨﺶﺧﺼﻮﺻﻲ،ﺍسﺘانﻛﻬﮕیﻠﻮیهوبﻮیرﺍحﻤد
رتﺒهبرتردرشاﺧﺺنﻬادینهﻛردنسامانهمدیریﺖناوﮔان)(AVLونرﻡﺍﻓزﺍر)،(IMSﺍسﺘانﺧرﺍسانﺟنﻮبﻲ
رتﺒهبرتردرشاﺧﺺبیﺸﺘریﻦهﻤﻜارﻱدرتامیﻦماشیﻦآﻻﺕسﺘادهاﻱمﻌیﻦبازسازﻱ،ﺍسﺘانهاﻱﻛرمانﺸاﻩ-ﻓارﺱ
رتﺒهبرتردرشاﺧﺺ بیﺸﺘریﻦﺍرتﻘاءوبﻬﺒﻮدسازمانﻲنﺴﺒﺖبهﺍرزیابﻲساﻝﻗﺒل،ﺍسﺘانهاﻱﻗزویﻦ-مازندرﺍن

صعود کوهنوردان به قله بینالود

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان خراسان رضوی ،به مناسبت گرامیداشت دهه
کرامت گروهی از کارکنان و بازنشستگان بنیاد مسکن استان به قله بینالود صعود کردند.
در این صعود س��خت که از انتهای روستای فریزی شهرستان چناران انجام شد پس
از یک راهپیمایی هش��ت س��اعته و با گذر از پیچ و خمهای رودخانه فریزی ،صعود به
قله  3211متری بینالود آغاز شد.
کوهنوردان شب را در جان پناه مدرس اطراق نمودند و صبح روز بعد عملیات صعود
ب��ه قله را ش��روع کردن��د و پس از چند س��اعت کوهنوردی موفق به فتح قله ش��دند.
شرکتکنندگان در این کوهپیمایی  11نفر بودند و راهنمای گروه ،مهندس محمدباقر
امیرفخریان بود.
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• حجتاالسالموالمسلمین حسین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی،
حجتاالسالموالمس�لمین فرهنگ فرهادی خودالن را به سمت مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه
در بنیاد مسکن استان کردستان منصوب کرد.
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• حجتاالسالموالمسلمین حسین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی،
حجتاالسالموالمسلمین سیدمحمد محمودیراد را به سمت مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در
بنیاد مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد.
• حجتاالسالموالمسلمین حسین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی،
حجتاالسالموالمسلمین محمدحسن مرادی را به سمت مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد
مسکن استان فارس منصوب کرد.
• حجتاالسالموالمسلمین حسین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی،
حجتاالسالموالمس�لمین نورا ...ولینژاد را به س�مت مس�ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد
مسکن استان گلستان منصوب کرد.
• حجتاالسالموالمسلمین حسین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی،
حجتاالسالموالمسلمین س�یداحمد میرعمادی را به سمت مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در
بنیاد مسکن استان قم منصوب کرد.
• حجتاالسالموالمس�لمین حس�ین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس�کن کش�ور ،طی
حکمی ،حجتاالسالموالمسلمین سیدابوالحسن رضوی حیدری را به سمت مسئول دفتر نمایندگی
ولیفقیه در بنیاد مسکن استان خراسان رضوی منصوب کرد.
• حجتاالسالموالمسلمین حسین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی،
حجتاالسالموالمسلمین اسرافیل احمدیان را به سمت مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد
مسکن استان ایالم منصوب کرد.
• حجتاالسالموالمسلمین حسین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی،
حجتاالسالموالمس�لمین علی انجم شعاع را به سمت مس�ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد
مسکن استان کرمان منصوب کرد.
• حجتاالسالموالمسلمین حسین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی،
حجتاالسالموالمس�لمین مهدی پورنصیر را به سمت مس�ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد
مسکن استان هرمزگان منصوب کرد.
• حجتاالسالموالمسلمین حسین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی،
حجتاالسالموالمسلمین رمضانعلی رمضانی را به سمت مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد
مسکن استان قزوین منصوب کرد.
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• حجتاالسالموالمس�لمین حس�ین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس�کن کش�ور ،طی
حکمی ،حجتاالسالموالمس�لمین صفر قربانپور را به سمت مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در
بنیاد مسکن استان گیالن منصوب کرد.

• مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس�کن اس�تان گیالن ،طی حکمی ،مهندس مهدی عفتی را به
سمت مدیر امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی منصوب نمود.
• مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان گیالن ،طی حکمی ،مهندس الهیار محمدعلیزاده
را به سمت سرپرست بنیاد مسکن شهرستان املش منصوب نمود.
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• مهندس هادی درفش�ی -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور ،طی
حکمی ،علی محمد همتی را بهعنوان معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان ایالم منصوب نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

• حجتاالسالموالمسلمین حسین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی،
حجتاالسالموالمس�لمین محمدصادق سلیمانی را به سمت مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در
بنیاد مسکن استان مازندران منصوب کرد.

• مهندس عطاءا ...زمانی مظفرآبادی -مدیرکل بنیاد مس�کن اس�تان فارس ،طی حکمی ،خس�رو
جوکار را به سمت مدیر بنیاد مسکن شهرستان خفر منصوب نمود.
• مهندس عطاءا ...زمانی مظفرآبادی -مدیرکل بنیاد مس�کن اس�تان فارس ،طی حکمی ،یعقوب
نعیمی را به سمت مدیر بنیاد مسکن شهرستان مهر منصوب کرد.
• مهندس عطاءا ...زمانی مظفرآبادی -مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس ،طی حکمی ،محمدرضا
حسنزاده را به سمت مدیر بنیاد مسکن شهرستان داراب منصوب نمود.
• مهن�دس عطاءا ...زمانی مظفرآبادی -مدیرکل بنیاد مس�کن اس�تان ف�ارس ،طی حکمی ،بهرام
دوستی روشن را به سمت مدیر بنیاد مسکن شهرستان اوز منصوب نمود.
• مهندس عطاءا ...زمانی مظفرآبادی -مدیرکل بنیاد مس�کن استان فارس ،طی حکمی ،مصطفی
ایوبی را به سمت سرپرست بنیاد مسکن شهرستان کوار منصوب نمود.

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

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

اسامی همکارانی که به افتخار
بازنشستگی نایل آمدند:

محمدحسین قاسمی همی جانی (یزد)
حسین غالمزاده شورکی (یزد)
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان آذربایجان شرقی
بازدید معاون استاندار و فرماندار از طرحهای عمرانی بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،س��یدعلی موسوی -معاون استاندار و فرماندار
ویژه شهرس��تان مراغه ،بخش��داران بخشهای مرکزی و سراجو و مدیر
بنیاد مس��کن شهرستان از پروژههای عمرانی روستاهای شهرستان مراغه
بازدید و در جریان کم و کیف این پروژهها قرار گرفتند.
ابت��دا در این بازدی��د مهندس خلیل احمدیان با ارائه گزارش��ی از اعتبار
تخصی��ص یافت��ه و پیش��رفت فیزیکی اج��رای طرح هادی و آس��فالت
تخصیص یافته به روس��تاهای بازدید ش��ده گفت :در صورت تأمین اعتبار
بیش��تر اجرای طرح هادی در روس��تاهایی که انجام نش��ده شروع خواهد
ش��د و پروژههای نیمهتمام ب��ا جدیت کامل تا پایان تابس��تان اتمام و به
بهرهبرداری خواهد رسید.
در ادامه سیدعلی موسوی با سپاس از عوامل اجرایی و کارشناسان بنیاد
مس��کن روند اجرای طرحهای هادی روس��تاهای شهرس��تان مراغه را مطلوب ارزیابی کرد و گفت :اجرای طرح هادی نقش زیربنایی و بنیادی
در توس��عه همهجانب��ه مناطق روس��تایی دارد و از جمله طرحهای عمرانی اس��ت که جزو مهمترین ابزار کنت��رل و مدیریت تحوالت کالبدی در
س��کونتگاههای روس��تایی نیز بهش��مار میآید .وی در ادامه تأکید کرد :باید با انجام برنامهریزیهای مناسب برای توسعه روستاها ،فضای زندگی
شایستهای برای ساکنان روستاها فراهم کرد تا از این طریق روستاییان نیز فرصت زندگی و رشد و توسعه را داشته باشند.

معاون اس�تاندار همچنین فعالیتهای بنیاد مس�کن را در مورد حل مشکالت روستاها بسیار ارزشمند دانست و افزود:
نقش بنیاد مسکن استان در توسعه و آبادانی روستاها و نیز اجرای طرحهای توسعهای در زمینه توانمندسازی روستاییان
کام ً
ال مشهود است.

فرماندار ویژه شهرستان گفت :نگاه متعهدانه ،بسیجی و انقالبی که در مجموعه بنیاد مسکن شکل گرفته ،موجب شده این نهاد همواره در زمینه

جدال و ستیزه مکن که درخشندگی و آبرویت میرود -امام حسن عسکری(ع)
30
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محرومیتزدایی در سطح روستاها نقش مهمی ایفا کرده و همواره حضور مستمری در این عرصه داشته باشد.
همچنین مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با اشاره به اینکه طرح هادی روستایی توسط این نهاد در روستاها اجرا میشود گفت:
کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط باید برای توسعه روستا همانند گذشته تعامل و همکاری الزم با بنیاد مسکن را در این زمینه داشته باشند تا روند
کار خیلی سریع به جلو برود.
در پایان س��یدعلی موس��وی افزود :با همکاری فرمانداری و بنیاد مس��کن ،همه تالش خود را مبنی بر حل مش��کالت روستاها بهویژه در مورد
مقاومسازی واحدهای مسکونی ،اجرای طرح هادی روستایی و آسفالت و جابجایی روستاهای درمعرض آسیب به کار خواهیم گرفت.

دیدار مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان با فرماندار ویژه شهرستان مراغه
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،مدیرکل ،معاونین و مس��ئول دفتر نمایندگی
ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان و مدیر بنیاد مسکن شهرستان مراغه با
فرماندار شهرس��تان ویژه مراغه و معاون استاندار دیدار و در مورد مسایل
و مشکالت طرحهای عمرانی بنیاد مسکن به بحث و گفتگو پرداختند.
در این نشس��ت س��یدعلی موس��وی -فرماندار ویژه شهرستان مراغه از
اقدامهای صورت گرفته درخصوص س��اخت مس��کن شهری ،روستایی و
اجرای طرحهای هادی در این شهرستان توسط بنیاد مسکن قدردانی کرد
و خواستار افزایش همکاریها در این مورد شد.
سیدعلی موسوی گفت :بنیاد مس��کن با فعالیت در حوزه روستاها نقش
مهمی در توس��عه و آبادانی مناطق محروم دارد و یکی از نهادهای خدمترس��ان به مردم روس��تا است که با ایجاد زیرساختهای الزم در مناطق
محروم و روستایی باعث جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر میشود.
در ادامه مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با بیان مطالبی گفت :رس��الت بنیاد مس��کن و اهداف این نهاد همانطور که بنیانگذار
جمهوری اسالمی امام راحل(ره) فرمودند رسیدگی به محرومین و محرومیتزدایی بهویژه در مناطق روستایی است و ما از هیچ کوششی در این
زمینه دریغ نخواهیم کرد.
مهندس باباپور افزود :توسعه روستایی یک فعالیت بین بخشی و مشارکتی است که با همراهی مردم ،نهادها و دستگاههای ذیربط عملی میشود
و بنیاد مسکن در این حوزه نیاز به همدلی مسئوالن ،همراهی و مشارکت مردم دارد.
گفتنی اس��ت در پایان معاونین و مدیر بنیاد مس��کن شهرستان مراغه مس��ایل و مشکالت حوزههای مربوطه خود را مطرح و تصمیمهای الزم
برای بهبود و پیشرفت پروژهها را اتخاذ نمودند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان آذربایجان غربی
دیدار با خانواده شهدا در سالروز آزادسازی خرمشهر

به گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس بدلی-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،رضا منافی-
مدیر بنیاد مسکن شهرستان ارومیه و فرمانده
پایگاه بنیاد مس��کن اس��تان در زمینه ترویج
فرهنگ ایثار و شهادت با خانواده شهدا دیدار
و گفتگو کردند.
در ای��ن دی��دار مهندس بدلی ش��هیدان را
انس��انهای واال معرف��ی ک��رده که ب��ا ایثار
نگذاش��تند حتی ی��ک وجب از خ��اک ایران
اسالمی در اشغال دشمنان بماند .وی ضمن دلجویی از مادران این شهدا با اهدا لوح تقدیر از ایثار و فداکاریهای آنان تجلیل نمود.

نیکی و احسان ،زکات نعمتهاست -امام جعفر صادق(ع)
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان اردبیل
بازدید از روستاهای شهرستان کوثر
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به گزارش روابط عمومی ،با حضور دکتر سیدغنی نظری -نماینده مردم
شهرس��تانهای خلخال و کوثر در مجلس شورای اسالمی ،مهندس وحید
کنعانی -فرماندار شهرستان کوثر ،مهندس فرهاد سبحانی -مدیرکل بنیاد
مس��کن اس��تان ،حجتاالسالموالمس��لمین بیگی -امامجمعه شهرستان
کوثر ،مدیرانکل ادارههای جهادکشاورزی ،آب و فاضالب ،منابع طبیعی،
ارتباطات و فناوری اطالعات ،ش��رکت توزیع برق و گروهی از مس��ئوالن
شهرس��تانی از روس��تاهای زرجآباد ،زاویه و قوزلو از توابع این شهرس��تان
بازدید و از نزدیک به بررسی مشکالت و مسائل این روستاها پرداختند.
دکتر سیدغنی نظری با سپاس از تالشهای بنیاد مسکن در روستاهای
تابعه شهرس��تان کوثر خواس��تار توجه جدی تمامی مدیران دستگاههای
اجرایی به درخواست اهالی منطقه بهویژه تکمیل پروژه آبرسانی ،سد معیشتی ،رفع مشکالت اینترنت روستایی ،پرداخت تسهیالت اشتغالزایی،
تکمیل طرحهای هادی ،آسفالت معابر دسترسی روستایی و تأمین آب زراعی مزارع روستایی شدند.
در ادامه مهندس فرهاد سبحانی برنامهریزیهای صورت پذیرفته برای تسهیل عبور و مرور روستاییان و تکمیل اجرای طرح هادی و آسفالت
معابر در روستای زرجآباد را منوط به اتمام پایان اصالح شبکه آب در این روستا دانست .وی در ادامه قول مساعد درخصوص زیرسازی و آسفالت
معابر روس��تای قوزلو ،به طول  300متر را داد و گفت :س��اخت دیوار حائل ،جدولگذاری و بازنگری طرح هادی در این روس��تا در اولویت برنامه
کاری بوده و بهزودی عملیاتی خواهد شد.

بازدید از روند اجرای طرح گردشگری روستای بیلهدرق

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس فرهاد س��بحانی -مدیرکل بنیاد
مسکن اس��تان ،منوچهر حاجیزاده -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن
استان ،رضوان فیاض عالیی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان سرعین و
گروهی از مسئولین شهرستانی از روند اجرای طرح گردشگری در روستای
بیلهدرق از توابع بخش مرکزی شهرس��تان س��رعین بازدید و به بررس��ی
مشکالت و مسائل این روستا پرداختند.
در ابتدای این بازدید رضوان فیاض عالیی با ارائه گزارش��ی از عملکرد
بنیاد مس��کن در روس��تای بیلهدرق گفت :با همکاری اهالی منطقه موانع
اجرایی روند اجرای س��نگ فرش معابر در این روس��تا حل ش��ده است و
اجرای س��نگ فرش با اعتباری بیش از  8میلیارد ریال از محل اعتبارهای
گردشگری شهرستان در حال اجراست.
در ادامه مهندس فرهاد س��بحانی با اش��اره به اضافه شدن روستای بیلهدرق به طرحهای گردش��گری در سطح استان گفت :پروژه زیرسازی و
آسفالت ورودی معابر سواره روی اصلی این روستا نیز از محل اعتبارهای استانی و قیرهای اختصاصی در حال انجام است که امیدواریم این روند
با تزریق اعتبارهای مکفی در سال جدید در روستاهای دیگر این شهرستان افزایش یابد.

بازدید فرماندار از روند اجرایی طرح هادی روستای برزند

به گزارش روابط عمومی ،با حضور مهندس علی بهش��تی -فرماندار شهرس��تان گرمی ،محمدعلی رحیمی -مدیر بنیاد مس��کن این شهرستان،
مهندس اقبالی -معاون برنامهریزی فرماندار ،مهندس فیاضی -بخش��دار مرکزی شهرس��تان گرمی ،دهیار ،اعضای شورای اسالمی و گروهی از
اهالی منطقه از روند اجرایی طرح هادی در روس��تای هدف گردش��گری قلعه برزند از توابع بخش مرکزی شهرس��تان گرمی بازدید نمودند و به

کسی که تظاهر به تهیدستی نماید ،نیازمند میشود -حضرت محمد(ص)
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نشست اعضای ستاد شورای اقامه نماز برگزار شد
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بررسی مسائل و مشکالت آن پرداختند.
در ابت��دای این بازدید مهندس علی بهش��تی با اش��اره به اینکه عمران
روستایی در روستاهای دارای قدمت تاریخی و جاذبههای طبیعی با هدف
و رویکرد گردشگری بهعنوان الگوی روستاهای پاک برای توسعه اقتصاد
بومی و توس��عه پایدار روس��تایی به همت بنیاد مس��کن اجرایی میگردد،
گفت :روس��تای قلعه برزند از روستاهایی هست که دارای قدمت تاریخی
و همچنین ظرفیت و جاذبههای طبیعی متنوعی هس��ت و با تصویب 10
میلیارد ریال اعتبار استانی از فصل گردشگری عملیات عمران روستایی با
این رویکرد و البته تقویت زیرس��اختهای گردشگری و برابر طرح کمیته
برنامهریزی شهرس��تان بهعنوان اولویت عملیات عمرانی قرار گرفته است
و با تکمیل این طرح و همکاری اهالی روستا ،شاهد تقویت اقتصاد بومی و توسعه پایدار خواهیم بود.
همچنین رحیمی نیز با ارائه گزارش روند اجرایی طرح هادی گفت :طرح هادی روس��تای قلعه برزند با رویکرد و هدف گردش��گری تهیه ش��ده
اس��ت و فازهای اجرایی آن نیز با لحاظ نمودن نکتههای فنی و اجرایی طرح در این روس��تا با هدف گردشگری در حال اجرا میباشد .وی افزود:
عملیات اجرایی سنگفرش ،کانیو برای هدایت آبهای سطحی ،فضاسازی ویژه و الگوهای ویژه روستاهای دارای هدف گردشگری در حال اقدام
و عملیاتی شدن هستند.

به گزارش روابط عمومی ،نشست ستاد شورای اقامه نماز با حضور اعضا
در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس فرهاد سبحانی -مدیرکل و رئیس ستاد اقامه نماز بنیاد
مسکن اس��تان ،بر ضرورت ترویج و عمل به فرائض دین مبین اسالم در
بین کارکنان بنیاد مس��کن تأکید نمود و در ادامه با اش��اره به رهنمودهای
اجتماعی شارع مقدس ،گفت :عمل به دین مبین اسالم ما را در امورهای
دنیوی و اخروی به سوی سعادت و عاقبت بخیری رهنمون خواهد ساخت.
در ادامه ،حجتاالس�لام نجفینژاد -قائم مقام مس��ئول دفتر نمایندگی
ولیفقیه در بنیاد مسکن استان نیز از برنامههای جدید ستاد اقامه نماز بنیاد
مس��کن استان برای سالجاری خبر داد و گفت :تعامل در بین اجتماعهای
انسانی منجر به رشد و پیشرفت جامعه خواهد شد و تأکید دین اسالم نیز بر تعامل و با هم بودن مسلمانان در تمامی امورهای سیاسی ،اعتقادی
و اجتماعی میباشد و این موضوع مهم بودن آن را نشان میدهد.
در پایان هر یک از اعضای حاضر در نشست نظرها و پیشنهادهای خود را ارائه نمودند.

بررسی ساختوسازهای غیرمجاز روستایی در شهرستان اصالندوز

به گ��زارش روابط عمومی ،در نشس��تی با حضور س��یدعباس مینایی-
فرماندار شهرستان اصالندوز ،موسی کامکار -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
پارسآباد و گروهی از مسئولین شهرستانی به بررسی مسایل و مشکالت
و ضرورت مقابله با ساختوس��ازهای غیرمجاز در فرمانداری شهرس��تان
اصالندوز پرداختند.
در این نشس��ت سیدعباس مینایی با اش��اره به لزوم پیگیری و مقابله با
ساختوس��ازهای غیرمجاز و تصرف منابع طبیعی در شهرستان اصالندوز
گفت :در همین زمینه بازنگری طرح هادی بیش از  ۴۰روس��تا در اولویت

هیچ کس روز قیامت در امان نیست مگر آن که در دنیا خدا ترس باشد -امام حسین(ع)
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اجرایی میباش��ند و ضروری اس��ت که این امر در برنامههای بنیاد مس��کن قرار گیرد و قطع ًا در ارتباط با اعتبارهای ملزوم نیز تمهیدهای الزم
صورت خواهد پذیرفت .وی افزود :برنامهریزی الزم برای تعیین محدوده قش�لاقات نیز با مش��ارکت دهیاران و تالش بنیاد مسکن شهرستان در
حال انجام است که بهزودی به مرحله عملیاتی خواهد رسید.
فرماندار شهرستان اصالندوز در پایان با سپاس از تالشهای بنیاد مسکن در ارتباط با مقاومسازی مسکن روستایی گفت :با همت بنیاد مسکن
ش��اهد س��اخت تعداد  ۳۰۰واحد مس��کن محرومین با کمکهای بالعوض دولتی هس��تیم و از طرف دیگر برای  ۱۳۰نفر از اهالی شهرستان وام
کمبهره و هزینه بالعوض دولتی بهمنظور تعمیر مسکن در نظر گرفته شده است که کماکان در حال پرداخت میباشد.

بررسی آخرین وضعیت صدور اسناد مالکیت در شهر آبی بیگلو
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور حسین کوهی -سرپرست
بنیاد مس��کن شهرستان نمین ،نادر آزادی -ش��هردار آبی بیگلو و اعضای
ش��ورای اسالمی شهر آبی بیگلو از توابع شهرستان نمین در مورد سنددار
نمودن مابقی اراضی این منطقه صورت گرفت.
در ابتدا حسین کوهی با سپاس از تالشهای شهردار و اعضای شورای
اسالمی این شهر گفت :شهر آبی بیگلو دارای  3000خانوار بوده که تا به
حال تعداد  900واحد مس��کونی آن توس��ط بنیاد مسکن با همکاری اداره
ثبت اس��ناد و امالک شهرستان نمین ،سنددار شدهاند .وی ابراز امیدواری
ک��رد تا با هم��کاری نهادهای مختلف مؤثر بهویژه ش��ورای اس�لامی و
شهرداری آبی بیگلو این روند سرعت بیشتری نسبت به گذشته به خود گیرد.
در ادامه نادر آزادی با قدردانی از تالشهای بنیاد مس��کن در ش��هر آبی بیگلو قول مساعد در مورد نصب بنر در قسمتهای مختلف شهر برای
اطالعرسانی مردم و اعالم مدارک مورد نیاز درخصوص دریافت سند واحدهای مسکونی را داد.

بررسی روند ساخت مسکن محرومین

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مشترك حوزه معاونت امور بازسازی
و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان با ناظرین نظام فنی روستایی برای
پیگیری و تس��ریع در روند پیشرفت فیزیکی مسکن محرومین شهرستان
مشگین شهر در بنیاد مسکن این شهرستان برگزار شد.
در ابتدا مهندس افشین فضلعلیزاده -سرپرست معاونت امور بازسازی و
مسکن روستایی بنیاد مسکن استان بر مغتنم شمردن زمان برای ارتقاء و
تسریع در پیشرفت فیزیکی واحدهای احداثی و در نظر گرفتن مشخصات
فنی س��اختمان تأکید نمود و لزوم اهتمام در رفع نیاز مس��کن قش��رهای
کمدرآمد و محروم جامعه را خواستار شد.
در ادامه نیز روند اجرای طرح مس��کن محرومین در شهرس��تان مشگین شهر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و راهکارهای الزم برای تسریع
در روند پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکونی احداثی ارائه گردید.

ثمره تفریط و کوتاهی پشیمانی است و ثمره دوراندیشی سالمت -حضرت علی(ع)
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نشست بررسی روند اجرای طرح اقدام ملی مسکن محرومین شهرمیمه

نشست نماینده مجلس شورای اسالمی با سرپرست بنیاد مسکن شهرستان خور و بیابانک

به گزارش روابط عمومی ،الهام آزاد -نماینده مردم شهرستانهای نایین،
خور و بیابانک در مجلس ش��ورای اسالمی با مهندس ایزدی -سرپرست
بنیاد مسکن شهرستان خور و بیابانک دیدار و گفتگو کرد.
در ای��ن دی��دار به اجرای ط��رح اقدام ملی مس��کن ،پیگیری تخصیص
اعتبار الزم برای جبران خسارت سیل اخیر به واحدهای مسکونی ،بررسی
اعتبار پیش��نهادی برای اجرای طرحهای پیشگیری از سیل در روستاهای
چاهملک ،بیاضه و هفتومان ،واگذاری اراضی در روستاها و پیگیری جهت
صدور مجوزهای الزم از محیط زیست برای اراضی روستای ایراج مطرح
و مورد تأکید قرار گرفت.
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به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس مهرآبادی -معاون
وزیر و مدیرعامل سازمان زمین و مسکن وزارت راهوشهرسازی ،حسینعلی
حاج��ی دلیگان��ی -نماینده م��ردم شهرس��تانهای برخوار ،شاهینش��هر
و میمه در مجلس ش��ورای اس�لامی ،دکتر قاری ق��رآن -مدیرکل اداره
راهوشهرس��ازی اس��تان ،مهندس دیمویی -معاون مس��کن شهری بنیاد
مس��کن اس��تان و موس��ی ش��ریفی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستانهای
شاهینشهر و میمه ،پیرامون روند اجرای طرح اقدام ملی مسکن و مسکن
محرومین در بخش��داری شهر میمه تش��کیل و پس از بحث و تبادلنظر
تصمیمهای الزم اخذ گردید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان اصفهان

نشست طرح اقدام ملی مسکن و واگذاری زمین در شهرستان نایین
به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی پیرامون طرح اقدام ملی مس��کن و
واگذاری زمین و ساخت مسکن بهصورت گروه ساخت ،با حضور بخشدار،
مدیر بنیاد مس��کن شهرستان نایین ،اعضای ش��ورای اسالمی و شهردار
انارک ،کارش��ناس معاونت مسکن شهری بنیاد مس��کن استان و نماینده
متقاضیان در بخشداری انارک برگزار شد.
براس��اس مباحث مطرح ش��ده مقرر گردید اعضای ش��ورای اسالمی و
ش��هردار با هماهنگی بخش��دار ،در نشس��تی با حضور مالکین نس��بت به
بررسی و اعالم مسایلی شامل :کاهش زیربنا ،زمان ساخت و ارائه پروانه،
اخذ موافقت شهردار با صدور پروانه ساختمانی با نقشه معماری ۵۰ ،درصد
تخفیف عوارض تا  ۲۰خرداد ماه و آمادهسازی معابر پروژه اقدام نمایند.

کسی که ندانسته برای مردم فتوی دهد فرشتگان آسمان و زمین او را لعنت میکنند -حضرت محمد(ص)
35

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار 2019 msproject
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،س��ومین و چهارمین مرحله دوره آموزش��ی
آش��نایی با نرم افزار  2019 msprojectبا حضور  ۱۵نفر از کارشناسان
و کارشناس��ان مسئول از معاونتهای مسکن ش��هری ،عمران روستایی،
بازس��ازی و مس��کن روس��تایی ،پش��تیبانی و امور اجرایی و ماشینآالت
عمرانی بنیاد مس��کن اس��تان ،در  ۸جلس��ه به مدت  ۳۲س��اعت در بنیاد
مسکن استان برگزار شد.
ه��دف از برگ��زاری ای��ن دوره ها ،آش��نایی و باال بردن س��طح آگاهی
ش��رکتکنندگان با س��امانه برنامهریزی و کنترل پ��روژه کاربردی 2019
میباشد.

نشست بررسی مشکالت و آزادسازی محور رودخانه مشهد اردهال

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی مشکالت و آزادسازی محور
رودخانه مش��هد اردهال بخش نیاسر شهرستان کاشان با حضور مهندس
رضازاده -مدیر بنیاد مسکن شهرستان کاشان ،معاون عمرانی فرمانداری
ویژه شهرس��تان ،مدیریت بحران فرمانداری ویژه شهرس��تان ،بخش��دار
نیاس��ر ،مدیر اداره اوقاف شهرستان ،کارشناس منابع آب شهرستان ،دهیار
و اعضای شورای اسالمی روستا در بنیاد مسکن شهرستان کاشان برگزار
و پس از بحث و تبادلنظر تصمیمهای الزم اخذ گردید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان البرز
بازدید نماینده ولیفقیه در استان از روستاهای شهرستان طالقان

به گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالم رزاقی -مسئول دفتر نمایندگی
ولیفقیه در اس��تان و مهندس رسولیزاده -سرپرست بنیاد مسکن استان
از اج��رای طرحهای هادی در س��ه روس��تای مرجان ،اوان��ک و هرنج در
شهرستان طالقان دیدار کردند.
در ادامه از پروژه در حال س��اخت مسکن محرومین برای خانوادهای در
روستای اوانک نیز بازدید کردند.
در این بازدید حجتاالس�لام رزاقی با س��پاس از مجموعه بنیاد مسکن
برای ساخت مسکن محرومین از سرپرست بنیاد مسکن استان خواست در
زمینه خانهدار شدن محرومین از تمام تالش خود استفاده کند.
در ادامه مهندس رس��ولیزاده نیز قول مساعدی مبنی بر ارائه مبلغ ۳0۰
میلیون ریال بالعوض برای تکمیل و بهرهبرداری این پروژه به خانواده محروم داد.

زن بگیرید و طالق مدهید زیرا عرش از وقوع طالق میلرزد -حضرت محمد(ص)
36

سامانه مدیریت ساختوسازهای روستاییان (راهبر) راهاندازی شد

به گزارش روابط عمومی ،س��امانه مدیریت ساختوس��ازهای روستاییان (راهبر) بنیاد مس��کن در مراسمی از طریق ویدئو کنفرانس همزمان در
سراسر کشور راهاندازی شد.
مهندس رسولیزاده -سرپرست بنیاد مسکن استان با اشاره به اینکه سامانه مدیریت ساختوساز روستایی بهمنظور تسهیل دسترسی متقاضیان
و ناظران نظام فنی به بنیاد مس��کن راهاندازی ش��ده گفت :متقاضیان میتوانند از س��ه راه به این س��امانه مراجعه کنند ،اگر متقاضیان به اینترنت
دسترس��ی داش��ته و از سواد و امکانات کافی برای استفاده از آن برخوردارند ،خودشان میتوانند اقدام کنند و در غیر این صورت از طریق دهیاری
و یا از طریق دفاتر پیش��خوان دولت در روس��تاها نیز امکان دریافت این خدمات وجود دارد که با دریافت یک کد رهگیری امکان پیگیری تمام
خدمات و اقدامها را پیدا میکنند.
مهندس رس��ولیزاده با بیان مزایای س��امانه افزود :س��امانه نظام فنی ،خدمات فنی و ابالغ س��همیه ناظران در این سامانه قرار میگیرد و تمام
مراحل س��اخت یک پروژه بهصورت مصور درون آن قرار دارد .وی گفت :اصالح معابر ،تغییر کاربری ،صدور پایان کار ،صدور پروانه ،درخواس��ت
تس��هیالت قرضالحس��نه و بازسازی از جمله فعالیتهایی است که در این سامانه در نظر گرفته شده و با تهیه این بانک اطالعاتی ،دسترسی به
اطالعات برای ناظران و مردم تسهیل میشود.
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به گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالم رزاقی -مسئول دفتر نمایندگی
ولیفقیه و مهندس رس��ولیزاده -سرپرست بنیاد مسکن استان و ملکی-
مدیر ش��عبه بنیاد مسکن شهرس��تان طالقان با حجتاالسالموالمسلمین
حسینی -امامجمعه شهرستان طالقان دیدار و گفتگو کردند.
در ابت��دا حجتاالس�لام رزاقی با اش��اره به جایگاه مه��م ائمه جمعه و
جماع��ات از ائمه جمعه خواس��ت برای راهاندازی انجمن خیرین مس��کن
محرومین شهرس��تان طالقان از ظرفیتهای موجود استفاده شود .وی از
ائمه جماعات مس��اجد در روستاها نیز خواس��ت در شناسایی محرومین و
خیرین به بنیاد مسکن کمک کنند.
سپس حجتاالسالموالمسلمین حس��ینی با سپاس از فعالیتهای بنیاد
مس��کن ،برای تکمیل انجمن خیرین قول مس��اعد داد .وی با توجه به تغییر جمعیت روستاها از بنیاد مسکن خواست در زمینه بازنگری طرحهای
هادی تالش کند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بررسی مسکن محرومین و بازنگری طرحهای هادی

توجه به مسکن محرومین در روستاهای طالقان

به گزارش روابط عمومی ،نشست بررسی مسائل و مشکالت روستاهای
شهرس��تان طالقان در حوزه بنیاد مسکن با حضور حجتاالسالم رزاقی-
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در استان ،مهندس رسولیزاده -سرپرست
بنیاد مسکن استان ،مهندس ملکی -مدیر بنیاد مسکن و آقابراری -معاون
فرماندار شهرس��تان و بخش��داران این منطقه در فرمانداری شهرس��تان
طالقان برگزار شد.
ابتدا در این نشست حجتاالسالم رزاقی با اشاره به رسالت بنیاد مسکن
در حوزه مسکن محرومین گفت :فعالیت اصلی و تالشهای بنیاد مسکن
بای��د در حوزه مس��کن محرومین باش��د و در این زمین��ه از ظرفیتهای
فرمانداریها و بخشداریها باید استفاده شود.
در ادامه مهندس رسولیزاده نیز ضمن تأکید بر اولویت تأمین مسکن برای محرومین گفت :فعالیتهای زیادی در این حوزه از سوی بنیاد مسکن
در استان انجام شده که برای ساخت مسکن محرومین ،توسعه روستاها و بازنگری در طرحهای هادی تمام تالش خود را انجام خواهیم داد.

عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند -امام حسین(ع)
37

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

استقبال نمازگزاران مسجد رجایی شهر کرج در کمک به محرومین
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 ۱۰۰۱حضرت امام(ره) با حضور حجتاالسالموالمسلمین علیمحمدی-
جانشین نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن استان ،هیئت امنای مسجد جامع رجایی شهر و گروهی از نمازگزاران این مسجد در مسجد جامع رجایی
شهر کرج برگزار شد.
در ابتدا حامدی -مدیر حس��اب  100حضرت امام(ره) در بنیاد مس��کن اس��تان با ارائه فعالیتهای این نهاد در استان ،به نقش خیرین در توسعه
کمکهای بنیاد مسکن در ساخت مسکن برای محرومین اشاره کرد و گفت :بنیاد مسکن استان تاکنون در زمینه مسکن محرومین ،مسکن زنان
بیسرپرست ،خانوادههای دارای  2فرد معلول و فاقدین مسکن فعالیتهای زیادی را انجام داده است.
حامدی افزود :با افزایش وام تأمین مس��کن روس��تایی از  500میلیون ریال به  1میلیارد ریال فرصت خوبی فراهم گردیده تا خانههای روستایی
بیشتری مقاومسازی و بازسازی گردند.
در این نشست شماره حساب  100حضرت امام(ره) در بانک ملی برای واریز کمکهای نقدی به هیئت امنا و نمازگزاران اعالم گردید.

تأکید بر توجه به نماز

به گزارش روابط عمومی ،ش��ورای معاونین بنیاد مس��کن اس��تان با حضور حجتاالسالم رزاقی -مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در استان و
اعضای این شورا در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا حجتاالس�لام رزاقی با اش��اره به تأثیر نماز در زندگی فردی و اجتماعی کارکنان گفت :با توجه به اینکه بنیاد مس��کن از دل انقالب
اسالمی برآمده است ،کارکنان آن نیز باید حافظان نماز باشند .وی افزود :برپایی نماز اول وقت باید در بین معاونین و کارکنان جدی گرفته شود.
مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان اضافه کرد :هیچ کاری جز برپایی نماز اول وقت بعد از اقامه اذان وجود ندارد ،این
وسوسههای شیطان است که دالیل مختلفی را برای اهمیت ندادن به نماز اول وقت ،بهوجود میآورد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان تهران
نشست هماهنگی و همافزایی تعاملهای بنیاد مسکن استان تهران و ادارهکل جهادکشاورزی

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگ��ی و همافزایی تعاملهای
بنیاد مس��کن اس��تان تهران و ادارهکل جهادکشاورزی با حضور صالحی-
مدیرکل بنیاد مسکن استان ،دکتر فصاحت -رئیس جهادکشاورزی استان
و دکتر آقامیری برگزار شد.
در این نشس��ت چالشهای پیشروی تصویب طرحهای هادی استان و
ساختوسازهای غیرمجاز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنی��ن صالحی بر حض��ور فعال و بیش از پیش جهادکش��اورزی در
همافزایی با بنیاد مسکن در مورد تعاملهای مشترک تأکید نمود.

نشست هماهنگی برای تکمیل ساختمان فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان رباطکریم

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهن��دس امینی -مدیر
بنیاد مس��کن شهرس��تان شهریار ،دکتر ملکش��اهی -فرماندار و سرهنگ
مرادی -فرمانده انتظامی شهرستان رباطکریم بهمنظور تکمیل ساختمان
فرماندهی نیروی انتظامی این شهرستان برگزار شد.
گفتن��ی اس��ت اعتبار این پ��روژه به مبل��غ  50میلیارد ری��ال و از محل
اعتباره��ای مالی��ات ب��ر ارزش افزوده روس��تاهای فاقد دهیاری اس��ت.
همچنین در مورد ادامه تکمیل پروژه س��اختمان ناجا شهرستان رباطکریم

دعای انسان پشت سر برادر دینیاش ،نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت است -امام محمد باقر(ع)
38

نشست هماهنگی تسریع و تحقق سهمیه صدور اسناد مالکیت استان تهران در سال 1400
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی تس��ریع و تحقق سهمیه
صدور اس��ناد مالکی��ت با حضور صالحی -مدی��رکل و مهندس خوئینی-
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،مهندس مجلسی -کارشناس
مس��ئول امور زمین بنیاد مسکن استان ،رامشی -مدیرکل ،عبدی -معاون
امالک و مهندس مهرزاد -مس��ئول کاداستر ادارهکل ثبت اسناد و امالک
استان برگزار شد.
در ابتدا صالحی به تسریع در عملکرد اداره ثبت اسناد و امالک در مورد
تحقق س��همیه صدور اسناد روستایی و شهرهای زیر  25000نفر جمعیت
استان در سال  1400و تعیین تکلیف پروندههای باقی مانده از سال گذشته در اداره ثبت اسناد و امالک تأکید کرد.
در ادامه در مورد اقدامهای اجرایی در زمینه تبدیل اس��ناد دفترچهای به س��ند تک برگ بهعنوان مأموریت مشترک بنیاد مسکن و ادارهکل ثبت
اسناد و امالک استان بحث و تبادلنظر صورت گرفت.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

راهکارهای الزم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد بنیاد مسکن نسبت به ادامه عملیات تکمیل پروژه اقدامها و پیگیری الزم از سازمان
برنامهوبودجه استان را انجام دهد.
در ادامه بهسازی جاده پادگانها از محل اعتبارهای ارزش افزوده روستاهای فاقد دهیاری و رفع موانع موجود مورد بررسی قرار گرفت.

نشست بررسی تعاملهای بنیاد مسکن و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور صالحی -مدیرکل و مهندس
خوئینی -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن استان ،شفیعی -رئیس و
عدالتی -معاون هماهنگی و بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
تهران برگزار شد.
در این نشس��ت درباره تخصی��ص اعتبارهای پروژهه��ای عمرانی بنیاد
مس��کن استان در س��ال جاری بحث و بررسی کارشناسی صورت گرفت.
همچنی��ن تبادلنظ��ر در مورد تس��ریع رون��د تصویب طرحه��ای هادی
روس��تاهای واقع در حریم ش��هرها در ش��ورای برنامهریزی و توس��عه در
دستور کار این نشست قرار داشت.

مراسم افتتاح فاز دوم پروژه بهسازی معابر روستای قوئینک رخشانی

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حض��ور مهندس علیخانیان-
مدیر بنیاد مسکن شهرستان پیشوا ،مهندس عباسی -فرماندار ،ابراهیمی-
بخش��دار جلیلآب��اد و گروهی از مس��ئولین اجرایی شهرس��تان ،فاز دوم
پروژه بهس��ازی معابر روستای قوئینک رخش��انی از توابع بخش جلیلآباد
شهرستان پیشوا افتتاح شد.
گفتنی اس��ت مش��خصات فنی پروژه بهس��ازی معابر این روستا شامل
 2800مترمربع زیرس��ازی و آس��فالت ریزی و  1000متر جدولگذاری با
اعتباری به مبلغ  7میلیارد ریال اعالم شده است.
در پایان این مراس��م از تالشهای مدیر بنیاد مس��کن شهرستان پیشوا
برای پیگیری و تسریع در انجام پروژه قدردانی شد.

فرمانبرداری از فرمانروایان دادگر ،مایه رسیدن به عزّت کامل است -امام موسی کاظم(ع)
39

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان چهارمحالوبختیاری
بررسی مسائل و روند اجرای پروژههای عمرانی شهرستان اردل
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در نشس��تی با حضور دکتر محمود کیانی-
فرماندار شهرستان اردل و مهندس فرشید ریاحی سامانی -سرپرست بنیاد
مسکن اس��تان مس��ائل عمرانی و روند اجرای پروژههای مربوط به بنیاد
مسکن در سطح شهرستان اردل ،مورد بررسی قرار گرفت.
در ابت��دا مهندس فرش��ید ریاحی ب��ا ارائه گزارش��ی از اقدامهای انجام
ش��ده ،گفت :پروژههای خوبی در سطح شهرس��تان با همکاری مسئولین
شهرستان ،توس��ط این نهاد انجام شده است .وی با قدردانی از همکاری
مسئولین شهرستان افزود :مهمترین رویکرد این نهاد مسئلهیابی و انتخاب
راهکار مناس��ب اس��ت و یکی از مهمترین اهدافی که دنبال میکنیم این
اس��ت تا نقاطی که جای کار وجود دارد را شناسایی و پس از برنامهریزی
اقدامهای مربوطه را انجام دهیم.
سرپرس��ت بنیاد مس��کن اس��تان گفت :با توجه به اینکه یکی از مهمترین برنامههای این نهاد اجرای پروژههای عمرانی در سطح استان است،
در همین مورد ش��اخصهای جدید تعریف تا بر اس��اس این ش��اخصها بتوانیم اعتبارهای خوبی برای اجرای پروژههای عمرانی اخذ نماییم و از
مسئولین خواستار همکاری با این نهاد در زمینه ارائه خدمات به مردم هستیم.
س��پس دکتر محمود کیانی با س��پاس از فعالیتهای این نهاد گفت :بنیاد مس��کن یکی از نهادهایی اس��ت که اقدامهای خوبی در سطح استان
بهویژه شهرستان اردل انجام داده است .وی در ادامه خواستار ارائه خدمات همچون گذشته به مردم شهرستان شد.
فرماندار با بیان اینکه خداوند به انس��انها کرامت ذاتی عطا فرموده ،افزود :کریم بودن به این معناس��ت که قبل از اینکه مردم موضوعی را از
مسئولین درخواست نمایند خود مسئول مربوطه کار را انجام دهد و در ارائه خدمت به مردم پیشقدم باشد.
دکتر کیانی گفت :تمامی مسئولین شهرستان باید با همدلی و همکاری متقابل تالش نمایند تا ارائه خدمات به بهترین شکل ممکن انجام شود
و مجموعه فرمانداری شهرستان نیز آمادگی کامل دارد تا در این مورد اقدام نماید.
در ادام��ه مباحث��ی در مورد روند اجرای��ی پروژههای عمرانی مطرح و راهکارهایی در این مورد ارائه ،ک��ه پس از بحث و تبادلنظر تصمیمهای
الزم اتخاذ گردید.

بررسی مسائل عمرانی روستاهای شهرستان کوهرنگ

بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،در نشس��تی با حض��ور مهندس مرتضی
زمانپور -فرماندار شهرس��تان کوهرنگ ،مهندس فرشید ریاحی سامانی-
سرپرست بنیاد مسکن استان و مهندس بهنام حیدری -مدیر بنیاد مسکن
شهرستان کوهرنگ مسائل عمرانی این شهرستان بررسی گردید.
در ابتدا مهندس فرشید ریاحی سامانی با ارائه گزارشی از اهم فعالیتهای
بنیاد مسکن گفت :تاکنون اقدامهایی توسط این نهاد در سطح شهرستان
انجام ش��ده است که برحس��ب وظیفه بوده و هنوز جای کار در شهرستان
وجود دارد و هدف از تش��کیل نشس��تها با مسئولین شهرستانی شناخت
و بررس��ی مس��ائل و مش��کالت مربوطه میباش��د تا بتوان با همکاری و
همسویی تمامی مس��ئولین در زمینه مرتفع شدن مشکالت منطقه گامی
مهم برداشته شود.
س��پس مهندس زمانپور گفت :شهرس��تان کوهرنگ دارای  223روستا اس��ت که از لحاظ موقعیت جغرافیایی پراکندگی خاصی دارند ،همچنین
تعدادی از این روس��تاها صعب العبور هس��تند و با آغاز بارشها راه ارتباطی تعدادی از روستاها بسته میشود و کار عمرانی در سطح این روستاها

دانش ،پیشوای خرد است -حضرت محمد(ص)
40

به گزارش روابط عمومی ،بازدیدی از س��وی مهندس مرتضی زمانپور-
فرماندار شهرس��تان کوهرنگ ،مهندس فرشید ریاحی سامانی -سرپرست
بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از مس��ئولین شهرس��تانی از روس��تاهای
شهرستان کوهرنگ بازدید کردند.
در ابتدا با حضور در روس��تای دره ،مسائل عمرانی روستا بهویژه مسائل
حریم راه بررسی و تصمیمهایی اتخاذ شد.
در ادام��ه از زمین مربوط به پایگاه هاللاحمر در روس��تای حاجیآباد و
پروژه س��اخت  40واحد مس��کونی در روس��تای مالکآباد بازدید کردند و
راهکارهایی توس��ط سرپرست بنیاد مس��کن شهرستان کوهرنگ در مورد
هرچه بهتر اجرا ش��دن پروژه ارائه گردید .همچنین در این روس��تا از روند
اجرای طرح مسکن محرومین و واحدهای ساخته شده بازدید بهعمل آمد.
س��پس مس��ئولین با حضور در روس��تای صفاآباد از اجرای طرح هادی در این روس��تا بازدید کردند و مسائل و مشکالت توسط دهیار و اعضای
شورای اسالمی روستا مطرح شد که پس از بحث و تبادلنظر تصمیمهایی اتخاذ گردید.
گفتنی اس��ت تاکنون حدود  80درصد واحدهای مس��کونی روستای صفاآباد مقاومسازی شدند و بیش از  80درصد معابر این روستا نیز بهسازی
شدهاند.
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بازدید از روستاهای شهرستان کوهرنگ

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

به س��ختی انجام میش��ود بنابراین باید با همکاری و همسویی تمامی ادارههای شهرستان اقدامهای الزم در مورد اجرای کارهای عمرانی انجام
ش��ود .وی افزود :در حال حاضر بیش��تر درخواستهایی که توسط اهالی روستاهای شهرس��تان مطرح میگردد ،بحث بهسازی معابر میباشد که
درخواست داریم در این مورد همچون گذشته اقدامهای مربوطه توسط بنیاد مسکن صورت پذیرد.
فرماندار در ادامه مس��ائل و مش��کالت موجود در سطح شهرس��تان را در مورد طرحهای هادی روستایی ،مباحث مربوط به واگذاری زمین برای
ساختوسازها و همچنین اجرای طرحهای هادی بیان نمود که در این مورد راهکارهایی توسط سرپرست بنیاد مسکن استان مطرح و تصمیمهایی
اتخاذ گردید.
در پایان فرماندار با اش��اره به اقدامهایی که در زمینه عمران و آبادانی روس��تاهای شهرستان توسط بنیاد مسکن انجام شده است از تالشهای
مدیر و کارکنان بنیاد مسکن قدردانی کرد.

بررسی مسائل مربوط به زمین برای ساخت مسکن در روستای سرتنگ محمود

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،دکتر بابایی -رئیس ش��ورای عالی جنگل،
مرتع و آبخیزداری کشور ،مهندس فرشید ریاحی سامانی -سرپرست بنیاد
مس��کن اس��تان ،مهندس صالحی -مدیرکل منابع طبیع��ی و آبخیزداری
اس��تان و گروهی از مس��ئولین از روستای جدید االحداث سرتنگ محمود
بخش ناغان شهرس��تان کیار بازدید کردند و مسائل مربوط به زمین مورد
نیاز برای ساخت مسکن در این روستا مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدا مهندس فرش��ید ریاحی س��امانی با اش��اره به این که روس��تای
س��رتنگ محمود درمعرض خطر وقوع سیل ،ریزش سنگ و رانش زمین
قرار دارد و با مطالعاتی که انجام شد مقرر گردید روستا جابجا شود که در
همین مورد س��ایتی برای ساخت روس��تای جدید مورد مطالعه قرار گرفت
و روس��تا درحال جابجایی میباش��د .وی در ادامه گفت :تاکنون مبلغ  43میلیارد و  570میلیون ریال تس��هیالت کمبهره برای ساخت مسکن در
س��ایت حوادثی س��رتنگ محمود به افراد در قالبهای مختلف تسهیالت حوادثی ،افراد تحت پوشش کمیته امداد ،افراد تحت پوشش بهزیستی و
قشرهای کمدرآمد پرداخت شده است که تعداد  98واحد مسکونی در سایت جدید ،ساخته و حدود  80درصد اهالی در این سایت اسکان یافتند و

خودبینی و خودپسندی مرد ،نشانه سستی عقل اوست -حضرت علی(ع)
41
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برای اسکان مابقی اهالی روستا نیاز به زمین است که همکاری دستگاههای مربوطه را همچون گذشته در این مورد خواستاریم.
در ادامه از اراضی روستا بازدید و مباحثی در زمینه ماده  4قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مطرح و مقرر شد پس از بررسی
نهایی ،زمینی برای ساخت واحدهای مسکونی در نظر گرفته شود.

دیدار سرپرست بنیاد مسکن استان با امامجمعه شهرستان اردل
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس فرش��ید ریاحی س��امانی -سرپرست
بنیاد مس��کن اس��تان با حجتاالسالموالمس��لمین بهرام��ی -امامجمعه
شهرس��تان اردل دیدار و در مورد مس��ائل عمرانی و فرهنگی روستاهای
شهرستان اردل با یکدیگر گفتگو نمودند.
در ابت��دا مهن��دس فرش��ید ریاح��ی س��امانی گزارش��ی از فعالیتهای
بنیاد مس��کن و س��اخت تعداد  425واحد مس��کن محرومین که یکی از
فعالیتهای��ی اس��ت که بنیاد مس��کن در زمینه خانهدار کردن قش��رهای
محروم انجام میدهد را ارائه داد .وی در ادامه خواستار همکاری مسئولین
در ارائه خدمت به مردم همچون گذشته شد.
سرپرس��ت بنیاد مسکن اس��تان افزود :در بنیاد مسکن مباحث فرهنگی
جزء الینفک امور این نهاد است و در کنار انجام پروژههای عمرانی ،پیوست فرهنگی نیز در نظر گرفته میشود که در این مورد نیز برنامههایی
را تدوین و در دست اقدام داریم.
در ادامه حجتاالسالموالمسلمین بهرامی گفت :فعالیتهای خوبی توسط بنیاد مسکن در سطح استان و شهرستان اردل انجام شده است که جا
دارد از تالشهای کارکنان این نهاد قدردانی نماییم .وی در ادامه با اش��اره به مباحثی در مورد کرامت انس��ان ها ،افزود :خداوند به انسان کرامت
داده اس��ت که باید این کرامت رش��د پیدا کند بنابراین در همین ارتباط ،باید در فعالیتهایی که برای مردم توس��ط مسئولین و خدمتگزاران انجام
میشود این کرامت مدنظر قرار گرفته و حفظ شود.
امامجمعه با اش��اره به مش��کالت شهرستان ،گفت :در تعدادی از روستاها تاکنون اجرای طرح هادی انجام نشده و واحدهای مسکونی روستایی
نیز نیاز به مقاومسازی دارند ،همچنین مشکل زمین برای ساخت مسکن در برخی از روستاها وجود دارد.
حجتاالسالموالمسلمین بهرامی در ادامه خواستار مرتفع شدن این مشکالت شد و آمادگی خود را برای حمایت مسئولین در این مورد اعالم نمود.
در ادامه مشکالت روستاهای شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و ضمن ارائه راهکارها ،تصمیمهایی اتخاذ شد.

دیدار سرپرست بنیاد مسکن استان با امامجمعه شهرستان کوهرنگ

به گزارش روابط عمومی ،مهندس فرش��ید ریاحی س��امانی -سرپرست
بنیاد مس��کن اس��تان با حجتاالسالموالمسلمین حس��ینپور -امامجمعه
شهرستان کوهرنگ دیدار و گفتگو نمود.
در ابتدا مهندس ریاحی س��امانی گفت :بنیاد مس��کن تاکنون اقدامهایی
در س��طح شهرستان کوهرنگ انجام داده اس��ت که از جمله این اقدامها
میت��وان به س��اخت تعداد  560واحد مس��کن محرومین از س��ال 1398
تاکنون اش��اره نمود همچنی��ن تعداد  170طرح هادی روس��تایی تاکنون
تهیه و بازنگری و در  77روس��تا طرح هادی اجرا شده است .وی در ادامه
خواس��تار مطرح کردن کمبودها و مس��ائل و مش��کالت توسط مسئولین
شهرستانی شد تا بتوانیم برنامهریزی دقیقی در اجرای امور داشته باشیم و
همچون گذشته خدماتی به مردم شهرستان ارائه نماییم.
س��پس حجتاالسالموالمس��لمین حسینپور با اشاره به فعالیتهایی که بنیاد مسکن در روستاهای شهرستان انجام داده از مدیر و کارکنان این
نهاد قدردانی کرد و خواس��تار پیگیری خدمات عمرانی در س��طح شهرستان با جدیت شد .وی در ادامه گفت :با توجه به شرایط خاص روستاهای

فهم دانایی در دین ،از زینت ایمان است -امام جعفر صادق(ع)
42

انعقاد تفاهمنامه مشترک در زمینه اجرای طرح توسعه پایدار منظومه روستایی شهرستان بروجن
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به گزارش روابط عمومی ،در نشس��تی با حضور مهندس فرشید ریاحی
سامانی -سرپرس��ت بنیاد مسکن استان ،علی شهریارپور -رئیس سازمان
مدیری��ت و برنامهریزی اس��تان و گروه��ی از معاونین و کارشناس��ان دو
دس��تگاه ،تفاهمنامه مش��ترک فیمابین بنیاد مسکن و سازمان مدیریت و
برنامهریزی اس��تان در زمینه اجرای طرح توسعه پایدار منظومه روستایی
شهرستان بروجن مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدا مهندس فرش��ید ریاحی س��امانی گفت :یک��ی از اقدامهایی که
بنیاد مس��کن در سطح کش��ور انجام میدهد بحث توسعه پایدار منظومه
روس��تایی است که بهصورت پایه در  7استان کشور در حال انجام است و
استان چهارمحالوبختیاری نیز یکی از این استانها است .وی افزود :طرح
توس��عه پایدار منظومه روس��تایی در شهرستان بروجن به توسعه یکپارچه سکونتگاههای روس��تایی در قالب شبکههای محلی و ناحیهای با تأکید
بر روابط و پیوندهای روس��تایی -ش��هری تدوین و با نگاه به جنبههای طبیعی -بوم ش��ناختی ،کالبدی -فضایی ،فرهنگی-اجتماعی ،اقتصادی-
سیاسی ،به شناخت ظرفیتها و محدودیتهای توسعه همه مراکز و کانونهای سکونتی و فعالیتی درون شبکه پرداخته است.
سرپرست بنیاد مسکن استان گفت :مطالعات منظومه توسعه پایدار شهرستان بروجن با تدقیق اطالعات اخذ شده از دستگاههای اجرایی استان
بهویژه جهادکشاورزی ،میراث فرهنگی ،گردشگری و راهوشهرسازی منتج به تعریف پروژههای پیشران ،محرک و اثربخش جهت توسعه و ارتقاء
جوامع محلی در دو بخش اصلی گردش��گری و تأس��یس دهکده صنعتی (صنایع تبدیلی بخش کش��اورزی) در قالب پروژههای خرد وکالن شده
است که اجرایی شدن این طرح باعث ایجاد رونق تولید و اشتغالزایی پایدار خواهد شد.
مهندس ریاحی س��امانی ادامه داد :این طرح در دو بخش بلداجی و گندمان شهرس��تان بروجن اجرا میشود که در حال حاضر در بخش بلداجی
در حال اجرا اس��ت و برای بهرهبرداری از طرحهای بخش بلداجی اعتباری بیش از  160میلیارد ریال مورد نیاز اس��ت که همکاری و انس��جام
همهجانبه ارگانها و دس��تگاههای متولی برای به نتیجه رس��اندن این طرح پایدار ،نیاز میباش��د .وی خاطر نشان کرد :تاکنون تعداد  66طرح در
قالب فعالیتهای گردش��گری ،صنایع دس��تی ،کشاورزی ،مش��اغل خانگی و ...از متقاضیان دریافت گردید و با هماهنگی بین ادارههای بخش و
شهرس��تان بروجن از این تعداد  40مجوز و یا موافقتنامه اصولی صادر گردیده و  6طرح به مرحله اجرا رس��یده است ،همچنین مبلغ  1میلیارد و
 700میلیون ریال تسهیالت و آورده متقاضیان برای شروع پروژهها هزینه شده است.
سرپرست بنیاد مسکن استان در ادامه با قدردانی از تالشهای رئیس و کارکنان سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خواستار همکاری سازمان
مدیریت و برنامهریزی با بنیاد مسکن همچون گذشته شد.
س��پس علی ش��هریارپور گفت :جمعیت روستایی استان حدود  37درصد میباشد که  10درصد از متوسط کشور باالتر است بنابراین باید با نگاه
ویژهای به روستاهای استان ،اعتبارها به این بخش اختصاص یابد .وی اعالم آمادگی کرد تا در استان اعتبارهای مورد نیاز برای عمران روستاها
اختصاص یابد همچنین دس��تگاهها باید اعتبارهای ملی را نیز از س��ازمانهای مربوطه دریافت تا روند عمران و آبادانی اس��تان با سرعت بیشتری
انجام شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان افزود :الزم است شاخصهایی برای فعالیتهای دستگاهها تعریف تا براساس این شاخصها بتوان
اعتبارهای خوبی اختصاص و پروژههای بیشتری در سطح استان اجرایی گردد.
علی شهریارپور با اشاره به پروژههایی که در استان اجرا شد و چهره روستاها را تغییر داده است از مدیر و کارکنان بنیاد مسکن استان قدردانی کرد.
در ادامه در مورد تفاهمنامه فیمابین دو دس��تگاه در خصوص طرح توس��عه پایدار منظومه روستایی در شهرستان بروجن مباحثی مطرح و مقرر
شد پس از بررسیهای الزم تفاهمنامه ،نهایی گردد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

شهرس��تان بهویژه پراکندگی و صعب العبور بودن برخی از روس��تاها ،ارائه برخی از خدمات مش��کل میباش��د بنابراین خواستار ارائه راهکارهایی
مناسب نسبت به اجرای امور در این روستا شد تا اقدامهای الزم صورت پذیرد.
امامجمعه در ادامه برخی از مس��ائل و مش��کالت موجود در س��طح شهرستان را مطرح و در این مورد راهکارهایی توسط سرپرست بنیاد مسکن
استان ارائه و تصمیمهایی اتخاذ گردید.

سه چیز است که با آنها غربت نیست :ادب نیکو ،خودداری از آزار رساندن و دوری از
شک و تردید -امام جعفر صادق(ع)
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان جنوبی
مراسم کلنگزنی ساخت تعداد  100واحد مسکونی در شهرستان سرایان
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور اس��تاندار ،فرماندار و
امامجمعه شهرس��تان س��رایان و گروهی از مدیران استانی و شهرستانی،
کلنگ س��اخت تعداد  100واحد مسکونی برای قشرهای کمدرآمد شهری
به زمین زده شد.
به گفته مهندس آسمانیمقدم -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،این واحدها
در زمینه تفاهمنامه سهجانبه بین فرمانداری ،بنیاد مسکن و انجمن خیرین
مسکنساز ساخته میشود.
مهندس آس��مانیمقدم در ادامه گفت :براساس این تفاهمنامه تعداد 60
واحد در ش��هر س��رایان و  40واحد در شهر س��ه قلعه از توابع شهرستان
سرایان ساخته خواهد شد.

بازدید استاندار از روند اجرای طرح اقدام ملی مسکن شهرستان سربیشه
به گزارش روابط عمومی ،مالنوری -استاندار و گروهی از مدیران استانی
از روند اجرای طرح اقدام ملی مسکن این شهرستان بازدید بهعمل آوردند.
در این بازدید مهندس حاجیزاده -مدیر بنیاد مسکن شهرستان سربیشه
گفت :در طرح اقدام ملی مسکن شهرستان سربیشه تعداد  ۷۰واحد نهایی
و زمین تحویل شده که تعداد  ۲۸واحد در مرحله نصب اسکلت هستند.
مهندس حاج��یزاده افزود :در این مورد و به جهت پیش��رفت فیزیکی،
شهرستان سربیشه جزو شهرستانهای پیشرو در اجرای این طرح میباشد.

مراسم کلنگزنی ساخت تعداد  20واحد مسکونی در روستای امینآباد

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مدیرکل بنیاد مسکن
استان ،فرماندار ،امامجمعه ،مدیر بنیاد مسکن شهرستان سربیشه و رئیس
دفتر نماینده مردم شهرس��تان سربیشه در مجلس شورای اسالمی ،کلنگ
س��اخت تعداد  20واحد مسکونی در روس��تای امینآباد این شهرستان به
زمین زده شد.
در این مراسم مهندس دائمی -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان
با بیان توضیحهایی در مورد پروژه گفت :این واحدها برای تأمین مس��کن
قشرهای مختلف و با اعتباری بیش از  48میلیارد ریال ساخته خواهد شد.
مهندس دائمی افزود :همچنین در همین قالب س��اخت تعداد  139واحد
دیگر در این شهرستان در حال اجراست و تعداد  185واحد هم در گذشته
به متقاضیان واگذار ش��ده اس��ت .وی گفت :در قالب طرح اقدام ملی مسکن تعداد  70متقاضی شناسایی شدند و عملیات اجرایی  28واحد نیز در
مرحله نصب اسکلت میباشند.

دو چیز از دروغ جدا نمیشود :بسیار وعده دادن و به شدت عذرخواهی نمودن -حضرت علی(ع)
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به گزارش روابط عمومی ،مراسم قرعهکشی واگذاری زمین در روستای
ش��اهرخت از توابع شهرس��تان زیرکوه ب��ا حضور بخش��دار ،رییس اداره
حراس��ت بنیاد مسکن اس��تان و نمایندگان مربوطه در بخشداری مرکزی
این شهرستان انجام شد.
در این مراس��م مهندس فرخی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان گفت :با
حض��ور مس��ئولین مربوطه ،تعداد  50قطعه زمین با هدف تأمین مس��کن
برای متقاضیان واجد شرایط در روستای شاهرخت قرعهکشی شد.

به گزارش روابط عمومی ،محمدحس��ن قائمپناه فرزند قاس��م قائمپناه از همکاران بنیاد مس��کن اس��تان ،با شرکت در
جش��نواره فرهنگی هنری فردا موفق به کس��ب رتبه اول شهرس��تان قاینات در رش��ته نقالی (ش��اهنامه خوانی) شد و به
مسابقات استانی راه یافت.
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موفقیت فرزند همکار

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

قرعهکشی واگذاری زمین در روستای شاهرخت

قرعهکشی واگذاری زمین در روستای افین

به گزارش روابط عمومی ،مراسم قرعهکشی واگذاری زمین در روستای
افین از توابع شهرس��تان زیرکوه با حضور بخش��دار ،رییس اداره حراست
بنیاد مسکن استان و نمایندگان مربوطه در بخشداری زهان آن شهرستان
انجام شد.
در این مراس��م مهندس فرخی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان زیرکوه
گفت :تعداد  132قطعه زمین با هدف تأمین مسکن برای متقاضیان واجد
شرایط ،با حضور مسئولین مربوطه در روستای افین قرعهکشی شد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان رضوی
بازدید معاون کمیته امداد امام خمینی(ره) از پروژه مسکن محرومین پنج تن

ب��ه گزارش روابط عمومی ،جعفر صباغیان -مع��اون پارلمانی و حقوقی
کمیت��ه امداد ام��ام خمینی(ره) ،آس��وده -مدی��رکل کمیته امداد اس��تان
و موس��وینیا -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با حضور در کارگاه پروژه
مسکن محرومین پنج تن شهر مشهد از نزدیک با روند عملیات اجرایی و
مشخصات فنی آن آشنا شدند.
در این بازدید موس��وینیا با بیان مطالبی در مورد پروژه گفت :این پروژه
مش��تمل بر  500واحد اس��ت که در بلوکهای سه طبقه ساخته خواهد شد
و س��ازه آن از نوع  ICFمیباشد .وی افزود :برابر توافقنامه سال  1398که
در سفر دکتر نوبخت به استان انجام شد بنیاد مسکن استان تعداد  2000واحد در مناطق پیرامونی شهر مشهد برای خانوادههای کمبرخوردار خواهد

در قیامت خدا به چهار گروه نظر رحمت نخواهد کرد -1 :عاق والدین  -2منتگذار  -3منکر قضا
و قدر  -4شرابخوار -حضرت محمد(ص)
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ساخت که پروژه  500واحدی پنج تن بخشی از آن تعداد است که حدود  200واحد آن به معرفی شدگان کمیته امداد امام(ره) واگذار میشود.
سپس آسوده نیز توضیحهایی در مورد شرایط متقاضیان ،میزان آورده آنها و منابع تأمین مالی پروژه داد.
همچنی��ن صباغی��ان پ��س از بازدید از قس��متهای مختلف پروژه از نوع س��ازه به کار رفته ابراز رضایت کرد و بر تعامل و مش��ارکت بیش��تر
دستگاههای ذیربط برای ساخت واحدهای مشابه در سایر مناطق کمبرخوردار مشهد تأکید کرد.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با مدیرعامل بانک ملی استان
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،صف��ای نیکو -مدیرعامل و معاونین بانک ملی
اس��تان با مهندس موسوینیا -مدیرکل بنیاد مس��کن استان دیدار و گفتگو
کردند.
در این دیدار موس��وینیا از بانک ملی بهعنوان یکی از بانکهای عامل
در پرداخت تس��هیالت بازسازی و مسکن روس��تایی که همواره تعامل و
همکاری خوبی با بنیاد مس��کن داشته اس��ت قدردانی کرد و گفت :بدون
همراهی و کمک بانکهای اس��تان امکان ساخت بیش از  140هزار واحد
مسکن روستایی در سطح استان وجود نداشت.
در ادامه صفای نیکو نیز از نقش و جایگاه بنیاد در توس��عه و پیش��رفت
آبادیهای اس��تان که زمینهساز بهبود و توس��عه اقتصادی خواهد بود قدردانی کرد و ادامه همکاری در پرداخت تسهیالت مسکن روستایی و نیز
آمادگی در پرداخت تس��هیالت در پروژههای مس��کن شهری را اعالم کرد .وی اظهار امیدواری کرد که بنیاد مسکن در برگشت سرمایه بانکها
و اقساط وامها مردم را ارشاد و توجیه نماید.

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

بنابر گزارش روابط عمومی ،مراس��م گرامیداش��ت روز ارتباطات و هفته
روابط عمومی با حضور دکتر اسالمی -وزیر راهوشهرسازی ،دکتر ربیعی-
س��خنگوی هیئت دولت ،معاونین وزیر ،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 حمل و نقل جادهای ،ادارهکل هواشناسی ،فرودگاه و آزمایشگاه
فنی و مکانیک خاک است.

نشست ستاد مدیریت بحران استان

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مدیریت بحران ب��ا حضور دکتر
هوایی -معاون عمرانی استاندار در استانداری برگزار شد.
در این نشس��ت دكتر هوایی گفت :واحدهای مس��کونی روستایی که در
گذشته مقاومسازی و بر اساس اصول مهندسی ساخته شدند در این زلزلهها
آسیب ندیدند .وی با اشاره به تخریب  10تا  100درصدی  150واحد دامداری
در شهرستان جاجرم و تعداد  40واحد در گرمه ،همچنین از تلف شدن  7دام
سبک و یک دام سنگین بر اثر ریزش دیوار در این زلزلهها خبر داد.

خوشخویی ،دوستی را پایدار میسازد -حضرت محمد(ص)
46

نشست شورای مسکن استان

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خوزستان
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بنابر گزارش روابط عمومی ،اولین نشست شورای مسکن استان خراسان
ش��مالی در سال  ۱۴۰۰با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و
مدیرانکل عضو شورای مسکن برگزار شد.
در این نشس��ت دکتر غالمرضا هوای��ی -معاون هماهنگی امور عمرانی
استانداری گفت :همه دستگاهها دست به دست هم دهند و با یک حرکت
انقالبی  ۲۰هزار واحد مس��کونی در اس��تان چه در بخش شهری و چه در
بخش روستایی ساخته و به مردم تحویل شود.
دکتر هوایی گفت :بخش مسکن اهمیت 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 میبایست بهصورت مداوم (ماهی یک بار) برگزار شود.
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تش��کیل و اس��تقرار ستاد بازسازی مناطق زلزلهزده شهرستانهای گرمه و جاجرم در بخش شوقان ،استقرار بانکهای عامل پرداخت تسهیالت
در منطقه و کمک برای حل مشکل ضامن متقاضیان از دیگر تأکیدات معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در این گفتگو بود.

تأکید نماینده مجلس بر تکمیل پروژههای نفت

به گزارش روابط عمومی ،در نشس��ت مش��ترکی که ب��ا حضور ابراهیم
متینی��ان -نماین��ده مردم شهرس��تانهای رامهرمز و رامش��یر در مجلس
شورای اسالمی با مهندس انصاریان -مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار
ش��د .ابراهیم متینیان خواس��تار پیگیری  ۲۶پروژه شهرس��تان رامهرمز از
مح��ل اعتبارهای وزارت نف��ت گردید همچنین پیگی��ری پروژههای قیر
رایگان شهرستان از دیگر مواردی بود که در این نشست مطرح شد.
س��پس مهندس انصاریان گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن اس��تان و
خدمات بنیاد مس��کن در شهرس��تان رامهرمز را ارائه و دستورهای الزم را
برای استفاده از تمام ظرفیت (پیمانی و امانی) اعتبارهای تکمیل پروژههای یاد شده صادر نمود.
همچنین فالحپور -کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی امور عمرانی معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان گفت :کلیه پروژههای رامهرمز
فرایند مناقصه را گذرانده و در مرحله انتخاب پیمانکار هستند.

تأکید بر همکاریهای متقابل کانون پرورش فکری و بنیاد مسکن

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست مشترک مدیرانکل کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان استان و بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا وحید کیانی -مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
اس��تان با تش��ریح وظایف س��ازمانی و اهداف فرهنگی کانون ،خواس��تار
همکاری بنیاد مس��کن در تکمیل پروژههای خود در ش��هرهای ش��وش،
سیدنعیم و مسجدسلیمان گردید.
در ادامه ،مهندس مس��عود انصاریان -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با
اعالم حمای��ت از برنامههای کانون پرورش فکری ،دس��تورهای الزم را
برای بررسی دقیقتر هزینههای اجرای پروژه صادر و بر پیگیری همزمان
کارشناسان بنیاد مسکن و کانون برای تأمین بودجه توسط سازمان برنامهوبودجه استان تأکید نمود.

در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کنندهای نترس -حضرت محمد(ص)
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان زنجان
بازدید استاندار از سایت کارگاهی گوزلدره و طرح اشتغالزایی روستایی
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به گزارش روابط عمومی ،دکتر حقیقی -استاندار و مهندس خواجهای-
مدیرکل بنیاد مسکن استان از سایت کارگاهی گوزلدره و طرح اشتغالزایی
روستایی سلطانیه بازدید نمودند.
در ای��ن بازدید مهن��دس خواجهای به اجرای طرح اش��تغالزایی در این
منطقه اش��اره کرد و گفت :طرح اش��تغالزایی طرحی است که با توجه به
ضرورت نگرش و آمایش��ی به موضوع توس��عه و عمران روستایی ،ایجاد
زمینه الزم برای استفاده از پتانسیلها و ظرفیتهای این مناطق در زمینه
اهداف کالن توس��عه ملی ،ایجاد و تقویت پیونده��ای متقابل میان نقاط
ش��هری و روس��تایی و نیز گس��ترش هماهنگیهای بین بخشی و توزیع
متناسب امکانات در روستاها تهیه میگردد.
در پایان برای حل مشکالت موجود راهکارهای الزم از سوی استاندار ارائه گردید.

بازدید استاندار از روند عملیات اجرایی پروژه  ۳۶۸واحدی گلشهر زنجان
به گزارش روابط عمومی ،دکتر حقیقی -اس��تاندار ،مهندس خواجهای-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان و سایر مدیران دستگاههای اجرایی استان از
میزان پیشرفت عملیات اجرایی طرح اقدام ملی پروژه  ۳۶۸واحدی گلشهر
زنجان بازدید نمودند.
در ای��ن بازدید مهندس خواجهای به نحوه اجرای این پروژه اش��اره کرد
و گف��ت :تالش ش��ده در اجرای پروژه نکتههای فنی و مهندس��ی بهطور
کامل اجرا شوند.
در ادامه دکتر حقیقی با اشاره به رعایت نکتههای ایمنی و فنی بر تسریع
در اجرای پروژه و مشکالت موجود تأکید کرد.

مهندس خواجهای :تقویت زیرس��اختها در روس��تاها نیازمند همکاری و تعامل بیشتر دستگاههای
اجرایی مرتبط است
به گزارش روابط عمومی ،دکتر طاهری -نماینده مردم شهرس��تانهای
زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی با مهندس خواجهای -مدیرکل
بنیاد مسکن استان در زمینه حل مشکالت روستاها در حوزههای مختلف
دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدا مهندس خواجهای با بیان مطالبی گفت :تمام تالش بنیاد مسکن
برای پیش��برد اهداف و رفع چهره محرومیت از روستاهای استان میباشد
و در این مس��یر از تمام ظرفیتها و فرصتهای پیش��رو استفاده میکند .وی
افزود :با اس��تفاده از تمام ظرفیتهای قانونی برای تسریع و ایجاد تحرک
در فعالیتهای عمرانی روستاها و تقویت زیرساختها ضرورت دارد که در
این میان تعامل و همکاری بیشتری با دستگاههای اجرایی مرتبط و نمایندگان مجلس شورای اسالمی داشته باشیم.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در مورد چگونگی افزایش اعتبارها ،تسهیالت و شتاب بخشی در طرحهای توسعه روستایی توضیحهایی را ارائه
نمود و گفت :اعتبارهای مصوب بخش عمران روستایی بنیاد مسکن در سال جاری با افزایش  ۲برابری نسبت به سال قبل به  640میلیارد ریال

هر که ن ّیتش خوب باشد روزیش فراوان میشود -امام موسی کاظم(ع)
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رس��ید که امیدواریم با جذب اعتبارها و تالش همکاران بتوانیم خدمات بیش��تری در زمینه توس��عه روستاها ارائه دهیم .وی در ادامه ،گزارشی از
وضعیت پروژههای روستایی شهرستانهای زنجان و طارم را ارائه داد.
در ادامه دکتر طاهری با سپاس از خدمات بنیاد مسکن در بهسازی روستاها ،اجرای طرحهای هادی ،سنددار کردن اماکن روستایی و ...خواستار
حل مش��کالت برخی روس��تاها با همفکری و مشارکت دستگاههای اجرایی شد .وی با بیان اینکه ،در طی چند سال اخیر خدمات قابلتوجهی در
راستای بهبود زندگی روستاییان از سوی این نهاد ارائه شده است ،گفت :همکاری و مساعدت دستگاههای اجرایی ذیربط در روستاها و همچنین
مشارکت مردم ،دهیاری و شوراها برای تسریع در اجرای پروژهها ضروری بوده و پیشرفت فعالیتهای عمرانی در روستاها را به همراه دارد.

انعقاد تفاهمنامه طراحی ،نظارت و اجرای پروژههای بهس��ازی روس��تایی اس��تان بین بنیاد مس��کن
استان و معاونت عمرانی استانداری
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به گزارش روابط عمومی ،تفاهمنامه طراحی ،نظارت و اجرای پروژههای
بهس��ازی روس��تایی اس��تان بین بنیاد مسکن اس��تان و معاونت عمرانی
اس��تانداری با حضور مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان،
دکتر سلطانی -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ،مهندس نوری-
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری و مهندس محمدی -معاون
عمران روستایی بنیاد مسکن استان منعقد گردید.
این تفاهمنامه با توجه به لزوم همکاری و هماهنگی دهیاریها بهعنوان
نهاد عمومی غیردولتی و متولی مدیریت روس��تاها با بنیاد مسکن بهعنوان
مج��ری تهیه و اجرای طرحه��ای هادی روس��تایی و بهرهگیری از توان
فنی بنیاد مس��کن در اجرای پروژههایی که از محل اعتبارهای دهیاریها
در س��طح روس��تا به اجرا در میآید که به جهت اس��تفاده بهینه از اعتبارهای موجود و اختصاصی دهیاری ها ،بین معاون هماهنگی امور عمرانی
استانداری و مدیرکل بنیاد مسکن استان منعقد شد.
در این تفاهمنامه مقرر گردید در تهیه طرحهای تفصیلی برای پروژهها استفاده از ویژگیهای معماری سنتی و به کارگیری مصالح بومی برای
هویت بخش��یدن به فضای کالبدی روس��تا مدنظر قرار گرفته و نظارت مستمر بر اجرای پروژههای عمرانی براساس مفاد قرارداد منعقده فیمابین
دهیاری و بنیاد مسکن صورت پذیرد.

مهندس خواجهای :پرداخت  ۱۲۴میلیارد ریال تسهیالت بالعوض برای تکمیل  ۲۷۵۲واحد مسکونی
روستایی نیمهتمام
به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حض��ور مهندس نوری -مدیرکل
امور روس��تایی و ش��وراهای اس��تانداری ،مهندس خواج��های -مدیرکل
و معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان در زمینه بررسی و حل
مشکالت موجود در روستاها در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس خواجهای با بیان اینکه بنیاد مسکن در زمینه حمایت از
قش��رهای کمدرآمد با پرداخت تسهیالت بالعوض (از محل حساب ۱۰۰
امام(ره)) توانس��ته در زمینه محرومیتزدایی و توس��عه و آبادانی روستاها
نقش مهمی داش��ته باشد ،گفت :در طول  ۴س��ال گذشته این نهاد برای
تکمیل  ۲۷۵۲واحد مس��کونی روس��تایی نیمهتمام ،تس��هیالت بالعوض
ب��ه میزان  ۱۲۴میلی��ارد ریال پرداخت نموده اس��ت .وی ب��ا بیان اینکه،
توسعه روس��تاها و مقاومسازی مسکن روستایی همواره یکی از مهمترین
دغدغههای بنیاد مس��کن بوده ،ادامه داد :در این راستا طرحهای متنوعی
در قالب برنامههای توسعه اجرا شده که بهسازی و مقاومسازی مسکن روستایی یکی از مهمترین این طرحها بهشمار میآید.

کسی که برای جلب رضایت و خشنودی مردم ،موجب خشم و غضب خداوند شود خداوند او را
به مردم وا میگذارد -امام حسین(ع)
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مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان اینکه طرح بهسازی بافت با ارزش روستای قلعه شهرستان زنجان با پیشرفت فیزیکی  ۷۵درصد و با اعتباری
بیش از  ۲۸میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال در حال اجراست ،افزود :این طرح در صورت تأمین اعتبار تا پایان سال جاری به پایان خواهد رسید.
مهندس خواجهای در ادامه با اش��اره به بافت کالبدی برخی از روس��تاهای اس��تان بهدلیل برخورداری از ویژگیهای خاص معماری ،تاریخی و
فرهنگی بهعنوان میراثی ارزش��مند که حفظ و نگهداری آنها از اهمیت فراوانی برخوردار اس��ت ،گفت :بنیاد مسکن استان بهعنوان متولی توسعه
کالب��دی روس��تاها با هدف حفاظت و احیای بافت کالبدی ب��ا ایده و راهکارهای نوین و صیانت از اصالت فرهنگ��ی ،تاریخی و کالبدی-فضایی
روستاها ،شناسایی ،مطالعه ،طراحی و اجرای طرح بهسازی بافت باارزش در  ۷روستای منتخب را در برنامه خود دارد.
در ادام��ه مهندس نوری با قدردانی از فعالیتهای ارزش�مند بنیاد مس�کن گفت :گامهای مطلوبی از س�وی این نهاد در

زمین�ه عمران ،آبادانی و محرومیتزدایی برداش�ته ش�ده و م�ا نیز آمادگی الزم برای همکاری بیش�تر و تحقق اهداف و
برنامهها و حل مشکالت موجود در روستاها را داریم.
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مهندس خواجهای :میانگین صدور س��ند برای واحدهای مس��کونی ش��هری و روس��تایی در استان،
بیش از  10درصد باالتر از میانگین کشوری است

به گزارش روابط عمومی ،مهندس ناصری آذر -مدیرکل اداره ثبت اسناد
و امالک اس��تان با حضور در بنیاد مسکن اس��تان با مهندس خواجهای-
مدیرکل بنیاد مسکن استان در زمینه گسترش تعاملها و تحقق اهداف و
برنامههای سال جاری دیدار و گفتگو کرد.
در ابت��دا مهندس خواجهای به رش��د و تحق��ق  ۱۸۳درصدی در زمینه
صدور اس��ناد مالکیت برای واحدهای مسکونی روستایی و شهری نسبت
به برنامه کش��وری و کس��ب رتبه اول در این زمینه اشاره کرد و گفت :با
تالش مجموعه بنیاد مسکن و همکاری مطلوب اداره ثبت اسناد و امالک
توانستیم در این زمینه موفق عمل نماییم .وی با بیان اینکه ،تاکنون تعداد
 ۷355جلد سند برای شهرهای زیر  ۲۵000نفر جمعیت ،صادر شده است،
افزود :در مجموع برای بیش از  73/1درصد واحدهای مس��کونی روس��تایی سند مالکیت صادر شده که این میانگین در سطح کشور  62/8درصد
است و باید گفت در این زمینه استان زنجان باالتر از میانگین کشوری قرار دارد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با اش��اره به اینکه ،تاکنون تعاملهای مطلوبی با اداره ثبت اس��ناد و امالک در زمینه صدور سند برای واحدهای
ش��هری و روس��تایی صورت گرفته است گفت :تاکنون تعداد  ۶۷۷۵۶فقره س��ند برای واحدهای مسکونی روستایی با همکاری اداره ثبت اسناد و
امالک صادر شده است.
در ادامه مهندس ناصری آذر با بیان مطالبی گفت :برگزاری این نشس��تها بهمنظور تعامل بیش��تر و برای تسریع در صدور اسناد مالکیت بسیار
مؤثر اس��ت .وی افزود :طبق بررس��ی از وضعیت فعلی صدور اسناد مالکیت روستایی و ش��هرهای زیر  ۲۵000نفر جمعیت در استان ،اجرای بهتر
قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن یکی از اولویتهای این اداره میباشد.

نشست مسئولین در زمینه تبادل تجربیات

به گ��زارش روابط عمومی ،در راس��تای تبیین فرآین��د مطالعات برنامه
اقتصادی و اش��تغالزایی و نیز طرح توس��عه پایدار منظومههای روستایی
اس��تان ،مهندس ناهیدی از معاونت برنامهریزی س��ازمان مدیریت استان
گلستان و مهندس ولی اللهی -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان
گلس��تان با مهندس خواج��های -مدیرکل و مهن��دس محمدی -معاون
عمران روس��تایی بنیاد مسکن اس��تان زنجان در زمینه تبادل تجربیات دو
استان در زمینه طرح مطالعاتی موصوف دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس خواجهای به برنامه توسعه اقتصادی ،اشتغالزایی و طرح

قیمت و ارزش هر کس بهاندازه کاری است که بهخوبی میتواند انجام دهد -حضرت علی(ع)
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امامجمعه :بنیاد مسکن با خدمت به محرومین اقدامهای ارزشمندی در زمینه تقویت نظام جمهوری
اسالمی ارائه کرده است
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توس��عه پایدار منظومههای روس��تایی استان اشاره کرد و گفت :این برنامه و طرح که بهصورت پایلوت کشوری در سطح کلیه منظومههای استان
( )17بخش از سال  97در استان شروع شده بود ،پس از طی مراحل مطالعه و بررسیهای کارشناسی کارگروهها و کمیتههای مرتبط به تصویب
شورای برنامهریزی و توسعه استان رسید .وی ادامه داد :در قالب این برنامه ،تعداد  1822طرح سرمایهگذاری با مشارکت جوامع محلی در سطح
روستاهای استان ایجاد میشود که از این تعداد  175طرح قابلیت برندینگ و  378طرح دارای مشخصه کارآفرینی خواهند بود و همچنین برای
 7094نفر زمینه ایجاد اشتغال فراهم میشود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان افزود :با توجه به مطالعات موصوف ،تعداد  956پروژه عمرانی دارای اولویت برای سالهای اول و دوم اجرای طرح
پیش بینی شده است.
مهندس خواجهای گفت :برنامه توس��عه اقتصادی ،اش��تغالزایی و طرح توس��عه پایدار منظومههای روس��تایی اس��تان بهمنظور توس��عة پایدار
سکونتگاههای روستایی از طریق انتظام فضایی منظومههای روستایی در قالب شبکههای محلی و ناحیهای و نیز با تأکید بر روابط و پیوندهای
روس��تایی -ش��هری تدوین شده است .وی در ادامه با اش��اره به اهداف طرح توسعه پایدار منظومههای روس��تایی بر گسترش تعاملها و انتقال
تجربیات بین دو استان ،برای اجرای هر چه بهتر این طرح تأکید نمود.
در پایان مهندس محمدی با بیان مطالبی در مورد اجرای طرح توس��عه پایدار منظومههای روس��تایی گفت :بنیاد مس��کن در طول چهار دهه
فعالیت عمرانی کالبدی خوبی برای توس��عه روس��تاها انجام داده و میتوان گفت ،در فعالیتهای این بنیاد مش��ارکت مردم اصل بوده که این امر
باعث اندوختن تجارب ارزنده برای انجام موفق طرح توس��عه منظومه روس��تایی ش��ده اس��ت که اجرای آن زمینه رشد ،شکوفایی و سرزندگی در
محیط روستایی را فراهم میکند.

به گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس خواجهای -مدی��رکل و معاونین
بنیاد مسکن اس��تان با حجتاالسالموالمس��لمین زاهدیپور -امامجمعه
شهرستان خرمدره دیدار و گفتگو کردند.
در ابت��دا مهن��دس خواجهای با تش��ریح عملکرد این نه��اد گفت :بنیاد
مس��کن نیز بهعنوان نهادی که پس از انقالب ایجاد ش��ده ،سهم بسزایی
در خدمترس��انی به کشور بهویژه روستاییان داشته است .وی افزود :یکی
از نمونههای بارز تأس��یس نهادهای موفق انقالبی در کشور و تأثیر آن در
توسعه و پیشرفت ایران اسالمی ،بنیاد مسکن است که با روحیه جهادی و
انقالبی گونه و نیز با بهرهگیری از حداقل امکانات خدمات بسیار خوبی را
در حوزههای مختلف عمرانی به کشور ارائه کرده است.
در ادامه حجتاالسالموالمس��لمین زاهدیپور با بیان اینکه بنیاد مس��کن با خدمت به محرومین اقدامهای ارزش��مندی در زمینه تقویت نظام
جمهوری اس�لامی ارائه کرده اس��ت ،گفت :یکی از سنتهای خوب ائمه معصومین(ع) خدمترسانی به مردم و به افراد نیازمند بود ،بنابراین باید
این سنت حسنه را با قدرت در جامعه اجرا کرد که در این میان مسئولین نقش مهمی بر عهده دارند .وی از خدمترسانی به محرومان بهعنوان
یکی از پرفضیلت ترین کارها در دین اسالم یاد کرد و افزود :این توفیقی است که از جانب خداوند متعال نصیب این مجموعه شده که میتوانند
برای حل مشکل محرومان گام بردارند و در برخی موارد هم در همین خدمترسانی ها ،آزمایش الهی نیز انجام میشود.
امامجمعه شهرستان خرمدره با اشاره به این که بنیاد مسکن در زمینه ساخت پروژههای مسکن برای افراد کمدرآمد ،اجرای طرح هادی روستایی و...
خدمات قابلتوجهی را انجام داده ابراز امیدواری کرد که با شروع پروژههای جدید بهویژه تأمین مسکن اقشار کمدرآمد ،گامهای بیشتری برداشته شود.

مراسم تودیع و معارفه

به گزارش روابط عمومی ،مراسم تودیع و معارفه مدیر بنیاد مسکن شهرستان خرمدره با حضور مهندس محمدی -فرماندار شهرستان خرمدره،
مهندس خواجهای -مدیرکل ،معاونین و مدیران بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس خواجهای با اش��اره به خدمات بنیاد مس��کن در زمینه رفع محرومیتزدایی ،گفت :در شهرس��تان خرمدره نیز فعالیتهای عمرانی

خویشتنداری ،زینت فقر است و سپاسگزاری زینت غنا و توانگری -حضرت علی(ع)
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مختلفی صورت گرفته که امیدواریم با تعامل بیش��تر با فرمانداری و دس��تگاههای اجرایی مرتبط گامهای مطلوب تری برداش��ته شود .وی بر تکریم
اربابرجوع از سوی کارکنان این نهاد تأکید کرد و افزود :ارتقای سطح کیفی
فعالیتها و خدمترسانی به محرومین در بنیاد مسکن یک اصل میباشد که
میبایست همه مسئولین و خدمتگزاران بنیاد بدان اهتمام ورزند.
در ادام��ه مهن�دس محم�دی با اش�اره ب�ه اینکه حل مش�کل
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مس�کن قش�رهای آس�یبپذیر برای تحقق فرم�ان حضرت
امام(ره) رویکرد مهم بنیاد مسکن است که تاکنون اقدامهای
ارزش�مندی در راس�تای توس�عه اس�تان و محرومیتزدایی
ص�ورت گرفته ،ادام�ه داد :بنیاد مس�کن با روحی�ه جهادی و
انقالبی گونه و با بهرهگیری از حداقل امکانات خدمات بس�یار
خوبی را در حوزههای مختلف عمرانی به کشور ارائه کرده است.

در پایان با اهدای لوح تقدیر از خدمات هاشمینژاد -مدیر بنیاد مسکن شهرستان خرمدره تجلیل و طی حکمی از سوی مدیرکل بنیاد مسکن
استان ،مهندس ابراهیمی بهعنوان مدیر بنیاد مسکن شهرستان خرمدره منصوب شد.

نشست مشترک بنیاد مسکن با ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی بین مهندس خواجهای-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و دکتر آقاجانلو -مدی��رکل منابع طبیعی و
آبخیزداری اس��تان بهمنظور تس��هیل در اجرای ماده  ۴قانون ساماندهی،
حمایت از تولید وعرضه مسکن ،بررسی وضعیت زمینهای واگذاری شده
وتسریع در تملکات اراضی منابع طبیعی برگزار شد.
در ابت��دا مهندس خواج��های با قدردانی از تعاملهای س��ازنده ادارهکل
منابع طبیعی استان ،بر لزوم همکاری بین دو دستگاه برای تسریع در امور
و اجرای طرحهای هادی تأکید کرد و گفت :تاکنون بنیاد مسکن استان با
ادارهکل منابع طبیعی ،تعامل نزدیک و خوبی داشته است که امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.
در ادامه دکتر آقاجانلو با بیان اینکه با استفاده از ظرفیت بنیاد مسکن استان میتوان گامهای مؤثری برای توسعه روستاها

و پیش�برد اهداف برداشته ش�ود ،گفت :با همکاری و تعامل میان بنیاد مسکن اس�تان و ادارهکل منابع طبیعی ،بسیاری از
مشکالت مردم بهویژه روستاییان حل میشود.

در پایان مقرر ش��د در روند واگذاری اراضی روس��تاهای دارای طرح اش��تغالزایی و تسریع در صدور اس��ناد مالکیت روستایی اقدامهای اساسی
صورت گیرد.

مهندس خواجهای :استان زنجان ظرفیتهای بینظیری در توسعه گردشگری روستایی دارد

به گزارش روابط عمومی ،دکتر ارجمند -مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دس��تی و
گردشگری استان با مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مسکن استان در زمینه گسترش
تعاملها و گفتگو در مورد اجرای دومین جش��نواره گردش پذیرترین روستاهای استان
با هدف ارزیابی کلی وضعیت گردشگری در روستاها و ارتقاء کیفیت گردشگری دیدار
و گفتگو کردند.
در ابت��دا مهندس خواج��های با بیان اینکه ،اس��تان زنجان ظرفیته��ای بیبدیل و
کمنظیری در توس��عه گردشگری روس��تایی دارد ،گفت :در توس��عه این امر و رعایت
معماری ویژه و حفظ بافت س��نتی ،روستاهای هدف گردشگری نقش مهمی بر عهده
دارند .وی تصریح کرد :وجود جاذبه ،بافت س��نتی و اصیل ایرانی و اس�لامی با حفظ

جوانمردی ندارد کسی که عقل ندارد -امام موسی کاظم(ع)
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مهندس خواجهای :از سال  98تا پایان سال  99تعداد  5400واحد مسکن روستایی در استان به
بهرهبرداری رسیده و تحویل متقاضیان شده است
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هویت آن در روس��تاها ،هر گردش��گر داخلی و خارجی را به خود جذب میکند که س��رمایهگذاری در این بخش آثار و نتایج مثبتی در بخشهای
مختلف به همراه دارد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان همکاری مشترک بین این دو مجموعه در زمینه برگزاری جشنواره انتخاب برترین روستای گردشگر پذیر استان
را مطلوب ارزیابی کرد و افزود :روس��تاهای مختلفی در اس��تان وجود دارند که دارای ظرفیتهای گردشگری بسیار خوب هستند و باید از ظرفیت
این روستاها برای توسعه امر گردشگری استفادهشود.
در ادامه دکتر ارجمند به برگزاری جش��نواره گردش پذیرترین روس��تا با همکاری بنیادمس��کن استان اش��اره کرد و گفت :این جشنواره با هدف
ارزیابی کلی وضعیت گردش��گری در روس��تاهای استان و ارتقای کیفیت گردشگری در روس��تاهای گردشگرپذیر برگزار میشود .وی با اشاره به
اهمیت توس��عه گردش��گری در مناطق روس��تایی افزود :گردشگری در روستاها از جمله راهکارهایی اس��ت که منجر به اشتغال پایدار روستایی و
حفظ محیط زیست میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان با اشاره به چگونگی انتخاب گردشگرپذیرترین روستاهای استان زنجان گفت :چند
ش��اخص مهم در گروههای برنامهریزی و مدیریت ،گردش��گری ،میراث فرهنگی ،صنایع دستی ،سرمایه گذاری ،مشارکت اقتصادی ،زیرساخت و
پایداری زیست محیطی مورد ارزیابی قرار میگیرند.
دکتر ارجمند یادآور شد :با انتخاب روستای گردشگرپذیر ظرفیتها و زیرساختهای الزم فراهم میشود تا در کشور نیز بهعنوان الگویی مطلوب
معرفی شود.

به گزارش روابط عمومی ،در زمینه س��اخت مس��کن ب��رای محرومین
اس��تان (هر مسکن به نام یک شهید) نشس��تی با حضور آیتا ...خاتمی-
نماینده ولیفقیه در اس��تان ،امامجمع��ه زنجان و حوزه نمایندگی ولیفقیه
در بنیاد مس��کن استان ،مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
سردار کرمی -فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان و گروهی از مدیران
دستگاههای اجرایی مرتبط در دفتر امامجمعه برگزار شد.
در ابتدا آیتا ...خاتمی با اش��اره به تأمین مس��کن ب��رای محرومین در
س��طح استان اشاره کرد و گفت :تأمین مس��کن برای قشرهای محروم و
کمدرآمد که منابع مالی مناسبی جهت تهیه و یا ساخت مسکن را ندارند از
ضروریات میباشد و در این مسیر همکاری و مشارکت همه دستگاههای
ذیربط و بهرهگیری از ظرفیت و مش��ارکت خیرین در این امر خداپس��ندانه از ضروریات بهش��مار میآید .وی س��اخت مس��کن برای محرومین و
اختصاص هر مس��کن به نام یک ش��هید در س��طح استان را بسیار ارزشمند دانست و خدمت به این قشر را از جمله سعادتهایی خواند که نصیب
انسان میشود.
در ادامه مهندس خواجهای گزارش��ی از روند عملکرد و فعالیتهای بنیاد مس��کن در حوزه تأمین مسکن برای قشرهای محروم و کمدرآمد ارائه
نمود و گفت :پس از س��فر دکتر نوبخت و مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور تعداد  2000فقره تس��هیالت مسکن محرومین به استان
تخصیص داده شد که متقاضیان شناسایی و به بانکهای عامل معرفی شدند و تاکنون تعداد  1300واحد به بهرهبرداری رسیده است .وی ادامه
داد :در س��ال  98و  99برای تکمیل واحدهای نیمهتمام روس��تایی به متقاضیانی که از تس��هیالت طرح ویژه بهسازی و نوسازی بهرهمند شدهاند
مبلغ  73میلیارد ریال از حساب  100امام(ره) پرداخت شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان به تسهیالت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در استان اشاره کرد و افزود :از سال  98تا پایان سال
 99در استان،تعداد  5400واحد مسکن روستایی به بهرهبرداری رسیده و تحویل متقاضیان شده است.
در ادامه سایر مدیران دستگاههای اجرایی استان گزارش و پیشنهادهایی را در زمینه تأمین مسکن محرومین ارائه نمودند.

بهترین چیزی که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی تقرب پیدا میکند،
نماز است -امام کاظم(ع)
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دیدار با فرمانده تیپ مستقل  ۲۱۶زرهی شهید مخبری زنجان
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس خواجهای -مدیرکل و معاونین بنیاد
مسکن استان با امیر س��رتیپ  ۲داود حمدی -فرمانده تیپ مستقل ۲۱۶
زرهی شهید مخبری زنجان دیدار کردند.
در این دیدار در مورد اجرای پروژه پادگان و ارائه رهنمودهای الزم برای
حل مشکالت موجود در این پروژه گفتگو و رایزنی شد.
مهندس خواجهای با اش��اره به اینکه در طول یک س��ال گذشته ،تعداد
 ۵۸واحد مس��کونی برای قشرهای کمدرآمد در اس��تان تکمیل و ساخته
ش��ده اس��ت ،گفت :تاکنون تع��داد  ۱۱۵قطعه زمین ب��رای تأمین ۱۰۸۰
واحد مس��کونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن در استان زنجان دریافت
نمودهایم.وی مهمترین اهداف و رس��الت این نهاد را تأمین مس��کن محرومان و قشرهای کمدرآمد ،دانست و افزود :تأمین مسکن گامی مهم در
دستیابی به توسعه پایدار است که در حال حاضر این نهاد به این موضوع توجه جدی دارد بهطوری که در زمینه سیاستها و راهبردهای توسعهای
مسکن کشور گام برداشته و مطابق با رویکردهای و راهبردهای حمایتی از قشرهای ضعیف جامعه حرکت کرده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با اش��اره به اینکه ،این نهاد در اجرای پروژههای عمرانی موفق عمل کرده ،بر گسترش تعاملها با دستگاههای
اجرایی مختلف در زمینه اجرای پروژههای جدید و حل مشکالت موجود در استان تأکید کرد.

دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران موجب تقویت روحیه خدمت است

به گزارش روابط عمومی ،ب ه مناس��بت س��وم خرداد س��الروز آزادسازی
خرمش��هر و در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ،مهندس خواجهای-
مدیرکل بنیاد مسکن استان ،کاظمی -مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران
استان ،معاونین و نصیری -فرمانده پایگاه شهید خانمحمدی بنیاد مسکن
استان با خانواده شهدا و همکاران جانباز بازنشسته دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار مهندس خواجهای با بیان اینکه خانواده معظم ش��هدا مایه
عزت ،اقتدار و سرمایههای معنوی نظام جمهوری اسالمی هستند ،گفت:
دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران موجب تقویت روحیه خدمت است .وی تصریح کرد :عزم جانبازان و خانواده شهدا و ایستادگی در پای ارزشهای
انقالب اسالمی ،روحیه خدمت را در مسئوالن تقویت میکند.
در پایان با اهدای لوحی از سوی مدیرکل بنیاد مسکن استان از خانوادههای شهدا و جانبازان تجلیل بهعمل آمد.

مهندس خواجهای :رش��د  183درصدی در زمینه صدور اس��ناد مالکیت برای واحدهای مس��کونی
شهری و روستایی در طول یک سال گذشته
ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،مهندس ناصری آذر -مدی��رکل اداره ثبت
اسناد و امالک اس��تان در زمینه گسترش تعاملها با مهندس خواجهای-
مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار و گفتگو کرد.
در ابت��دا مهندس خواج��های به تعامل مطلوب این دو مجموعه اش��اره
کرد و گفت :در طول یک س��ال گذش��ته  4588فقره س��ند مالکیت برای
واحدهای مسکونی روس��تایی و شهرهای زیر  25000نفر جمعیت توسط
بنیاد مس��کن و اداره ثبت اس��ناد و امالک در این استان صادر شده است.
وی به رش��د و تحقق  183درصدی در زمینه صدور س��ند مالکیت برای
واحدهای مس��کونی روستایی و شهری نسبت به برنامه کشوری و کسب
رتبه اول در این زمینه اش��اره کرد و افزود :با تعامل دو مجموعه تاکنون تعداد  67756فقره س��ند مالکیت روس��تایی و تعداد  7355جلد سند برای

کمارزش ترین چیزها -1 :اندرز دادن به کسی است که آن را نمیپذیرد -2 ،همسایگی با آزمند
میباشد -امام جعفر صادق(ع)
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شهرهای زیر  25000نفر جمعیت ،صادر شده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن استان خاطر نش��ان کرد :در مجموع برای بیش از  73/1درصد واحدهای مسکونی روستایی سند مالکیت صادر شده که
این میانگین در سطح کشور  62/8درصد است و در این زمینه استان زنجان باالتر از میانگین کشوری قرار دارد.
مهندس خواجهای با اشاره به مزایای صدور سند برای واحدهای مسکونی گفت :سند مالكیت به معنای هویت بخشی به امالك روستایی است
و روستاییان می توانند از سند بهعنوان وثیقه بانكی استفاده و تسهیالت دریافت كنند كه این مهم بسیاری از اختالفات ملكی را نیز رفع می كند.
در ادامه مهندس ناصری آذر با اش��اره به همکاری مطلوب دو مجموعه بنیاد مس��کن و اداره ثبت اس��ناد و امالک استان ابراز امیدواری کرد که
این همکاریها تداوم و گسترش یابد و شاهد رشد چند درصدی در بحث صدور سند برای واحدهای مسکونی روستایی و شهری باشیم.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان سمنان
بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست مشترکی با حضور مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان و حجتاالس�لام بهرامی -امامجمعه شهر
کالپوش با دکتر خانی -نماینده مردم شهرس��تانهای شاهرود و میامی در
مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
در این نشست مهندس فالحی گزارشی از اعتبارهای اجرای طرح هادی
در روس��تاهای شهرستان ش��اهرود و اقدامهای صورت گرفته توسط بنیاد
مس��کن استان در مورد رانش زمین روستای حسینآباد کالپوش ارائه و در
ادامه نشست ،بهمنظور رفع مشکالت روستای حسینآباد کالپوش به بررسی موارد مرتبط پرداخته شد.
در ادامه دکتر خانی با ابراز خرسندی از فعالیتهای بنیاد مسکن از ارائه خدمات در جهت رفع مشکالت روستاها توسط این نهاد قدردانی نمود.
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نشست مدیرکل بنیاد مسکن استان با نماینده مجلس شورای اسالمی

بازدید از روستای حسینآباد کالپوش

بنابر گ��زارش روابط عمومی ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان ،مالی��ری -فرمان��دار شهرس��تان میام��ی و گروه��ی از مدیران
دس��تگاههای اجرایی بهمنظور بررسی میدانی از روند اجرای زیرساختها
در سایت توسعه روستای حسینآباد کالپوش بازدید کردند.

نشست مدیرکل بنیاد مسکن با مدیرکل دیوان محاسبات استان
بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس فالحی -مدیرکل و معاون عمران
روس��تایی بنیاد مسکن استان با میرش��کاری -مدیرکل دیوان محاسبات
استان دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار به بررس��ی ش��یوه هزینه کرد اعتبار قیر رایگان سال  ٩٩و
سایر مسایل مرتبط پرداخته شد.

دشوارترین رنجها و تعبها ،پنهان داشتن تهیدستی میباشد -امام جعفر صادق(ع)
55
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نشست مدیرکل بنیاد مسکن استان با فرماندار شهرستان گرمسار
بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست مشترکی با حضور مهندس فالحی-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،ترکمانی -مدیرکل دفتر فنی استانداری،
خراس��انیان -مدیرکل امور اراضی اس��تان و متقی -فرماندار شهرس��تان
گرمس��ار و بهمنظور بررس��ی م��واردی برای ارائه خدمات در روس��تاهای
شهرس��تان در حوزه تهیه ،بازنگری و اجرای طرح هادی روس��تاها برگزار
شد.
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نشست مدیرکل بنیاد مسکن استان با شهردار و شورای اسالمی شهر درجزین 	
بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست مشترکی با حضور مهندس فالحی-
مدیرکل و معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن استان ،مدیر شهرستان
مهدیش��هر ،ش��اهمیری -ش��هردار درجزین ،کاش��فی -رئیس و اعضای
ش��ورای اس�لامی شهر درجزین در بنیاد مس��کن برگزار شد که در آن به
بررسی مسایل و مشکالت مرتبط با شهر درجزین پرداخته شد.

نشست مدیرکل بنیاد مسکن استان با اعضای شورای اسالمی روستای حسینآباد کالپوش

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس فالحی -مدیرکل
و معاونین بنیاد مسکن استان و اعضای شورای اسالمی روستای حسینآباد
کالپوش در بنیاد مسکن استان برگزار گردید.
در این نشس��ت مدیرکل بنیاد اس��تان گزارشی از روند ساخت واحدهای
مس��کونی در سایت توس��عه روس��تا و عملیات تثبیت و پایدارسازی بافت
قدیم روس��تا ارائه داد و در ادامه نشس��ت به بررس��ی مسایل و مشکالت
مرتبط پرداخته شد.

بازدید از روستای فوالدمحله

بنابر گ��زارش روابط عمومی ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان ،ترکمان��ی -مدی��رکل دفتر فنی اس��تانداری ،میقان��ی -فرماندار
شهرستان مهدیشهر ،خراسانیان -مدیر امور اراضی جهادکشاورزی استان،
بخشدار ش��همیرزاد ،معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان و مدیر
بنیاد مسکن شهرستان مهدیش��هر از روستای فوالدمحله بازدید کردند و
بهمنظور رفع موانع در مورد تغییر کاربری اراضی روس��تای فوالدمحله به
بررسی مواردی پرداختند.
س��پس در نشس��ت کارشناس��ی مصوب ش��د مواردی بررسی و جهت
تصویب به کمیته مغایرتهای غیراساسی طرحهای هادی ارسال شوند.

همانا آرزو (دور و دراز) عقل را میبرد (تباه میسازد) -حضرت علی(ع)
56

نشست بررسی مشکالت روستای فوالدمحله

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست بررسی مسایل و مشکالت روستای فوالدمحله
با حضور مهندس فالحی -مدیرکل ،معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان،
مدیر بنیاد مس��کن شهرستان مهدیشهر ،دهیار و شورای اسالمی روستای فوالدمحله
برگزار شد.
در این نشس��ت به بررس��ی در مورد آسفالت معابر روس��تا و هماهنگی درخصوص
ش��یوه واگذاری و ساخت اراضی شهرک پرداخته و مقرر شد پس از بررسیهای الزم
اقدامهای مقتضی صورت پذیرد.
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بنابر گزارش روابط عمومی ،بازدید میدانی از روستای بنه کوه و نشست
بررس��ی مغایرتهای غیراساس��ی طرحهای هادی روس��تایی شهرستان
گرمسار با حضور مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و اعضای
کارگروه ش��امل ترکمانی -مدیرکل دفتر فنی استانداری سمنان ،متقی-
فرماندار شهرس��تان گرمس��ار ،خراس��انیان -مدیرکل امور اراضی استان،
بخشدار مرکزی شهرستان گرمسار ،نماینده سازمان راهوشهرسازی استان
و معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان بهمنظور بررسی و تصویب
موارد و پروندههای مرتبط برگزار و پس از بحث و تبادلنظر تصمیمگیری
شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست بررسی مغایرتهای غیراساسی طرحهای هادی روستاهای شهرستان گرمسار

نشست بررسی اقدامهای طرح اقدام ملی مسکن

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی عملکرد استانها در اجرای
پروژههای طرح اقدام ملی مس��کن بهصورت ویدئو کنفرانس��ی با وزارت
راهوشهرس��ازی و ب��ا حضور مهندس فالحی -مدیرکل و معاون مس��کن
ش��هری بنیاد اس��تان ،مهندس عمیدی -مدیرکل راهوشهرس��ازی شرق
اس��تان و مدیر شهرستان شاهرود در ادارهکل راهوشهرسازی شرق استان
برگزار شد.

نشست بررسی آبرسانی به شهرکهای مسکونی روستایی شهرستان شاهرود

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور جاللی -معاون استاندار
و فرماندار ویژه شهرس��تان ش��اهرود ،مهندس فالحی -مدیرکل و معاون
عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،مدیر بنیاد مسکن شهرستان شاهرود،
طاهری -مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان ،دهیار و شورای اسالمی
روستا بهمنظور شیوه تأمین آب در شهرک مسکونی در روستای طرود در
فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود برگزار شد.
در این نشس��ت مقرر شد ش��رکت آب و فاضالب اس��تان با هماهنگی
شوراهای اسالمی روستا نسبت به اجرای شبکه آبرسانی اقدام نماید.

کسی که سخنش زیاد شود اشتباهش فراوان میگردد -حضرت علی(ع)
57
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بررسی شیوه تأمین آب به شهرکهای مسکونی روستایی
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور دکت��ر فخری -معاون
هماهنگی امور عمرانی استانداری ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مسکن
استان ،ترکمانی -مدیرکل دفتر فنی استانداری ،صمیمیان -مدیرکل دفتر
امور روس��تایی اس��تانداری و طاهری -مدیرعامل ش��رکت آب منطقهای
اس��تان بهمنظور شیوه تأمین آب در شهرکهای مسکونی روستاها برگزار
و موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفتند.
در این نشس��ت مقرر شد شرکت آب و فاضالب استان با همکاری دفتر
امور روستایی اس��تانداری و شوراهای اسالمی روستاها براساس قوانین و
مقررات و آئین نامهها نسبت به ارائه خدمات در محدودههای قانونی روستاها اقدام نماید.
س��پس بنیاد مس��کن استان بهمنظور بررس��ی وضعیت شیوه تأمین آب ،درخواست الحاق به محدوده روس��تاها را از دستگاههای خدمات رسان
استعالم و پس از ارائه پاسخ استعالم دستگاههای خدمات رسان در کمیسیونهای مربوطه مورد بررسی قرار دهد.

نشست هماهنگی اسکان مجدد روستاهای تم و تالجیم

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس فالحی -مدیرکل
و معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان ،حیدری��ان -مدیرعامل
شرکت آب منطقهای استان ،ترکمانی -مدیرکل دفتر فنی و امور عمرانی
اس��تانداری ،میقانی -فرماندار شهرستان مهدیش��هر ،نمایندگان ادارهکل
منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان و اداره حفاظت محیط زیس��ت اس��تان
در زمینه اجرایی نمودن سد فینسک و شیوه جابجایی و مکان یابی محل
جدید روس��تاهای تم و تالجیم در ش��رکت آب منطقهای استان برگزار و
پس از بحث و بررسی و تبادلنظر مقرر شد مشاور طرح نسبت به شناسایی مکان جدید اقدام نماید.

نشست مدیرانکل بنیاد مسکن و کمیته امداد امام خمینی(ره) استان

بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی با حض��ور مهندس
فالحی -مدیرکل و معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان
و مس��عودیان راد -مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) اس��تان بهمنظور
تبادلنظ��ر برای تأمین مس��کن مددجویان تحت پوش��ش کمیته امداد با
استفاده از ظرفیت تفاهمنامههای فیمابین برگزار شد.

نشست بررسی موارد مرتبط با روستای حسینآباد کالپوش

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس فالحی -مدیرکل
و معاونین بنیاد مس��کن اس��تان ،مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان میامی،
مالیری -فرماندار شهرستان میامی ،بخشدار کالپوش ،گروهی از مدیران
دس��تگاههای اجرایی ،مدیران بانکها ،دهیار و اعضای ش��ورای اسالمی
روس��تا بهمنظور بررسی مسایل و مش��کالت مرتبط با روستای حسینآباد
کالپوش برگزار و در مورد اجرا و تکمیل ش��بکه گازرسانی و نصب علمک

در انجام هیچ کار خوبی خودنمایی مکن و آن را به بهانه شرم رها مکن -حضرت محمد(ص)
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان فارس
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 دیدار با دکتر علیزاده -نماینده شهرستانهای سپیدان و بیضا در مجلس
شورای اسالمی بر لزوم تعامل و هماندیشی مسئوالن و نمایندگان مجلس
تأکید کرد و گفت :ایجاد گش��ایشهای قانونی در تأمین منابع ،راهگشای
توسعه و محرومیتزدایی است.
مهندس زمانی در این نشس��ت که با حضور معاون عمران روس��تایی و
مدیران بنیاد مسکن شهرستانهای سپیدان و بیضا و فرماندار بیضا برگزار
ش��د ،افزایش محدوده چند روستا و همچنین وضعیت پروژههای عمرانی
و برنامه س��ال  1400را مورد بررس��ی قرار داد و افزود :افزایش محدوده
روس��تاها با اجرای طرحهای بازنگری امکان پذیر است و بنیاد مسکن در
س��الی که گذش��ت بسیاری از این طرحها را در دست اجرا داشته اس��ت و شهرستانهای سپیدان و بیضا نیز از خدمات آن بهرهمند شدهاند.وی با
بیان اینکه تعداد  ۲400روس��تای باالی  ۲۰خانوار در این اس��تان 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 برای ایجاد انگیزه سکونت ،تهیه و اجرای طرح هادی در روستاها و نیز بهرهگیری
از اعتبارهای قیر را ارائه داد.
سپس دکتر محسن علیزاده بر لزوم تداوم توسعه و محرومیتزدایی در شهرستانهای سپیدان و بیضا تأکید کرد و با سپاس از فعالیتهای بنیاد مسکن
در این عرصه اظهار داشت :در سال پشتیبانی تولید امیدواریم توجه بیشتری نسبت به توسعه و محرومیتزدایی در مناطق روستایی صورت گیرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در س��ایت توس��عه روستا ،تسریع در انجام شبکه فاضالب در سایت توسعه روستا ،همکاری دهیاری و شورای اسالمی روستا برای رفع معارضین
پروژه تثبیت بافت قدیم روستا و ...بحث و تبادلنظر انجام شد.

روستاهای بخش مرکزی و شتاب در توسعه و محرومیتزدایی

به گزارش روابط عمومی ،نماینده مردم شهرس��تانهای الرستان ،خنج،
گراش و اوز در مجلس شورای اسالمی ،بخشدار بخش مرکزی شهرستان
الرستان ،رؤسای ادارههای آبفا ،گاز ،ورزش و جوانان ،بنیاد مسکن ،منابع
طبیعی و آبخیزداری ،مخابرات و گروهی از اعضای کارگروه دفاتر نماینده
مردم در بازدید از روس��تاهای محروم بخش مرکزی شهرس��تان الرستان
در جریان مس��ایل و مشکالت این روس��تاها قرار گرفتند و در این بازدید
نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی از خدمات بنیاد مسکن شهرستانهای
جنوبی استان برای توسعه این مناطق قدردانی کرد.
برخی از مهمترین مس��ایل و مش��کالت مطرح ش��ده در روستای زاهد
محمود ش��امل ش��بکه آبرسانی و مشکل آب شرب ،پیگیری رفع مشکل بند خاکی روستا و ،...در روستای علیآباد شامل مدرسه و آموزشگاه ،پل
آبنمای ورودی ،سد خاکی و ،...در روستای هرمود مهرخویی نیز در مورد عدم برخورداری از زمین چمن مصنوعی ،ساماندهی جاده ورودی روستا،
گازکشی در روستا و ...و در روستای احمدآباد ،تقاضا برای همکاری ادارهها در ساخت مسکن بود .همچنین ،برخی از مهمترین مسایل و مشکالت
مطرح شده در روستای اوه نیز شامل زمین ورزشی ،ساختمان دهیاری ،ماشین حمل زباله ،زیرسازی کوچه و خیابان و ...بود.

حلم پردهای است در مقابل آفتها -حضرت علی(ع)
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مهندس امیر برومند در این بازدید با بیان اینکه بنیاد مس��كن بهمنظور تأمین مس��كن محرومان و متولی توس��عه و عمران روستاهای كشور و
ساخت واحدهای مسكونی شهرها که در چارچوب سیاستها و برنامههای دولت جمهوری اسالمی ایران تشكیل گردیده است گفت :بنیاد مسکن
با تأکید بر آرمانهای نظام اسالمی و امام(ره) برای رفع محرومیت و تأمین مسکن نیازمندان در شهرستان گراش گامهای ارزنده برداشته است.
س��پس مهندس بیژن جمش��یدی -مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان گراش نیز با قدردانی از حمایتهای نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی
یادآور شد :بنیاد مسکن از همه ظرفیتهای قانونی برای ایجاد انگیزه ماندگاری روستاییان در مناطق روستایی بهرهگیری کرده است و اقدامهای
جهادی در این زمینه برای تأمین معیشت و ایجاد انگیزه ماندگاری و کاهش مهاجرتها بوده است.
مهندس جمش��یدی همچنین گفت :بنیاد مس��کن در سالی که گذشت با اجرای طرحهای بهسازی و عمران روستایی اقدامهای قابلتوجهی در
زمینه توسعه روستایی در این شهرستان انجام داده است.
وی در پایان افزود :این نهاد بهمنظور برنامهریزی و اتخاذ سیاس��تهای مناس��ب تأمین اراضی مسکونی روستایی برای توسعه کالبدی روستاها
در روستاهای مستعد اقدام به تملک زمین از اراضی دولتی جهت ساخت مسکن روستایی مینماید که این اراضی پس از تفکیک و تقسیم بندی
با قیمت مناسب به متقاضیان واجد شرایط واگذار میشود.

نماینده مجلس ش��ورای اسالمی :تأمین مس��کن نیازمندان و توسعه روس��تایی مؤلفههای پیشرو
برای محرومیتزدایی است

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس علی اکب��ر مبین -مدی��ر و گروهی از
کارکنان بنیاد مس��کن شهرستان نیریز با دکتر فرهاد طهماسبی -نماینده مردم
شهرس��تانهای نیریز ،اس��تهبان و بختگان در مجلس ش��ورای اسالمی دیدار
کردند.
در این دیدار بررس��ی مسایل و مشکالت در س��طح شهرستان نیریز از جمله
مسایل طرح شده بود.

دکت�ر طهماس�بی با قدردان�ی از فعالیته�ای بنیاد مس�کن ابراز
داش�ت :تأمی�ن مس�کن نیازمندان و توس�عه روس�تایی مؤلفههای
پیشرو برای محرومیتزدایی است .وی با اشاره به خشکسالی سالهای

اخیر خواس��تار همراهی و مساعدت بنیاد مس��کن برای توسعه روستایی و ایجاد
درآمد و تأمین معیشت روستاییان شد و اظهار داشت :تداوم خشکسالی و کم آبی
میتواند منجر به پدیده افزایش مهجرتهای ناخواس��ته و خالی ش��دن روستاها
از سکنه گردد.
س��پس مهندس علی اکبر مبین ب��ر لزوم تأمین منابع مال��ی و پیگیری مداوم
نمایندگان در مجلس برای تحقق بودجه و منابع درآمدی بنیاد مسکن تأکید کرد و گفت :مجلس میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و
افزایش اعتبارهای توسعه روستایی در این زمینه مساعدت نماید تا غبار محرومیت از چهره روستاها زدوده شود .وی در ادامه با ارائه گزارشی از
فعالیتهای انجام ش��ده در این شهرس��تان یادآور شد :بنیاد مسکن از همه ظرفیتهای قانونی برای ایجاد انگیزه ماندگاری روستاییان در مناطق
روستایی بهرهگیری کرده است و فعالیتهای جهادی در این زمینه برای تأمین معیشت و ایجاد انگیزه ماندگاری و کاهش مهاجرتها بوده است.

گشایشهای تازه برای تأمین مسکن مددجویان در شهرستان فیروزآباد

به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترک طرح تأمین مسکن محرومین
و مددجویان شهرستان فیروزآباد با حضور مدیران و کارشناسان ادارههای
بنیاد مسکن ،کمیته امداد و بهزیستی شهرستان فیروزآباد برگزار شد.
این نشست بهمنظور بررسی عملکرد سه اداره در انجام تعهدهای مصوب،
پیشرفت فیزیکی ساختوسازها و تأکید به ادارههای دیگر در انجام تعهدات
خود با توجه به نزدیکی به پایان این طرح مشترک تشکیل گردید.

برترین عبادت ،خداشناسی و فروتنی برای اوست -امام جعفر صادق(ع)
60

در این نشس��ت مهندس محمدعلی صیادی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان فیروزآباد با ارائه گزارشی از محرومیتزدایی و تالش برای تأمین
مس��کن افراد نیازمند از واگذاری زمین روس��تایی به تعداد  173قطعه در این شهرس��تان اشاره کرد و گفت :احراز تصرف زمینهای روستایی 76
قطعه ،تعیین تکلیف زمینهای روستایی  125قطعه و واگذاری قطعی زمینهای روستایی  18قطعه از دیگر عملکردهای بنیاد مسکن است.
مهندس صیادی با بیان اینکه مس��کن و مسکنس��ازی بهطور غیرمس��تقیم و مس��تقیم اشتغالزایی و توس��عه را به همراه دارد گفت :بر اساس
محاس��بات انجام گرفته به ازای هر مترمربع س��اخت مس��کن  0/7اشتغال بهصورت مستقیم و  1/3ش��غل بهصورت مستقیم ایجاد میشود .وی
همچنین با اش��اره به اهتمام دولت در حمایت از محرومان افزود :س��رعت در ساخت مسکن محرومان و خانوادههای نیازمند در این شهرستان با
همراهی همه دستگاههای مسئول ضروری است.
همچنین مرادی -مدیر کمیته امداد امام شهرس��تان فیروزآباد با س��پاس از فعالیتهای بنیاد مسکن بر لزوم شتاب بخشی در ساخت واحدهای
مسکونی قشرهای آسیبپذیر تأکید و در ادامه با اعطای لوحی از خدمات مهندس صیادی و کارشناس بنیاد مسکن این شهرستان قدردانی کرد.
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مهندس صف شکن :بنیاد مسکن برای تأمین مسکن مددجویان از همه ظرفیتهای قانونی استفاده میکند
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به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت کارشناس��ی و هماهنگ��ی تأمین
مسکن محرومین و مددجویان شهرستان شیراز با حضور مهندس مسعود
صفشکن -مدیر بنیاد مسکن شهرستان شیراز ،رؤسا و کارشناسان نواحی
 6گان��ه کمیته امداد امام(ره) و اداره بهزیس��تی این شهرس��تان با هدف
بررسی مس��ایل و مشکالت مس��کن محرومین برای افراد تحت پوشش
کمیته امداد و بهزیستی برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس صف ش��کن گفت :بنیاد مس��کن برای تأمین
مس��کن مددجویان از همه ظرفیتهای قانونی اس��تفاده میکند و تأمین
مس��کن مددجویان رسالتی اس��ت که باید همه نهادهای مسئول با همه
ظرفیتهای��ی که در اختیار دارند در آن مش��ارکت کنند .وی افزود :تأمین
مسکن محرومان که در قالب یک طرح ملی در حال انجام است از جمله اقدامهای مؤثر دولت در راهبرد محرومیتزدایی ،بهبود وضعیت رفاه و
توسعه است که در واقع عملکرد خوبی از خدماترسانی را در کارنامه جمهوری اسالمی افزوده است.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان شیراز گفت :تأمین مسکن بهویژه برای قش��رهای آسیبپذیر و محرومان از اهمیت باالیی برخوردار است که به
رفاه حال بیشتر آنان ،جلوگیری از افزایش محرومیت ،مقابله با آسیبهای اجتماعی و توسعه شهرها کمک میکند.
مهندس صف شکن در ادامه گزارشی از فعالیتهای اجرا شده در زمینه بهسازی روستاها ،صدور سند روستایی و ...را ارائه داد.
در پایان مقرر شد با توجه به مساعدتهای قبلی بنیاد مسکن ،نواحی کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی شهرستان شیراز نهایت مساعدت
مالی خود را به افراد یاد شده برای به اتمام رساندن مسکن انجام دهند.

مهندس زمانی :طرح مسکن اقدام ملی هر روز در فارس ابعاد گسترده تری پیدا میکند
به گزارش روابط عمومی ،مهندس عطاا ...زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان در نشستی با حضور جعفر زاهدی -مدیرکل راهوشهرسازی استان
فارس ،مسئوالن و کارشناسان ،استقبال شهروندان استان از طرح مسکن
اق��دام ملی را کمنظیر توصی��ف کرد و گفت :طرح مس��کن اقدام ملی با
حمایت دولت و تأمین زمین در اس��تان فارس هر روز ابعاد گس��ترده تری
پیدا میکند.
مهندس عطاا ...زمانی افزود :اجرای طرح اقدام ملی مس��کن دس��تاورد
مهم دولت برای ساماندهی و کاهش مشکالت این بخش است ،در طرح
اقدام ملی مس��کن در بخشهای شهرهای بزرگ و کوچک ،به مسایل و
مش��کالت بخش زمین و مسکن توجه ش��ده و اقدامهای خوبی در دست

از فروتنی و خشوع منافقانه بپرهیز -حضرت محمد(ص)
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انجام اس��ت .وی همچنین گفت :اولویت تأمین زمین در همه ش��هرها در قالب این طرح ،زمینهای دولتی اس��ت و یا از طریق تغییر کاربریها و
ظرفیت بخش خصوصی یا خرید زمین استفاده میشود و اگر هیچ کدام از این مسایل در منطقهای امکان پذیر نباشد ،زمینهای محدوده شهری
مورد توجه قرار میگیرند.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با بیان اینکه طرح مس��کن اقدام ملی در ش��هرهای استان با مشارکت بنیاد مس��کن اکنون در حدود  18شهر و
شهرس��تان اس��تان با تأمین آورده متقاضیان در حال اجراس��ت گفت :آورده متقاضیان در این شهرها به بیش از  2000میلیارد ریال رسیده و بنیاد
مسکن نیز کار اعطای تسهیالت را با مشارکت بانکهای عامل در بیشتر شهرها کلید زده است.
س��پس دکتر محمد رس��ول پروری -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان با قدردانی از مسئوالن راهوشهرسازی استان فارس و شهرستان
الرستان گفت :تعداد  ۲536تقاضا در این شهرها تأیید نهایی شده است و برای تعداد  1544متقاضی پروژه مناسب اختصاص یافته است .همچنین
 1337تقاضا برای مسکن ملی در شهرهای جنوب استان فارس نیز در حال بررسی است.
در ادامه زاهدی با قدردانی از مسئوالن بنیاد مسکن استان برای اجرا و پیگیری امور مسکن اقدام ملی ،سهم استان فارس در طرح اقدام ملی
مسکن را  ۴۸727واحد برشمرد و گفت :تعداد  ۲۵000واحد از سهم استان فارس در این طرح در شهر جدید صدرا و مابقی در سایر شهرهای این
استان ساخته خواهد شد .وی افزود :از مجموع  ۴۰۰هزار واحد مسکونی که قرار است در قالب این طرح در کشور اجرا شود ،سهم استان فارس
 ۵۰هزار واحد در نظر گرفته شده که  ۲۵000واحد در شهر جدید صدرا و  ۲۵000واحد نیز در سایر نقاط استان ساخته خواهند شد.

مسکن اقدام ملی به شهرستان نیریز رسید

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت قرعهکش��ی اولویتهای متقاضیان
ط��رح اقدام ملی شهرس��تان نی ریز ب��ا حضور مدیر و کارشناس��ان بنیاد
مسکن ،رئیس اداره راهوشهرسازی ،نماینده دادستان ،نماینده فرمانداری و
متقاضیان این طرح برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس مبین -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان نیریز
گفت :مس��کن اقدام ملی در استان و در شهرس��تان نیریز مورد استقبال
متقاضیان قرار گرفت و تاکنون تعداد  783متقاضی برای مس��کن ملی در
این شهرستان نام نویسی کردهاند.
مهندس علی اکبر مبین با بیان اینکه دولت تأمین زمین مناسب برای ساخت مسکن ملی را تضمین کرده است افزود :تأمین زمین بدون معارض
در مس��کن ملی از جمله ویژگیهای این طرح اس��ت که موجب جلب رضایت متقاضیان شده است.ضمن آنکه بهره مندی از تسهیالتی که بنیاد
مسکن با همراهی بانکهای عامل برای ساخت واحدهای مسکن ملی پرداخت میکند از دیگر مزایای این طرح است.وی در ادامه گفت :براساس
آمارهای موجود مبلغ  ۶۲۲میلیارد و  ۲۸۰میلیون ریال از آورده متقاضیان مس��کن ملی در اس��تان مربوط به شهرهای استان فارس به جز منطقه
جنوب و  1306میلیارد ریال از آن متعلق به متقاضیان  ۱۳شهر منطقه الرستان و جنوب فارس است.
ش��هروندان در ش��هرهای اوز ،خنج ،گله دار ،الر ،المرد ،گراش ،اش��کنان ،بیرم ،جویم ،عالمرودشت ،عماد ش��هر ،مهر و وراوی از اجرای طرح
مسکن اقدام ملی استقبالی کمنظیر کردهاند.

بررسی طرح هادی روستای دامچه

به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت کارشناس��ی بررس��ی طرح هادی
روس��تای دامچه از بخش بنارویه شهرستان الرس��تان با حضور بخشدار،
اعضای شورای اسالمی ،دهیار روستا و کارشناسان ادارهکل راهوشهرسازی
شهرستان الرستان برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس برومند -مدیر بنیاد مسکن شهرستان الرستان
بر لزوم اس��تفاده از ظرفیتهای قانونی برای توسعه و محرومیتزدایی در
این شهرستان تأکید کرد.
مهن��دس امیر برومن��د همچنین گفت :شهرس��تان الرس��تان از جمله

کسی که در دنیا پارسایی نمود سختیها و مشکالت بر او آسان میشود -حضرت علی(ع)
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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.
در ادامه مهندس حس��نزاده بر ل��زوم بهرهگیری از فرصتهای پیشرو
برای توس��عه و محرومیتزدایی در این روستا تأکید کرد .وی همچنین با
اش��اره به برخی قابلیتهای توس��عه در بخش فسا رود و روستای حس��نآباد گفت :روستای حسنآباد در برگیرنده برخی از جاذبههای گردشگری
اس��ت که ش��هرت ملی و جهانی دارد؛ اس��تفاده از قابلیتهای گردشگری روستایی در این روستا فرصتی اس��ت که باید همه مسئوالن محلی و
استانی از آن بهرهگیری نمایند.
سرپرست بنیاد مسکن شهرستان داراب با بیان اینکه بنیاد مسکن از اجرای طرحهای توسعه گردشگری روستایی در بخش فسارود 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.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان فسارود در ادامه گزارشی از عملکردها در زمینه توسعه روستایی در شهرستان داراب ،پرداخت تسهیالت طرح ویژه
و بالعوض به قشرهای کمدرآمد و ...ارائه داد.
سپس اعضای شوراهای اسالمی و دهیار روستای حسنآباد نیز با سپاس از فعالیتهای بنیاد مسکن بر لزوم بهرهگیری بیشتر با مشارکت بنیاد
مسکن تأکید کردند.
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روستای حسنآباد و اقدامهای بنیاد مسکن برای توسعه و محرومیتزدایی

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

شهرس��تانهای مس��تعد برای توس��عه و بهرهگیری از ظرفیتهای محرومیتزدایی است و در س��الهای مختلف بنیاد مسکن در این شهرستان
اقدامهای مؤثری برای توس��عه انجام داده اس��ت .وی با اش��اره به ظرفیتها و قابلیتهای توسعه در روس��تای دامچه افزود :طرحهای اقتصادی
از س��وی دولت در بخش بنارویه با س��رمایه  ۳۰۰میلیارد ریال در این بخش درحال اجراس��ت برخی از این طرحها از جمله پروژههای شاخص و
تحولآفرین در بخش بنارویه با میانگین پیش��رفت فیزیکی بین  ۴۰تا باالی  ۹۰درصد در حال اجرا اس��ت و بنیاد مس��کن نیز باید با فرصتهای
توسعه در این بخش مشارکت کند.
مدیر بنیاد مس��کن شهرستان الرس��تان با ارائه گزارشی از اجرای طرحهای توسعه در شهرستان الرستان از پرداخت بیش از  800میلیارد ریال
تس��هیالت طرح ویژه بهسازی ،حوادث ،مس��کن محرومین و تعمیری ،معیشتی و بالعوض به تعداد  1500فقره بهصورت ضمانت زنجیرهای در
این شهرستان خبر داد.

قدردانی شورای اسالمی روستای فدشکویه از مدیر بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی رییس و اعضای شورای اسالمی
روس��تای فدش��کویه بخش شیبکوه شهرس��تان فس��ا از مهندس محمد
انصاری جابری -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان قدردانی کردند.
در این مراس��م مهن��دس محمد انصاری جابری با اش��اره به اقدامهای
انجام ش��ده در زمینه توسعه روس��تایی بخش شیبکوه گفت :بنیاد مسکن
از همه ظرفیتهای قانونی برای توسعه روستایی بهرهگیری میکند .وی
با بیان اینکه در س��ال  99گامهای مهمی برای محرومیتزدایی و توسعه
روس��تایی در این شهرس��تان برداشته شده اس��ت افزود :از جمله اقدامها
ت�لاش برای اجرا و بازنگری در طرحهای هادی روس��تایی اس��ت ،طرح
هادی طرحی اس��ت که ضمن س��اماندهی و اصالح بافت موجود ،میزان و مکان گسترش آتی و شیوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف

خوشرویی ،کینه و خشم را میبرد -حضرت محمد(ص)
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ماهنامه پیام بنیاد مسکن

از قبیل مس��کونی ،تجاری ،کش��اورزی ،تأسیسات ،تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روس��تایی را برحسب مورد در قالب مصوبههای طرحهای
ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی و طرحهای جامع ناحیهای تعیین مینمایند.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان فسا گفت :تالش بنیاد مسکن در حفظ هویت معماری بومی مس��کن روستایی ،استفاده از تکنولوژی در ساخت
مس��کن روس��تایی ،ایجاد اشتغال برای استادکاران و صنایع س��اختمانی ،تغییر فضای روستا از محیطی غیربهداش��تی به محیط بهداشتی ،توزیع
عادالنه یارانه دولتی بخش مسکن در روستاها و توزیع عادالنه اعتبارهای بانکی بخش مسکن در روستاها بوده است.

مسکن اقدام ملی به شهر جویم رسید
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،با حضور مدیر و کارشناس��ان بنیاد مس��کن
شهرستان الرستان ،مدیر مسکن و ساختمان ادارهکل راهوشهرسازی این
شهرس��تان ،شهردار و نماینده ش��ورای اسالمی شهر جویم ،زمین مناسب
برای طرح اقدام ملی مسکن در منطقه جویم جانمایی شد.
در ای��ن بازدید مهن��دس امیر برومند -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
الرستان گفت :شهروندان در شهرستان الرستان و جنوب استان استقبال
قابلتوجهی از مس��کن اقدام ملی کردند و این شهرستان در سطح استان
و کشور در این حوزه شاخص ساز شده است.
مهندس برومند ،ش��هر جویم را یکی از مناطق اولویت داردر شهرستان
الرس��تان برای س��اخت مس��کن اقدام ملی دانست و افزود :با استقبال خوب شهروندان جویم از س��اخت طرح مسکن ملی امید است در ماههای
پیشرو در سال جاری روند ساخت مسکن ملی در این شهر شتاب قابلقبولی گیرد .وی در ادامه گزارشی از شیوه ثبت نام و تشکیل پرونده طرح
اقدام ملی مسکن ،واگذاری زمین به جوانان فاقد مسکن و ...ارائه داد.

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

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،علی مظفری -معاون اس��تاندار و فرماندار
ویژه شهرس��تان کازرون ،میرش��کاری -رئیس دفتر نماینده شهرس��تان
کازرون در مجلس ش��ورای اس�لامی ،دکتر قاس��م داوودی -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان و مهندس جهانگیر پروین -مسئول پروژههای بهسازی
بنیاد مس��کن از پروژ ه س��نگفرش یکی از میادین و کوچههای روستای
تاریخی-گردشگری دوان بازدید نمودند.
در این بازدید مظفری با ش��نیدن صحبتها و مشکالت اهالی و شورای
اس�لامی روس��تای دوان و خش��نودی از س��نگفرش معابر روستا و نیز
همکاری و فعالیتهای بنیاد مسکن ،از روند و شیوه اجرای این پروژه ابراز
رضایت کرد .وی در ادامه بر لزوم مش��ارکت اهالی در س��نگفرش معابر این روستای تاریخی و ترویج الگوی معماری سنتی و بومآور تأکید کرد
و با برش��مردن مزایای س��نگفرش ،از دهیاری و نماینده بخشداری خواست که در زمان صدور پروانه ساخت ،متقاضیان را ملزم به اجرای نمای
ساختمان و دیوارها خانهها مطابق با اقلیم و بافت سنتی روستا نمایند.
معاون اس��تانداری و فرماندار ویژه شهرس��تان کازرون با تأکید بر اینکه حفظ بافت س��نتی روستاها در کنار توسعه موضوعی قابل توجه است از
فعالیتهای بنیاد مسکن برای توسعه روستایی قدردانی کرد.
سپس دکتر قاسم داودی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان کازرون با سپاس از همکاری شایسته اهالی و شورای اسالمی و دهیاری روستا ،گفت:
روس��تای دوان در س��ال  1399مبلغ  3میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارهای ملی و اس��تانی داشته که با تخصیص  2میلیارد ریال از این اعتبار،
عملیات سنگفرش روستای دوان به سرانجام رسید.

هر کس به رزق و روزی کم از خدا راضی باشد خداوند از عمل کم او راضی خواهد بود -امام رضا(ع)
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به گزارش روابط عمومی ،دهیاران روستاهای زینآباد سنگی ،بهروزآباد
و اس�لامآباد عبدلی از توابع بخش جنت شهرس��تان داراب با سرپرس��ت
بنیاد مسکن شهرستان داراب دیدار و رویکردهای توسعه روستایی در این
بخش را بررسی کردند.
همچنین در این دیدار در مورد اقدامها و پروژههای عمرانی اجرا شده در
این روستاها بحث و گفتگو شد.
مهندس محمدرضا حسنزاده -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان داراب
گفت :مشارکت مردم و دهیاریها موجب همافزایی و تسریع در عمران و
آبادانی روستاها میشود.
مهن��دس حس��نزاده با ی��ادآوری اولویت بنیاد مس��کن ب��رای اجرای
پروژههای عمرانی افزود :تاکنون خدمات قابلتوجهی از سوی بنیاد مسکن در روستاهای زینآباد سنگی ،بهروزآباد و اسالمآباد عبدلی و مجموعه
بخش جنت شهرس��تان داراب صورت گرفته اس��ت .وی در ادامه با ارائه گزارش��ی از کارکردها و عملکرد بنیاد مس��کن در سال گذشته از صدور
بیمهنامه 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 واگذار شده است که بخشی از خدمات یاد شده در بخش جنت محقق شده است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان داراب همچنین از تملک اراضی ملی در روستاها با همکاری اداره منابع طبیعی در زمینه توسعه مسکونی روستایی
به میزان  40هکتار خبر داد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بخش جنت و رویکردهای توسعه با مشارکت بنیاد مسکن

توسعه روستایی و محرومیتزدایی در بخش راهگان با مشارکت بنیاد مسکن

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.
مهندس خس��رو جوکار -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان خفر با بیان اینکه
بنیاد مسکن در تالش است تا با توسعه متوازن در همه روستاها و بخشها
س��هم واقعی را در عدالت و توسعه ایجاد کند گفت :بخش راهگان از جمله
مناطق اولویتدار در شهرستان نوبنیاد 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
س��کونت در روس��تاها دانست و خاطر نشان کرد :با واگذاری زمین میتوان به ش��کلگیری مهاجرتهای معکوس و بازگشت جمعیت به مناطق
روستایی نیز امیدوار شد .وی با ارائه گزارشی از اهم فعالیتهای انجام شده در این شهرستان گفت :در راستای توسعه روستایی و محرومیتزدایی
در سالی که گذشت مقاومسازی تعداد  151واحد مسکونی با اعتبار  75میلیارد و  500میلیون ریال انجام شده است .همچنین با پرداخت تسهیالت
قرضالحسنه تعمیرات و بازسازی ،بالعوض و ...گامی در زمینه توسعه روستایی در این شهرستان برداشته شد.
در پایان بخش��دار راهگان با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن بر لزوم اتخاذ تدابیری برای ش��تاب بخش��ی به اقدامهای زیربنایی ،در زمینه
توسعه روستایی و محرومیتزدایی در این بخش تأکید کرد.

سامانه راهبر بنیاد مسکن استان راهاندازی شد

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و مس��ئوالنی از استانهای هرمزگان ،فارس،
همدان ،آذربایجانش��رقی ،آذربایجان غربی ،زنجان ،کردس��تان ،کرمانش��اه ،البرز ،خوزستان و بوشهر ،رونمایی از س��امانه مدیریت خدمات فنی
ساختوساز روستایی با عنوان «سامانه راهبر» بهصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

کسی که به آنچه او را بس است قانع نشد ،هرگز به توانگری نمیرسد -امام موسی کاظم(ع)
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در این مراس��م مهندس زمانی بر لزوم ش��تاب بخش��ی در فعالیتهای محرومیتزدایی و توسعه روس��تایی تأکید کرد .وی دولت الکترونیک را
فرصتی بیبدیل بهویژه در شرایط همهگیری کرونا برای توسعه خدمات از راه دور دولت برشمرد و گفت :بنیاد مسکن استان فارس با فعالیت در
سامانه راهبر همه ظرفیتهای توسعه روستایی و محرومیتزدایی را بهصورت برخط و از راه دور در اختیار متقاضیان قرار داده است.
در ادامه مهندس سعید عسکری -مدیرکل دفتر امور فنی و تهیه طرحهای بنیاد مسکن کشور در مورد سامانه راهبر گفت :تمامی فرآیندهایی
که متقاضیان روستایی در زمینه ساخت بنا باید طی کنند ،در این سامانه گنجانده شده است.
مهندس عس��کری وضعیت اس��تعالم ملک ،فرآیند تغییر کاربری ملک ،اصالح معبر ،اصالح ضوابط طرحهای هادی ،درخواست تسهیالت وام،
فرآیند نظارت و انتخاب ناظر را بخش��ی از خدمات این س��امانه دانست .وی در پایان افزود :متقاضیان روستایی از سه راه میتوانند برای دریافت
خدمات به این سامانه مراجعه کنند .اگر متقاضیان به اینترنت دسترسی داشته و از سواد و امکانات کافی برای استفاده از آن برخوردارند ،خودشان
میتوانند اقدام کنند .در غیر این صورت میتوانند از طریق دهیاری اقدام کنند .از طریق دفاتر پیش��خوان دولت در روس��تاها نیز امکان دریافت
این خدمات وجود دارد .سامانه راهبر با هدف کاهش ترددها ،هزینهها ،آلودگی هوا ،ترافیک و کاهش خطرات جادهای ،همچنین دسترسی راحت
روستاییان به خدمت بهصورت پایلوت در استان هرمزگان راهاندازی شد.

مهندس محمدجانی :ظرفیتهای محرومیتزدایی و توسعه روستایی نباید مغفول بماند

ب��ه گزارش روابط عمومی ،اس��ماعیل محمدجانی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان سرچهان در نشستی با مهندس ش��ریفی -شهردار حسامی بر
لزوم ایجاد هماهنگی الزم برای صدور مجوز ساخت بنا در اراضی تملکی
بنیاد مسکن در شهر حسامی تأکید کرد و گفت :برخی ظرفیتهای قانونی
در زمینه توس��عه و محرومیتزدایی وجود دارد که باید بیشتر و بهتر مورد
بهرهگیری قرار گیرد و نباید مغفول بماند.
اس��ماعیل محمدجانی همچنین با بیان اینکه ش��هر حس��امی از جمله
مناطق شهرس��تان سرچهان اس��ت که توانمندی دوچندان در توسعه دارد
با برش��مردن برخی از عملکردها در سال گذش��ته افزود :بنیاد مسکن در
شهرس��تان س��رچهان با تالش جهادی در دورترین نقاط اس��تان خدمات
توس��عه و محرومیتزدایی را عرضه کرده و طعم خدمت را در کام مردم ش��یرین کرده اس��ت.وی با ارائه گزارشی از اهم فعالیتهای بنیاد مسکن
گفت :طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در  100واحد در این شهرستان با اعتباری بیش از  ۵0میلیارد ریال انجام شده است.
سپس مهندس شریفی بر لزوم بکارگیری ظرفیتهای توسعه و محرومیتزدایی ،تأمین مسکن مناسب برای شهروندان و ایجاد رونق در سال
پشتیبانی از تولید تأکید کرد.

فرماندار :عمران و آبادانی روستاها گامی مهم در تحقق اهداف نظام و محرومیتزدایی است
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،جلیل حس��نی -فرماندار ویژه شهرس��تان
الرس��تان با بیان اینکه عم��ران و آبادانی روس��تاها گامی مهم در تحقق
اهداف نظام و محرومیتزدایی است با سپاس از فعالیتهای بنیاد مسکن
گفت :هر گامی که برای عمران و آبادانی روس��تاها برداش��ته شود موجب
افزایش رضایتمندی روستاییان خواهد بود.
حس��نی ،مهندس امیر برومند -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان الرستان،
دالور -مع��اون عمران��ی فرمانداری ویژه شهرس��تان ،پیروز -بخش��دار
مرکزی و مهندس فرح بخشیان -مسئول فنی بخشداری فرمانداری ویژه
شهرس��تان الرستان از پروژه در حال اجرای زیرسازی و آسفالت روستای
براک از بخش مرکزی شهرس��تان الرس��تان که از محل اعتبارهای قیر
مشارکتی با همکاری بنیاد مسکن شهرستان الرستان در حال اجراست بازدید کردند.

اگر قرائت قرآن تو را از گناهان باز نداشت پس قرآن نخواندهای -حضرت محمد(ص)
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با همکاری بنیاد مس�کن را گامی مهم در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی دانس�ت.وی گفت :دولت با تمام
توان از مش�ارکت همه نهادها ،بخش خصوصی و س�رمایهگذاران برای سرمایهگذاری ،اش�تغالزایی و ایجاد تولید در این
شهرستان استقبال میکند.

گشایشهای تازه در بخشهای رستاق و فورگ و تأمین مسکن مددجویان با مشارکت بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی و کارشناسی رئیس کمیته
امداد امام(ره) بخشهای رس��تاق و فورگ شهرس��تان داراب و کارشناس
مسکن کمیته امداد امام خمینی(ره) این شهرستان با مهندس حسنزاده-
سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرس��تان داراب برای بررسی وضعیت مسکن
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) برگزار شد.
مهندس محمدرضا حس��نزاده در این نشس��ت بر لزوم تمکین مسکن
مددجوی��ان و ایجاد گش��ایش در این عرصه تأکید کرد .وی با اش��اره به
تحوالت بهوجود آمده ناش��ی از توس��عه روستایی در مناطق روستایی این
شهرستان گفت :هر چند در سالهای گذشته حجم فعالیتهای توسعه در
مناطق روس��تایی باال بوده اس��ت اما حجم محرومیتها نیز در این مناطق باالس��ت و میطلبد تا در سال پشتیبانی تولید ،توسعه روستایی در این
شهرستان شتاب بیشتری گیرد .وی همچنین گزارشی از عملکردها در زمینه توسعه روستایی در شهرستان داراب را ارائه داد.
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فرماندار ویژه شهرس��تان الرس��تان ادامه داد :براساس سند چشمانداز توسعه شهرستان الرس��تان ،تمام طرحهای عمرانی نیمهتمام ،طرحهای
دارای اولوی��ت بهرهب��رداری ،ظرفیتها و کمبودهای هر منطقه حتی در دورترین نقطه روس��تایی با میزان قابلیتها و نیازمندیهای آنها در ابعاد
مختلف احصا شده و زمینه برای مشارکت و سهیم شدن هر نهاد و بخش خصوصی نیز فراهم است.
معاون استاندار در پایان با تأکید بر لزوم توجه دستگاههای اجرایی به درخواستها ،نظرها و پیشنهادهای نمایندگان مردم در شوراهای اسالمی
و تالش برای رفع مش��کالت مردم ،افزود :ارتباط مس��تقیم مس��ئوالن دس��تگاههای اجرایی با نمایندگان مردم در شوراهای اسالمی باعث رفع
بسیاری از مشکالت میشود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

س��پس مهندس برومند گزارش��ی از وضعیت اجرای پروژههای بهسازی از محل قیر مش��ارکتی در  10روستای شهرستان ارائه داد و گفت :این
پروژه به متراژ حدود  ۶۰۰۰مترمربع در حال اجرا است.وی اظهار امیدواری کرد :طی هماهنگی بهعمل آمده با دهیاران روستاها بتوان تا پانزدهم
خرداد ماه سال جاری نسبت به جذب اعتبارهای ذکر شده اقدام کرد.
در ادامه جلیل حس�نی نیز از همکاری خوب بنیاد مس�کن شهرستان الرس�تان قدردانی نموده و عمران و آبادانی روستاها

روستای فداغ و کارکردهای توسعه و محرومیتزدایی با مشارکت بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،مهندس جمش��یدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان گراش در نشستی با
حضور زمانی -رییس ش��ورا و باقری -دهیار روس��تای فداغ به بررسی طرح هادی این روستا پرداخته و
مسایل مرتبط با اجرای طرح هادی را بررسی نمودند.
مهندس بیژن جمش��یدی گفت :بنیاد مسکن از همه ظرفیتهای قانونی برای ایجاد انگیزه ماندگاری
روس��تاییان در مناطق روس��تایی بهرهگیری کرده اس��ت و اقدامهای جهادی در این زمینه برای تأمین
معیشت و ایجاد انگیزه ماندگاری و کاهش مهاجرتها بوده است .روستای فداغ نیز قابلیتهای توسعه
و محرومیتزدایی را دارد .وی افزود :بنیاد مس��کن در س��الی که گذشت با اجرای طرحهای بهسازی و
عمران روس��تایی اقدامهای قابلتوجهی در زمینه توسعه روس��تایی در این شهرستان انجام داده است.
همچنین بهمنظور برنامهریزی و اتخاذ سیاس��تهای مناس��ب تأمین اراضی مس��کونی روستایی برای
توسعه کالبدی روستاها در روستاهای مستعد اقدام به تملک زمین از اراضی دولتی برای ساخت مسکن
روس��تایی مینماید که این اراضی پس از تفکیک و تقس��یم بندی با قیمت مناس��ب به متقاضیان واجد
شرایط واگذار میشود.

هر که در دلش دین پاک و الهی وارد شود او را از غیر خدا باز میدارد -امام جعفر صادق(ع)
67

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست سرپرست بنیاد مسکن شهرستان داراب و بخشدار فورگ و زمینهسازی برای توسعه منطقهای

شماره  | 188تیـر 1400

به گزارش روابط عمومی ،حقیقی -بخشدار فورگ با مهندس محمدرضا
حسنزاده -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان داراب دیدار کرد.
در این دیدار مهندس حسنزاده خواستار تعامل هرچه بهتر بخشداری با
بنیاد مس��کن شد و پیرامون مواردی از قبیل ساختوساز غیرمجاز ،ترویج
اس��تفاده از تسهیالت طرح ویژه مسکن روس��تایی و مسایل و مشکالت
روس��تاهای بخش مطالبی بیان کرد .وی برخی فعالیتهای بنیاد مسکن
برای توس��عه و محرومیتزدایی را تشریح کرد و از صدور بیمه نامه برای
واحده��ای روس��تایی به تعداد  390فق��ره خبر داد و گفت :در س��الی که
گذشت  459قطعه زمین به جوانان فاقد مسکن و واجد شرایط در روستاها
به مس��احت  16650مترمربع واگذار شده است .بخش قابلتوجهی از این
فعالیتها در بخش فورگ رقم خورده است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان داراب در ادامه با اشاره به صدور اسناد تکمیلی و اجرای ساخت پروژه مسکونی  30واحدی امام سجاد(ع) و ...گفت:
جمع کل اعتبارهای هزینه شده در حوزه توسعه و محرومیتزدایی و تأمین مسکن در شهرستان داراب در سال گذشته  556میلیارد ریال بود.

اقدامهای تازه برای ساخت مسکن محرومان و مددجویان شهرستان سرچهان با مشارکت بنیاد مسکن

به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت مدی��ران کمیته امداد ،بهزیس��تی
شهرس��تان س��رچهان و بنیاد مس��کن در مورد تعامل بیش��تر و پیگیری
پرداخت بالعوض مسکن محرومین برگزار شد.
در این نشست مهندس اس��ماعیل محمدجانی -سرپرست بنیاد مسکن
شهرستان سرچهان با برشمردن برخی از عملکردها در سال گذشته گفت:
بنیاد مس��کن در شهرستان س��رچهان با تالش جهادی در دورترین نقاط
استان خدمات توسعه و محرومیتزدایی را عرضه و طعم خدمت را در کام
مردم شیرین کرده است.
مهندس محمدجانی از اجرای طرح ویژه بهس��ازی مسکن روستایی در
 100واحد در این شهرستان خبر داد و افزود :این طرحها با اعتباری بیش
از  ۵0میلیارد ریال انجام شدهاند.وی از ارائه خدمات فنی صدور پروانه ساخت برای  ۱۵۰واحد مسکونی خبر داد و گفت ۱۲ :واحد فرسوده روستایی
نیز در این شهرستان با پرداخت  ۵میلیارد و  600میلیون ریال تسهیالت کمبهره بازسازی شده است.
در ادامه گزارشی از ساخت مسکن ویژه مددجویان ،پرداخت وام رایگان و بالعوض برای تکمیل واحدهای قشرهای کمدرآمد و ...ارائه داد.
در این نشست مدیران کمیته امداد و بهزیستی شهرستان سرچهان بر لزوم شتاب بخشی به اجرای طرحهای تأمین مسکن نیازمندان تأکید کردند.

مهندس زمانی :ظرفیتهای توسعه و محرومیتزدایی در غرب و جنوب فارس مورد توجه است
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در دیدار با
فرمان��دار ویژه شهرس��تان کازرون ب��ا بیان اینکه ظرفیتهای توس��عه و
محرومیتزدای��ی در غرب و جنوب اس��تان مورد توجه اس��ت تأکید کرد:
شهرستان کازرون از جمله مناطق اولویتدار در توسعه و محرومیتزدایی
است.
مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان در دیدار با علی مظفری-
معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرس��تان کازرون برخی از فعالیتهای
توس��عه روس��تایی در سال گذشته را تش��ریح کرد و گفت :بنیاد مسکن با

بردبار باش زیرا که حلم ،میوه دانش است -حضرت علی(ع)
68

در س��الروز میالد با س��عادت حض��رت معصومه(س) و روز دخت��ر از فرزندان دخت��ر همکار تقدیر
بهعمل آمد

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قزوین
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تهیه و اجرای طرحهای هادی روس��تایی گامهای مؤثری برای توس��عه و محرومیتزدایی در استان فارس انجام داده است ،هماکنون برای 100
درصد روس��تاهای اس��تان طرح هادی تهیه شده و در  54درصد از روس��تاهای باالی  20خانوار معادل  1264روستا این طرح اجرایی شده است،
شاخص توسعه روستایی در این حوزه در استان فراتر از متوسط کشوری است.
مهندس زمانی در ادامه گزارشی از تهیه طرح هادی و صدور سند روستایی را ارائه داد.
در ادامه علی مظفری -فرماندار ویژه شهرستان با سپاس از فعالیتهای بنیاد مسکن استان در توسعه و محرومیتزدایی گفت :انقالب اسالمی
در  42س��ال گذش��ته زمینه و بسترهای توس��عه ،رشد و آبادانی روستاها و مناطق محروم کش��ور را فراهم کرد و موجب توسعه متوازن شهری و
روستایی شد.
مظفری افزود :امروز به برکت نظام جمهوری اسالمی ایران ،زیرساختهای روستایی توسعه یافته و بسیاری از آنها از امکانات زیربنایی مناسبی
برخوردار ش��دهاند .وی با بیان اینکه نقش روس��تاییان در دوران دفاع مقدس ماندگار و ارزنده اس��ت گفت :روس��تاییان در تمام برهههای انقالب
اسالمی نقش مهم و مؤثری در توسعه و رشد اقتصادی کشور داشتهاند.
فرماندار ویژه شهرستان کازرون افزود :روستاها محور تولید در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی و دامداری هستند و این نقش تولیدگری
باید با توجه به صنایع تبدیلی بیشتر و مؤثرتر شود.

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی به مناسبت سالروز میالد با سعادت
حض��رت معصومه(س) و روز دختر با حضور مهندس گونجی -مدیرکل و
حجتاالسالم رمضانی -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن
اس��تان و گروهی از فرزندان دختر همکاران در بنیاد مس��کن با اهدا لوح
تقدیر و هدیه تجلیل بهعمل آمد.
در این مراس��م حجتاالس�لام رمضانی با اش��اره به ش��خصیت واالی
حضرت معصومه(س) و شیوه زندگی ایشان گفت :انس و الفت با فرهنگ
قرآنی و مطالعه زندگی این بزرگان برای ما باید س��رلوحه باشد و از ساده
زیستی و پارسایی آنان در عمل پیروی کنیم.
در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدیه از فرزندان دختر تقدیر بهعمل آمد.

مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان :با توجه به تورم باال در ساختوس��از ،ض��رورت اقدام هماهنگ در
واگذاری تسهیالت مسکن روستایی بیشتر از قبل شده است
ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس گونج��ی -مدیرکل و معاونین بنیاد
مس��کن استان در دیدار با احمدی -مدیر امور شعب بنیاد و معاونین بانک
مس��کن اس��تان ضمن بررس��ی روند واگذاری تس��هیالت طرح بهسازی
مس��کن روستایی در استان ش��یوه همکاری فیمابین را باتوجه به شرایط
موجود مورد بررسی قرار دادند.
در این دیدار مهندس گونجی با اش��اره به شرایط موجود در ساختوساز
و تورم موجود بر ضرورت تس��ریع در امور واگذاری تس��هیالت تأکید کرد
و گفت :در س��ال جاری تعداد  4000سهمیه در امر مقاومسازی و ساخت
مسکن روستایی بر عهده این نهاد میباشد.

دو چیز را خداوند در دنیا کیفر میدهد :تعدی و ناسپاسی پدر و مادر -حضرت محمد(ص)
69
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مهندس گونجی :بانک ملت استان همواره همکاری مطلوبی در روند تأمین مسکن روستایی داشته است
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به گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان با نامدار -مدیر امور شعب بانک ملت استان بهمنظور بررسی روند
همکاری این دو دس��تگاه در ارائه تس��هیالت بهس��ازی مسکن روستایی
دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار نامدار با اش��اره به سوابق درخشان بنیاد مسکن در ساخت
مسکن روستایی آمادگی خود را برای ارائه تسهیالت در امور مقاومسازی
ابنیه روستایی و بهسازی مسکن روستایی اعالم کرد و ابراز امیدواری کرد
که با تأمین اعتبارهای الزم در خدمترسانی به روستاییان پیشقدم باشیم.
همچنین مهندس گونجی با اش��اره به ُحسن سابقه در امور جاری بین دو
دستگاه ،بانک ملت را دستگاه پیشگام در امر مقاومسازی خواند .وی ارائه تسهیالت بانک در امر مقاومسازی را ضامن حفظ سرمایههای انسانی خواند.

س��رهنگ حس��ینیانی :بنیاد مس��کن و س��ازمان بس��یج س��ازندگی ب��رای تحقق هدفی مش��ترک و
خدمترسانی به محرومان تالش میکنند

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس گونج��ی -مدیرکل و معاونین بنیاد
مسکن استان با حس��ینیانی -رئیس سازمان یسیج سازندگی استان دیدار
و گفتگو کرد.
در این دیدار س��رهنگ حس��ینیانی با اش��اره به اهداف مشترک هر دو
دس��تگاه در محرومیتزدایی از مناطق محروم و روستایی بر تبادل تجربه
و ارائ��ه خدمات تخصصی در حوزههای مش��ترک فعالیت تأکید کرد .وی
با اش��اره به تجربه و عملکرد مؤثر بنیاد مسکن استان در بازسازی مناطق
س��انحهدیده از حض��ور مثمرثمر این نهاد در بازس��ازی مناطق س��یلزده
لرستان قدردانی کرد.
همچنین مهندس گونجی با اش��اره به حضور این نهاد در س��ه اس��تان سانحهدیده ورزقان ،کرمانشاه و لرس��تان بر ضرورت تبادل تجریبات و
بهرهمندی از توانمندی دو دستگاه در امور محرومیتزدایی تأکید کرد.
گفتنی است مهندس گونجی در دیداری جداگانه با سرهنگ صادقپور -رئیس پیشین سازمان بسیج سازندگی که به تازگی به سمت فرماندهی
سپاه شهرستان آبیک منصوب شده بود از تالشهای فیمابین قدردانی کرد.

نشست تبیین مبانی امنیت با حضور کادر حراست بنیاد مسکن استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشست تبیین مبانی امنیت با حضور مهندس
باباطاهری -مدیر اداره حراس��ت ،حجتاالس�لام رمضانی -مسئول دفتر
نمایندگ��ی ولیفقیه و فرمانده پایگاه مقاومت بس��یج و خدایاری -معاون
پش��تیبانی و کادر حراس��ت بنیاد مسکن اس��تان و اعضای شورای پایگاه
مقاومت بسیج برگزار شد.
ابت��دا مهندس باباطاهری با اش��اره به ابعاد امنی��ت و تعاریف موجود در
این ح��وزه ،یکی از اصلی ترین ارکان ایجاد امنیت را تعهد و امانت داری
مس��ئولین در رأس امور عنوان نمود و گفت :ما در پیش��گاه خداوند و ائمه
اطهار(س) در دنیا و آخرت باید پاسخگوی اعمال خود باشیم.
همچنین حجتاالس�لام رمضانی با تأکید بر اینکه کار و فعالیت در بنیاد مس��کن باید امری جهادی باش��د گفت :انجام صحیح وظیفه و اجرای
مطلوب آن ایجاد امنیت را در پی خواهد داشت.

دو صفت نابودکننده است :با رأی خود به مردم فتوی بدهی یا این که ناآگاه و نادانسته
دینداری نمایی -امام جعفر صادق(ع)
70

مهن��دس گونج��ی :تعداد  15روس��تای هدف گردش��گری با هدف توس��عه و آبادانی روس��تاها در
برنامههای این نهاد قرار دارد
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به گ��زارش روابط عمومی ،دکتر آصفی -مدی��رکل جمعیت هاللاحمر
اس��تان با مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان دیدار و گفتگو
کرد.
در این دیدار دکتر آصفی بهعملکرد بنیاد مس��کن اس��تان در س��وانح و
حوادث طبیعی استان و سایر استانها اشاره کرد و آن را حضوری درخشان
و مؤث��ر خوان��د و ادامه داد :این نهاد پس از اتم��ام عملیات امداد و نجات
با حضوری مس��تمر در تأمین مسکن متقاضیان و آسیب دیدگان درخشان
عمل نموده است.
همچنی��ن مهن��دس گونجی با اش��اره به هم��کاری نزدی��ک جمعیت
هاللاحمر استان در جریان بازسازی مناطق سانحهدیده این دستگاه را یکی از ارکان اصلی ایجاد امید در مناطق سانحهدیده خواند و از مجموعه
خدمات ارائه شده توسط کارکنان این دستگاه قدردانی نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دکتر آصفی :عملکرد بنیاد مس��کن اس��تان در س��وانح و حوادث طبیعی اس��تان و س��ایر اس��تانها
درخشان بوده است

به گ��زارش روابط عمومی ،مهن��دس گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان در نشست کمیس��یون تغییر کاربری شهرستان آبیک که با حضور
احمدپور -فرماندار شهرستان آبیک ،نجفی -مدیرکل دفتر امور روستایی و
ش��وراهای اسالمی و سایر اعضا برگزار شد ،گفت :روستاهای زرآباد ،اندج،
گرمارود ،هیر ،آلتین کش ،حصار ولیعصر ،امامزاده اباذر ،پرچکوه ،خوزنان،
الولک ،گازرخان ،یله گنبد ،اوان ،وربن و نیاق از جمله مناطق مورد هدف
گردشگری این استان میباشند.
مهن��دس گونجی با اش��اره به مختصات این طرح ،اف��زود :طرح هادی
روس��تایی با هدف گردشگری ،طرحی است که از طریق شناسایی سرمایه
و ظرفیتهای زیست بوم و نظامهای اجتماعی -اقتصادی ،کالبدی و گردشگری مراکز روستایی در اقدامی همگن با محیط و تکیه بر مشارکت
ذینفعان ،بهدنبال س��اماندهی بهینه نظام فعالیت و اس��کان بهمنظور توسعه روس��تا و تحقق اهداف گردشگری روستایی است .وی ،فراهم آوردن
ش��رایط توس��عه و عمران روس��تا با توجه به زمینههای زیس��ت بوم و ظرفیتهای بالفعل و بالقوه در ابعاد مختلف فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی،
کالبدی و بهویژه گردشگری را از جمله اهداف این طرح برشمرد و ادامه داد :تأمین و توزیع عادالنه امکانات از طریق ایجاد تسهیالت اجتماعی،
تولیدی و رفاهی برای س��اکنان و گردش��گران ،هدایت و نظارت بر توس��عه فیزیکی و کالبدی -فضایی روس��تا مبتنی بر ارتقا محیط کالبدی و
گس��ترش فعالیتهای حوزه گردش��گری ،تحریک زمینههای موجود برای توسعه و ارتقا گردشگری روستایی و تبدیل گردشگری به قوه محرکه
اقتصادی روستا و نیز ارتقا سطح کیفی زندگی در روستا از جمله ویژگیهای اجرای طرح هدف گردشگری است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به اهداف پیشرو طرح هادی روستایی با هدف گردشگری در استان ،تصریح کرد :تنوع بخشی به معیشت
روستاییان و ارتقا کمی و کیفی اقتصاد روستایی براساس توسعه فعالیتهای مرتبط با گردشگری ،تالش در زمینه خلق محیط شایسته برای حفظ
و ارتقا هویت فرهنگی -اجتماعی روستا و بهرهگیری از آن بهمنظور افزایش تعاملهای مثبت روستاییان با گردشگران ،فراهم ساختن بستر الزم
برای صدور سند مالکیت امالک واقع در بافت مسکونی روستا بهمنظور ترویج صنعت گردشگری و بسترسازی جهت تبلور و ارتقا فرهنگ بومی
اعم از ابعاد مادی یا معنوی از دیگر اهداف روستاهای هدف گردشگری میباشند.
مهندس گونجی در پایان گفت :در همین زمینه بنیاد مس��کن تفاهمنامههایی را با اس��تانداری و س��ازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی استان در آذرماه سال  ۹۶به امضا رسانده است.

امانتها را به صاحبانش بر گردانید هر چند کشندگان پیامبران باشد -حضرت علی(ع)
71
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قم
بررسی موارد مربوط به طرح اقدام ملی مسکن با حضور استاندار در شورای تأمین مسکن استان قم
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به گزارش روابط عمومی ،نشست شورای تأمین مسکن استان با حضور
دکتر سرمست -اس��تاندار ،دکتر بهشتی -معاون امور عمرانی استانداری،
رحم��ان نیای -مدی��رکل دفتر فنی و حمل و نقل اس��تانداری ،صبوری-
مدیرکل راهوشهرس��ازی ،مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان،
رضوانپور -معاون مس��کن ش��هری بنیاد مسکن اس��تان و سایر مدیران
دستگاههای اجرایی استان در استانداری تشکیل گردید.
در ابتدا مهندس بلدی با ارائه گزارش��ی از روند اجرایی پروژههای طرح
اقدام ملی مسکن گفت :تمامی تالش مجموعه بنیاد مسکن استان ساخت
و تحویل پروژههای در دس��ت اقدام در کمترین زمان و با بهترین کیفیت
میباش��د .وی با اش��اره به درخواس��ت متقاضیان طرح یاد ش��ده و برای
مساعدت به آنها خواستار امکان جابجایی متقاضیان بین پروژه شد که در
ادامه نشست موضوع فوق با موافقت اعضای نشست مصوب گردید.
سپس مهندس صبوری در سخنانی گفت :براساس تفاهمنامه ملی وزارت راهوشهرسازی و وزارت کشور و در زمینه ساخت مسکن ارزان قیمت
و کاهش هزینههای س��اخت ،صدور پروانه س��اخت واحدهای مس��کن ملی با تخفیف  ۵۰درصد ،اولویت و ضرورت دارد .وی در مورد افزایش
تسهیالت وام طرح مسکن ملی گفت :مبلغ تسهیالت وام مسکن ملی از  ۱میلیارد ریال به  ۱میلیارد و  500میلیون ریال افزایش یافته است که
البته این امر به محض ابالغ به استان در دستور کار قرار میگیرد.
در پایان دکتر سرمست بر تعامل دستگاههای اجرایی جهت تسریع در ساختوساز مسکن اقدام ملی و خانهدار شدن مردم محروم تأکید نمود.

بررسی روند واگذاری زمین و مسکن روستایی به متقاضیان واجد شرایط در روستای خاوه

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس بلدی -مدیرکل و
معاونین بنیاد مس��کن استان ,یوس��فیان -رئیس شورای اسالمی روستای
خ��اوه ،موجانی -سرپرس��ت بنیاد مس��کن بخش که��ک ،بابایی -دهیار
روستای خاوه ،اعضای شورای اسالمی و معتمدین روستا بهمنظور بررسی
موارد مربوط به واگذاری مس��کن و اراضی روستای خاوه در بنیاد مسکن
استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس بلدی گفت :بنیاد مسکن برای خدمترسانی مطلوب به
روس��تاییان ،باید مس��ایل مربوط به اراضی روستاها را پیگیری و براساس
ش��رایط دس��تورالعمل واگذاری در زمینه حل مش��کالت اراضی روستایی
اقدام نماید.وی افزود :خدمترسانی و ایجاد آرامش روانی و حل مشکالت
روس��تاییان از مهمتری��ن اولویتهای کاری بنیاد مس��کن در بخشهای
استان میباشد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ادامه داد :در گذش��ته مش��کالت مربوط به خرید و فرش بدون ضابطه زمین توسط برخی از مالکان در روستاها،
مشکالتی را برای سایر افراد بومی ایجاد میکرد و به شدت مانع توسعه روستا میشد که این موضوع باید با هماهنگی و همدلی اعضای شورای
اسالمی ،دهیاریها و کلیه دستگاههای اجرایی بهصورت قانونمند مرتفع گردد.
در ادامه اعضای شورای اسالمی روستای خاوه گزارشی از مشکالت مربوط به اراضی روستا را ارائه نمودند.
در پایان یوسفیان از توجه خاص مدیرکل بنیاد مسکن استان و مجموعه بنیاد برای عمران و آبادانی روستاها قدردانی نمود.

فرمانبرداری از فرمانروایان دادگر ،مایه رسیدن به عزّت کامل است -امام موسی کاظم(ع)
72
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور حجتاالسالموالمس��لمین
طاهری -رئیس مرکز خدمات حوزههای علمیه اس��تان ،حجتاالس�لام
میرعمادی -مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان،
مهندس بلدی -مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان بهمنظور بررسی و
تأمین مسکن طالب در بنیاد مسکن استان تشکیل شد.
در ابتدا مهندس بلدی گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن و برنامههای
آینده را ارائه نمود و گفت :بنیاد مسکن آماده همکاری الزم بهمنظور رفع
مشکل مسکن طالب میباشد.
در ادامه حجتاالسالم میرعمادی همکاری بین دو نهاد انقالبی و جهادی
مرکز خدمات حوزههای علمیه و بنیاد مس��کن را ضروری دانس��ت و اعالم
نمود زمینههای همکاری متعدد بین این دو نهاد فراهم است و میتوان با بکارگیری ظرفیت ها ،خدمات ارزشمندی را به مردم و طالب ارائه نمود.
س��پس حجتاالسالموالمس��لمین طاهری به تش��ریح فعالیتهای مرکز خدمات پرداخت و گفت :تأمین مس��کن طالب یکی از دغدغههای
همیش��گی این مرکز بوده و هس��ت و بیش از  ۷۰درصد طالب مش��کل تأمین مس��کن دارند که رفع این مش��کالت نیازمند همکاری و تدبیر
دستگاههای مرتبط است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست همکاری بنیاد مسکن با مرکز خدمات حوزه برای رفع مشکل مسکن طالب

اهداء جوایز و تجلیل از شرکتکنندگان در مسابقه وصیتنامه سیاسی الهی امام(ره)
به گزارش روابط عمومی ،همزمان با میالد با سعادت کریم اهل بیت حضرت فاطمه
معصومه(س) با حضور حجتاالس�لام میرعمادی -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در
بنیاد مس��کن اس��تان ،یزدان پناه -معاون پشتیبانی و مالاسماعیلی -معاون بازسازی و
مسکن روستایی بنیاد مسکن استان از تعداد  25نفر از کارکنان که در مسابقه «خورشید
والیت» شرکت نموده بودند تجلیل بهعمل آمد.
در این مراس��م حجتاالس�لام میرعمادی گفت :در این مس��ابقه تع��داد  95نفر از
کارکن��ان ش��رکت کردند که از میان پاس��خنامههای صحیح به قی��د قرعه به  25نفر
جوائزی اهداء شد.

مراسم تجلیل از مسئول روابط عمومی بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت روز ارتباط��ات و روابط عمومی
مراس��می با حضور حجتاالس�لام میرعمادی -مس��ئول دفتر نمایندگی
ولیفقیه در بنیاد مس��کن استان ،مهندس بلدی -مدیرکل و معاونین بنیاد
مس��کن استان و گل محمدی -مسئول روابط عمومی بنیاد مسکن استان
برگزار شد.
در ابتدا حجتاالس�لام میرعمادی با بیان اینک��ه روابط عمومی بخش
بس��یار مهم هر دستگاه و چش��م و گوش یک نهاد میباشد درباره جایگاه
اصلی روابط عمومی در س��ازمانها و نقش ویژه آن گفت :روابط عمومی
بهعنوان عنصر اصلی و پل ارتباطی اس��ت که بهعنوان واس��طه اثرگذار،

بدخویی زندگی را تیره و دشوار مینماید -امام جعفر صادق(ع)
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درون و بیرون یک س��ازمان را به هم مرتبط میس��ازد و در واقع س��عی مینماید در قالب یک تالش برنامهریزی ش��ده و هوشمندانه سازمان و
مخاطبان را در یک کنش و واکنش متقابل به یک نقطه تعاملی ،تفاهمی و مشارکتی نزدیک سازد.
ن را با بهرهگی�ری از تکنولوژی و فناوریهای
در ادام��ه مهن�دس بلدی نقشآفرینی و جایگاه ویژه روابط عمومی در س�ازما 

نوظهور ،دقت و سرعت در امر اطالعرسانی و ارتباط موفق با مخاطبان را مهم بر شمرد و گفت :روابط عمومی به سازمان و
مدیریت آن کمک میکند تا با محیط خود به تعامل مناسب بپردازد .وی در پایان با اشاره به فعالیت هاى گسترده روابط عمومى بنیاد

مسكن استان در تمامى حوزه هاى ارتباطى ،با اهداء لوحی از تالش هاى مسئول روابط عمومى بنیاد مسکن استان قدردانی نمود.

دیدار مدیر امور شعب بانک قرضالحسنه رسالت با مدیرکل بنیاد مسکن استان
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس بلدی -مدیرکل و
معاونین بنیاد مسکن استان ،باقری -مدیریت شعب بانک رسالت استان و
کارشناس بانک رسالت بهمنظور هماهنگی و پیگیری مسائل فیمابین در
بنیاد مسکن استان تشکیل شد.
در این دیدار مهندس بلدی با تش��ریح فعالیتهای بنیاد مسکن استان،
نقش بانک رس��الت را در فعالیتها و خدمترس��انی به مردم بسیار مؤثر
و مفی��د دانس��ت و از خدمات ای��ن بانک به بنیاد مس��کن بهویژه در ارائه
تس��هیالت قرضالحسنه به متقاضیان خرید واحدهای مسکونی و اعطای
تسهیالت به قشرهای کمدرآمد معرفی شده که جامعه هدف بنیاد مسکن
هس��تند نیز قدردانی و بر تعامل بیش از پیش بنیاد مسکن استان با بانک
رس��الت تأکید کرد .وی با بیان اینکه بنیاد مس�کن اس�تان همواره به طرق مختلف درصدد خدماترس�انی به مردم بهویژه

روس�تاییان میباش�د ،گفت :این نهاد تاکنون توانس�ته با همکاری بانکها برای ارائه خدمات و تسهیالت ویژه بازسازی و
مقاومسازی مسکن روستایی ،اقدامهای قابلتوجهی در سطح استان داشته باشد.

در ادامه باقری آمادگی خود را برای همکاری با بنیاد مس��کن اس��تان اعالم نمود و قول مس��اعد داد با تسریع نسبت به عقد قرارداد و پرداخت
تسهیالت به معرفی شدگان ،هماهنگی و همکاری الزم بهعمل آید.
در پایان یزدان پناه -معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان با اشاره به اینکه مهمترین رسالت بنیاد مسکن ،محرومیتزدایی و تأمین مسکن برای
قش��رهای کمدرآمد در جامعه اس��ت ،ابراز امیدواری کرد با حمایت بانکهای استان و رفع موانع و مشکالت ،بیش از پیش شاهد تسهیل در روند
پرداخت تسهیالت به متقاضیان باشیم.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با مدیرکل اداره ثبت اسناد و امالک استان

به گزارش روابط عمومی ،مهندس بلدی -مدیرکل و صمدی -جانشین
معاونت عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان و س��ایر کارشناس��ان با
محمدی -مدیرکل اداره ثبت اس��ناد و امالک استان بهمنظور هماهنگی
بیشتر در انجام فعالیتهای هر دو دستگاه دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس بلدی به تش��ریح فعالیتهای بنیاد مسکن در حوزههای
مختلف ش��هری و روس��تایی پرداخت و گفت :تعاملهای مطلوبی با اداره
ثب��ت اس��ناد و ام�لاک در زمینه صدور س��ند برای واحدهای ش��هری و
روس��تایی صورت گرفته است و تاکنون  16000فقره سند برای واحدهای
مسکونی روستایی و ش��هرهای زیر  25000نفر جمعیت با همکاری اداره
ثبت اس��ناد و امالک صادر شده است .وی در ادامه جهت افزایش انگیزه
روس��تاییان برای ماندگاری و ایجاد مهاجرت معکوس به روس��تاها بر لزوم تداوم صدور اسناد مالکیت در روستاها تأکید نمود و افزود :رسیدگی به
محرومین و مس��تضعفین ،توس��عه عدالت اجتماعی و بسترسازی برای سازندگی کشور از جمله نکتههای اساسی است که گستره این مأموریت از

خوشا کسی که زیاد بر نیازش را بخشش نماید و از پرگویی خودداری کند -حضرت محمد(ص)
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جانب امام خمینی(ره) بر عهده این نهاد گذاشته شد.
سپس محمدی با بیان اینکه بنیاد مسکن یادگار امام راحل(ره) و مورد وثوق مقام معظم رهبری میباشد گفت :با همت مدیران و کارکنان بنیاد
مسکن خدمات ارزندهای در کشور انجام شده است .وی فعالیتهای صورت گرفته از سوی بنیاد مسکن را در سطح روستاها مثبت ارزیابی نمود و
افزود :گامهای مطلوبی در زمینه محرومیتزدایی و توسعه روستاها در سطح شهرستان برداشته شده که امیدواریم با همکاری و همافزایی بیشتر
بین این دو دستگاه ،روند توسعه روز به روز سرعت یابد.
در پایان مدیرکل اداره ثبت اس��ناد و امالک بر ادامه تعاملها و همکاری متقابل بین دو ادارهکل تأکید نمود و از مدیران ثبت اس��ناد و امالک
استان خواست نهایت همکاری را با بنیاد استان داشته باشند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كردستان
به گ��زارش روابط عموم��ی ،حجتاالس�لام فرهادی -مس��ئول دفتر
نمایندگ��ی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان ب��ا دریایی -دبی��ر قرارگاه
خاتماالوصی��اء بهمنظور ارائه راهکارها برای تعامل میان دو نهاد در زمینه
خدمترسانی به محرومان دیدار و گفتگو نمود.
در ابتدای این دیدار حجتاالسالم فرهادی گزارشی از روند فعالیتها و
عملکرد بنیاد مسکن ارائه نمود و گفت :بنیاد مسکن یکی از یادگاریهای
پر خیر و برکت و ماندگار امام(ره) میباش��د که با هدف س��اخت مس��کن
برای محرومان و نیازمندان تش��کیل گردید .وی مهمترین و اصلی ترین
رویک��رد بنیاد مس��کن در اس��تان را توجه بیش از پیش به حس��اب 100
حضرت امام(ره) و مش��ارکت مردم و خیرین در امر ساخت واحد مسکونی
برای محرومین و قشرهای کمدرآمد جامعه عنوان کرد.
مس��ئول دفت��ر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان افزود :این نه��اد در طی این چهار دهه منش��ا خدمات فراوانی در تأمین مس��کن،
خدمترس��انی به روس��تاییان ،بازسازی مناطق آسیبدیده از حوادث طبیعی و محرومیتزدایی از مناطق محروم بوده که بیشترین نقش و حضور
را در روستاها داشته است و در این زمینه هم خدمات بسیار خوبی ایفا کرده است.
در ادامه دریایی ،با اش�اره به خدمات ارزنده و فعالیتهای بنیاد مس�کن استان گفت :خدمترسانی به محرومین دارای
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دیدار با دبیر قرارگاه خاتم االوصیاء شهرستان سنندج

اجر فراوانی در نزد خداوند اس�ت و قرارگاه خاتم االوصیاء در این امر خداپس�ندانه با بنیاد مس�کن همسو بوده و آماده
هرگونه همکاری با بنیاد مسکن میباشد.

نشست شورای فرهنگی

به گزارش روابط عمومی ،با حضور مهندس قادری -مدیرکل و حجتاالسالم فرهادی -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان
و دیگر اعضا ،نشس��ت ش��ورای فرهنگی آموزشی و شورای اقامه نماز ،امر به معروف و نهی از منکر و حجاب و عفاف بنیاد مسکن استان در این
نهاد تشکیل شد.
در ابتدا مهندس قادری با اش��اره به فضیلت و برکات نماز اول وقت گفت :از برکات نماز اول وقت در امان بودن از بالهای آس��مانی و برطرف
شدن گرفتاری و ناراحتی است.
س��پس حجتاالس�لام فرهادی گفت :امروز جامعه نیازمند اجرای برنامههای هوش��مند و تأثیرگذار فرهنگی اس��ت که باید از کارهای تبلیغی،
تکراری و بیاثر پرهیز کرده و برنامههای شعاری و ظاهری فرهنگی کنار گذاشته شود .وی با تأکید بر اهمیت اقامه نماز در جامعه افزود :نمازی
مؤثر و کاربردی است که از فحشا و منکر جلوگیری کند.
در پایان پس از بحث و تبادلنظر مواردی به تصویب رسید.

آفت شرف و نژاد ،افتخار نمودن است -حضرت محمد(ص)
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دیدار حجتاالسالم فرهادی با مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان
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به گ��زارش روابط عموم��ی ،حجتاالس�لام فرهادی -مس��ئول دفتر
نمایندگ��ی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان با حجتاالس�لام کاروند-
مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان دیدار کردند.
در ابتدا حجتاالس�لام فرهادی با ارائه گزارشی از فعالیتها و عملکرد
بنیاد مسکن استان گفت :افتتاح حساب  100و تأسیس بنیاد مسکن که به
فرمان تاریخی حضرت ام��ام خمینی(ره) صورت پذیرفت از همان ابتدای
کار برای محرومیتزدایی ،فعالیتهای خود را آغاز نمود .وی افزود :حضور
در بازسازی مناطق آسیبدیده از حوادث طبیعی سیل ،زلزله و ...در مناطق
محروم و س��اخت مسکن برای محرومین جامعه را میتوان از فعالیتهای
بنیاد مسکن نام برد.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان در ادامه در مورد راهکارها و تعاملهای بیشتر میان دو دستگاه مطالبی را بیان نمود.
در ادامه حجتاالس�لام کاروند با اظهار رضایت از خدمات بنیاد مس��کن استان گفت :فعالیتها و خدمات شما بر کسی پوشیده نیست و ما هم
آماده هرگونه تعامل و همکاری در زمینه خدمت به محرومین هستیم.

دیدار با مدیر شعب بانک مهر ایران

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،مهندس قادری -مدی��رکل و معاونین بنیاد
مسکن استان با اسدی -مدیر شعب بانک مهر ایران در استان دیدار کردند.
در ابت��دا مهن��دس ق��ادری با بیان مطالب��ی گفت :این دی��دار بهمنظور
تعامل و همکاری هر چه بیش��تر در زمینه پرداخت تس��هیالت طرح ویژه
بهس��ازی مسکن روستایی انجام گرفته است .وی افزود :باید تالش کنیم
تا روس��تاییان بتوانند از این تس��هیالت بهرهمند شده و صاحب خانههای
مقاوم شوند.
در ادامه ،اسدی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن استان

در روس�تاها گفت :از جمل�ه منابعی که تس�هیالت در آن در
جهت خیر ،هزینه میش�ود مسکن روستایی است .وی افزود:
بنیاد مسکن خدمات شایانی در روستاها انجام داده و تالشهای مجموعه بنیاد مسکن بر کسی پوشیده نیست.

مدیر ش��عب بانک مهر ایران خاطر نش��ان کرد :تاکنون تعداد  167فقره تس��هیالت مسکن روستایی به متقاضیان پرداخت شده و آماده هرگونه
تعامل و همکاری بیشتر با بنیاد مسکن استان برای رفاه حال مردم و کارکنان این نهاد انقالبی ،هستیم.

نشست با دبیر شورای افتاء استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس قادری -مدیرکل،
مهن��دس آور -معاون بازس��ازی و مس��کن روس��تایی و حجتاالس�لام
فرهادی -مس��ئول دفت��ر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان و
ایلبیگی -دبیر شورای افتاء استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس قادری با ارائه گزارشی از اهم فعالیتهای بنیاد مسکن
گفت :از جمله فعالیتهای این نهاد ،بهس��ازی و نوسازی مسکن روستایی
میباش��د که تاکنون از تعداد 120هزار واحد مسکونی روستایی در استان
تعداد  47000واحد نوس��ازی شدهاند .وی افزود :این نوسازی در شمال و
شرق استان  60درصد و در غرب استان  14درصد است که آن هم بهدلیل

تنها سخن فرد مطمئن را بازگو نما وگرنه دروغگو میباشی -امام علی(ع)
76

به گزارش روابط عمومی ،با حضور مهندس قادری -مدیرکل ،حجتاالس�لام فرهادی-
مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه و کارکنان بنیاد مس��کن اس��تان ،ش��عبه س��نندج و امور
ماشینآالت ،مراسم میالد حضرت فاطمه معصومه(س) در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این مراسم حجتاالسالم عاقلزاده -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در استان پس از
تبریک والدت با سعادت حضرت فاطمه معصومه(س) ،در سخنانی گفت :از جمله مقامهای
حضرت معصومه(س) ،مقام شفاعت است ،یعنی یکی از شفاعتکنندگان روز محشر ایشان
هس��تند .وی ویژگیهای آن حضرت را عالمه غیرمعلمه ،عابد و معصومه (چون اصل اس��م
ایشان فاطمه است اما امام رضا(ع) لقب ایشان را معصومه میخواندند) ،دانست.
در پایان مراس��م از میان کارکنانی که نام دخت��ر آنها مزین به نام مبارک حضرت فاطمه
معصومه(س) بود به قید قرعه به  10نفر هدایایی تقدیم گردید .همچنین س��ئواالتی درباره
زندگی ایشان مطرح شد و به  3نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادند هدایایی تقدیم گردید.
در ادامه از نفرات برتر مسابقات کتابخوانی مجازی وصیتنامه الهی سیاسی حضرت امام
خمینی(ره) و ماه مبارک رمضان قدردانی بهعمل آمد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مراسم میالد حضرت معصومه(س)
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عدم استفاده از تسهیالت بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در غرب استان است زیرا معتقدند که در این تسهیالت شبهه شرعی وجود دارد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان ادامه داد :میانگین نوسازی مسکن روستایی در کشور  60درصد است اما در استان بهدلیل وجود این شبهه شرعی
 40درصد میباشد.
در ادامه ایلبیگی با اشاره به فعالیتهای چشمگیر بنیاد مسکن استان گفت :شما سهم بسیار زیادی در عمران و آبادانی روستاها دارید و در اکثر
روستاها به نحوی شایسته موجب دلگرمی اهالی روستا به محل زندگیشان شدهاید .وی درباره شبهه شرعی تسهیالت نوسازی مسکن روستایی،
راهکارها و شیوه برطرف نمودن این نوع شبهات سخنانی را بیان نمود.
دبیر شورای افتاء استان افزود :آنچه که شریعت اسالم حرام کرده ،ربا میباشد یعنی مازاد بر قرض ،رقم بیشتری درخواست شود .اما نفس این
کار که بنیاد مسکن و بانک برای ساخت واحد مسکونی در زمینه مشارکت مدنی ،مشارکت کنند ،مشکلی ندارد.
ایلبیگی خاطرنش��ان کرد :باید در زمینه روش��نگری چگونگی استفاده از تسهیالت برای ساخت واحد مسکونی ،شفافسازی شود تا روستاییان
با آرامش خاطر از تسهیالت استفاده کنند.
وی در پایان گفت :باید بعضی موارد هم در قراردادهای این قبیل تسهیالت اصالح گردد که از جمله آن میتوان به وجه التزام جریمه دیرکرد
اشاره نمود که طبق فتاوای علمای اهل تشیع و اهل تسنن حرام میباشد.

مراسم میالد حضرت امام رضا(ع)

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م میالد حضرت ام��ام رضا(ع) با حضور
مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،حجتاالسالم فرهادی-
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان ،کارکنان بنیاد مسکن
استان ،شعبه سنندج و امور ماشینآالت در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این مراس��م حجتاالسالموالمس��لمین دکتر سادات -رییس شورای
هماهنگی تبلیغات اس�لامی استان در سخنانی گفت :پیامبر اکرم(ص) به
دو شخصیت تعبیر پاره تن میدادند که یکی حضرت فاطمه زهرا(س) و دیگری امام رضا(ع) بودند.
دکتر س��ادات افزود :حضرت محمد(ص) هنگامی که فرزندانش��ان را یاد میکردند میگفتند رضا پاره تن من اس��ت و در عرض طوس مدفون
میشود ،هر کس او را زیارت کند بهشت بر او واجب میشود .وی درباره علم امام رضا(ع) گفت :امام رضا(ع) از زوایای زیادی یگانه دوران بودند
مانند علم پزشکی که کتاب طب الرضا از این جمله میباشد ،همچنین برای هنرمندان ارزش زیادی قائل بود تا جایی که عبای خود را به دعبل
خزاعی شاعر معروف آن دوران هدیه دادند.

هیچ چیز آماده و نقدی را به امید بیشتر از آن ،در خطر مینداز -امام علی(ع)
77

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در پایان مراسم به  7نفراز کارکنانی که نام آنها مزین به نام مبارک حضرت امام رضا(ع) بود هدایایی تقدیم گردید .همچنین سئواالتی درباره
زندگینامه ایشان مطرح شد و به  3نفر ازکسانی که پاسخ صحیح دادند هدایایی اهدا شد.
در ادامه از نفرات برتر مسابقه پرسش قرآنی ،قدردانی بهعمل آمد.
در پایان حاضرین در مراسم ،از نمایشگاه کتب و محصوالت فرهنگی که به مناسبت فرارسیدن دهه کرامت برگزار شده بود بازدید کردند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كهگیلویه و بویراحمد
بازدید از روند اجرای طرح هادی و مقاومسازی واحدهای مسکونی
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به گ��زارش روابط عمومی ،دکتر جنتی -مدی��رکل و مهندس امیدوار-
معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان ،مهندس رسولی -مدیر بنیاد
مس��کن شهرس��تان بویراحمد ،مهندس صفایینیا -مدیر س��تاد بازسازی
مناطق زلزلهزدۀ ش��هر سیس��خت ،مهندس صیادی -مدیر بنیاد مسکن
شهرستان دنا ،مهندس حسینی -کارشناس امور قراردادها در بنیاد مسکن
اس��تان ،دهیار و شورای روس��تا ،از روند اجرای طرح هادی و مقاومسازی
واحدهای مسکونی روستای خونگاه از توابع شهرستان دنا بازدید نمودند و
سپس راهکارها و تصمیمهای الزم ارائه گردید.

نشست ارائه تسهیالت به شهروندان زلزلهزدۀ شهر سیسخت

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور دکتر جنت��ی -مدیرکل
بنیاد مسکن استان ،اس��تاندار ،رؤسای بانکهای عامل ،فرماندار ،شهردار
سیسخت و دیگر مسئولین استانی برگزار شد.
در ابتدا دکتر جنتی با ارائۀ گزارشی از ارائۀ تسهیالت به زلزلهزدگان شهر
سیس��خت گفت :تعداد  4880مورد به بانک معرفی شدند که در  80درصد
آن یعنی  3923مورد انعقاد قرارداد صورت گرفته است .در بانکهای تجارت،
مس��کن و ملی  81درصد ،بانک رفاه و بانک س��په 79 ،درصد ،صادرات 82
درصد و ملت  80درصد انعقاد قرارداد انجام شده است .وی افزود :آواربرداری
نیز بهجز در دو روستا که مشکالتی داشتند ،بهصورت کامل انجام شده است.
 18واحد نیز در شهر و روستا آمادۀ بهرهبرداری میباشند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در پایان گفت :مشکالتی که در زمینۀ سیمان نیز وجود داشت با پیگیریها حل خواهند شد.

بنیاد مسکن استان بهعنوان دستگاه برتر مشخص شد

به گزارش روابط عمومی ،براس��اس بررس��ی تجزی��ه و تحلیل گزارش
عملک��رد ارتباط��ات مردم��ی از س��وی نهاد ریاس��ت جمه��وری  ,طبق
ش��اخصهای مقرر ،بنیاد مسکن اس��تان از نظر ارتباطات مردمی و دیدار
چهره به چهره در سال  1399بهعنوان دستگاه برتر معرفی گردید.
محمود مومن نسب -مدیرکل بازرسی ،مدیریت عملکرد و امور حقوقی
اس��تانداری با ابراز رضایت از عملکرد بنیاد مس��کن ب��ا موضوع ارتباطات
مردمی و همکاری برای حضور در برنامه سامد و پاسخگوئی به مشکالت
مردم��ی در ارتب��اط با وظایف این نه��اد گفت :مدیران اس��تان در برنامه
مالقات مردم��ی صحنه دیگری بر افتخارهای عملکردی اس��تان را رقم

همچنان که دوست نداری به تو ستم شود تو نیز ستم مکن -امام علی(ع)
78

نشست تأمین مسکن طالب

شماره  | 188تیـر 1400

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت تأمین مس��کن ط�لاب حوزۀ علمیۀ
اس��تان با حضور حجتاالسالموالمس��لمین جعفری مهر -مدیرکل مرکز
خدمات حوزۀ علمیۀ استان ،دکتر جنتی -مدیرکل و مهندس اصالتزاده-
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان و مهندس رسولی-
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان بویراحمد ،با موضوع بررس��ی و تسریع در
اجرای حل مشکل مسکن طالب حوزۀ علمیه برگزار شد.
در ابتدا حجتاالسالم جعفری مهر با ابراز رضایت از عملکرد و خدمات
بنیاد مس��کن در خدمترس��انی به محرومین ،خواس��تار رسیدگی بیش از
پیش برای رفع مشکل مسکن طالب حوزۀ علمیه در سطح استان شد.
در ادامه ،روند عملیات اجرایی و کارهای صورت پذیرفته ،بررس��ی و تصمیمهای الزم در مورد س��رعت بخش��یدن به این امر اتخاذ و همچنین
گزارشی از اقدامهای انجام شده ارائه شد که پس از بحث و تبادلنظر ،مشکالت پیشروی مسکن طالب ،بررسی و راهکارهای الزم ارائه گردید.
در پایان ،دکتر جنتی بر ادامۀ تعامل با حوزۀ علمیه برای تس��ریع در رفع مش��کالت مس��کن طالب تأکید کرد و جهت هرگونه همکاری اعالم
آمادگی نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

زدند .وی ابراز امیدواری کرد با تقویت نقاط مثبت و رفع نقاط ضعف ش��اهد مش��ارکت مؤثر و بیش از پیش مدیران در برنامههای دیدار چهره به
چهره و پاسخگویی برخط باشیم.

دیدار مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام با مدیرکل بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،ش��ایان نادری -مدیرکل ستاد اجرایی فرمان
امام خمینی(ره) با دکتر جنتی -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن اس��تان
دیدار و گفتگو نمود.
در ابت��دا دکتر جنتی با اب��راز رضایت از همکاری س��تاد اجرایی فرمان
امام(ره) با بنیاد مس��کن و خدمات ارزندۀ این ستاد در امور مختلف مربوط
به مس��تضعفین و نیازمندان و بهویژه در مناطق زلزلهزده شهر سیسخت
پیش��رفت بازسازیها در مناطق
شهرس��تان دنا ،به بیان گزارشی از روند
ِ
زلزلهزده پرداخت .وی ادامه داد :تاکنون تعداد  5334واحد معرفی به بانک
ش��ده که  80درصد موارد یعنی  4280مورد انعقاد قرارداد صورت گرفته،
 1527مورد آواربرداری انجام ش��ده ،تعداد  491م��ورد دیوارچینی و 293
واحد نیز در مرحله اجرای سقف میباشند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان ابراز امیدواری کرد که بتوانیم نسبت به تکمیل واحدهای احداثی گامهای مؤثری برداریم.
سپس مدیر ستاد اجرایی فرمان امام(ره) از تالشها و عملکرد ستاد بازسازی بنیاد مسکن در مناطق زلزلهزده قدردانی نمود.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گلستان
زیرسازی معابر روستای سقریلقی برای آسفالت

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس برهانزایی -سرپرست امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی بنیاد مسکن استان گفت :عملیات زیرسازی معابر
روستای سقر یلقی شهرستان آققال به مساحت  ۵۳۰۰مترمربع در زمینه اجرای طرح هادی به پایان رسید.

راهنمای اندیشیدن ،خاموشی (بجا) میباشد -امام موسی کاظم(ع)
79

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

کلنگزنی فاز اول پروژه  142واحدی طرح اقدام ملی مسکن در شهر جلین
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می کلنگ آغ��از عملیات اجرایی
فاز اول پروژه  ۱۴۲واحدی طرح اقدام ملی و مس��کن جوانان شهر جلین
به تعداد  ۵۲واحد با حضور دکتر حقش��ناس -اس��تاندار ،دکتر منتظری و
مهندس س��نگدوینی -نمایندگان مردم شهرستانهای گرگان و آققال در
مجلس ش��ورای اسالمی ،مدیرانکل راهوشهرسازی و بنیاد مسکن استان
و سایر مسئولین به زمین زده شد
در این مراسم دکتر حقشناس گفت :اقدامهایی نظیر مقاومسازی مسکن
و طرح اقدام ملی مس��کن جوانان از سوی بنیاد مسکن استان ارزشمند و
شایس��ته قدردانی اس��ت .وی همچنین ابراز امیدواری کرد همانگونه که
بازسازی سیل در این استان پیش از استانهای دیگر خاتمه یافت ،بهرهبرداری از طرح مسکن ملی نیز زودتر انجام شود.
استاندار افزود :کاهش زمان تحویل خانههای طرح اقدام ملی مسکن منجر به کاهش هزینهها میشود بنابراین اگر بنیاد مسکن از پیمانکاران
قدرتمند استفاده کند سرعت تحویل خانهها افزایش مییابد.
براساس طرح اقدام ملی مسکن ،تعداد  ۲۲۹۷واحد مسکونی در استان ساخته میشود که از این تعداد ،در شهر جلین تعداد  ۱۴۲واحد مسکونی
س��اخته خواهد ش��د و در فاز اول تعداد  ۵۲واحد ساخته میشود که برای ساخت هر واحد مسکونی مبلغ  ۱میلیارد و  500میلیون ریال تسهیالت
در نظر گرفته شده است.

آغاز عملیات متمرکز ساخت تعداد  3واحد مسکونی برای خانودههای دارای  3 ،2و  4معلول در استان

بنابر گزارش روابط عمومی ،با پیگیری باشگاه خبرنگاران جوان و تعدادی
از خبرگزاری ها؛ کلنگ متمرکز س��اخت تعداد  ۳واحد مس��کونی برای ۳
خانواده دارای چهار ،سه و دو معلول در روستای پیرواش شهرستان آققال
ب��ا حضور امامجمع��ه انبارالوم ،نمایندگان مردم شهرس��تانهای گرگان و
آققال در مجلس ش��ورای اسالمی و مدیرانکل بنیاد مسکن و بهزیستی
اس��تان در روس��تای پیرواش شهرستان آققال به زمین زده شد و عملیات
اجرایی آن آغاز گردید.
گفتنی است این خانوادهها از مبلغ  ۸۵0میلیون ریال کمک بالعوض و
 ۵0۰میلیون ریال تسهیالت قرضالحسنه با بازپرداخت پانزده ساله برخوردار میشوند.

نشست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه برگزار شد

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای سیاستگذاری ائمه جمعه
استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس حس��ینی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان مطالبی،
خدمات بنیاد مس��کن استان به قشرهای مختلف جامعه بهویژه روستاییان
و نیازمندان را تشریح کرد.
مهندس حس��ینی در ادامه س��اخت بیش از  70هزار واحد مسکن مقاوم
روس��تایی و بیش از  8000واحد مس��کن شهری و مهر ،تهیه طرح هادی
برای کل روستاهای باالی  20خانوار ( 933روستا) ،اجرای طرح هادی در
 670روس��تای اس��تان ،صدور بیش از  100هزار جلد س��ند مالکیت روستایی و شهری و ...را از اقدامهای اجرا شده و دردست اجرای بنیاد مسکن
اس��تان برش��مرد .وی همچنین پیشنهاد ساخت یک واحد برای محرومین هر روستا با محوریت امامان جمعه و از طریق اعتبارهای حوزه مسکن
بنیاد مسکن استان را ارائه داد که مورد استقبال ائمه جمعه استان قرار گرفت.

مبادا سلطنت و قدرت خود را به ریختن خون ناحق ،پاسداری نمایی -امام علی(ع)
80

ائمه جمعه اس��تان در پایان با س��پاس از فعالیتهای جهادی بنیاد مس��کن در روس��تاها ،بر ادامه خدمت به مردم و عمران و آبادانی روستاهای
استان توسط این نهاد انقالبی تأکید کردند.

دیدار مدیرعامل شرکت آب منطقهای با مدیرکل بنیاد مسکن استان
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بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس حس��ینی -مدیرعامل ش��رکت آب
منطقهای استان با سیدمحمد حسینی -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار
و در مورد موضوعهای فیمابین گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس حس��ینی با اش��اره به فعالیتهای مش��ترک فیمابین
بهویژه جابجایی و س��اخت واحدهای مسکونی روس��تای جنگلده باال ،از
تعاملهای صورت گرفته ،بر ادامه همکاریهای دوجانبه تأکید کرد.
سیدمحمد حسینی نیز همکاری با شرکت آب منطقهای برای خدمت به
مردم را نمونهای بارز از همکاریهای بنیاد مسکن با دستگاههای اجرایی
دانست و با سپاس از اعتماد مردم و شرکت آب منطقهای به بنیاد مسکن
اس��تان در بحث جابجایی و س��اخت واحدهای مسکونی روستای جنگلده ،بر آمادگی بنیاد مسکن استان برای ادامه همکاریهای فیمابین برای
اجرای پروژههای آن شرکت تأکید کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

س��پس حجتاالسلام کیایی -رئیس شورای سیاس�تگذاری اس�تان گفت :بنیاد مس�کن به حق از مهمترین یادگاریهای
امام(ره) بوده و هس�ت چرا که تاکنون منش�اء خدم�ات و اقدامهای مؤثر و بنیادین فراوان�ی در کمک به مردم بهویژه
روستاییان ،محرومان و نیازمندان بوده و هست.

تعداد  155جلد از اسناد مالکیت موقوفات استان واگذار گردید
بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور حجتاالسالموالمسلمین
خاموش��ی -رئیس س��ازمان اوقاف و امور خیریه تعداد  155جلد از اس��ناد
موقوفات که توس��ط بنیاد مس��کن اس��تان صادر گردیده به این سازمان
تحویل گردید.

برگزاری نشست هلدینگ امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی بنیاد مسکن استان

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست هلدینگ امور اجرایی و ماشینآالت
عمران��ی بنیاد مس��کن اس��تان با حضور مدی��رکل ،معاونین ،ذیحس��اب،
رئیس اداره حراس��ت ،مش��اور اجرایی مدیرکل و سرپرست امور اجرایی و
ماشینآالت عمرانی بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس حس��ینی -مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان با بیان اینکه
امور ماشینآالت بنیاد مسکن استان بازوی توانمند بنیاد مسکن در اجرای
پروژههای عمرانی و خدماتی است گفت :امور ماشینآالت بنیاد مسکن در
حوادث و در اجرای پروژههای س��خت که به بنیاد مسکن سپرده میشود،
کارنامه درخشان و موفقی دارد.
مهندس حس��ینی افزود :بخش اعظمی از نیروی انس��انی و سرمایه بنیاد مسکن استان در امور ماشینآالت سرمایهگذاری شده است که انتظار

روز رستاخیز خودتان را در برابر دشمنانتان رسوا نگردانید -امام علی(ع)
81

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

میرود با توجه به درآمد -هزینهای بودن بنیاد مس��کن ،فعالیتها و کارکرد این امور هدفمندتر باش��د .وی با اش��اره به برنامههای بنیاد مس��کن
برای جهش در تولید مسکن و فعالیتهای عمرانی ،سرمایهگذاری در بخشهای مختلف برای تأمین نیازمندیهای پروژهها را از ملزومات برای
کاهش در هزینههای تمام ش��ده ،تس��ریع در اجرای پروژه ها ،ارتقاء سطح کیفی محصوالت مورد نیاز ساختمانی ،عمرانی و ...دانست که باید در
اسرع وقت برای تحقق آن برنامهریزی عملیاتی انجام شود.
س��پس سرپرست امور اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی بنیاد مسکن استان گفت :با توجه به پیگیریهای مدیرکل بنیاد مسکن استان و افزایش
اعتبارهای عمرانی بنیاد ،فعالیتهای امور ماشینآالت در سال جاری نسبت به سال قبل رشد  ۱۰۷درصدی داشته است.
در پایان معاونین و مدیران طرح ها ،ایدهها و نظرهای خود را در حوزه امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی بیان کردند.

دیدار مدیرکل اداره ثبت اسناد و امالک با مدیرکل بنیاد مسکن استان
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بنابر گزارش روابط عمومی ،مدیرکل و معاونین اداره ثبت اسناد و امالک
استان با مدیرکل و معاون عمران روستایی و رئیس اداره زمین و سند بنیاد
مسکن استان دیدار کردند.
در این دی��دار همکاریهای فیمابین بهویژه صدور امالک روس��تایی،
اراضی واق��ع در امالک بنیاد علوی ،تبدیل اس��ناد مالکیت دفترچهای به
تک برگی و ...مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت.

بهرهبرداری از تعداد  54واحد مسکن ایتام در استان

بنابر گزارش روابط عمومی ،با حضور معاونین کمیته امداد کش��ور و مدیرانکل
بنیاد مسکن و کمیته امداد استان ،تعداد  54واحد مسکونی احداثی بنیاد مسکن و
کمیته امداد استان برای ایتام تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) استان بهصورت
متمرکز در روستای شجاعآباد شهرس��تان علیآباد کتول افتتاح و به بهرهبرداری
رسیدند.
گفتنی است هر یک از این واحدها از  ۵0۰میلیون ریال کمک بالعوض و ۵0۰
میلیون ریال تسهیالت قرضالحسنه با بازپرداخت پانزده ساله برخوردار هستند.
گفتنی است سهمیه استان در این طرح تعداد  65واحد مسکونی است.

دیدار عضو هیئت مدیره بانک مهر ایران با مدیرکل بنیاد مسکن استان
بنابر گزارش روابط عمومی ،امامی -عضو هیئت مدیره بانک مهر ایران
با سیدمحمد حسینی -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار و گفتگو کرد.
در ای��ن دیدار در مورد همکاریهای دوجانب��ه و فیمابین بانک و بنیاد
مس��کن در زمینه تس��هیالت قرضالحسنه س��اخت و تکمیل واحدهای
مسکونی روستایی ،همکاری بانک با بنیاد مسکن برای خرید ماشینآالت
و تجهیزات و برخورداری همکاران از خدمات بانکی بحث و تبادلنظر شد.
سپس عضو هیئت مدیره بانک مهر ایران نیز با استقبال از پیشنهادهای
مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،مش��ارکت بانک مهر ایران در فعالیتهای
بنیاد مسکن بهویژه خدمت به محرومان و نیازمندان را برای بانک افتخار
دانست و قول طرح مباحث در اولین نشست هیئت مدیره بانک را داد.

شش چیز در مؤمن نیست :سختگیری ،زشتخویی ،حسادت ،لجبازی ،دروغ و بیدادگری -امام جعفر صادق(ع)
82

بنابر گزارش روابط عمومی ،بنیاد مسکن استان موفق به کسب عنوان دستگاه برتر در بین ادارههای کل استان در ارزیابی عملکرد پاسخگویی
به درخواستهای مردمی از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) گردید.
گفتنی است ادارهکل بنیاد مسکن استان در بررسی و ارزیابیهای دفتر مدیریت عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی استانداری از سامانه الکترونیکی
ارتباط مردم و دولت (سامد) از مجموع  100امتیاز در نظر گرفته شده در ارزیابی ها ،موفق به کسب امتیاز  100گردیده است.

تقدیر معاون سازمان اوقاف کشور از مدیر بنیاد مسکن شهرستان آزادشهر

شماره  | 188تیـر 1400

بنابر گ��زارش روابط عمومی ،رؤس��ای ادارههای اوق��اف و امور خیریه
شهرس��تانهای آزادش��هر و رامیان با حضور در بنیاد مس��کن شهرستان
رامیان با مهندس احمدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تانهای آزادشهر
و رامیان در مورد همکاریهای دوجانبه بهویژه س��ردار کردن موقوفات و
مسکن خدام ،گفتگو کردند.
در ادام��ه مع��اون حقوقی و امور مجلس اوقاف کش��ور با اهداء لوحی از
تالشهای مهندس احمدی و کارش��ناس زمین س��ند در زمینه س��نددار
کردن موقوفات قدردانی کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

کسب عنوان برتر در پاسخگویی به درخواستهای مردمی در بستر سامانه سامد

نشست بررسی روند اجرای تفاهمنامه تأمین مسکن جوانان روستایی در بخش مرکزی شهرستان رامیان

بنابر گزارش روابط عمومی ،در نشس��تی با حض��ور مهندس احمدی -مدیر
بنیاد مس��کن شهرس��تانهای آزادش��هر و رامیان ،بخش��دار بخ��ش مرکزی
شهرستان رامیان و دهیاران این بخش ،تفاهمنامه مقاومسازی و تأمین مسکن
روس��تاییان که فیمابین بنیاد مسکن اس��تان و دفتر امور روستایی استانداری
منعقد گردیده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشس��ت مهندس احمدی به نقش دهیاران در اطالعرسانی این طرح
مهم اشاره کرد و گفت :براساس این تفاهمنامه با تسهیالت و کمکهای بنیاد
مس��کن و دفتر امور روس��تایی بخش بزرگی از جوانان ،مس��تاجران و فاقدین
مسکن در روستاها خانهدار خواهند شد و واحدهای مسکونی غیرمقاوم ،نوسازی و مقاومسازی میشوند.

بازدید معاون عمرانی استانداری از سایت جدید و در حال ساخت روستای جنگلده

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس غراوی -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ،مهندس
محبوبی -مدیرکل راهوشهرسازی استان و مهندس حسینی -مدیرکل بنیاد مسکن استان از سایت
جابجایی و در حال ساخت روستای جنگلده باال شهرستان مینودشت بازدید کردند.
گفتنی اس��ت روستای جنگلده از روس��تاهای واقع در کاسه سد نرماب است که با آبگیری
س��د به زیر آب خواهد رفت و بنیاد مسکن اس��تان بهعنوان مجری طرح جابجایی و ساخت
واحدهای مس��کونی این روستا به کارفرمایی شرکت آب منطقهای استان را به عهده دارد و
تاکنون با آمادهس��ازی و تفکیک  ۱۴هکتار از اراضی این پروژه ،فاز اول این پروژه به تعداد
 ۶۰واحد با پیشرفت فیزیکی  ۸۵درصد را ساخته و در آینده نزدیک ،فاز دوم ساخت واحدهای
مسکونی به تعداد  ۱۸۰واحد را آغاز خواهد کرد.
الزم به ذکر اس��ت اهالی این روستا از زمان کلنگزنی سد نرماب (بیش از  ۱۱سال) اجازه
هیچ گونه ساخت وسازی در این روستا را نداشتند.

برای انسان عیب نیست که حقش تأخیر افتد عیب آن است که چیزی را که حقش نیست بگیرد -حضرت علی(ع)
83

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گیالن
نشست نماینده مردم شهرستان صومعه سرا در مجلس شورای اسالمی با مدیرکل بنیاد مسکن
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،دکتر س��یدکاظم دلخ��وش -نماینده مردم
شهرس��تان صومعه سرا در مجلس شورای اس�لامی با مهندس اکبرزاده-
مدیرکل بنیاد مس��كن اس��تان دیدار و در مورد راهکارهای توسعه عمرانی
گفتگو کرد.
در ابت��دای ای��ن دیدار مهندس اکب��رزاده با ارائه گزارش��ی از عملکرد و
برنامههای در دس��ت اجرا بنیاد مس��کن در س��طح شهرستان صومعه سرا
گفت :با توجه به تعداد باالی روس��تاهای شهرس��تان در اجرای طرحهای
عمرانی به مش��ارکت و همیاری مردم و مسئولین نیاز بیشتری داریم .وی
افزود :حمایتهای مس��ئولین بهویژه نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی
برای تخصیص به موقع اعتبارها جهت پیشبرد برنامهها از انتظارهای دستگاههای اجرایی و این نهاد میباشد.
در ادامه دکتر دلخوش با قدردانی از عملکرد بنیاد مس��کن گفت :هم اكنون ش��اهد تحوالت بس��یار خوبی در بنیاد مس��کن اس��تان بهویژه در
حوزههای عمرانی ،تهیه و اجرای طرح هادی در روستاها هستیم.
گفتنی اس��ت بررس��ی وضعیت اجرای پروژههای عمرانی در روستاهای شهرستان صومعه سرا و میزان اعتبارهای الزم در این مورد و همچنین
تعامل و همكاری بیشتر سایر دستگاههای اجرایی با این نهاد از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار بود.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با فرماندار شهرستان املش

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان به همراه خوشرو -مسئول روابط عمومی با مهندس محمد رنجبر-
فرماندار شهرستان املش دیدار نمود.
در ابتدا مهندس محمد اکبرزاده با بیان تفاهمنامه س��اخت تعداد 3000
واحد مس��کونی ویژه محرومین در اس��تان و تخصیص سهمیه تعداد 239
واح��د برای شهرس��تان امل��ش گفت :در ای��ن طرح  500میلی��ون ریال
تسهیالت قرضالحسنه و  300میلیون ریال کمک بالعوض برای ساخت
واحد مس��کونی اختصاص یافت .وی افزود :از تعداد  98روس��تای باالی
 ۲۰خانوار شهرس��تان  46روس��تا از اجرای طرح هادی برخوردار هستند و
شاخص برخوداری شهرستان  47درصد میباشد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گفت :امروزه یکی از راهبردهای مؤثر در توس��عه همهجانبه پایدار نواحی روس��تایی ،اس��تفاده از مش��ارکت و
توانمندیهای دهیاران و روس��تاییان برای عمران و توس��عه مناطق روس��تایی در همه ابعاد بوده و با برنامهریزی صحیح و همکاری دهیاریها،
میتوان روند توسعه روستاها را در سطح شهرستان سرعت بخشید.
مهندس اکبرزاده در مورد افزایش جذب س��همیه مس��کن روستایی درشهرستان املش تصریح کرد :دهیاران باید با تعامل و همکاری با اعضای
ش��ورای روس��تا ،ریش سفیدان و جامعه روستایی ،با اس��تفاده از قابلیتهای طبیعی ،امکانات آب و خاک در چارچوب اهداف و ابعاد توسعه پایدار
حرکت کرده و در این زمینه اطالعرسانی نمایند.
در ادامه مهندس رنجبر از عملکرد جهادی بنیاد مس��کن در زمینه مقاومس��ازی واحدهای مسکونی روستایی ،اعطای سند مالکیت به روستاییان
و بهسازی معابر روستایی همچنین در زمینه قیر رایگان برای آسفالت معابر روستاهای شهرستان ابراز رضایت نمود و خواستار ادامه فعالیتهای
چشمگیر بنیاد مسکن در زمینههای شهری و روستایی از مدیرکل بنیاد مسکن استان شد .وی با سپاس از فعالیتهای این نهاد به برخی مشکالت
روس��تاهای این شهرس��تان اش��اره کرد و گفت :با جلب مش��ارکت مردمی در عمران روستاها و ایجاد زمینههای مناس��ب توسعهای ،ایمنسازی
س��کونتگاهها و مقاومس��ازی مسکن و تعامل ویژه با دستگاههای مرتبط میتوان خدمات بیشتر و بهتر به روستاییان ارائه داد و پس از این نیز ما

کسی که خردمند شد به معاش روزانه که نیازش را برآورده سازد ،قانع است -امام موسی کاظم(ع)
84

بازدید نماینده مجلس شورای اسالمی از پروژه عمران روستایی

مثبت دولت در زمینه عمران و خدمات روستایی به محدوده اختیارهای هر کدام از دستگاههای دولتی بهعنوان قسمتی
از زنجی�ره خدمترس�انی به مردم گفت :همه دس�تگاهها با هم برای خدماترس�انی مطلوب به م�ردم و رفع نیازها و
مش�کالت آنها آماده همکاری میباشند .وی با قدردانی از اقدامهای بنیاد مسکن شهرستان ،این نهاد را یکی از اهرمهای
اجرایی مؤثر در توسعه عمران روستایی عنوان کرد.
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به گزارش روابط عمومی ،حجتاالس�لام محمد صفری -نماینده مردم
شهرس��تانهای رودس��ر و املش در مجلس شورای اس�لامی و مهندس
علیرضا بیگی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان رودسر از روند پروژه سنگ
فرش معابر روستای میالش بخش رحیمآباد بازدید نمودند.
در ابتدا مهندس بیگی گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن شهرستان رودسر
ارائ��ه نمود .وی در ادام��ه گفت :این پروژه به مت��راژ  1500مترمربع و با
اعتباری بیش از  5میلیارد و  900میلیون ریال با پیش��رفت  85درصد در
حال اجرا میباشد.
سپس حجتاالسالم صفری در سخنانی با اشاره به اقدامهای

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

تالش خواهیم کرد تعامل بیشتری با این نهاد انقالبی برای پیشبرد اهداف و رفع مشکالت محرومین جامعه داشته باشیم.
در پایان با سپاس از تالشهای مجید محسن خواه ،مهندس الیار محمدعلیزاده بهعنوان سرپرست بنیاد مسکن شهرستان معرفی گردید.

بنیاد مسکن در زمینه عمران و آبادانی روستاها موفق عمل نموده است

به گزارش روابط عمومی ،مهندس محمد اکبرزاده -مدیرکل و مهندس
رحمتیان -معاون امور بازس��ازی و مسکن روس��تایی بنیاد مسکن استان،
مهندس رهبری -سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرس��تان رودبار و خوشرو-
مس��ئول روابط عمومی ب��ا مهندس هوش��نگ عباس��قلیزاده -فرماندار
شهرستان دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس اکبرزاده گفت :امروزه یکی از راهبردهای مؤثر در توسعه
همهجانبه پایدار نواحی روس��تایی ،استفاده از مش��ارکت و توانمندیهای
دهیاران و روستاییان برای عمران و توسعه مناطق روستایی در همه ابعاد
بوده و میطلبد با برنامهریزی صحیح و همکاری دهیاریها ،میتوان روند
توسعه روستاها را در سطح استان سرعت بخشید .وی شاخص ملی اجرای طرح هادی را  52درصد بیان کرد و افزود :این شاخص در شهرستان
رودبار  40درصد است.
در ادامه عباس��قلیزاده از عملکرد بنیاد مس��کن در زمینه قیر رایگان برای آسفالت روس��تاهای شهرستان ابراز رضایت کرد و ادامه فعالیتهای
چش��مگیر بنیاد مس��کن را در زمینههای شهری و روستایی خواستار ش��د .وی در مورد طرح مسکن محرومین گفت :با هماهنگی بهعمل آمده با
مدیران بانکهای عامل شهرستان ،زمینه بهرهمند شدن متقاضیان از تسهیالت مسکن محرومین فراهم شده است.

فرماندار با بیان اینکه ،بنیاد مسکن استان از طریق ایجاد بستر و زمینههای مناسب بهخوبی توانسته در اقدامهای خود
در زمینه عمران و آبادانی روس�تاها موفق عمل نماید ،افزود :فعالیتهای بنیاد مس�کن بهویژه در حوزه عمران روستایی
و اجرای طرحهای توسعهای در زمینه توانمندسازی روستاییان و تقویت زیرساختها در روستاها کام ً
ال مشهود است.

مسابقه نقاشی

به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت فرا رس��یدن سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر ،مس��ابقه نقاشی ویژه فرزندان کارکنان بنیاد مسکن
استان با همین موضوع با شرکت  41نفر از فرزندان بهصورت مجازی برگزار و پس از بررسی به نفرات برتر هدیه و لوح تقدیر اهدا شد.

البته به کسی که خواهان تو نیست عالقمند مباش -امام علی(ع)
85
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همکاری مشترک علمی و پژوهشی بنیاد مسکن و دانشگاه آزاد اسالمی

شماره  | 188تیـر 1400

به گزارش روابط عمومی ،دکتر محمد دوستار -دبیر هیئت امنا و رئیس
دانشگاه آزاد اس�لامی استان و دکتر صیداوی -معاون پژوهش و فناوری
دانش��گاه آزاد اسالمی واحد رش��ت با مهندس محمد اکبرزاده -مدیرکل
بنیاد مسکن استان دیدار و گفتگو کردند.
در ابت��دای این دی��دار مهندس اکبرزاده با تأکید بر اینکه دانش��گاه آزاد
اس�لامی مرکز تحول و توجه دانشپژوهان ،فرهیختگان و دانشدوستان
است ،گفت :دانش��جویان و استادان در تبیین افکار عمومی نقش بسزایی
دارن��د .وی دانش��گاهها را مرکز ثقل و توج��ه دانشپژوهان ،فرهیختگان
و دانش��جویان برش��مرد و اف��زود :دانش��گاه آزاد اس�لامی اس��تان در
پژوهشمحوری و داناییمحوری خوش میدرخشد.
در ادام��ه دکتر محمد دوس��تار با بیان اینکه دانش��گاه آزاد اس�لامی باید در اقتص��اد ،فرهنگ و مؤلفههای اجتماعی مؤثر باش��د ،گفت :وظیفه
دانش��گاهیان اس��ت تا سالمت اجتماعی و اقتصادی جامعه را رصد و در مواقع لزوم هش��دارهای الزم را ابالغ کنند .وی با تأکید بر اینکه ارتقای
کیفیت آموزش ،افزایش رش��تهها حس��ب نیاز و افزایش مباحث فرهنگی یکی دیگر از پیگیریهای دانش��گاه آزاد اس�لامی استان است ،افزود:
دانشگاه آزاد اسالمی تالش میکند تا با افزایش کیفیت در دانشگاههای استان هم به بهرهوری و هم به سالمت جامعه مانند سالمت اقتصادی
و مادی کمک کند.

دیدار با خانواده شهید

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس سیدحس��ین محم��دی -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان ماسال و مهندس وحید پورحضرت -فرماندار شهرستان،
با خانواده شهید نبی ا ...باللی دیدار نمودند.
مهن��دس پورحضرت در ای��ن دیدار ضمن گرامیداش��ت ی��اد و خاطره
ش��هدا واالمقام ،برای خانواده ش��هدا و جانبازان آرزوی سالمتی و توفیق
روزاف��زون کرد و گف��ت :عزت ،امنیت و اقتدار کش��ور در منطقه و جهان
مدیون مجاهدت ها ،رش��ادت ها ،صبر و اس��تقامت خانوادههای سرافراز
ش��هدا و ایثارگران کشور است .وی افزود :جامعه ایثارگران بهویژه والدین
معظم ش��هدا حق بسیاری بر گردن جامعه و مس��ئوالن دارند و همه باید
تالش کنیم تا رضایتمندی این خانوادهها که خواس��تهای جز خدمت به مردم ندارند جلب ش��ود .فرماندار ماسال تکریم و دیدار با خانواده شهدا را
یک تکلیف برای مس��ئوالن برش��مرد و خواستار برنامهریزیهای منظم با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان در این زمینه از سوی
سایر مسئوالن شد.

ارزیابی مطلوب از طرح اقدام ملی مسکن

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس م��اکان پدرام -مدی��رکل و دکتر
محمودزاده -معاون وزیر راهوشهرسازی ،مهندس کشاورز -معاون مسکن
و ساختمان راهوشهرسازی اس��تان و مهندس بابایی -معاون امور مسکن
شهری بنیاد مسکن اس��تان ازپروژه  624واحدی طرح اقدام ملی مسکن
ش��هر رش��ت بازدید و در نشس��ت کارگاهی که به همین منظور با حضور
مشاور و پیمانکاران مربوطه برگزار گردید شرکت نمود.
در ابت��دا مهندس بابایی با بی��ان مطالبی گفت :پروژه  624واحدی طرح
اقدام ملی مسکن بهصورت بنیاد ساخت در حال احداث میباشد.

با هم دشمنی ننمایید همانا دشمنی بنیان برافکن است -امام علی(ع)
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بررسی راهکارهای کمک به حل مشکل مسکن رزمندگان استان

بنابر گزارش روابط عمومی ،در نشس��تی که با حضور اس��تاندار و مدیران دس��تگاههای اجرایی که در
استانداری برگزار شد مشکل مسکن رزمندگان استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشس��ت مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با تأکید بر ضرورت پیگیری و رفع
مش��کل مس��کن رزمندگان گفت :بنیاد مس��کن استان با مشارکت س��پاه پاسداران اس��تان با پرداخت
تسهیالت مسکن روستایی و منابع مالی پیش بینی شده از محل حساب  ۱۰۰حضرت امام(ره) در زمینه
کمک به حل مشکل مسکن رزمندگان برابر با ضوابط ،اقدام خواهد نمود.
مهندس رضایی افزود :لیس��ت رزمندگان روس��تایی که بیش از  ۶ماه س��ابقه رزمندگی داشته و ساکن
روس��تاهای استان میباشند و مشکل مسکن دارند توسط سپاه پاسداران استان لرستان تهیه شده است.
وی در ادامه گفت :برای کمک به حل مشکل مسکن رزمندگان فاقد مسکن در سطح شهرهای استان مقرر شد از محل طرح اقدام ملی مسکن
پیگیری گردد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان خاطر نشان کرد :به رزمندگانی که با دریافت تسهیالت مسکن روستایی نسبت به ساخت مسکن خود اقدام نموده
و موفق به تکمیل واحدهای خود نش��دهاند ،از محل حس��اب  ۱۰۰حضرت امام خمینی(ره) تا س��قف  ۱۰۰میلیون ریال بهصورت بالعوض جهت
تکمیل واحدهای نیمهتمام آنها برابر ضوابط مربوطه پرداخت میگردد.
مهندس رضایی در پایان افزود :عالوه بر تس��هیالت و کمکهای بالعوض پرداختی بنیاد مس��کن استان ،سپاه پاسداران استان هم با پرداخت
کمکهای خود در زمینه رفع مشکل مسکن رزمندگان واجد صالحیت اقدام خواهد نمود.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان لرستان
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سپس مهندسین مشاور ژئوتکنیک و مهندسین مشاور طراحی پروژه توضیحهای الزم را ارائه نمودند.
در ادامه مدیرکل راهوشهرس��ازی اس��تان گفت :طرح اقدام ملی مسکن در استان در  4فاز اجرایی شده که در مجموع  12836متقاضی ثبت نام
نمودهاند و برای اجرای این طرح تاکنون ،اراضی به ظرفیت 1574واحد به بنیاد مسکن و  4500واحد نیز به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) بهعنوان
کارگزاران طرح اقدام ملی مس��کن از س��وی راهوشهرس��ازی اس��تان معرفی و واگذار ش��دهاند که عملیات اجرایی  2300واحد آن آغاز گردیده و
واگذاری  240واحد نیز در قالب گروه ساخت صورت گرفته است.
همچنین دکتر محمودزاده با ارزیابی مطلوب از طرح اقدام ملی مسکن گفت :مسکن ملی طرحی است که وزارت راهوشهرسازی بهدنبال استمرار
آن است .وی مهمترین مزیت واحدهای طرح اقدام مسکن ملی را نبود تسهیالت یارانه برای واحدهای مسکن دانست.
معاون وزیر راهوشهرسازی با تأکید بر اینکه تأمین مسکن یکی از مهمترین دغدغههای مردم و بهویژه جوانان است ،افزود :برای سبک کردن
بار مردم ،تولید مس��تمر مس��کن در دستور کار وزارت راهوشهرس��ازی قرار دارد که به این طریق جلوی بازار سیاه در خرید و فروشها نیز گرفته
میشود.

 ۲۵۹واحد مسکونی برای خانوادههای دارای دو فرد معلول ساخته میشود
بنابر گ��زارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان در نشست مشترک با امیری -معاون امور عمرانی استانداری گفت:
سهم امسال استان برای ساخت مسکن خانوادههای دارای دو فرد معلول
تعداد  ۲۵۹واحد اس��ت که براس��اس برنامهریزیها تا پایان سال تحویل
واجدین شرایط میشود.
مهندس مسعود رضایی افزود :در مجموع برای ساخت هر واحد مسکن
روس��تایی ویژه این خانوادهها مبلغ  1میلی��ارد و  350میلیون ریال هزینه
میشود که  ۸۵0میلیون ریال آن کمک بالعوض و  ۵0۰میلیون ریال آن
تسهیالت بازسازی و مابقی آن در قالب کمک بالعوض از سوی نهادهای

دانشمند را به خاطر دانشش بزرگ بشمار و با او دشمنی ننما -امام موسی کاظم(ع)
87
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حمایتی به این افراد اعطا میش��ود .وی در ادامه گفت :برای س��اخت این واحدها مبلغ  ۴۵0میلیون ریال بنیاد مس��تضعفان ۲۵0 ،میلیون ریال
بهزیستی و  ۱۵0میلیون ریال نیز دیگر نهادهای حمایتی کمک بالعوض مینمایند.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان درباره مس��کن محرومان افزود :از تعداد  ۱۲۳000واحد مس��کن روس��تایی اس��تان که تعداد  ۱۱۶000واحد آن
مقاومسازی و  ۲000واحد نیز تحت عنوان مسکن محرومان ساخته شدهاند.
مهندس رضایی همچنین با اش��اره به تفاهمنامه منعقد ش��ده بین بنیاد مس��کن و س��ازمان برنامهوبودجه گفت :سهمیه استان در بحث مسکن
محرومان اکنون به اتمام رسیده و تعداد  ۲000واحد تکمیل شده در سال  13۹۹افتتاح و تحویل متقاضیان شد .وی تأکید کرد :در مجموع مبلغ
 ۱۳0۰میلیارد ریال برای واحدهای مسکونی محرومان هزینه شد که  ۵0۰میلیارد ریال بالعوض و  ۸0۰میلیارد ریال تسهیالت بود.

تجلیل مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان از مدیرکل بنیاد مسکن استان
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور مسئول پایگاه مقاومت
بس��یج حضرت رس��ول(ص) ،معاونین و همکاران بنیاد مس��کن استان از
تالشه��ای مهن��دس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در زمینه
تالشه��ای مؤث��ر در اجرای برنامهه��ای پایگاه مقاومت بس��یج حضرت
رسول(ص) بنیاد مسکن استان با اهدای لوح ،قدردانی بهعمل آمد.
سرهنگ پاس��دار امین ا ...صارمیان -مسئول س��ازمان بسیج کارمندان
سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان گفت :کار و تالش در راه رضای خداوند
س��بحان و تالش مخلصانه در راه آرمان اس�لام پاداش��ی جز اجر اخروی
برای بندگان نخواهد داشت.
در پایان با اهدای لوح از تالشهای مهندس رضایی در راستای اجرای برنامههای پایگاه مقاومت بسیج حضرت رسول(ص) بنیاد مسکن استان
لرستان تجلیل شد.

بیشه بر ریل توسعه

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
از روند اجرای طرح هادی در روستای بیشه شهرستان خرمآباد بازدید کرد.
در ای��ن بازدی��د مهندس رضایی ب��ه همراه حجتاالسالموالمس��لمین
ملکپور -امامجمعه ش��هر سپیددش��ت مسایل و مش��کالت مردم منطقه
را بررس��ی و راهکاره��ای الزم در مورد حل مش��کالت م��ردم منطقه و
برنامههای آتی بنیاد مسکن استان درخصوص توسعه بیش از پیش منطقه
هدف گردشگری بیشه را تشریح کرد.
در این نشس��ت حجتاالسالموالمس��لمین ملکپ��ور فعالیتهای بنیاد
مس��کن اس��تان در اجرای طرحه��ای عمران روس��تایی در منطقه هدف
گردشگری بیش��ه را بسیار ارزشمند دانست و گفت :بنیاد مسکن بهعنوان
نهادی خدمتگزار و یادگار امام(ره) منشأ خدمات بسیار ارزشمندی در زمینه
عمران و آبادانی روستاهای کشور بوده است.
گفتنی اس��ت روس��تای بیشه از مناطق هدف گردشگری اس��تان بوده که با اجرای طرح هادی ،بهسازی معابر ،اجرای دیوار حائل و بهسازی و
بازسازی واحدهای مسکن روستایی ،بهعنوان یکی از روستاهای هدف گردشگری ،میزبان گردشگران در سراسر کشور میباشد.

صفت حیا (شامل) تمام دین است -حضرت محمد(ص)
88

تبیین حساب  100حضرت امام(ره) و تأمین مسکن محرومین در نشست تخصصی ائمه جمعه استان
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به گزارش روابط عمومی ،نشست تخصصی ائمه جمعه شهرستانهای استان
با حضور حجتاالسالم سلیمانی -مسئول نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن
استان و آیتا ...الئینی -نماینده مقام معظم رهبری در استان برگزار شد.
در ابت��دا حجتاالس�لام س��لیمانی کوتنائ��ی ضم��ن تبیی��ن اهداف و
فعالیتهای بنیاد مس��کن در حوزههای مختلف کاری و اینکه رس��یدگی
به وضعیت معیش��ت و تأمین مس��کن محرومی��ن از دغدغههای حضرت
امام(ره) بوده ،در بخش تأمین مس��کن با افتتاح حس��اب  100و تأس��یس
بنیاد مس��کن به لزوم خدماترسانی از طرق مختلف برای مردم و بهویژه
به قشر محروم جامعه و رفع مشکالت آنها در بخشهای مختلف و تأمین
مس��کن تأکید نمود .وی با توجه به اهمیت موضوع کمک به خانه دارش��دن این قش��ر از جامعه گفت :اطالعرسانی به جامعه هدف برای استفاده
از تس��هیالت در این حوزه از طریق مس��ئولین شهرستانی و محلی ،بهرهگیری از معتمدین و خیرین روستاها در جهت دریافت کمکهای مردمی
و تس��ریع در روند س��اخت و مش��ارکت با گسیل ساختن امکانات و تجهیزات موجود و در دسترس ،ضروری و مهم بوده که در این بخش حمایت
همهجانبه مسئولین ذیربط در استان و شهرستان برای تحقق این امر ضروری میباشد.
مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن اس��تان ادامه داد :برای رسیدگی به وضعیت مسکن قشر محروم تفاهمنامه همکاری مشترک
فیمابین س��ازمان برنامهوبودجه ،بنیاد مس��کن و استانداری در مورد ساخت تعداد  ۲000واحد مسکن در اس��تان برای خانوارهای نیازمند و فاقد
سرپناه مناسب براساس ماده  ۶تفاهمنامه مذکور مبنی بر تسهیل در تأمین زمین رایگان تنظیم و انعقاد گردید.
حجتاالسالم سلیمانی کوتنائی افزود :تاکنون تعداد  500واحد از  2000واحد مسکونی تکمیل و تحویل افراد واجد شرایط شده و مابقی واحدها
نیز در دست اقدام میباشند.
گفتنی اس��ت مواردی از جمله بهرهگیری از ظرفیت امامان جماعت ،مبلغین و روحانیون مس��تقر در روس��تاها جهت ترویج حساب  100حضرت
امام(ره) و فعالیتهای بنیاد مسکن و ترغیب مردم جهت استفاده از تسهیالت کمبهره و سایر خدمات و ...مطرح شد.
سپس مهندس علوی گزارشی از روند فعالیتها و عملکرد بنیاد مسکن شهرستان در حوزههای مختلف بهسازی مسکن روستایی ،اجرای طرح
هادی ،صدور اسناد مالکیت و ...توسط بنیاد مسکن را در این شهرستان ارائه نمود.
در ادامه نشس��تی در دفتر حجتاالسالموالمس��لمین محمدی -امامجمعه شهر دابودش��ت با حضور حجتاالسالم سلیمانی و مهندس علوی-
رئیس بنیاد مسكن شهرستان آمل ،مبلغین و روحانیون شهرستان استان برگزار شد.
در این نشست مهندس علوی گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن در شهر دابودشت را ارائه داد.
در پایان امامجمعه شهر دابودشت و گروهی از مبلغین در مورد مسكن طالب و روحانیون واجد شرایط و ساخت خانه عالم را از حجتاالسالم
سلیمانی و بنیاد مسكن خواستار شدند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان مازندران

نماینده مجلس شورای اسالمی :فعالیتهای بنیادمسکن جهادی است

به گزارش روابط عمومی ،مهندس فرزانه -نماینده مردم شهرستانهای
نور و محمودآباد در مجلس ش��ورای اس�لامی با حضور در بنیاد مس��کن
شهرستان محمودآباد با مشایخی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان محمودآباد
و کارکنان این نهاد دیدار کرد.
در ابتدای این دیدار مشایخی با ارائه گزارشی از روند فعالیتها و عملکرد
بنیاد مسکن در شهرستان در حوزههای مختلف گفت :با توجه به ابالغ قیر
یارانهای و با مشارکت دهیاران و روستاییان به میزان  ۹۰۰تن آسفالت در
ابتدای سال درروس��تاهای شهرستان اجرا شد و تا فرصت باقیمانده برای

هیچ تنهایی ترسناکتر از خودبینی نیست -حضرت محمد(ص)
89
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جذب قیر با توجه به زیرس��ازیهای انجام ش��ده ،آماده برای پخش و اجرای  ۳۵۰۰تن آسفالت میباشیم .وی از ابالغ و تخصیص اعتبار بیش از
 ۸میلیارد ریال از محل اعتبارهای نماینده مجلس به بنیاد مسکن قدردانی کرد و افزود :با این اعتبار برای سه روستا برنامهریزیهای الزم جهت
اجرا انجام شده است.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان محمودآباد گفت :از محل اعتبارهای ملی و اس��تانی بازنگری طرح هادی  ۱۱روستای این شهرستان در دستور
کار میباشد.
در ادامه مهندس فرزانه با س�پاس از فعالیتهای بنیاد مس�کن گفت :بنیاد مس�کن یک نهاد انقالبی اس�ت که براس�اس
آرمانه�ای انقالب ش�کل گرفته ،کارش هم کار جهادی اس�ت که ب�ا عملکرد خوب خود جهادی باق�ی بماند .وی همچنین
خواستار استفاده از ظرفیتهای موجود در روستاها در زمینه عمران و آبادانی روستاها شد.
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فرماندار :بهروزرسانی طرحهای هادی که افق ده ساله آنها به اتمام رسید ضروری است
به گزارش روابط عمومی ،مهدی بیژنی -مدیر بنیاد مس��كن شهرستان
نوشهر و مهندس قاس��مپور -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان
با یزدانی -فرماندار شهرس��تان با هدف بررس��ی عملکرد بنیاد مسکن در
حوزههای مختلف بهویژه حوزه عمران روستایی دیدار کردند.
در این دیدار بیژنی گزارشی از روند فعالیتهای این نهاد بهویژه در حوزه
عمران روستایی ش��امل اجرای طرح هادی ،تهیه و بازنگری طرح هادی
و ...در شهرستان ارائه داد.
س��پس یزدانی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن گفت:

ای�ن نهاد با اقدامها و فعالیتهای عمرانی خوب در روس�تاها
عملکرد برجستهای در کارنامه خود دارد که روستاییان از آن
منتفع ش�دند و موجب رضایتمندی این قش�ر از جامعه ش�د .وی در ادامه افزود :با توجه به تحوالت جدید در روس��تا بهروزرس��انی

طرحهای هادی که افق ده ساله آنها به اتمام رسیده و تسریع در بازنگری طرحهای یاد شده ضروری میباشند.
فرماندار شهرس��تان نوش��هر همچنین خواستار تسریع در روند بررسی درخواس��تهای مغایرت موردی روستاییان بومی شد و موارد اشاره شد را
گامی مثبت در جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز و ضابطهمند شدن اصول ساختوساز برشمرد.
در ادامه مهندس قاسمپور با ارائه گزارشی از فعالیتهای این نهاد در سطح استان و بهویژه در شهرستان نوشهر بر همکاری سایر دستگاههای
ذیربط در حل مش��کالت موجود در عمران و آبادانی روس��تاها بهویژه در بخش بازنگری طرحهای هادی تأکید نمود .وی گفت :در س��ال جاری
بیش از ده روستا برای بازنگری طرح هادی در دستور کار بنیاد مسکن قرار گرفتند که عملیات نقشهبردای آنها به اتمام رسید و با مشاورین عقد
قرارداد صورت پذیرفت همچنین برخی از آنها در دستور کار نشستهای فنی شهرستان و استان قرار دارند.

نشست هماندیشی دستگاههای اجرایی برای تأمین مسکن محرومین استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماندیش��ی تبیین و ترویج حساب
 100حضرت امام(ره) و س��اخت مسکن محرومین با حضور مسئول دفتر
نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان ،مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن
اس��تان ،مدیران و نمایندگان سازمان تبلیغات اسالمی ،سپاه کربال استان،
کمیت��ه امداد ام��ام(ره) ،اوقاف و امور خیریه ،س��ازمان بهزیس��تی ،حوزه
علمیه ،منابع طبیعی ،بنیاد مس��تضعفان ،س��تاد اجرایی فرم��ان امام(ره)،
جهادکشاورزی و سایر دستگاهها در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان،
تأمین مس��کن محرومین را یکی از دغدغهه��ای اصلی حضرت امام(ره)
عن��وان ک��رد که این نهاد با جدیت در جهت تحقق این امر مقدس تالش و پیگیریهای م��داوم را بهعمل آورده که اقدامهایی نیز در این مورد

بردبار کسی است که برادرهای دینیش را تحمل کند -حضرت علی(ع)
90
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صورت پذیرفت و هماکنون نیز در دستور کار میباشد.
در ادامه حجتاالس�لام س��لیمانی -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن اس��تان گفت :پیگیری امور مرتبط با مستضعفین در حوزه
معیشت و مسکن تکلیفی است که بر دوش همه افراد میباشد و شاد نمودن خانوادهای که فاقد مسکن میباشد رضایت خداوند را بهدنبال دارد
که بسیار باارزش است.
حجتاالسالم سلیمانی در ادامه نگاه ویژه همه دستگاههای متولی و همکاری با بنیاد مسکن که شرف انتساب به نام حضرت امام(ره) را دارد
خواستار شد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان مركزی
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،نشس��ت س��تاد پیش��گیری ،هماهنگی و
فرمانده��ی عملیات پاس��خ به بحران اس��تان مرکزی ب��ا حضور مهندس
آق��ازاده -اس��تاندار ،دکتر نج��ار -معاون وزیر و رییس س��ازمان مدیریت
بحران کش��ور ،دکتر محمدحس��ن آصفری -نماینده مردم شهرستانهای
اراک ،کمیجان و خنداب در مجلس ش��ورای اسالمی ،مهندس رضافرح-
مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن اس��تان و مدیران ذیربط در اس��تانداری
برگزار شد.
ابتدا مهندس رضافرح با ارائه گزارشی از فعالیتهای سازنده بنیاد مسکن
اس��تان در بازسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی روستاییان در سطح
استان و ستادهای بازسازی گفت :در حوزه روستایی با توجه به سیل سال
 ،۹۸بنیاد مس��کن بیش از  ۸000واحد مس��کونی در خارج از اس��تان و بیش از  ۷000واحد مس��کونی در داخل استان در دستور کار داشت که در
داخل استان بیش از  ۵۰0۰میلیارد ریال تسهیالت بالعوض و بیش از  ۳۸000تن سیمان رایگان که اهدایی مقام معظم رهبری بود هزینه شد.
وی افزود :در داخل اس��تان بیش از  ۵000واحد مس��کونی که به واسطه سیل تخریب شده بودند به بهرهبرداری رسیدند و در سفر رئیس سازمان
برنامهوبودجه ساخت بیش از تعداد  2000واحد مسکونی برای محرومین مصوب شد که هماکنون نیز بیش از  60درصد پیشرفت داشتهاند.
سپس دکتر نجار با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن در سطح استان در جهت رفع بحرانهای پیش آمده گفت :مطابق قانون مدیریت بحران
کشور تمامی دستگاههای دخیل در امر مدیریت بحران باید وظایف خود را با جدیت دنبال نمایند که البته سازمان مدیریت بحران کشور هم تمام
تالش خود را برای هماهنگی و پشتیبانی به کار گرفته است.
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نشست ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان مرکزی

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان هرمزگان
نوری زاده :فرصتهای توسعه و محرومیتزدایی در روستاها باید بیشتر مورد توجه باشد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حض��ور نوریزاده -مدیرکل بنیاد
مس��کن استان ،ترکی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان قشم ،کریمینژاد-
معاون عمران روس��تایی و محرم بهارون��د -معاون فنی و امور زیربنایی و
احمد دیرس��تانی -مدیر منطقه ویژه اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم با
هدف الحاق  12روستا به محدوده روستایی برای توسعه و آبادانی مسکن
برگزار شد.
در ابتدا بهاروند با اش��اره به پیش��رفت و آبادانی مناطق محروم توس��ط
دولت گفت :امروز به واسطه این خدمات شاهد تثبیت جمعیت و مهاجرت
معكوس در روس��تاها بوده و تولید و اشتغالزایی نیز در آنها رونق دارد .وی

خداوند امر به معروف را برای اصالح مردم قرار داد -حضرت فاطمه زهرا(س)
91

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه گزارشی از اجرای طرحهای توسعه در این شهرستان را ارائه داد و با اشاره به نقش سازنده و تأثیرگذار فرمانداری ،منطقه آزاد ،شوراهای
اسالمی و دهیاران در توسعه و آبادانی روستاها افزود :تعامل سازنده شوراها با بنیاد مسکن بهعنوان نهاد مردمی مسیر توسعه و پیشرفت را هموار
كرده است.
گفتنی اس��ت براس��اس تفاهمنامه همکاری مش��ترک با منطقه آزاد موافقت شده بود صدور اس��ناد مالکیت اراضی مربوطه بهصورت موردی و
پروندهای اقدام گردد.

همکاری بنیاد مسکن و بانک مسکن برای تسریع در طرح اقدام ملی مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس نوریزاده -مدیرکل،
معاون پش��تیبانی و معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان و دکتر علی
کمالی -مدیرعامل بانک مسکن استان در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابت��دا مهندس نوریزاده از همراهی و خدمات بانک مس��کن بهویژه
همکاریه��ای همهجانبه مدیرعامل آن بانک قدردانی نموده و با اش��اره
ب��ه این که بنیاد مس��کن در زمینه طرح اقدام ملی مس��کن حدود 6000
واحد مس��کونی را در دس��ت س��اخت دارد که تع��داد  3700واحد آن در
شهرستان بندرعباس قرار دارد خواس��تار هماهنگی ،همراهی و همکاری
بیش��تر مسئولین و کارکنان بانک مس��کن در حوزههای مختلف در سطح
استان شد.
سپس دکتر کمالی نیز از همکاری و همراهی بنیاد مسکن قدردانی نمود و خواستار همکاری و تعامل بیشتر برای ادامه خدماترسانی به مردم
استان بهویژه تسریع در روند پروژههای مربوط به طرح اقدام ملی مسکن شد.
در پایان مقرر گردید این نشستها هر ماه برگزار تا مشکالت احتمالی در اسرع وقت مرتفع شوند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان همدان
عملیات اجرای آسفالت تعدادی از معابر فاز دوم روستای خلیل کرد

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ،خانل��ر -بخش��دار صالحآب��اد و مهندس
س��ماواتی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان بهار از پ��روژه در حال اجرای
روستای خلیلکرد بازدید نمودند.
در این بازدید بخش�دار صالحآباد از تالشهای بنیاد مسکن در

زمینه اجرای طرح هادی روس�تاهای تحت پوشش شهرستان
بهار بهویژه پروژه روستای خلیل کرد قدردانی کرد.

گفتنی اس��ت فاز اول طرح هادی این روستا در سالهای گذشته توسط
بنیاد مس��کن اجرا ش��ده و فاز دوم آن با مشارکت بنیاد مسکن و دهیاری
روستای یاد شده و با استفاده از قیر اعتباری در حال اجرا میباشد.

موفقیت فرزند همکار

به گزارش روابط عمومی ،معصومه نامجو فرزند حسن نامجو از همکاران بنیاد مسکن شهرستان تویسرکان با شرکت در مسابقات قرآن ،عترت
و نماز در رشته انشاء نماز موفق به کسب رتبه سوم شد.
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،کسب این موفقیت را به وی و خانواده اش ،تبریک میگوید.

وقتی بال به اوج برسد به فرج ختم میگردد -حضرت علی(ع)
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بازدید فرماندار از آسفالت اجرا شده واقع در فاز دوم روستای خلیل کرد

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،قنب��ری -فرماندار و مهندس س��ماواتی-
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان بهار از آسفالت اجرا ش��ده واقع در فاز دوم
روس��تای خلیل کرد و همچنین یک مورد از ساختمانهایی که با استفاده
از تس��هیالت و کمک بالعوض از محل مس��کن محرومین در این روستا
ساخته شده بود بازدید نمودند.
در این بازدید قنبری از تالشهای بنیاد مسکن در زمینه ارائه تسهیالت
و مقاومسازی مسکن روستایی قدردانی نمود.
در ادامه مهندس س��ماواتی گفت :ارائه تس��هیالت مقاومسازی مسکن
روس��تایی همه ساله توسط بنیاد مسکن در حال پرداخت است اما در سال
گذشته مقرر گردید برای کسانی که قادر به احداث ساختمان با تسهیالت
طرح ویژه نمیباشند و از لحاظ مالی ضعیف هستند از محل مسکن محرومین به ازاء هر واحد مبلغ  500میلیون ریال تسهیالت و  300میلیون
ریال کمک بالعوض به افراد واجدالشرایط پرداخت شود که سهم بنیاد مسکن شهرستان بهار تعداد  350فقره بوده و علیرغم گذشت مدت زمان
محدود بنیاد مسکن شهرستان توانسته تاکنون  93درصد از تسهیالت و کمک بالعوض ذیربط را جذب نماید.
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به گزارش روابط عمومی ،محمد س��لطانی ابراهیمیان -بخشدار و خلیل
ش��ادمانی -معاون بخش��دار بخش مرکزی ،طیبی -رئیس شرکت گاز و
مهندس س��ماواتی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بهار از ساختوسازهای
غیرمجاز روستای سنگ سفید بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس س��ماواتی بر لزوم رعای��ت کاربریهای واقع در
طرح هادی و همچنین مقاومسازی مسکن روستایی تأکید نمود.
س��پس بخش��دار به دهیار روس��تا تأکید کرد که وقتی شخصی در حال
احداث ساختمان بهصورت غیرمجاز میباشد دهیار موظف است نسبت به
جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز اقدام نماید و دستگاهای خدمات رسان
هم قادر به ارائه خدمات نمیباشند .بنابراین دهیاران باید با بنیاد مسکن هماهنگی داشته و براساس طرح هادی روستا کار کنند.
س��پس بازدیدی از روس��تای چایان که تهیه طرح هادی آن در برنامه بنیاد مسکن قرار گرفته انجام شد و مقرر گردید بخشدار ضمن هماهنگی
با فرماندار شهرستان نسبت به معرفی شورای بخش برای همکاری با بنیاد مسکن اقدام نمایند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید بخشدار بخش مرکزی از ساختوسازهای غیرمجاز روستای سنگ سفید

بازدید از پروژههای بهسازی بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،بهمنظور بررس��ی وضعیت پروژههای بهس��ازی و اعتبارهای
ارائه ش��ده در روس��تاهای شهرس��تان تویس��رکان مهندس مومیوند -سرپرس��ت بنیاد
مسکن شهرس��تان تویسرکان ،دکتر حسینی -فرماندار شهرس��تان تویسرکان ،مهندس
صلح میرزایی -معاون عمرانی فرماندار ،دکتر عبدلی -بخش��دار مرکزی و سایر مدیران
شهرستان از پروژههای فعال بهسازی بنیاد مسکن در سطح روستاهای شهرستان بازدید
نمودند.
در ای��ن بازدی��د دکتر حس�ینی ضمن بررس�ی وضعیت اج�رای طرحها در

روس�تاها گفت :بهس�ازی یکی از برنامههای مهم ما در س�طح روستاهای
شهرس�تان میباشد و برای اجرایی و تکمیل شدن آن باید از ظرفیتهای
همه ادارهها و دهیاریها در کنار بنیاد مسکن استفاده کنیم.

هر که راستگو باشد کارش پاکیزه و نیکوست -امام موسی کاظم(ع)
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س��پس مهن��دس مومیوند با قدردانی از ن��گاه حمایتی مجموعه فرمانداری گفت :با توجه به اعتبارها و امکانات موجود ،در س��ه جبهه کاری در
عمران و بهسازی روستاها ورود کردهایم .اول در حال بهسازی روستاها با استفاده از اعتبارهای ملی ،استانی و کمکهای مردمی هستیم .دوم در
حال پیگیری پروژههای حاصل از واگذاری زمین هستیم و سوم موضوع بازنگری طرحهای هادی را در دست اقدام داریم .وی در ادامه همکاری
مردم و همیاری مسئولین را در موفق شدن این طرحها بسیار مهم دانست.

بازدید امامجمعه از مسکنهای در حال ساخت
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس مومیوند -سرپرس��ت بنیاد مس��کن
شهرس��تان تویس��رکان و حجتاالسالموالمس��لمین موح��دی -نماینده
ولیفقیه و امامجمعه شهرس��تان تویس��رکان از واحدهای در حال ساخت
مسکن متقاضیان دارای دو فرد معلول و مسکن محرومین بازدید نمودند.
در ای��ن بازدی��د مهن��دس مومیوند از روند س��اخت  400فقره مس��کن
محرومین در شهرستان خبر داد و گفت :طبق تفاهمنامههای ابالغی مقرر
گردیده اس��ت که  400فقره مس��کن محرومین در شهرستان ساخته شود
و مجموع�� ًا  120میلیارد ریال بالعوض به آنها پرداخت ش��ود که تاکنون
روند س��اخت و تکمیل واحدها به س��رعت در حال انجام است .وی افزود:
متقاضیانی که دارای دو فرد معلول میباشند با مبلغهای بالعوض از بنیاد مسکن ،بهزیستی و بنیاد مستضعفان حمایت میشوند.
در ادامه حجتاالسالموالمسلمین موحدی نیز با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن تأمین مسکن در شرایط اقتصادی کنونی را امری دشوار و بسیار
باارزش قلمداد کرد و ابراز امیدواری کرد که اقدامهای بنیاد مسکن منجر به ساخت مسکن و کاهش تألمات و دغدغههای افراد دارای معلول گردد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان یزد
برگزاری نشست با مردم و مسئولین روستای خرانق

ب��ه گزارش روابط عمومی ،اس��تاندار ،نماینده م��ردم اردکان در مجلس
ش��ورای اسالمی ،مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان و گروهی از مسئولین در
نشس��تی با مردم و مس��ئوالن محلی خرانق ،مشکالت این بخش بهویژه
تأمین زمین مس��کونی در روستای توت برای متقاضیان را بررسی و برای
رفع آن چارهاندیشی کردند.
در این نشست دکتر طالبی -استاندار با بیان این که میبایست نسبت به
تأمین زمین مسکونی برای متقاضیان در روستای توت شهرستان اردکان،
موقعیت واگذاری زمینها نهایی و در طرح هادی روس��تایی بازنگری شود
گفت :کارشناسان دستگاههای مرتبط ،هزین ه تأمین زیرساختها را برآورد
میکنند و با کمک متقاضیان و حمایت دولتی زیرساختها تأمین میشود.

نشست با بخشدار شهرستان بافق

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور خدابخشی -بخشدار مرکزی
بافق و طالعی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بافق برگزار شد.
در این نشس��ت پیرامون زمینهای مسکونی قطرم و شادکام ،مشکالت
اراضی واگذاری بنیاد مس��کن و اعالم آمادگی بنیاد مسکن برای واگذاری
زمینهای  30واحدی در روستای مبارکه بحث و تبادلنظر شد.

بردبار شناخته نمیشود مگر هنگام خشم و عصبانیت -حضرت علی(ع)
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ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ،نشس��ت تعام��ل و هماهنگ��ی در مورد
پرداخت تس��هیالت بازس��ازی از محل اعتبارهای س��الهای  98و  99با
حضور سرپرس��تان بانکهای عامل ملّی ،ملّت ،تجارت ،س��په و صادرات
و همچنین مدیرکل و معاون بازس��ازی و مس��کن روستایی بنیاد مسکن
استان در این نهاد برگزار شد.
در این نشس��ت در مورد تس��ریع در جذب اعتبارهای ابالغی در فرصت
باق��ی مانده تا پایان س��ال و تس��هیل در رون��د اجرایی ج��ذب اعتبارها
تصمیمگیری شد.

ب��ه گزارش رواب��ط عموم��ی ،در ارزیابی عملکرد دس��تگاههای اجرایی
اس��تان ،عملکرد ادارهکل بنیاد مس��کن اس��تان ،در مورد توسعه و ترویج
فرهنگ اقامه نماز در سال  ،1399از سوی ستاد اقامه نماز استان شایسته
تقدیر ویژه شناخته شد.
در ابتدا حجتاالسالم دهقان نیری -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در
بنیاد مس��کن استان با تشریح فعالیتهای ستاد اقامه نماز به نقش نورانی
نماز در سعادت انسانها پرداخت.
حجتاالسالم دهقان نیری برگزاری مراسم جشن تکلیف ویژه فرزندان
کارکنان ،برگزاری نماز جماعت با رعایت دس��تورالعملهای بهداشتی در
ادارهکل و شعبات بنیاد مسکن ،برگزاری مسابقات فرهنگی ویژه کارکنان
و خانوادههای آنان را از جمله برنامههای ادارهکل در حوزه ترویج فرهنگ نماز برشمرد.
حجتاالسالم موسوی -مدیر ستاد اقامه نماز استان نیز با اشاره به کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه در امر احیاء و اشاعه عبادت انسان ساز نماز
توس��ط بنیاد مس��کن استان از س��وی هیئت داوران ،گفت :با توجه به ارزیابی و بازدیدهای انجام شده از تالشهای صورت گرفته توسط اعضای
شورای اقامه نماز بنیاد مسکن استان در کسب این رتبه ،تقدیر و تشکر میشود.
حجتاالس�لام موس��وی در پایان با اهدای لوحی از سوی استاندار ،از تالشهای مدیرکل و اعضای ش��ورای اقامه نماز این ادارهکل در زمینه
ترویج و توسعه فرهنگ نماز در سال  ۱۳۹9قدردانی کرد.
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نشست ستاد اقامه نماز

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست با بانکهای عامل

سرعت بخشیدن به ساخت مسکن برای فرهنگیان یزد

به گزارش روابط عمومی ،نشست کمیته طرح اقدام ملّی مسکن ویژه فرهنگیان استان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد.
در ابتدا معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با بیان مطالبی گفت :از  ۲۴۶۰فرهنگی متقاضی نهایی شده ،نزدیک به  ۷۰۷نفر واجد شرایط
هس��تند و برای  ۶۹۳نفر تأمین زمین ش��ده است .وی افزود :در شهرهای یزد ،مهریز ،اش��کذر و منطقه زارچ ساخت مسکن با همکاری ادارهکل
آموزش و پرورش و س��ازمان راهوشهرس��ازی استان انجام خواهد ش��د و در دیگر شهرستانها هم با پیگیری و تعاملی که با بنیاد مسکن صورت
گرفت ،ساخت واحدهای مسکونی برای فرهنگیان انجام خواهد شد.
در ادامه دکتر قربانیان -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان نیز گفت :با توجه به اینکه بنیاد مسکن در شهرهای زیر  100هزار نفر متولی طرح اقدام
ملّی مسکن است و با همکاری و تعاملی که با ادارهکل راهوشهرسازی داریم و زمینهایی که در اختیار ما گذاشتند تقسیم بندی آنها انجام شد و
زمینهایی هم که از طریق وقف در اختیار بنیاد مسکن قرار دارند با توجه به ثبت نامهایی که انجام شده است در اختیار فرهنگیان قرار میدهیم.
دکتر قربانیان ادامه داد :در ارتباط با س��اخت نیز توافقات کش��وری برای فرهنگیان انجام میدهیم و س��عی میکنیم اگر از طریق بنیاد مسکن
ساخته شد با مدیریت این نهاد در اختیار فرهنگیان قرار دهیم و همکاریهای الزم را در مورد صدور پروانه و نظام مهندسی هم داشته باشیم.

به کسی که تو را امین خود نموده است خیانت مکن هر چند او به تو خیانت کرده باشد -امام علی(ع)
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نشست آبرسانی به روستاهای استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور معاون و کارشناس��ان اداره
آب و فاضالب اس��تان ،معاون عمرانی فرمانداری ،بخش��دار شهرس��تان
و مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن اس��تان ،در مورد آبرس��انی به اراضی
واگذاری بنیاد مس��کن در سطح استان و آبرسانی به پروژه فجر شحنه در
شهرستان یزد برگزار شد.
در این نشست پس از بحث و تبادلنظر تصمیمهای الزم اتخاذ شد.
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بررسی مشکالت قلعه باقرآباد

به گزارش روابط عمومی ،در نشس��تی با حضور فرماندارشهرستان بافق،
بخش��دار مرکزی ،مدیران بنیاد مس��کن شهرس��تان و اداره منابع طبیعی،
دهیار روس��تای باقرآباد و مس��ئول بوم گردی بوم قلعه ،مش��کالت قلعه
باقرآباد مورد بررس��ی قرار گرفت و برای رفع آن مس��ئوالن قول پیگیری
و مساعدت دادند.
در این نشس��ت در مورد س��اماندهی و اختصاص زمی��ن بابت پارکینگ
قلعه ،اصالح برق قلعه ،همچنین بازسازی و مرمت حمام قدیمی روستای
باقرآباد بحث و تبادلنظر ش��د و مقرر ش��د برای رفع مش��کالت از سوی
طرفین اقدامهای الزم صورت گیرد.
گفتنی اس��ت قلعه باقرآباد یکی از آثار تاریخی مربوط به دوره قاجاریه در شهرس��تان بافق میباش��د که بهش��ماره ملی  13000در فهرست آثار
تاریخی کشور به ثبت رسیده است.

.بازدید از پروژههای عمرانی شهرستان تفت

به گزارش روابط عمومی ،معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری به
همراه فرماندار و مدیر بنیاد مسکن شهرستان تفت و گروهی از مسئوالن
اس��تانی و شهرس��تانی با حضور در مناطق روس��تایی بخ��ش مرکزی از
پروژههای عمرانی فعال در این بخش بازدید و دس��تورهای الزم پیرامون
تسریع در روند اجرایی آن را صادر نمود.
همچنین مس��ئولین از آس��فالت کمربندی نصرآباد ،پل ورودی روستای
علیآباد و جاده دسترسی به روستای حسینآباد شورابه بازدید کردند.

بررسی مسائل و مشکالت اراضی روستاهای شهرستان بهاباد

به گزارش روابط عمومی ،دکتر قربانیان -مدیرکل بنیاد مس��کن استان،
دکتر جوادیانزاده -مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای اس��تان و مهندس
زینلی -بخش��دار بخش مرکزی شهرس��تان بهاباد از روستاهای علیآباد،
دهنو مال اس��ماعیل ،علیآباد و کریمآباد بخش مرکزی شهرس��تان بهاباد
بازدید نمودند که در این بازدید مش��کالت و مس��ائل در محل مورد بحث
و بررس��ی قرار گرفت و پیش��نهادهایی برای رفع مش��کالت اراضی بنیاد
مسکن در خصوص تأمین آب شرب داده شد.

آفت بخشش ،منت است -حضرت محمد(ص)
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استان تهران

استان چهارمحالوبختیاری

• دکتر محمود کیانی -فرماندار ،دهیاری و ش��ورای اس�لامی روستای عزیزآباد
س��فلی شهرستان اردل با اهدای لوح تقدیر به داود محمدی -رئیس بنیاد مسکن
شهرس��تان ،از تالشه��ای وی در راس��تای همکاری در اجرای ط��رح هادی در
روستای یاد شده قدردانی کرد.

استان خراسان جنوبی

• محم��د اس�لامی -وزیر راهوشهرس��ازی با اهدای لوح تقدیر به س��یدمجتبی
س��جادی راد -مس��ئول روابط عمومی بنیاد مسکن استان خراسان جنوبی ،ضمن
گرامیداشت هفته ارتباطات و روابط عمومی از عالقمندی و تالش بیوقفه وی در
مجموعه روابط عمومی که مشغول به خدمتگزاری و پیشبرد اهداف سازمان متبوع
میباشد قدردانی نمود.
• محمد محمدی -فرماندار شهرس��تان سربیش��ه با اه��دای لوحی به مهندس
آس��مانیمقدم -مدیرکل بنیاد مسکن استان خراس��ان جنوبی ،از تالشهای وی
و همکارانش در زمینه اجرای طرح هادی روس��تایی ،س��اخت مسکن محرومین و
تأمین مسکن قشرهای مختلف مردم در آن شهرستان ،قدردانی نمود.
• حسینعلی بخشی -فرماندار شهرستان درمیان با اهدای لوحی به مسعود نعیمی-
رابط روابط عمومی در بنیاد مس��کن آن شهرس��تان ،ضمن تبریک و گرامیداشت
هفته ارتباطات و روابط عمومی ،از تالشهای وی در این حوزه قدردانی نمود.

استان قم

• دکتر محسن بهشتی -معاون امور عمرانی استانداری قم و رئیس شورای فنی
استان با اهدای لوح تقدیر به مهندس داریوش بلدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
قم ،از وی و کارکنانش بهدلیل حضور و همکاریهای مؤثرش��ان در ش��ورای فنی
استان که نقش به سزایی در رفع موانع و افزایش کیفیت اجرایی پروژههای عمرانی
استان داشتهاند قدردانی نمود.
• مجید مختاری -ش��هردار سلفچگان و حسن شریفی -رئیس شورای اسالمی
شهر س��لفچگان با اهدای لوح س��پاس به مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان ق��م از تالشهای وی در زمینه خدماترس��انی مطل��وب به جامعه هدف
روستایی و شهری و در راستای اهداف بنیاد مسکن قدردانی نمودند.
• محمد خامهیار -مدیر س��تاد اقامه نماز و دبیر مجمع خیرین مسجدس��از قم با
ارس��ال لوح تقدیر از تالشهای مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان در
زمینه کمک به س��اخت مساجد در مناطق محروم و آسیبدیده از حوادث طبیعی،
قدردانی نمود.

استان گلستان

• مهندس میرمحمد غراوی -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان
با اهداء لوح تقدیر به سیدمحمد حسینی -مدیرکل بنیاد مسکن استان از تالشهای
وی در جهت کسب رتبه اول استان گلستان در حوزه نظارت بر طرحهای زیربنایی
و عمرانی روستاها در سال  ۹۹قدردانی کرد.
• امرا ...حس��نی نیا -معاون اوقافی ،حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه
کش��ور ب��ا اهدای لوح تقدی��ر به مهندس مرتض��ی صابری -مدیر بنیاد مس��کن
شهرستان گنبد ،از تالشهای وی در صدور اسناد مالکیت موقوفات در شهرستان
گنبد ،قدردانی کرد.
• امرا ...حس��نی نیا -معاون اوقافی ،حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه
کشور با اهدای لوح تقدیر به مهندس حسینی -مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان
از اهتمام و حضور فعال وی در نشستهای کارگروههای تخصصی اوقاف و بنیاد
مسکن و حمایت از تثبیت مالکیت رقبات موقوفات و بقاع متبرکه قدردانی کرد.
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• محم��ود ابراهیم��ی -بخش��دار جلیلآب��اد با اه��دای لوح تقدی��ر به مهندس
علیخانیان -رئیس بنیاد مس��کن شهرس��تان پیش��وا ،از تالشهای وی در زمینه
پیگیری اجرای آس��فالت معابر روستای فوئینگ رخشانی که موجبات خرسندی و
رضایتمندی ساکنین آن روستا را فراهم نموده ،قدردانی کرد.

در مجموعه روابط عمومی که منجر به پیشبرد اهداف وزارت متبوع گردید ،قدردانی
نمود.
• قاسم احمدی الشکی -معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش
با اهدای لوح تقدیر به مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مسکن استان کردستان ،از
وی به پاس مساعدتها و پیگیریهای مستمر و جهادگونهاش در امر مستندسازی
اراضی و امالک آموزش و پرورش که به نام دولت جمهوری اس�لامی ایران و به
نمایندگی وزارت آموزش و پرورش انجام گردیده است قدردانی نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

قدردانی و
سپاسگزاری

استان گیالن

• مهندس محمود ایزددوست -عضو هیئت مدیده شرکت سیمان خزر با ارسال
لوح تقدیر به مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گیالن ،از زحمات
مهندس عبدا ...محافظت کار -کارشناس مسئول امور زمین بهدلیل متانتُ ،حسن
برخورد ،تدبیر در حل مشکالت مردم و احترام به اربابرجوع ،قدردانی نمود.

استان مرکزی

• مهندس آقازاده -اس��تاندار با اهداء لوحی از تالشهای مهندس رضافرح-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان در امر بازس��ازی واحدهای مسکونی روستاییان،
همکاری با ستاد معین بازسازی استان لرستان و سرپلذهاب و کسب رتبه برتر
استان در بازسازی مناطق روستایی ،قدردانی نمود.

استان همدان

• سعید کتابی -فرماندار شهرستان اسدآباد با اهدای لوح تقدیر به علی احمد
توحیدی -مسئول روابط عمومی بنیاد مسکن شهرستان اسدآباد ،از وی بهدلیل
اطالعرسانی وسیع و ارتباطات صمیمانه و اثربخش در بین مردم و سازمان که
پایه حرکت اجتماع است ،قدردانی کرد.

استان یزد

• دکتر طالبی -استاندار با اهدای لوح تقدیر به دکتر قربانیان -مدیرکل بنیاد
استان کردستان
• محمد اس�لامی -وزیر راهوشهرسازی با اهدای لوح تقدیر به کامران مکاری -مس��کن استان از تالشهای همکاران برای توس��عه و ترویج فرهنگ نماز و
مدیر روابط عمومی بنیاد مسکن استان کردستان ،از وی بهدلیل تالش بیوقفهاش کسب رتبه "تقدیر ویژه" در بین دستگاههای اداری استان قدردانی نمود.
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ِإنَّا هّلل و ِإنّا ِإلَ ِ
ون
یه َر ِاج ُع َ
درگذشت همکار
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با نهایت تأثر و تأس��ف باخبر ش��دیم حجتاالسالموالمسلمین صادق رزاقی -مسئول
دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مس��کن اس��تان البرز دارفان��ی را وداع گفت و به دیار
باقی شتافت.
روابط عمومی بنیاد مس��کن انقالب اسالمی ،درگذش��ت این همکار را به خانواده وی
و کارکنان بنیاد مس��کن استان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم
رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی ،مسئلت مینماید.

ِإنَّا هّلل و ِإنّا ِإلَ ِ
ون
یه َر ِاج ُع َ
باخبر ش��دیم تعدادی از همكارانمان در بنیاد مسكن استانها در غم
از دس��ت دادن عزیزانش��ان به سوك نشس��تهاند .بهاین همكاران و
خانوادههای محترمشان تسلیت گفته و برای عزیزان از دست رفته
از درگاه خداوند متعال علو درجات را مسئلت داریم.
• مرتضی بخشی -درگذشت پدر (دفتر مرکزی)
• بهزاد نجیبی -درگذشت مادر (دفتر مرکزی)
• پوریا دایی -درگذشت پدر (دفتر مرکزی)
• علیرضا خدامیان -درگذشت پدر (مازندران)
• مرتضی آفتابی -درگذشت مادر (گیالن)
• داود کوهی -درگذشت مادر (گیالن)
• احمد زاهدی -درگذشت پدر (خراسان رضوی)
• رضا عمرانی -درگذشت مادر (گلستان)
• مهدی رحمتی -درگذشت پدر (زنجان)
• علی محمدی -درگذشت مادر (زنجان)
• حمید احمدی -درگذشت پدر (زنجان)
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برندگان مسابقه شماره 176
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حسین علی علی زاده (اردبیل)
علی دهنوی (دفتر مرکزی)
مهسا گلوی (گلستان)

پاسخنامه شماره ()176

اسامی همکارانی که پاسخ درست مسابقه
شماره  176را برای ما ارسال نمودند:

در ای��ن مس��ابقه ،تعداد  57نفر از همکاران ش��رکت کرده
بودن��د که از این تعداد 51 ،نفر پاس��خ درس��ت را برای ما
ارسال نمودند.

مصطفی گل محمدی ،مهسا گلوی ،امیر رضائی ،طاهر خلیلی نژاد ،کیکاوس کیخسروی،

رض��وان فیاض عالئی ،همایون گازرانی ،علی صارمی ،حس��ین الهی��اری ،صولت طاهری،

مس��یب مجدآبادی ،جواد گلزار ،ابراهیم غنمی ،حمید عاشور ،محسن رضایی ،فرشید فیاض
ّ

جهانی ،فرزاد راس��ته ،رامین میرزائ��ی ،علی دهنوی ،قادر محمدی ،عظیم ش��عاع اردبیلی،
حس��ین علی علی زاده ،داود حقیقت ،محرم محمدی ،میرتوحید گرمرودی ،حس��ین کوهی،
میت��را صادقی پی ،فریبا احمدزاده ،مهربخش مهری ،پریس��ا محم��دی ،عبدالرضا بهجتی،

اصغ��ر عالمه ،احد قهرمان روزگار ،رضا امن زاده ،مس��عود ناحومی ،موس��ی الرضا فعالپور،
ش��هریار مصطفوی ،توحید ابراهیمی ،سیداکبر صالحی ،سیدمصطفی پناهی ،سعید خدابنده،

مهدی پورجم ،ش��یوا حیدرزاده اردبیلی ،کاملیا افتخار اردبیلی ،سیامک باقرزاده ،نوید علیپور،

سیدس��عید س��یدکاظمی ،ایرج آخوندزاده ،بایرام امن زاده ،مرتض��ی مرتضائی ،حمید حاجی

حیدری.
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نام:
نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
تاریخ ارسال:
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مسابقه ()178

پرسشهای این مسابقه از مطالب نشریه انتخاب
شده ،خواهشمند است پاسخهای خود را حداكثر تا
پایان همان ماه به ادارهكل روابط عمومی بفرستید .از
بین كسانی كه پاسخ درست را برای ما میفرستند ،به
قید قرعه به  3نفر جایزهای تقدیم خواهد شد و سپس
به قید قرعه از بین  36نفر 2 ،نفر به همراه خانواده
با هزینه بنیاد به مشهد اعزام خواهند شد .از شركت
دادن اسامی ناخوانا ،معذوریم.
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پاسخنامه شماره ()178
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نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
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د

 -1طرح توس�عه پایدار منظومه روس�تایی در حال حاضر در د) الف و ب
کدام یک از بخشهای زیر در حال اجرا است؟
 -12براس�اس تجزی�ه و تحلیل گزارش عملک�رد ارتباطات
ب) خرم آباد
		
الف) گندمان
مردمی از س�وی نهاد ریاس�ت جمهوری طبق ش�اخصهای
د) پاپی
		
ج) بلداجی
مقرر ،بنیاد مس�کن ک�دام یک از اس�تانها از نظر ارتباطات
 -2ک�دام یک از اس�تانهای زی�ر در پاالیش و س�اماندهی مردم�ی و دی�دار چهره به چه�ره در س�ال  1399به عنوان
متقاضیان طرح اقدام ملی و همچنین ش�روع عملیات اجرایی دستگاه برتر معرفی گردید؟
این پروژهها در سطح کشور رتبه برتر را کسب نمود؟
ب) فارس
		
الف) کردستان
الف) زنجان

ب) گلستان

ج) یزد

د) سمنان

		
ج) گیالن

د) کهگیلویه و بویراحمد

ج)  – 2279خراسان جنوبی

د)  – 2453فارس

ج)  – 254زنجان

د)  -259لرستان

 -3طرح بافت باارزش کدام یک از روس�تاهای زیر در دست  -13براس�اس طرح اقدام ملی مس�کن تعداد -----واحد
اجرا بوده ،کدام یک اجرا شده و کدام یک تهیه طرح گردیده مسکونی در استان -----ساخته می شود.
و اجرای آن در دستور کار بنیاد مسکن استان قرار دارد؟
ب)  – 1320گیالن
الف)  – 2297گلستان

الف) قلعه ،درسجین و قوزلو

ب) قوزلو ،قلعه و درسجین

د) نیاق ،اندج ،وربن
ج) اندج ،هیر و پرچکوه
 -14تعداد ------واحد مس�کونی برای خانوادههای دارای
 -4روس�تای توساکله مربوط به کدام یک از شهرستان های دو فرد معلول در استان -----ساخته میشود.
زیر می باشد؟
ب)  – 279فارس
الف)  – 154قم
الف) نهاوند

ب) آبیک

ج) طارم

د) تنکابن

 -5مقام معظم رهبری دو مطالبه جدی از نمایندگی ولی فقیه  -15مهندس س�بحانی تکمیل اجرای طرح هادی و آسفالت
در بنیاد مسکن دارند این دو مطالبه کدامند؟
معابر در روس�تای زرج آباد را منوط به کدام یک از موارد زیر
الف) رسیدگی به محرومین و مردم زلزله زده
بیان نمود؟

ب) ساخت مسکن محرومان و برطرف شدن مشکالت مردم پس الف) ساخت دیوار حائل
از بالیای طبیعی
ب) پایان اصالح شبکه آب در روستا
ج) بازسازی مسکن محرومان و رسیدگی به خانوادههای آنها
ج) جدولگذاری و بازنگری طرح هادی در این روستا
د) ارائه خدمات به زلزلهزدگان و ساخت مسکن برای محرومین د) همه موارد

 -6پ�روژه س�اخت رودپ�ارک مش�هد در س�ال -----طی  -16حجتاالسلام والمس�لمین حسینی با اش�اره به کدام
تفاهمنامهای با  -----آغاز شد.
یک از موارد زیر از بنیاد مس�کن خواس�ت در زمینه بازنگری
الف)  –1398وزارت راه و شهرسازی ب)  –1399شهرداری
طرحهای هادی تالش کند؟

د)  -1398شهرداری
ج)  –1389بنیاد مستضعفان
الف) مهاجرت روستاییان
 -7حج�ت االسلام والمس�لمین روحانی نژاد ک�دام یک از ج) تغییر جمعیت روستاها

ب) جابجایی روستاها
د) افزایش جمعیت

عوامل زیر کلید اصلی پیش�گیری از حوادث و راه حل اساسی  -17مهن�دس مبی�ن ک�دام ی�ک از م�وارد زی�ر را از جمل�ه
و تأثیرگذار دانست؟
ویژگیهای طرح مسکن ملی دانست که موجب جلب رضایت
ب) مقاوم سازی
		
الف) آموزش
متقاضیان شده است؟

د) همه موارد
ج) استفاده از مصالح مقاوم
ال��ف) بهرهمندی از تس��هیالتی که بنیاد مس��کن برای س��اخت
 -8مهندس حقش�ناس کدام ی�ک از موارد زیر را در اجرای واحدهای مسکن ملی پرداخت میکند
پروژهها حائز اهمیت دانست؟
ب) بهرهمندی از تس��هیالتی که بانکهای عامل برای س��اخت
ب) کیفیت
		
الف) کمیت
واحدهای مسکن ملی پرداخت میکنند
د) قیمت تمام شده
ج) سرعت در انجام کار
ج) تأمین زمین بدون معارض در مسکن ملی
 -9آثار تاریخی قلعه باقرآباد مربوط به کدام یک از دورههای د) الف و ب صحیح میباشند

زیر میباشد؟
 -18کدام یک از استان های زیر در بازسازی و مقاومسازی
ب) اشکانیان
		
الف) ساسانیان
واحدهای مسکونی روستاییان با توجه به سیل سال  98بیش
د) سامانیان
		
ج) قارجاریه
از  8000واحد مس�کونی در خارج از استان و بیش از 7000
 -10مهندس بلدی :مهمترین اولویت کاری بنیاد مس�کن در واحد مسکونی در داخل استان در دستور کار داشت؟
بخشهای استان کدام موارد می باشد؟
ب) خوزستان
		
الف) لرستان

الف) خدمت رسانی
ج) حل مشکل روستاییان

ب) ایجاد آرامش روانی
د) همه موارد

		
ج) مرکزی

د) کرمانشاه

 -19مهندس مومیوند با اش�اره به اعتبارها و امکانات موجود
 -11حجتاالسالم فرهادی مهمترین و اصلی ترین رویکرد گفت :در -----کار در -----روستاها ورود کردهایم.
بنیاد مسکن در استان را -----عنوان کرد.
الف) دو جبهه کاری– مقاومسازی

الف) توجه بیش از پیش به حساب  100حضرت امام(ره)
ب) سه مرحله– اشتغالزایی
ب) مش��ارکت مردم و خیرین در امر س��اخت واحد مسکونی برای ج) چهار مرحله– عمران و آبادانی
محرومین و قشرهای کم درآمد
د) سه جبهه– عمران و بهسازی
ج) مقاوم س��ازی واحدهای مسکونی و پیشگیری از خسارتهای  -20بخش جلیل آباد در کدام شهرستان واقع شده است؟
مالی و جانی
ج) فیروزکوه د) دماوند
الف) پیشوا ب) ری

